
 Διαβάστε:

Σε πρωτοβουλίες αυτοδέσμευσης 
με στόχο την ενίσχυση της διαφά-
νειας και την μείωση του διαχειρι-

στικού κόστους προχωρούν οι ασφαλι-
στικές εταιρείες μετά από προτροπή 
του διοικητικού συμβουλίου της Ένω-
σης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλά-
δος (ΕΑΕΕ). Ειδικότερα όπως αποκα-
λύπτει το Nextdeal, το διοικητικό συμ-
βούλιο της ΕΑΕΕ, προσκάλεσε τις κλα-
δικές επιτροπές της Ένωσης να υπο-
βάλλουν προτάσεις με σκοπό τη μείω-
ση του διαχειριστικού κόστους, τη βελ-
τίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
προς τους ασφαλισμένους καταναλω-
τές και την διευκόλυνση και ενίσχυση 
των διαδικασιών λειτουργίας των ιδί-
ων των εταιρειών. Μετά από επεξεργασία των προτάσε-
ων αυτών από την Ε.Α.Ε.Ε. και μετά από σχετικές συζητή-
σεις στην Εκτελεστική Επιτροπή, το Διοικητικό Συμβού-
λιο της Ε.Α.Ε.Ε. κατέληξε στην υιοθέτηση σε πρώτη φά-
ση τεσσάρων δράσεων, εκ των οποίων μία παρουσιάζει 

γενικότερο οριζόντιο ενδιαφέρον και συνίσταται στην 
καθιέρωση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους συ-
νεργάτες και τους πελάτες των ασφαλιστικών εταιριών. 
Οι τρεις άλλες παρουσιάζουν κλαδικό ενδιαφέρον και α-
φορούν ειδικότερα θέματα Κλάδου υγείας και μεταφο-
ρών, καθώς και θέματα συνασφαλιστηρίων περιουσίας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί 
τις εταιρίες να προβούν στην υιοθέ-
τηση των σχετικών δράσεων, επι-
δεικνύοντας έμπρακτα τη διάθεση 
αυτοδέσμευσης των εταιριών σε 
πρωτοβουλίες που προάγουν τη δι-
αφάνεια στις σχέσεις με τους κατα-
ναλωτές και συγχρόνως την προ-
σπάθειά τους για μείωση του δια-
χειριστικού κόστους προς όφελος 
εν τέλει όλων των εμπλεκομένων 
στην επιχείρηση της ιδιωτικής α-
σφάλισης, μετόχων, συνεργατών 
και πελατών. Επιπλέον, οι προτει-
νόμενες δράσεις έρχονται ως απά-
ντηση στις αιτιάσεις του Γενικού 
Γραμματέα Καταναλωτή και του Συ-
νηγόρου του Πολίτη, οι οποίοι θεω-

ρούν ότι η ασφαλιστική αγορά χρειάζεται περισσότερη 
διαφάνεια στις συναλλαγές της με τους καταναλωτές. 

Συγκεκριμένα, το διοικητικό συμβούλιο, μεταξύ άλ-
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Κοινωνική ευαισθησία 
από τις ασφαλιστικές 

Την ευαισθησία τους για τις γιορτι-
νές ημέρες και όχι μόνο επέδειξαν οι 
ασφαλιστικές εταιρίες  με ενέργειες 
και δράσεις αναδεικνύοντας την  αλ-
ληλεγγύη τους σε οικονομικά αδύνα-
μες ομάδες, αλλά και χαρίζοντας χα-
μόγελο στα παιδιά                    Σελίδα 14

Με αισθητές μειώσεις ολοκληρώθηκαν οι 
ανανεώσεις των αντασφαλιστικών συμβάσεων 

Σελίδα 15

MetLife Alico 

Eνισχύει τη δομή  
του Face to Face 
Distribution

Σελίδα 6 

ING Ελλάδος

Πρωτιά στα 
εθνικά βραβεία 
εξυπηρέτησης 
πελατών  

Σελιδα 10 

Interasco Α.Ε.Γ.Α.

Αναπτυξιακός 
σχεδιασμός  
και νέα κτίρια

Σελιδα 10 

CNP Assurances

Συνεργασία   
με Humanis

Σελιδα 11

Όμιλος Ιντερσαλόνικα

Φερεγγυότητα  
με κέρδη 

Σελιδα 13

Τράπεζες

Υπό την ομηρεία της 
Τρόικας τελούν οι 
εξελίξεις  στον κλάδο

Σελίδες 7-8

ERGO

Πλήρη ικανοποίηση 
δηλώνει το 93%  
των πελατών της

Allianz Ελλάδος 

Στόχος η περαιτέρω 
ενίσχυση του μεριδίου 
αγοράς  στην αγορά

Σελίδα 2

 Διαβάστε:
Σελίδα 10

►Πρωτοβουλίες από τις ασφαλιστικές εταιρείες με προτροπή του ΔΣ της ΕΑΕΕ

Συνέχεια στη σελίδα 3

Του Λάμπρου Καραγεώργου

Μειώνουν το κόστος 
ενισχύουν την διαφάνεια

Ευρώπη ΑΕΓΑ
Aσφάλισε τη 

«ΜΙΚΡΑ ΑΓΓΛΙΑ»

Interamerican

275 χιλιάδες περιστατικά 
oδικής βοήθειας

Σελίδα 6
Σελίδα 6

Πληθωρική ήταν κατά 
το 2013 η δραστηριότη-
τα της Interamerican 
στην οδική βοήθεια. Η ε-
ταιρεία παρέσχε τις υπη-
ρεσίες της συνολικά σε 
275.526 περιστατικά 
βλάβης ή ατυχήματος, με 
μέσο όρο ημερήσιας α-
νταπόκρισης σε 755 πε-
ριστατικάΓιώργος Βαλαής,Γιώργος Μαυρέλης 

και  Thomas Brinkmann
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Allianz Ελλάδος

Προσφέρει αξιόπιστες λύσεις στους Έλληνες καταναλωτές

Σημαντική ενίσχυση του μεριδίου αγοράς στην ελλη-
νική ασφαλιστική αγορά πέτυχε η Allianz Ελλάδος 
μέσα στο εννεάμηνο του 2013. Με βάση τα δημοσι-

ευθέντα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών 
Ελλάδας για την παραγωγή ασφαλίστρων, η Allianz Ελ-
λάδος, επιδεικνύοντας αντιστάσεις έναντι των συνεπει-
ών της κρίσης, κατάφερε να αυξήσει το συνολικό μερί-
διο αγοράς στο 5,0%, από 4,5% που ήταν στο τέλος του 
2012. Οπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση η Allianz 
Ελλάδος κατέγραψε στο εννεάμηνο του 2013 κύκλο ερ-
γασιών € 153,8 εκατ. από το σύνολο των δραστηριοτή-
των της (ασφαλίσεις, αμοιβαία κεφάλαια και λοιπές θυ-
γατρικές), μειωμένο κατά μόλις 1,6% από την αντίστοιχη 
περίοδο του 2012, με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυ-
πα. Η λειτουργική κερδοφορία κυμάνθηκε σε χαμηλότε-
ρα επίπεδα από το εννεάμηνο του προηγούμενου έτους, 
και διαμορφώθηκε στα € 14,8 εκατ. από € 21,7 εκατ., 
σύμφωνα με τα πλάνα και τους σχεδιασμούς της εταιρί-
ας.Το κλείσιμο του εννεαμήνου βρήκε την Allianz Ελλά-
δος να προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη σε περισσότε-
ρους από 330.000 πελάτες, διευρύνοντας την πελατεια-
κή της βάση μέσα σε 9 μήνες κατά περισσότερο από 
37.000 πελάτες. Η αναγνώριση της διακριτά υψηλής 
ποιότητας λύσεων και υπηρεσιών που προσφέρει, κάνει 
όλο και περισσότερους ανθρώπους να συστήνουν την 
Allianz ανεπιφύλακτα σε πρόσωπα του φιλικού ή συγγε-
νικού τους περιβάλλοντος. Στην ανακοίνωση προστίθε-
ται ακόμη ότι σύμφωνα με ετήσια έρευνα στον κλάδο 
των γενικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα, η Allianz για 
μία ακόμη χρονιά κατακτά την πρώτη θέση μεταξύ των 
κύριων ανταγωνιστών, όπως αποτυπώνεται στο Δείκτη 
Καθαρών Υποστηρικτών (Net Promoter Score) . Ο συ-
γκεκριμένος δείκτης δεν αντικατοπτρίζει απλά την ικα-
νοποίηση του πελάτη, αλλά το βαθμό στον οποίο ο πελά-
της θα συνέστηνε την εταιρία σε φίλους ή συγγενείς. Αναφερόμε-
νος στην στρατηγική της εταιρίας  για τα επόμενα χρόνια ο πρόεδρος 
και διευθύνων Σύμβουλος της Allianz Ελλάδος κ. Πέτρος Παπανι-
κολάου, τόνισε ότι «Θα συνεχίσουμε προσηλωμένοι στις αξίες μας 
να προσφέρουμε λύσεις κύρους και αξιοπιστίας στους Έλληνες κα-
ταναλωτές. Με κύριο μοχλό ανάπτυξης τις λύσεις μας στην Ασφά-
λιση Αυτοκινήτου και τις πρωτοποριακές αποταμιευτικές και συ-
νταξιοδοτικές μας λύσεις προχωράμε με στόχο την περαιτέρω ενί-
σχυση του μεριδίου αγοράς μας στην Ελληνική αγορά.»Αναφορικά 
με τις εξελίξεις στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, ο κ. Παπανικο-

λάου τόνισε «Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι, όπως καταδεικνύ-
ουν πρόσφατες μελέτες της Allianz Ελλάδος, ο Έλληνας ασφαλι-
σμένος έχει ωριμάσει και επιλέγει ασφαλιστική εταιρία με κύριο 
κριτήριο την εμπιστοσύνη. Είναι χρέος όλων μας, και αναφέρομαι 
τόσο στις εποπτικές αρχές όσο και στις ασφαλιστικές εταιρίες, να 
βοηθήσουμε στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο θεσμό της ιδιω-
τικής ασφάλισης συνολικά. Η αποκατάσταση της κεφαλαιακής ε-
πάρκειας και η αντιμετώπιση της υποαποθεματοποίησης εξακολου-
θούν να αποτελούν κρίσιμα σημεία που θα συμβάλλουν στη διαμόρ-
φωση κατάλληλων συνθηκών για την υγιή ανάπτυξη του θεσμού 
της ιδιωτικής ασφάλισης στο μέλλον.»

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

Αλώβητος παρέμεινε ο κύκλος εργασιών της 
Allianz Ελλάδος στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων. 
Συγκεκριμένα, η συνολική παραγωγή διαμορφώθηκε 
στα € 83,3 εκατ., κινούμενη στα ίδια επίπεδα με το εν-
νεάμηνο του 2012, όταν σε επίπεδο αγοράς και σύμ-
φωνα με στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρι-
ών Ελλάδος η πτώση ήταν της τάξης του 5,2%. Επιπλέ-
ον, η Allianz Ελλάδος σταθερά προσηλωμένη στην εν-
δυνάμωση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους ασφαλι-
σμένους της, εξασφάλισε υψηλή επάρκεια αποθεμά-
των, αυξάνοντας στο εννεάμηνο του 2013 τη συνολική 
αποθεματοποίηση κατά 19,1 ποσοστιαίες μονάδες σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, αγγίζο-
ντας το 181,6%.

Σημαντικές ήταν και οι τιμολογιακές παρεμβάσεις 
της Allianz τόσο στον κλάδο αυτοκινήτου, όσο και στην 
κατοικία και στα σκάφη. Ανταποκρινόμενη στις ανά-
γκες των Ελλήνων καταναλωτών και με στήριγμα την 
καλή εικόνα της λειτουργικής κερδοφορίας, η Allianz 
πλέον προσφέρει τις σύγχρονες λύσεις της σε ακόμη 
πιο προσιτό κόστος.

Ασφαλίσεις Ζωής: Ενίσχυση μεριδίου αγοράς
Καλύτερη εικόνα από την αγορά επέδειξε η 

Allianz Ελλάδος και στον κλάδο ασφαλίσεων Ζωής, 
με την παραγωγή να διαμορφώνεται στα € 68,3 ε-
κατ. το εννεάμηνο του 2013, μειωμένη κατά μόλις 
4,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, με την α-
γορά στην αντίστοιχη περίοδο να συρρικνώνεται κα-
τά 16,2%. 

Αντίστοιχα με τον κλάδο γενικών ασφαλίσεων, 
ευνοϊκές τιμολογιακές παρεμβάσεις έγιναν και στο τιμολόγιο 
των Προγραμμάτων Υγείας νέας γενιάς “My Health”. Παράλλη-
λα, η νέα σύγχρονη λύση συσσώρευσης κεφαλαίου τύπου Unit-
Linked “My Global Allianz”, με αμοιβαία κεφάλαια της Pimco, ε-
πιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία που η Allianz Ελλάδος δίνει 
στους τομείς της σύνταξης και της αποταμίευσης. 
•Προσωρινά οικονομικά στοιχεία, βάσει Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων.
•Οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις θα δημοσιευτούν μέσα 
στις προθεσμίες που ορίζουν οι Αρχές.

Αργή αλλά σταθερή πρόοδος σημει-
ώνεται προς μία πιο ισορροπημένη α-
νάπτυξη στην Ευρωζώνη σύμφωνα με 
το Allianz Euro Monitor 2013 το οποίο 
είναι βασισμένο σε 15 δείκτες, και με-
τρά τις μακροοικονομικές ανισορροπί-
ες στην ευρωζώνη, ενώ για την Ελλά-
δα σημειώνεται  ότι η επίδοση εξακο-
λουθεί να είναι μέτρια, αλλά αντικατο-
πτρίζει βελτιώσεις σε πολλούς τομείς. 
Όπως τονίζεται η χώρα μας  βελτίωσε 
τη γενική βαθμολογία της σε 4,4 από 
3,6 το 2012 και 2,2 το 2011 και ότι η   
καλύτερη επίδοσή της, ήταν στο μέτω-
πο της ανταγωνιστικότητας. Σε αυτή 
την κατηγορία, η βαθμολογία έχει εκτο-
ξευθεί από 3,5 το 2011 στο 7,0 φέτος. 
Αυτό οφείλεται σε μια απότομη πτώση 

στο μοναδιαίο κόστος εργασίας, στο 
σχεδόν ισοσκελισμένο ισοζύγιο τρε-
χουσών συναλλαγών και τη σταθερο-
ποίηση του μεριδίου εξαγωγών της 
χώρας στην παγκόσμια αγορά.
• Η Ελλάδα επίσης έχει σχετικά καλές 
επιδόσεις και στον τομέα του εταιρικού 
χρέους, το οποίο μειώνεται και δια-
μορφώνεται σ’ένα σχετικά χαμηλό επί-
πεδο .
• Σε επτά δείκτες, η Ελλάδα εξακολου-
θεί να καταγράφει τη χειρότερη δυνατή 
βαθμολογία 1.
• Η δημοσιονομική εικόνα παραμένει 
ζοφερή, με βαθμό 2,3 σε αυτή την κατη-
γορία. Ωστόσο, χάρη στη μείωση των ε-
πιτοκίων του κρατικού χρέους που 
συμφωνήθηκε στα τέλη του 2012, η ε-

πιβάρυνση από τους τόκους έχει μειω-
θεί παρά την αύξηση των επιπέδων του 
χρέους . Επιπλέον, οι επιτυχίες στο μέ-
τωπο της δημοσιονομικής εξυγίανσης 
δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς στο 
τρέχον έλλειμμα του προϋπολογισμού. 
Εξαιρώντας την ανακεφαλαιοποίηση 
των τραπεζών, το έλλειμμα του προϋ-
πολογισμού θα ήταν σημαντικά χαμη-
λότερο. Επίσης, λόγω της έλλειψης 
δεδομένων, δε λαμβάνεται υπόψη η 
μεταρρύθμιση του ελληνικού συνταξι-
οδοτικού  ως αποτέλεσμα αυτής της 
μεταρρύθμισης, η μελλοντική επιβά-
ρυνση από το δημογραφικό για τον 
κρατικό προϋπολογισμό είναι πιθανό 
να έχει μειωθεί,σημειώνεται στην έκ-
θεση.

Allianz Euro Monitor 2013:  Bελτιωμένες οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της φετει-
νής έκθεσης ο καθηγητής Δρ Michael Heise 
(φωτ), επικεφαλής οικονομολόγος της 
Allianz SE, ανέφερε  ότι με την οξεία φάση 
της κρίσης να έχει περάσει, είναι σημαντικό 
να προχωρήσουν οι απαραίτητες μεταρρυθ-
μίσεις με τον ίδιο ρυθμό, ακόμα και στις χώ-
ρες του πυρήνα. Είναι ενθαρρυντικό ότι, όλες 
οι χώρες του προγράμματος, με εξαίρεση τη 
Κύπρο, δείχνουν σημαντικές βελτιώσεις. Αλ-
λά υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος να διανύ-
σουμε. Καθώς η οικονομία της ευρωζώνης 
θ’αρχίσει να ανακάμπτει πιο έντονα μέσα στο 
επόμενο έτος, τα οφέλη από τις μεταρρυθμί-
σεις θ’αρχίσουν να γίνονται πιο εμφανή,ανέ-
φερε ο Michael Heise.

Ο πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος της Allianz Ελλάδος κ. Πέτρος Παπανικολάου
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λων, προτείνει την καθιέρωση 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας 
με συνεργάτες και πελάτες. Σε 
ό,τι αφορά τους πελάτες, η 
πρόταση αφορά στην επικοι-
νωνία με τον πελάτη, έτσι ώ-
στε έγγραφα όπως το ασφαλι-
στήριο συμβόλαιο, το ειδοποι-
ητήριο πληρωμής ασφαλί-
στρων, η πρόσθετη πράξη κ.ά. 
να αποστέλλονται ηλεκτρονι-
κά μέσω e-mail, εφόσον ο λή-
πτης της ασφάλισης συναινεί. 

Οι δράσεις κλαδικού ενδια-
φέροντος αφορούν τις δρά-
σεις στον Κλάδο ΥΓΕΙΑΣ, με 
τις οποίες επιτυγχάνεται ενί-
σχυση της διαφάνειας στην α-
σφαλιστική δραστηριότητα 
και βελτίωση των σχέσεων με 
τους ασφαλιζόμενους. Ειδι-
κότερα, οι εταιρίες καλούνται 
μεταξύ άλλων να αναρτήσουν 
στην ιστοσελίδα τους του έγ-
γραφο που έχει συντάξει η 
Ε.Α.Ε.Ε. και με το οποίο εξη-
γείται η αναγκαιότητα και η 
λογική των αναπροσαρμογών 
παροχών και ασφαλίστρων 
στα μακροχρόνια προγράμμα-
τα υγείας.  Επίσης να συντά-
ξουν φιλική επιστολή η οποία 
θα αποστέλλεται κάθε χρόνο 
στον ασφαλισμένο στην επέ-
τειο του συμβολαίου, προς ε-
νημέρωσή του για την επικεί-
μενη αναπροσαρμογή του α-
σφαλίστρου (χωρίς απαραίτη-
τα αναφορά σε ποσά), κ.λ.π.

Επιπλέον στον κλάδο μετα-
φορών προτείνεται η μη εκτύ-
πωση και παράδοση των διε-
θνών ρητρών 
«institutecargoclauses» στον 
ασφαλισμένο και η παραπο-
μπή του για σχετική ενημέρω-
ση, στην ιστοσελίδα της ασφα-
λιστικής εταιρίας ή σε ιστοσε-
λίδες άλλων φορέων.

Τέλος στον Κλάδο ΠΕΡΙΟΥ-
ΣΙΑΣ και ειδικά στην περίπτω-
ση σύναψης συνασφαλιστηρί-
ων, προτείνεται η υπογραφή 
του συμβολαίου της συνα-
σφάλισης μόνο από τον 
leader(υπό προϋποθέσεις). Το 
ακριβές περιεχόμενο της νέας 
πρακτικής θα κοινοποιηθεί 
στο προσεχές μέλλον, αμέ-
σως μόλις ολοκληρωθεί η ε-
πεξεργασία των τεχνικών λε-
πτομερειών από την αρμόδια 
Επιτροπή της Ε.Α.Ε.Ε. 

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Μειώνουν το κόστος 
ενισχύουν την 
διαφάνεια
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Επομένως όταν μιλώ για πληρότητα υποστήριξης, αναφέρο-
μαι σε όλο το πακέτο, που έχει να κάνει με την προκαταβολική  
εκπαίδευση συνεργατών και υπαλλήλων, με τις δοκιμές των 
λειτουργικών συστημάτων και συμβατότητας και με την εγκα-
τάσταση πιστοποιητικών, με βάση τις ανάγκες των συνεργατών 
όπως είναι το ζητούμενο. Ο συνδυασμός των διοικητικών οδη-
γιών της ΤτΕ με τις ανάγκες της ασφαλιστικής εταιρίας χωρίς 
την μετεκπαιδευτική ενημέρωση για την εφαρμογή αυτής της 
πολιτικής, ώστε να λειτουργήσουν όλα σωστά και στα πλαίσια 
της ασφαλιστικής νομοθεσίας χωρίς όμως την κάλυψη των α-
ναγκών γραφείων διαμεσολάβησης και των πελατών οδηγεί 
σε περίεργα μονοπάτια Γιατί άραγε κάποιες εταιρίες «ξέχασαν» 
μετά την δημοσίευση των διοικητικών πράξεων, την ισχύουσα 
ασφαλιστική νομοθεσία αυτόματης παράτασης της ασφαλιστι-
κής σύμβασης κατά 30 ημέρες χάριν της είσπραξης?. Ένα μέ-
ρος λοιπόν της επικριτικής μου στάσης στέκεται σε κάποιες ε-

ταιρίες  που έσπευσαν να ανακοινώσουν την διοικητική, συμ-
βατική  και εμπορική  προσαρμογή στις διοικητικές οδηγίες της 
ΤτΕ, χωρίς να έχουν προβεί στις σχετικές εκπαιδευτικές και λει-
τουργικές προετοιμασίες, με την λογική «προχωράμε κι όποιον 
πάρει ο χάρος».  Κάποιες άλλες εφάρμοσαν τις οδηγίες κατά το 
δοκούν, αγνοώντας την ισχύουσα ακόμα νομοθεσία της αυτό-
ματης ανανέωσης των 30 ημερών, από την λήξη της ασφάλισης 
εκδίδοντας μη νόμιμα σήματα 7 ημερών. Κάποιες άλλες με ε-
γκύκλιους χρεώνουν στους διαμεσολαβητές παράνομα τις ανα-
λογικές ημέρες ασφάλισης από την λήξη της ημερομηνίας ανα-
νέωσης του ασφαλιστηρίου, έστω και αν  τυπωθεί, αλλά δεν ει-
σπραχθεί μέσα στην νόμιμη προθεσμία των 30 ημερών. Τέλος 
κάποιες άλλες απροετοίμαστες ηλεκτρονικά, φρόντισαν προς 
τιμήν τους να φυλαχτούν από τέτοια ολισθήματα και δεν ανα-
κοίνωσαν τίποτε γιατί  προετοιμάζονται με τις νέες ηλεκτρονι-
κές εφαρμογές να ενταχθούν στην νέα πραγματικότητα  

Πρέπει επομένως να εφαρμοστεί μία  σύγχρονη κοινή πλατ-
φόρμα ασφάλισης και εκτύπωσης  υποχρεωτική για  όλες τις α-
σφαλιστικές εταιρίες, με την εποπτεία της ΤτΕ που θα επιτρέπει 
τον ταυτόχρονο έλεγχο, όλων των εμπλεκομένων υπουργείων 
και υπηρεσιών. Έτσι θα διασταυρώνονται  τα ανασφάλιστα οχή-
ματα και οι τυχόν φορολογικές παραβάσεις απόδοσης φόρου ό-
λων των μερών και η μη απόδοση των τελών κυκλοφορίας. Ε-
ναπόκειται στη ΕΑΕΕ εάν θέλει εκσυγχρονισμό  να πάρει πρω-
τοβουλία, ώστε να εναρμονιστεί με τις αντίστοιχες πλατφόρμες 
όλων των υπολοίπων χωρών της ΕΕ  που ήδη λειτουργούν. 
Στην Ελλάδα δυστυχώς εξακολουθεί να υπερισχύει ο εντυπω-
σιασμός προς τα έξω, παρά η ουσιαστική και με δομικές αλλα-
γές λειτουργία της αγοράς για λόγους που όλοι γνωρίζουν αλ-
λά δεν θέλουν να το ομολογήσουν.  

Να εφαρμοστεί  σύγχρονη κοινή πλατφόρμα ασφάλισης και εκτύπωσης

Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ

Ο Φλωράκης  
και ο Ζάρκος

Κάποτε στη δεκαετία του 1980, ρώτησαν τον Χαρίλαο 
Φλωράκη, ηγέτη τότε του ΚΚΕ, ποια είναι η γνώμη του 
για την αλλαγή που έφερε το ΠΑΣΟΚ  στην Ελλάδα, το 
1981. «Αλλαγές έχουμε, ΑΛΛΑΓΗ δεν έχουμε» είπε ο 
Φλωράκης, ξεκαθαρίζοντας με την λαϊκή του θυμοσοφία 

την τότε θέση του Κόμματος του 
για το ΠΑΣΟΚ.

Το ίδιο θα μπορούσε κάποιος 
να ισχυριστεί ότι συμβαίνει και 
σήμερα στην ελληνική ασφαλι-
στική αγορά. Αλλαγές έχουμε, 
ΑΛΛΑΓΗ όμως δεν έχουμε. Ενώ 
η εποπτική αρχή και ειδικότερα 

ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Α-
σφάλισης  Σπύρος Ζάρκος, προχωρούν σε πρωτοβουλί-
ες που βελτιώνουν την λειτουργία της ασφαλιστικής α-
γοράς, εν τούτοις το βασικό πρόβλημα που θολώνει την 
εικόνα του θεσμού στα μάτια του μέσου Έλληνα, το έλ-
λειμμα αξιοπιστίας εξακολουθεί να υπάρχει. Προφανώς 
τα στελέχη της Εποπτικής Αρχής θα πρέπει να λάβουν 
περαιτέρω πρωτοβουλίες ενίσχυσης της φερεγγυότητας 
των ασφαλιστικών εταιρειών, αντί ορισμένες φορές να 
αντιμετωπίζουν τους διευθύνοντες συμβούλους των α-
σφαλιστικών εταιρειών με τρόπο που δεν αρμόζει ούτε 
στην δική τους θέση ούτε στην θέση των στελεχών των 
εταιρειών. Θα πρέπει να αναλάβουν περισσότερες πρω-
τοβουλίες ουσίας, αντί να επιβαρύνουν τον κλάδο στο 
σύνολο του και τις ασφαλιστικές εταιρείες ειδικότερα, με 
επιπλέον γραφειοκρατικές διαδικασίες που προσθέτουν 
κόστος διοικητικό και οικονομικό.

Αυτό που ζητά η ασφαλιστική αγορά δεν είναι γρα-
φειοκρατικά βάρη, δεν είναι μικρές γραφειοκρατικές 
αλλαγές στη λειτουργία των εταιρειών, αλλά  μια συνο-
λική ΑΛΛΑΓΗ που  θα δώσει νέα ώθηση στις ασφαλιστι-
κές εργασίες και θα καλύψει την ανασφάλεια του πλη-
θυσμού. Και ως προς αυτό περισσεύουν οι καθυστερή-
σεις από πλευράς εποπτείας…

Θέσεις

Η Νο1 δεκαπενθήμερη έκδοση για την ασφαλιστική αγορά 
και τον χρηματοοικονομικό χώρο
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
ΔΙΣΤΡΑΤΟ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΕΠΕ
e-mail: info@spiroueditions.gr
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. 095606935, 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.

Ο Νικολάκος; «Γεια σ’συνάδελφ’ πράκτορας απ’την 
επαρχία είμαι. Σι παρακολουθώ από του next κι έχω α-
κούσ’ καλά λόγια για σέν  ́μπ’ρείς να μ’ βοηθήσ΄ς;» 
-Βεβαίως τι μπορώ να κάνω για σένα φίλε μου? «Να 
τ’πώσω πασχίζω ρε φίλε και δεν μπ’ρώ, με ποιες α-
σφάλιες δουλεύ’ς; » -Με αυτές και αυτές εσύ? «Με αρ-
κετές π’ανάθεμά τις, αλλά πότε η μιά θέλ’ το ένα σύστ’μα, 
πότε η άλλ’ το άλλ’ σύστ’μα.  Χρειάζετ’ μας λεν, πώς να 
τ΄πω μωρέ τιχνογνωσία και που να τα’βρω  ρε πατρι-
ώτ’ όλα αυτά να τους φχαριστήσω όλς; Κ’μπιούτερ Ε-
κτυπ’τές ιεφορίες ‘λεκτρονικά ‘στορίες Προβόπουλοι, 
συγκριτ΄κες προσφ’ρες, ενημερτ’κά φ’λλάδια λίστ’ς, 
τράπεζες λιφτά κι πάλι λιφτά Πότε ο Γιάνν’ς δεν μπ’ρεί 
πότε ο κώλ’ς του π’νεί.  Άστα Νικολάκο μου θα αλλάξ’ 
δ’λειά μπαΐλντισα. Εψές βράδ’ βάλθηκα με το π’δί μου 
να τ’πώσουμε τσ’ ασφάλειες που εισπράξαμαν, αλλά 
δεν τύπ’νε το ρ’μάδ’ χριστούλη μ’ κι ίβγαινε ένα μην’μα 
να εγκαταστήσ’με λιέει ένα πιστοποιητ’κό της ασφάλιας  
Πήραμαν τηλέφωνο στην ασφάλιστική στο Χιέλπ ντεσκ 
πως τα΄λεν αυτά,  κι βγήκε ένας αυτόματ’ς τηλ’φν’τής 
κ’ιλεγ’ αφήστ’ μήν’μα, κι αφήστ’ μήν’μα -!!! Βρε ουστ 
λιέω τι μην’μα να αφήσ’ μωρε ότι δεν τ’πωνουμε την α-
σφάλ’ια να δώσουμ’ στον πιλάτ; Κιγόμαστ’ Ποιος θα μας 
βοηθήσ’;   Μπ΄ρείς να βοηθήσ’ς Νικολακο μου κι θα στο 
χρωστώ χάρ’… Θα μιλήσ  ́λιγάκι με το π΄δί μου που 
ξέρ΄καλύτερα κι είναι εδώ;»  

Κάπως έτσι έγινε η συνομιλία μας ένα απογευματά-
κι με τον άγνωστο συμπαθητικό συνάδελφο, που βοή-
θησα τον γυιό του να τυπώσει τελικά τα ασφαλιστήρια 
του Γέλασα με την καρδιά μου και συγχρόνως στενα-
χωρήθηκα, νιώθοντας  την αγωνία επιβίωσης και προ-
σαρμογής στα νέα δεδομένα που ξεκίνησαν πρόχειρα 
από 1/1/2014 κάποιες ασφαλιστικές και λίγο έως πο-
λύ θα εφαρμόζονται τα επόμενα χρόνια. 

Το πρόβλημα υπήρξε και το ήξεραν αρκετά χρόνια, ό-
σοι  συνεργαζόντουσαν με πολλές εταιρίες προκειμέ-
νου να τιμολογήσουν κάποια ασφάλιση αυτοκινήτου. 
Τα πολλά και διαφορετικά λειτουργικά και απαρχαιω-
μένα ή δύσχρηστα λειτουργικά συστήματα των ασφα-
λιστικών εταιριών  και η ασφάλεια του internet σε συν-
δυασμό με τα αντίστοιχα  των χρηστών των γραφείων 

διαμεσολάβησης, ανάγκαζαν κάθε φορά τους χρήστες, 
να χρησιμοποιούν πότε τον Explorer,το Google η το 
Mozilla. Κλασσική  ήταν  η ατάκα του υπεύθυνου μηχα-
νογράφησης της ασφαλιστικής κάθε φορά που επικοι-
νωνούσε κάποιος απελπισμένος διαμεσολαβητής όταν 
δεν μπορούσε συνδεθεί σωστά με την βάση δεδομέ-
νων της ασφαλιστικής.   

-Τι browser χρησιμοποιείτε κύριε? Explorer? αλ-
λάξτε τον σε Mozilla ή σε Google - Μα αν τον αλλάξω 
δεν θα μπορώ να  δουλέψω την άλλη εφαρμογή της 
άλλης ασφαλιστικής και πάει λέγοντας… Η ασφάλεια 
των πολλαπλών εφαρμογών και τα αρκετά βαριά προ-
γράμματα τιμολόγησης και η συμβατότητά τους για την 
έκδοση ασφαλιστηρίων απασχόλησε τους διαμεσολα-
βητές μέχρι τέλος του 2013 και σπαταλήθηκαν ώρες α-
τέλειωτες σε τηλέφωνα και διευκρινιστικά e-mail. Με-
τά τη έκδοση των πράξεων της ΤτΕ οι περισσότερες ε-
ταιρίες έσπευσαν τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου του 
2014  να εκδώσουν εγκυκλίους που υποχρέωναν τους 
διαμεσολαβητές να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, 
όντας όμως απροετοίμαστες κι αυτές αλλά και αρκετοί 
διαμεσολαβητές για τις αναγκαίες μηχανογραφικές 
αλλαγές. Είναι επίσης αδιαμφισβήτητο ότι τίθεται και 
θέμα κόστους ανανέωσης των υπολογιστών και των ε-
κτυπωτών  για τους περισσότερους διαμεσολαβητές. 
Σαφώς είναι απαραίτητες οι επενδύσεις σε  καλύτε-
ρους υπολογιστές και δίκτυα με ποιοτικότερους, ταχύ-
τερους  και πιο αξιόπιστους εκτυπωτές. 

Τα μηχανογραφικά προβλήματα όμως συμβατότη-
τας συνεχώς πολλαπλασιάζονται. Από την μία μεριά 
κάποιες ασφαλιστικές επαίρονται ότι είναι σε θέση να 
λειτουργήσουν πολλαπλές εφαρμογές συμβατές με τις 
διοικητικές πράξεις, αλλά από την άλλη δεν είναι σε θέ-
ση να υποστηρίξουν λύσεις για  τα λειτουργικά συστή-
ματα των συνεργατών τους. 

Η εξήγηση είναι απλή. Τα περισσότερα PC’S των 
γραφείων συνεργασίας έχουν λειτουργικό windowsXP 
και ένα πολύ μικρό μέρος τους, κυρίως οι νέοι διαθέ-
τουν laptop ή tablets, με πιο εξελιγμένα λειτουργικά ό-
πως win7 ή win8 μαζί με τα update των συμπαρομαρ-
τούντων προγραμμάτων λειτουργίας τους. Τίθεται λοι-

πόν θέμα προβολής ή και εκτύπωσης των ασφαλιστη-
ρίων στις επιχειρήσεις διαμεσολάβησης που συνεργά-
ζονται με πολλές εταιρίες, γιατί κι αυτές χρησιμοποιούν 
κατά περίπτωση ξεπερασμένα ή και αντιθέτως  προχω-
ρημένα λειτουργικά συστήματα. Σε τελευταία ανάλυση 
όλα αυτά πρέπει να λειτουργήσουν αξιόπιστα για την 
πρόοδο της αγοράς? Μία λύση είναι η προμήθεια με  έκ-
πτωση πολλών σύγχρονων υπολογιστών από τις α-
σφαλιστικές, για να εξυπηρετήσουν τα δίκτυά τους με 
προεγκατεστημένα όλα τα απαραίτητα λειτουργικά συ-
στήματα και προγράμματα που θα τα παρέχουν δωρεάν 
στα δίκτυα ή με μία μικρή συμμετοχή. Το κόστος δεν εί-
ναι υπερβολικό γιατί  ο κάθε υπολογιστής δεν θα ξεπε-
ράσει τα 200-300 ευρώ μαζί με την μαζική αγορά αντί-
στοιχων εκτυπωτών laser. Έως τώρα όμως καμία α-
σφαλιστική δεν έχει αντιμετωπίσει σοβαρά το πρόβλη-
μα, αφού δεν φαίνεται να  την ενδιαφέρει η ποιότητα ε-
κτύπωσης των  συμβολαίων της. 

Με το ξεκίνημα του 2014 αρκετές εταιρίες έσπευσαν 
να εκδώσουν εγκυκλίους προσαρμογής στο σύστημα 
ΤΥΠΩΝΩ ΠΛΗΡΩΝΩ, αλλά ουδόλως φρόντισαν να εκ-
παιδεύσουν τους συνεργάτες τους και να τσεκάρουν ε-
άν και πως λειτουργούν τα υπάρχοντα λειτουργικά συ-
στήματα και τα σχετικά προγράμματα και πιστοποιητικά 
γνησιότητας. 

Μία από τις λίγες ασφαλιστικές που φρόντισε από 
καιρό να ανταλλάξει πληροφορίες και να εκπαιδεύσει 
τους συνεργάτες της σε συμβατά και ελαφρά προγράμ-
ματα εκτύπωσης συμβολαίων και ειδοποιήσεων πλη-
ρωμής με εικόνα πλήρους ασφαλιστηρίου και συμψη-
φισμού ασφαλίστρων προμηθειών ήταν η ΜΙΝΕΤΤΑ. 
Ξέρουν όλοι καλά όλοι ότι δεν κολακεύω ούτε διαφη-
μίζω καμιά ασφαλιστική. 

Για να μην γίνει μάλιστα καμία παρεξήγηση, σπεύδω 
να τονίσω ότι κι άλλες εταιρίες διέθεσαν ή διαθέτουν 
σοβαρά λειτουργούντα ταχύτατα συστήματα,  όπως το 
Cheetah της Groupama που κάνει την διαφορά από 
πολλά συστήματα, αφού συνδυάζει προϊόντα όλων των 
κλάδων, ληξιάρια ,μεταβολές και πληρωμές και  λογι-
στήριο, που όλα  φαίνονται και πραγματοποιούνται στο 
γραφείο του διαμεσολαβητή. 

Μικρά διαμεσολαβητικά 

ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Μ΄ ΔΕΝ ΤΥΠΩ’Ν ΤΟ Ρ’ΜΑΔ 
Ένα μέρος λοιπόν της επικριτικής μου στάσης στέκεται σε κάποιες εταιρίες  που 
έσπευσαν να ανακοινώσουν την διοικητική, συμβατική  και εμπορική  
προσαρμογή στις διοικητικές οδηγίες της ΤτΕ, χωρίς να έχουν προβεί στις 
σχετικές εκπαιδευτικές και λειτουργικές προετοιμασίες

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

Εθνική 
Ασφαλιστική 

Νέος στέλεχος

Ο κ. Γ.Ζαφείρης 

Την διεύθυνση Εναλλακτικών 
Δικτύων της  Εθνικής Ασφαλιστι-
κής αναλαμβάνει σύμφωνα με 
πληροφορίες ο κ.Γιώργος Ζα-
φείρης  μέχρι πρότινος Βοηθός 
Γενικός Διευθυντής της ING. Η 
θέση ήταν κενή και η επιλογή του 
κ. Ζαφείρη, ο οποίος θεωρείται 
πεπειραμένο στέλεχος πρώτης 
γραμμής στις πωλήσεις εκτιμάται 
ότι θα ενισχύσει στην παρούσα 
φάση την Εθνική Aσφαλιστική.

EEA

Η νέα 
σύνθεση  
της Δ.Ε 

Μετά τις συνεδριάσεις του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του ΕΕΑ της 
23.12.2013 για εκλογή Β΄ Αντι-
προέδρου και Οικονομικού Επό-
πτη, της 30.12.2013 για εκλογή 
Προέδρου και της 8.1.2014 για ε-
κλογή Γενικού Γραμματέα, η σύν-
θεση της νέας Διοικητικής Επι-
τροπής του Επαγγελματικού Επι-
μελητηρίου Αθηνών έχει ως εξής:
Πρόεδρος:  
Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου
Α΄ Αντιπρόεδρος:             
Νικόλαος Λεβετσοβίτης
Β΄ Αντιπρόεδρος:              
Δημήτριος Αυγέρης
Οικονομικός Επόπτης:      
Παναγιώτης Κολλάρος
Γενικός Γραμματέας:        
Ιωάννης Ρεκλείτης

ΤτΕ. Εξετάσεις 
Την Κυριακή 16  Φεβρουαρί-

ου 2014,θα πραγματοποιηθούν 
οι εξετάσεις  στην Αθήνα για την 
πιστοποίηση γνώσεων ασφαλι-
στικών διαμεσολαβητών (Επίπε-
δο Γ) όπως ανακοίνωσε η Τρά-
πεζα της Ελλάδος. Ενημερωθεί-
τε στο Nextdeal.gr για την Αίτη-
ση Συμμετοχής στις Εξετά-
σεις,για τις Οδηγίες σχετικά με 
την αίτηση συμμετοχής και το τέ-
λος εξετάσεων καθώς και για 
την ύλη των εξετάσεων.
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Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Στην  αναδιάρθρωση της οργανωτι-
κής δομής του τομέα Face to Face 
Distribution προχώρησε η MetLife 

Alico στο πλαίσιο της στρατηγικής της 
MetLife Alico για περαιτέρω ενίσχυση 
του ανθρωποκεντρικού συστήματος πω-
λήσεων. Επικεφαλής της νέας δομής α-
νέλαβε ο κ. Γιώργος Ζερβουδάκης, ο ο-
ποίος, από τη νέα του θέση ως Head of 
Face-to-Face Distribution Ελλάδος, θα 
έχει την ευθύνη της ανάπτυξης του 
Agency, του Direct Sales Force και του 
Independent Distribution Channel.

Ο κ. Γ. Ζερβουδάκης είναι Διευθυντικό 
στέλεχος του Δικτύου Γραφείων Πωλή-
σεων της       MetLife Alico από το 2002. 
Το 2007 ανέλαβε την θέση του Agency 

Director και έχει συμβάλει στην ουσια-
στική ανάπτυξη και την επιτυχημένη πο-
ρεία του Δικτύου Γραφείων Πωλήσεων.  

Σύμφωνα με τη νέα οργανωτική δομή, 
τη θέση του Head of Agency ανέλαβε ο κ. 
Κ. Δερβεντζής. Ο κ. Γιάννης Αναστόπου-
λος, ανέλαβε τη θέση του Head of Direct 
Sales Force, ενώ ο κ. Magnus Χατζηδη-
μητρίου κατέχει τη θέση του Head of 
Independent Distribution Channel. Τις 
δραστηριότητες των δικτύων πωλήσεων 
θα υποστηρίζουν ο κ. Βασίλης Λυμπέρης 
από τη θέση του F2F Individual Product 
Sales Manager και η κα Έλενα Διαμαντή 
από τη θέση του Learning & Development 
Manager. Για τις δραστηριότητες πωλή-
σεων Ομαδικών Συμβολαίων και Αμοι-

βαίων Κεφαλαίων, υπεύθυνοι στην ομά-
δα θα είναι οι κ.κ. Στέλιος Ναζλής και 
Στέλιος Μαρασλής, Corporate Sales 
Account Executives, και η κα Χριστίνα 
Κατσίλη, Sales Manager MetLife Alico 
ΑΕΔΑΚ. Η MetLife Alico συνεχίζει να α-
ναπτύσσεται δυναμικά αξιοποιώντας την 
τεχνογνωσία της και την εμπειρία των 
ανθρώπων της, ανέφερε μεταξύ άλλων  
στο μήνυμα του ο κ. Δ. Μαζαράκης, αντι-
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
MetLife Alico στην Ελλάδα. Η νέα ενι-
σχυμένη δομή του Τομέα Πωλήσεων της 
MetLife Alico αποτελεί μία ακόμα ενέρ-
γεια της εταιρείας στο πλαίσιο της ανα-
βάθμισης των υπηρεσιών της, τόνισε ο 
κ.Μαζαράκης.

 MetLife Alico 

Eνισχύει  τη δομή του Face to Face Distribution
Ευρώπη ΑΕΓΑ

Aσφάλισε  
τη «ΜΙΚΡΑ 
ΑΓΓΛΙΑ»

Tη «ΜΙΚΡΑ ΑΓΓΛΙΑ», τη νέα 
ταινία του πολυβραβευμένου 
σκηνοθέτη Παντελή Βούλγαρη 
που διαδραματίζεται στην Άνδρο, 
βασισμένη στο βραβευμένο με 
Κρατικό Βραβείο 
Μυθιστορήματος ομώνυμο 
βιβλίο της Ιωάννας Καρυστιάνη, 
ασφάλισε κατά 100% η Ευρώπη 
ΑΕΓΑ, σε συνεργασία με τον 
ασφαλιστή κ. Χρήστο Πιλατάκη.
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για 
τη «Μικρά Αγγλία» αφορούσε 
συνολικά στην παραγωγή της 
ταινίας, δηλαδή τα γυρίσματα, 
καθώς και την επεξεργασία του 
φιλμ, αλλά και την αστική 
ευθύνη προς τρίτους κατά τη 
διάρκεια των γυρισμάτων. 
Το «πακέτο» ασφάλισης της 
Ευρώπη ΑΕΓΑ περιελάμβανε την 
αξία του film, το διάκοσμο, το 
βεστιάριο, τα σκηνικά, τον 
κινηματογραφικό εξοπλισμό, 
καθώς και παροχές προς όλο το 
cast -ηθοποιούς, τεχνικούς, 
κομπάρσους- αλλά και τον ίδιο 
το σκηνοθέτη Παντελή 
Βούλγαρη.
Ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της Ευρώπη ΑΕΓΑ, κ. 
Νικόλαος Α. Μακρόπουλος, 
αναφερόμενος στη στρατηγική 
της εταιρείας, δήλωσε ότι η 
Ευρώπη ΑΕΓΑ επιμένει στην 
πολιτική ανάληψης 
εξειδικευμένων κινδύνων 
συνεχίζοντας την αναπτυξιακή 
της πορεία βασιζόμενη στο 
αξιόπιστο, δυναμικό και ισχυρό 
brand name, το οποίο έκτισε επί 
45 χρόνια, με κύριο στοιχείο 
διαφοροποίησης τα specialty 
lines, στα οποία 
περιλαμβάνονται και οι 
ασφαλίσεις κινηματογραφικών 
και τηλεοπτικών παραγωγών.

O  κ. Γιώργος  Ζερβουδάκης

Πληθωρική ήταν κατά το 2013 
η δραστηριότητα της 
Interamerican στην οδική 

βοήθεια. Η εταιρεία παρέσχε τις υ-
πηρεσίες της συνολικά σε 275.526 
περιστατικά βλάβης ή ατυχήματος, 
με μέσο όρο ημερήσιας ανταπό-
κρισης σε 755 περιστατικά. Το μέ-
γεθος είναι ενδεικτικό του εύρους 
εξυπηρέτησης στην οδική βοήθεια 
από την interamerican, που διαθέ-
τει πανελλαδικά 100 σταθμούς και 
μοναδικές υποδομές. Εξάλλου πέ-
ρυσι, η εταιρεία σημείωσε μεικτά 
εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 27,5 ε-
κατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέ-
ρος να προέρχεται από τη συμπλή-
ρωση με καλύψεις οδικής βοήθει-
ας της ασφάλισης αυτοκινήτων α-
πό την Interamerican γενικών α-
σφαλειών. 

Ειδικότερα η εταιρεία, που κατά 
το 2013 έφθασε σε ασφαλισμένα 
οχήματα στις 611 χιλιάδες, αντα-
ποκρίθηκε αποτελεσματικά με επι-
τόπου επισκευή σε 107.068 κλή-
σεις, με ρυμούλκηση σε 82.293, με 
φροντίδα ατυχήματος από την υ-
πηρεσία Autohelp σε 77.825, ενώ 
επαναπάτρισε με μεταφορά 8.340 
αυτοκίνητα. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι οι υπηρεσίες οδικής βοήθειας 
της Interamerican, σύμφωνα με 
σχετική έρευνα, επιτυγχάνουν δεί-
κτη ικανοποίησης πελατών πάνω 
από 90% ανταποκρινόμενες άμε-
σα, με μέσο χρόνο προσέγγισης 
περιστατικού τα 40 λεπτά της ώ-
ρας. 

Η ηγετική θέση που κατέχει η 
Interamerican στην οδική βοήθεια 
οφείλεται, όπως τονίζουν οι γενι-
κοί διευθυντές Γ. Μαυρέλης (α-
σφαλιστικών εργασιών), Th. 

Brinkmann (γενικών ασφαλειών) 
και Γ. Βαλαής (βοήθειας), στις ε-
σωτερικές συνέργειες κάθετης ε-
ξυπηρέτησης, με συγκριτικό πλεο-
νέκτημα τον ιδιόκτητο στόλο οχη-
μάτων υποστήριξης -220 οχήματα 
και πλατφόρμες για αυτοκίνητα, 4 

τύπου DC για ρυμούλκηση βαρέων 
οχημάτων και 40 μοτοσικλέτες- 
καθώς και στο εξειδικευμένο προ-
σωπικό των 210 τεχνικών, ενώ υ-
φίστανται και 85 τοπικοί συνεργά-
τες σε όλη τη χώρα, ώστε να καλύ-
πτονται γεωγραφικά και οι πλέον 

δυσπρόσιτες περιοχές στην ηπει-
ρωτική και νησιωτική Ελλάδα.

Εξάλλου πρόσφατα, η εταιρεία 
προχώρησε σε σημαντική επένδυ-
ση 2,2 εκατ. ευρώ για την ανανέω-
ση του στόλου, με αγορά 33 οχη-
μάτων πλατφόρμας τύπου DAF τε-
λευταίας γενιάς και 10 μοτοσικλε-
τών Suzuki. 

Κορυφαία στις γενικές 
ασφάλειες στην Ελλάδα

Με το πρώτο βραβείο αξίας για 
την Ελλάδα του «World Finance», 
του περιοδικού παγκοσμίου κύ-
ρους που οργανώνει σε ετήσια βά-
ση τα «Insurance Awards», βρα-
βεύθηκε εν τω μεταξύ  για το 2013 
η Interamerican  Γενικών Ασφα-
λειών. 

Ο θεσμός διαχώρισε για πρώτη 
φορά τις αξιολογήσεις στους κλά-
δους ζωής και γενικών ασφαλει-
ών. Η αξιολόγηση αναπτύχθηκε σε 
60 χώρες, αναγνωρίζοντας στις ε-

ταιρείες που βραβεύθηκαν δυνα-
μική ανάπτυξης και υψηλό βαθμό 
ανταπόκρισης στις σύγχρονες 
συνθήκες της αγοράς. Όπως επι-
σημαίνεται, η βράβευση δικαιώνει 
τη στρατηγική εστίαση της 
Interamerican  στους κλάδους 
των γενικών ασφαλειών, όπου η 
εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα ι-
σχυρό χαρτοφυλάκιο με κυρίαρχο 
τον κλάδο ασφάλισης αυτοκινή-
του ( 66% του εταιρικού χαρτοφυ-
λακίου το 2012). Στο κλείσιμο του 
2013 τα μεικτά εγγεγραμμένα α-
σφάλιστρα στους κλάδους ζημιών 
είναι περίπου  212 εκατ. ευρώ και 
εκτιμάται ότι βελτιώνουν περαιτέ-
ρω το μερίδιο αγοράς της εταιρεί-
ας στις γενικές ασφάλειες (9,3% το 
2012, με βάση τα στοιχεία της Έ-
νωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών). 
Ιδιαίτερα στον κλάδο αυτοκινήτου 
η εταιρεία έχει επιτύχει σημαντική 
ανάπτυξη το 2013 αξιοποιώντας 
όλα τα δίκτυα διανομής.

Interamerican: 275 χιλιάδες περιστατικά oδικής βοήθειας

Από αριστερά, Γιώργος Βαλαής,Γιώργος Μαυρέλης και  Thomas Brinkmann

Στην 3η θέση της κατάταξης ανέδειξε τον απο-
λογισμό της Interamerican η  αξιολόγηση του 

συνόλου των εκδιδομένων στην Ελλάδα Απολο-
γισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από την 
ερευνητική επιστημονική ομάδα του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου  με έτος αναφοράς το 2012. 

Η μεθοδολογία αξιολόγησης των Απολογι-
σμών ΕΚΕ βασίζεται στη διερεύνηση της κάλυ-
ψης των θεμελιωδών αρχών κατάρτισης μη οι-
κονομικών εκθέσεων, ειδικότερα στα ζητήματα 
της ουσιαστικότητας (materiality) και αξιοπι-
στίας (credibility) των πληροφοριών, καθώς 
και της σχέσης και αλληλεπίδρασης με τα ενδι-
αφερόμενα μέρη (stakeholder identification 
and engagement). Όπως τόνισε κατά την πα-

ρουσίαση του απολογισμού  ο Γιάννης Ρούντος, 
Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων & ΕΚΕ, η έκθε-
ση υπευθυνότητας αποτελεί μοχλό αναπροσδι-
ορισμού της εταιρείας μέσα από τη διαμόρφω-
ση στρατηγικής, ανάληψη δεσμεύσεων και δι-
αχειριστικές πρακτικές σε πέντε κομβικούς το-
μείς: της οικονομίας και διακυβέρνησης, των 
πελατών και της αγοράς, των εργαζομένων, 
της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Κατά το 
έτος αναφοράς του απολογισμού, η 
Interamerican ενίσχυσε περαιτέρω την ενσω-
μάτωση της ΕΚΕ στην εταιρική στρατηγική και 
την αρχή της ουσιαστικότητας της έκθεσης.  Για 
την εταιρική θέση υπευθυνότητας, ο Γιώργος 
Κώτσαλος, διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας 

επισήμανε μεταξύ άλλων ότι η I nteramerican 
εκτιμά ως μείζονος σημασίας τη συμμετοχή της 
στο δεσμευτικό σύμφωνο των Αρχών της Αει-
φόρου Ασφάλισης, το οποίο συνδιαμόρφωσε 
και συνυπέγραψε κατά το 2012 ως μέλος του 
United Nations Environment Programme 
Finance Initiative. 

Βραβεύθηκε για τον απολογισμό ΕΚΕ

Ο κ. Μ. Σοφούλης, 
Ομότιμος καθηγητής 
του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, επιδίδει το 
βραβείο για τον 
Απολογισμό ΕΚΕ 
στον κ. Γ. Ρούντο



P E ¶ O P T A Z

Υπό την ομηρεία της Τρόικας τελούν οι τραπεζικές εξελίξεις 
καθώς οι εταίροι και πιστωτές μας έχουν αποφασίσει να πι-
έσουν την κυβέρνηση εκεί που πονάει προκειμένου να την α-

ναγκάσουν να διακόψει την τακτική μερικής ανυπακοής σε σχέση 
με τις υποχρεώσεις του Μνημονίου. 

Από τον Σεπτέμβριο και έπειτα, όταν έγινε αντιληπτό στην Αθή-
να ότι δεν πρόκειται να υπάρξει λύση στο χρέος ως τις Ευρωεκλο-
γές του προσεχούς Μαρτίου, η κυβέρνηση υιοθέτησε τακτική με-
ρικής ανυπακοής.  Σε κρίσιμα θέματα όπως ο προϋπολογισμός, οι 
πλειστηριασμοί και ο νέος φόρος ακινήτων, δεν ελήφθησαν υπό-
ψιν βασικές θέσεις και παρατηρήσεις της Τρόικας. 

Η κυβέρνηση εγκαινιάζοντας μια ιδιότυπη προεκλογική περίο-
δο συμπεριφέρεται ως να έχει βγει από το Μνημόνιο και τον έλεγ-
χο επιδιώκοντας ταυτόχρονα να δημιουργήσει συνθήκες που να 
της επιτρέψουν να μην υπογράψει νέο δάνειο με την Ε. Ε και επο-
μένως νέο Μνημόνιο. 

Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη συνέντευξη Στουρνάρα 
στους FT με την οποία στέλνει και δημόσια το μήνυμα ό-

τι η εύθραυστη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και η 
κόπωσή της δεν αφήνει περιθώρια για μεγάλες αλ-
λαγές. Που μεταφράζεται στο ότι δεν υπάρχουν ού-
τε περιθώρια ούτε διάθεση για έστω και μικρά μέ-

τρα δημοσιονομικής εξυγίανσης παρά μόνο για ανώ-
δυνες μεταρρυθμίσεις όπως για παράδειγμα οι αλλα-

γές στο φοροεισπρακτικό μηχανισμό. 
Ακόμη χαρακτηριστικότερο είναι ότι εδώ και ένα 

μήνα «ξηλώνεται το πουλόβερ» του πρωτογενούς 
πλεονάσματος καθώς η κυβέρνηση μοιράζει διά-
φορα ποσά επιδιώκοντας να δείξει προεκλογικά έ-

να στοιχειώδες κοινωνικό πρόσωπο.  
Η παραπάνω τακτική και η επίσης δημόσια δήλωση 

Στουρνάρα ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να μην υπογράψει 
νέο Μνημόνιο αλλά να κλείσει το χρηματοδοτικό άνοιγμα της 

περιόδου 2014-16 με κεφάλαια του ΤΧΣ εντείνουν τον εκνευρι-
σμό της Τρόικας. 
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MetLife Alico 
ΑΕΔΑΚ
Επτά διακρίσεις 
για τα αμοιβαία 
της                           Σελ. 9

ΙΟΒΕ
Αμετάβλητος ο δείκτης 
οικονομικού κλίματος 
τον Δεκέμβριο

Σελ. 8

Eurobank
Κίνδυνος  
μετάθεσης της  
ΑΜΚ για Απρίλιο

Σελ.9

TT: Απολογούνται για την υπόθεση των επισφαλών δανείων
Για σήμερα  Τετάρτη έχει προγραμματισθεί  η απολογία του πρώ-

ην στελέχους του Τ.Τ., Χαράλαμπου Γιαγκούδη, ο οποίος συνελή-
φθη στη Θεσσαλονίκη, ενώ χθες Τρίτη απολογήθηκε   μετά από προ-
θεσμία που είχε λάβει ο επιχειρηματίας Δημήτρης Κοντομηνάς, ο ο-
ποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική. 

Μέχρι την ώρα που «τυπωνόταν» το Nextdeal η  διαδικασία δεν  
είχε ολοκληρωθεί και σύμφωνα με πληροφορίες ο κ.Κοντομηνάς 
παρέδωσε στον ανακριτή πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα. Ε-
λεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε εν τω με-
ταξύ το στέλεχος του ΤΤ Μάριος Βαρότσης, ο πρώτος από τους συ-
νολικά 30 κατηγορούμενους για την υπόθεση των επισφαλών δα-
νείων που απολογήθηκε στον ανακριτή.

Ο κ. Βαρότσης, που ήταν ανάμεσα στους επτά κατηγορούμενους 
για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, κατηγορείται 
για απιστία, απάτη και συνέργεια σε νομιμοποίηση εσόδων από πα-
ράνομη δραστηριότητα. Ο κατηγορούμενος παρέδωσε στον ανακρι-
τή κ. Ανδρεαδη απολογητικό υπόμνημα 70 σελίδων, στο οποίο φέ-
ρεται να αρνείται τις κατηγορίες. 

Υποστηρίζει δε ότι όταν χορηγήθηκαν τα επίμαχα δάνεια η οικονο-
μική εικόνα της χώρας ήταν εντελώς διαφορετική και ως εκ τούτου 
κανείς δεν μπορούσε να προεξοφλήσει ότι δεν θα εξυπηρετηθούν.

Σε εξέλιξη η διαδικασία έκδοσης του Άγγ. Φιλιππίδη στην Ελλάδα 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία έκδοσης του κατηγορούμενου 

στην υπόθεση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Άγγελου Φιλιππί-
δη, ο οποίος συνελήφθη με διεθνές ένταλμα και κρατείται στις φυ-
λακές της Τουρκίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών έστει-
λε στο υπουργείο Δικαιοσύνης όλα εκείνα τα απαραίτητα δικαιολο-
γητικά για την έκδοση του Άγγελου Φιλιππίδη και αυτό με τη σειρά 
του τα αποστέλλει στο υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να με-
ταφραστούν στην τουρκική γλώσσα.Στη συνέχεια, τα έγγραφα θα ε-
πιστραφούν στο υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο θα τα διαβιβάσει 
στις δικαστικές Αρχές της γειτονικής χώρας, προκειμένου να εκτε-
λεστεί η δικαστική απόφαση για την έκδοση του Άγγελου Φιλιππί-
δη στη Ελλάδα.

Εθνική Τράπεζα

Ολοκληρώθηκε  
η πώληση  
της Πανγαία

Ολοκληρώθηκε η πώληση και μεταβίβαση 
στην Invel Real Estate ποσοστού 66% της 
συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας στη θυγα-
τρική εταιρεία «Εθνική Πανγαία».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ε-
θνικής, η μεταβίβαση έγινε στις 30 Δεκεμβρί-
ου 2013 κατόπιν της χορήγησης και της έ-
γκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για 
την καταλληλότητα της εταιρείας Invel Real 
Estate (Netherlands) II B.V. ως νέου μετόχου.
Όπως αναφέρει η ίδια ανακοίνωση, η ολο-
κλήρωση της συναλλαγής εξυπηρετεί τη 
στρατηγική της Εθνικής Τράπεζας και παράλ-
ληλα την ενισχύει κεφαλαιακά. 

Ολοκληρώθηκε εν τω μεταξύ με επιτυχία 
στο χρόνο που είχε προσδιορισθεί, το πρό-
γραμμα Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπι-
κού της Εθνικής Τράπεζας, με τη συμμετοχή 
2510 Εργαζομένων, σύμφωνα με ανακοίνωση 
της Τράπεζας. Ως αποτέλεσμα επέρχεται μεί-
ωση του μισθολογικού κόστους κατά περίπου 
150 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Η α-
νακοίνωση επισημαίνει ότι τόσο λόγω της ι-
σόρροπης κατανομής εργαζομένων σε όλες 
τις μονάδες της Τράπεζας που εντάχθηκαν στο 
πρόγραμμα όσο και των μέτρων που έχουν 
ληφθεί, η εξυπηρέτησή του κοινού θα συνεχι-
σθεί απρόσκοπτα.

Συνέχεια στη σελ. 8

Πως η τακτική καθυστερήσεων μπλοκάρει το 
σχεδιασμό τραπεζών και κυβέρνησης 

Όμηροι  
της Τρόικας  
οι τράπεζες
Του Χρήστου Κίτσιου
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Το τελευταίο διάστημα η Τρόικα ακολουθεί τα-
κτική ενστάσεων και νέων απαιτήσεων για θέματα, 
που, είτε είχαν δρομολογηθεί με βάση τις επιταγές 
της, όπως η άσκηση προσομοίωσης στις τράπεζες 
( stress test), είτε έχουν συμφωνηθεί στον πυρήνα 
τους, όπως το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ανακε-
φαλαιοποίηση- ιδιωτικοποίηση των τραπεζών και 
η τύχη των προνομιούχων μετοχών. 

Στόχος της, σύμφωνα με πηγές που παρακο-
λουθούν εκ του σύνεγγυς τις συζητήσεις,  είναι να 
πιέσει την κυβέρνηση εκεί που …πονά, στη δρο-
μολόγηση δηλαδή των συνθηκών ταχύτερης ιδι-
ωτικοποίησης των τραπεζών, ώστε να επανέλθει 
σε λογική συναντίληψης και για τα δημοσιονομι-
κά θέματα. 

Η ιδιωτικοποίηση της Eurobank αποτελεί ορό-
σημο στον κυβερνητικό σχεδιασμό καθώς αν εί-
ναι επιτυχής αφενός θα αποτελέσει το πρώτο με-
γάλο έμπρακτο μήνυμα αποκατάστασης της εμπι-
στοσύνης, μιας και θα εισρεύσουν ξένα κεφάλαια 
ως 2,5 δις ευρώ, αφετέρου θα παραμείνει αλώ-
βητο το κεφαλαιακό απόθεμα του ΤΧΣ. 

Ταυτόχρονα, ο τρόπος με τον οποίο θα ιδιωτι-
κοποιηθεί η Eurobank ανοίγει το δρόμο και για 
ταχύτερη ιδιωτικοποίηση των υπόλοιπων συστη-
μικών τραπεζών. Οι τράπεζες αποτελούν τη χρυ-
σή εφεδρεία της κυβέρνησης καθώς επιδιώκει να 
καλύψει με τα έσοδα από την ιδιωτικοποίησή 
τους μέρος του χρηματοδοτικού κενού της περιό-
δου 2014-16, κάτι που επίσης δεν «ενθουσιάζει» 
την Τρόικα. 

Ενώ, όμως μέχρι και τον Δεκέμβριο ο χρόνος 
δούλευε για την κυβέρνηση, τώρα οι συνθήκες έ-
χουν αντιστραφεί. Οι επικεφαλής της Τρόικας, ό-
πως είχαν διαμηνύσει, πήγαν για σκι και επιστρέ-

φουν στην Αθήνα μόλις την προσεχή Τετάρτη. Εν 
τω μεταξύ έχουν ανοίξει με πρωτοβουλία της 
Τρόικας μια σειρά από θέματα στον τραπεζικό το-
μέα. 

Στον αντίποδα η κυβέρνηση βιάζεται να κλείσει 
άμεσα το θέμα του νέου θεσμικού πλαισίου για 
την ιδιωτικοποίηση των συστημικών τραπεζών 
καθώς αν δεν ψηφισθεί ως τις 20 Ιανουαρίου χά-
νεται η ευκαιρία να διενεργηθεί η αύξηση κεφα-
λαίου της Eurobank εντός του  α΄ 15νθημέρου 
του Φεβρουαρίου.  

Αν το παραπάνω ορόσημο χαθεί τότε θα χρεια-
σθεί επικαιροποίηση του ενημερωτικού με στοι-
χεία 31/12/2013 και το εγχείρημα ιδιωτικοποίη-
σης θα μετατεθεί για τον Μάρτιο ή και τον Απρίλιο 
του 2014. 

Σε ποια θέματα έχει επέλθει σύγκλιση 
Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι η Τρόικα άνοι-

ξε θέματα απλά και μόνο για να πιέσει την ελληνι-
κή κυβέρνηση να επανεξετάσει την στάση της.  Για 
παράδειγμα οι ενστάσεις της τελευταίας στιγμής 

για τη μεθοδολογία ως προς τον προσδιορισμό 
των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών έχουν 
ήδη ξεπερασθεί. 

Στον τρόπο προσδιορισμού των κεφαλαιακών 
αναγκών ( σ.σ αν μειωθεί ο ελάχιστος Core Tier I 
στο 8% στο βασικό σενάριο και αν αναγνωρισθεί 
υψηλότερος αναβαλλόμενος φόρος στα βασικά 
εποπτικά κεφάλαια) έχει υπάρξει ουσιαστική σύ-
γκλιση σύμφωνα με τους ίδιους, αλλά παραμένει 

τυπικά ανοικτό μέχρι να   ολοκληρωθεί επιτυχώς 
η συνολική διαπραγμάτευση κυβέρνησης – Τρόι-
κας. 

Η Τρόικα άλλωστε είχε συμφωνήσει με τη με-
θοδολογία της BlackRock πριν ανατεθεί και επί-
σημα η διαγνωστική μελέτη στον αμερικανικό οί-
κο ενώ είχε συμμετάσχει ενεργά στον καθορισμό 
των παραδοχών με τις οποίες έτρεξε η άσκηση 
προσομοίωσης. 

Θ Ε Μ Α

Συνέχεια από τη σελ. 7

Στα  ίδια επίπεδα με τον Νοέμβριο παρέ-
μεινε τον Δεκέμβριο, ο Δείκτης Οικονο-
μικού Κλίματος στην Ελλάδα, σύμφωνα  

με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ. 
Ειδικότερα, διαμορφώνεται στις 90,9 μονά-
δες, με επιδείνωση των επιχειρηματικών 
προσδοκιών, μικρή στη βιομηχανία και ε-
ντονότερη στις κατασκευές που αντισταθμί-
ζονται από τη βελτίωση στο λιανικό εμπόριο 
και την καταναλωτική εμπιστοσύνη, ενώ α-
μετάβλητες παραμένουν οι προσδοκίες στον 
τομέα των υπηρεσιών. Την ίδια ώρα, όμως 
η διευθέτηση των πολλαπλών φορολογι-
κών υποχρεώσεων που σωρεύονται στους 
τελευταίους μήνες του έτους, σε συνδυασμό 
με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, ασκεί πιέ-
σεις στους οικογενειακούς προϋπολογι-
σμούς, αλλά και στις επιχειρήσεις.

Ειδικά όσον αφορά στους πολίτες, η κλι-
μάκωση της απαισιοδοξίας για την οικονο-
μική κατάσταση σε οικογενειακό επίπεδο, 
δεν έχει αντίκτυπο στις εκτιμήσεις των οι-
κονομικών προοπτικών της χώρας, καθώς 
αυτές παρουσιάζουν βελτίωση.

Πιο αναλυτικά:
Στη βιομηχανία, οι προβλέψεις για τη 

βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της παραγωγής χά-
νουν έδαφος, με τα αποθέματα να φανερώ-
νουν ελαφρά αποκλιμάκωση και τις εκτιμή-

σεις για το τρέχον επίπεδο παραγγελιών και 
ζήτησης να επιδεινώνονται.

Στις υπηρεσίες, οι εκτιμήσεις των επιχει-
ρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητά 
τους αποδυναμώνονται, οι εκτιμήσεις για 
την τρέχουσα ζήτηση των πωλήσεων παρα-
μένουν στα ίδια σχεδόν επίπεδα και οι αρνη-
τικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη ε-
ξέλιξή τους διευρύνονται περαιτέρω.

Στο λιανικό εμπόριο, οι δυσμενείς εκτιμή-
σεις για τις τρέχουσες πωλήσεις εντείνο-
νται, αν και οι επίσης αρνητικές προβλέψεις 
για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές τους 
αμβλύνονται, με τον αρνητικό δείκτη των ε-
κτιμημένων αποθεμάτων να εξομαλύνεται 
ελαφρά.

Στις κατασκευές, οι δυσμενείς προβλέ-
ψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επι-
χειρήσεων εντείνονται ήπια, με ταυτόχρονη 
όμως άνοδο του δείκτη της προβλεπόμενης 
απασχόλησης.

Στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι προ-
βλέψεις για την οικονομική κατάσταση του 
νοικοκυριού επιδεινώνονται, ενώ εκείνες 
για την οικονομική κατάσταση της χώρας 
μεταβάλλονται θετικά, όπως συμβαίνει και 
με τις προθέσεις για αποταμίευση.  Οι προ-
βλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας το ε-
πόμενο 12μηνο βαίνουν δυσμενέστερες.

Την ίδια ώρα το οικονομικό κλίμα στην 
Ευρωζώνη άγγιξε το υψηλό δύο ετών και ά-
νω, το Δεκέμβριο, δίνοντας έτσι ένα ακόμα 
σημάδι ότι η ανάκαμψη στην περιοχή έχει 
αρχίσει, μετά από μία παρατεταμένη περίοδο 
συρρίκνωσης της δραστηριότητας. 

Σύμφωνα με στοιχεία της  Κομισιόν η  ά-
νοδος ήταν ευρεία, με όλους τους κλάδους 
να δείχνουν βελτίωση το Δεκέμβριο. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι, η εμπιστοσύνη μεταξύ των 
εταιρειών παροχής υπηρεσιών κινήθηκε σε 
θετικό έδαφος για πρώτη φορά από τον Αύ-
γουστο του 2011, ενώ οι βιομηχανικές επι-
χειρήσεις ήταν οι δεύτερες πιο αισιόδοξες. 
Τα στοιχεία της Κομισιόν δείχνουν επίσης ό-
τι η ανάπτυξη προήλθε από έναν αυξημένο 
αριθμό χωρών.

Ενώ το οικονομικό κλίμα στη Γερμανία ή-
ταν μεταξύ των πιο ισχυρών, στο 106,0 το 
Δεκέμβριο, στην Ισπανία, το ανήλθε στο 
100,0 ενώ η Ιταλία σημείωσε αύξηση στο 
96,2 από 93,9 το Νοέμβριο.

Η μηνιαία έρευνα επιβεβαίωσε επίσης την 
αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών 
στο -13.6 τον Δεκέμβριο από -15.4 τον Νοέμ-
βριο, ενώ και οι εταιρείες του λιανικού εμπο-
ρίου ήταν επίσης λιγότερο απαισιόδοξες, με 
τον δείκτη εμπιστοσύνης να διαμορφώνεται 
στο -5.1 από -7.8 τον προηγούμενο μήνα.

ΙΟΒΕ: Αμετάβλητος ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Δεκέμβριο

Όμηροι της Τρόικας οι τράπεζες

Στον αντίποδα, ανοικτά παραμένουν θέματα του νέου 
θεσμικού πλαισίου για τη διάθεση μετοχών των τραπε-

ζών και τις αλλαγές στο καθεστώς των warrants. Παρ ότι 
ο βασικός πυρήνας του νομοσχεδίου έχει συμφωνηθεί, η 
Τρόικα δεν έχει δώσει τυπικά το “ok” ώστε να κατατεθεί 
στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. 

Ως εκ τούτου αυξάνεται η απειλή το νέο θεσμικό πλαί-
σιο να μην εγκριθεί πριν τις 20 Ιανουαρίου, θέτοντας έτσι 
σε κίνδυνο τον αναπροσαρμοσμένο σχεδιασμό του ΤΧΣ και 
της Eurobank για διενέργεια της αύξησης κεφαλαίου στο 

διάστημα μεταξύ 3 με 13 Φεβρουαρίου. 
Το ενδιαφέρον της αγοράς εστιάζεται στο αν κυβέρνη-

ση και Τρόικα θα βρουν μέσα σε ασφυκτικό χρονικό πλαί-
σιο ένα modus Vivendi,  έχοντας τραβήξει και οι δύο 
πλευρές το σχοινί από πλευράς τακτικής και εντυπώσεων. 

Πάντως θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως το νέο θεσμικό 
πλαίσιο θα παρέχει την ευχέρεια στο Ταμείο να εγκρίνει 
διάθεση υφιστάμενων ή νέων μετοχών τραπεζών με ό-
ρους αγοράς, σε τιμές δηλαδή που προκύπτει αγοραστικό 
ενδιαφέρον κάτι στο οποίο έχει συμφωνήσει κατ αρχήν 

και η Τρόικα. 
Επιπρόσθετα, θα παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στο ΤΧΣ 

αναφορικά με τη δομή ιδιωτικοποίησης των Alpha, Εθνι-
κής και Πειραιώς, επιτρέποντας να προβαίνει σε προαιρε-
τικές δημόσιες προτάσεις για την επαναγορά και ακύρω-
ση των warrants με στόχο να επιταχυνθεί η ιδιωτικοποίη-
ση των τραπεζών. 

Στο θέμα της παροχής κινήτρων ταχύτερης ιδιωτικο-
ποίησης η Τρόικα έχει ανάψει πράσινο φως εδώ και καιρό 
σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη. 

Ποια θέματα παραμένουν ανοικτά 

Χαρακτηριστική 
είναι η πρόσφατη 
συνέντευξη 
Στουρνάρα στους 
FT με την οποία 
στέλνει και 
δημόσια το μήνυμα 
ότι η εύθραυστη 
κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία και η 
κόπωσή της δεν 
αφήνει περιθώρια 
για μεγάλες 
αλλαγές
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Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Του Χρήστου Κίτσιου

Για τα τέλη Μαρτίου αρχές Απριλίου 
κινδυνεύει να μετατεθεί το εγχεί-
ρημα ιδιωτικοποίησης της 

Eurobank αν δεν συμφωνηθεί και ψη-
φισθεί ως τις 20 Ιανουαρίου το νέο θε-
σμικό πλαίσιο που θα διέπει τη διάθεση 
μετοχών τραπεζών που ελέγχει το ΤΧΣ. 

Παρ ότι ο βασικός πυρήνας του νο-
μοσχεδίου έχει συμφωνηθεί, η Τρόικα 
δεν έχει δώσει, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, το τυπικό  “Ok” ώστε να κατα-
τεθεί στη Βουλή με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος. 

Η ψήφιση του νομοσχεδίου το αργό-
τερο ως τις 20 Ιανουαρίου αποτελεί την 
τελευταία ευκαιρία για να διενεργηθεί η 
αύξηση κεφαλαίου της Eurobank ως τις 
15 Φεβρουαρίου, και ως εκ τούτου να 
μην χρειασθεί επικαιροποίηση του ενη-
μερωτικού με στοιχεία 31/12/2013 κά-
τι που θα μετέθετε το εγχείρημα για το 
Μάρτιο ή και τον Απρίλιο.  

Παρ όλα αυτά η τακτική καθυστερή-
σεων που ακολουθεί η Τρόικα καθιστά 
προς το παρόν αμφίβολο ότι θα υπάρ-
ξει συμφωνία εντός της επόμενης ε-
βδομάδας ώστε να κατατεθεί και ψηφι-
σθεί το θεσμικό πλαίσιο με τις διατά-
ξεις του οποίου θα διενεργηθεί η αύξη-
ση κεφαλαίου της Eurobank. 

Ακόμη και αν όλα πάνε καλά και το 
νομοσχέδιο ψηφισθεί ως τις 20 Ιανου-
αρίου η διοίκηση της τράπεζας και το 
ΤΧΣ θα πρέπει να επιδοθούν σε αγώνα 
ταχύτητας για να προλάβουν τις ιδιαί-
τερα ασφυκτικές προθεσμίες και να δι-
ενεργηθεί η αύξηση κεφαλαίου εντός 
του α΄ 15νθημέρου του Φεβρουαρίου. 

«Πρόκειται για άνιση μάχη με το 
χρόνο» σχολιάζουν στελέχη της αγο-
ράς σημειώνοντας ότι πλέον η πιθανό-
τητα να μετατεθεί η αύξηση κεφαλαίου 
για τα τέλη Μαρτίου- αρχές Απριλίου 
είναι μεγαλύτερη από το να διενεργη-
θεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φε-
βρουαρίου. 

Δεν είναι τυχαία η απόφαση της ΤτΕ 
να επιτρέψει στις τράπεζες την πλήρη α-
ναγνώριση του αναβαλλόμενου φόρου. 

Η Eurobank αποτελεί την πλέον ευ-
νοημένη τράπεζα της παραπάνω από-
φασης όχι μόνο γιατί έχει τον υψηλότε-
ρο αναβαλλόμενο φόρο ( 3 δις ευρώ εκ 
των οποίων είχε αναγνωρίσει μόλις το 
1 δις ευρώ) αλλά και γιατί θωρακίζεται 
κεφαλαιακά ώστε να μη βρεθεί σε κενό 

αέρος.  Με την πρόσθετη κεφαλαιακή ε-
νίσχυση 2 δις ευρώ το Core Tier I της 
Eurobank αυξάνεται κατά 5,4% και επο-
μένως δεν κινδυνεύει να υποχωρήσει 
κάτω του 8% μετά την ανακοίνωση των 
τελικών κεφαλαιακών αναγκών της ά-
σκησης προσομοίωσης και τα αποτελέ-
σματα δ τριμήνου. 

Διασφαλίζεται, έτσι, η ομαλή συνέχι-
ση λειτουργίας της τράπεζας ( πρόσβα-
ση στη ρευστότητα του ευρωσυστήμα-

τος) ακόμη και αν η αύξηση καθυστερή-
σει ως και τρεις μήνες. 

Με όρους αγοράς η αύξηση 
κεφαλαίου 

Η τιμή διάθεσης καθώς και το σχήμα 
που θα αποτελέσει τους βασικούς ε-
πενδυτές ( anchor investors) θα απο-
φασισθεί αφού εγκριθεί το νέο θεσμι-
κό πλαίσιο. Όπως όλα δείχνουν η αύ-
ξηση θα διενεργηθεί με όρους αγοράς. 

Έτσι, παρέχεται εμμέσως και νομική 
κάλυψη στα μέλη της διοίκησης του 
ΤΧΣ προκειμένου να υπογράψουν από-
φαση, με την οποία το Ταμείο θα απο-
δεχθεί  να καλύψουν ιδιώτες επενδυ-
τές την αύξηση της Eurobank σε τιμή 
που θα είναι σημαντικά χαμηλότερη 
της τιμής κόστους ( 1,26 ευρώ ανά με-
τοχή) που έχει το Ταμείο.  

Η Τρόικα έχει αποδεχθεί, σύμφωνα 
με τραπεζικές πηγές, ότι οι διαθέσεις 
μετοχών συστημικών τραπεζών θα 
πρέπει να διενεργούνται σε τιμές στις 
οποίες προκύπτει αγοραστικό ενδια-

φέρον και ως εκ τούτου το ενδιαφέρον 
στρέφεται στην επιμέρους διαδικασία 
για τον καθορισμό της τιμής. 

Αν θα προκύπτει, δηλαδή, από την 
εύλογη αξία όπως την προσδιορίζουν 
σύμβουλοι αποτίμησης ή από τις προ-
σφορές των ενδιαφερόμενων – στρα-
τηγικών- επενδυτών είτε τέλος από το 
συνδυασμό των δύο παραγόντων. 

Διακράτηση μετοχών για 
τουλάχιστον 12 μήνες 

Το σίγουρο είναι ότι η τιμή έκδοσης 
των νέων μετοχών θα είναι υψηλότερη 
των 0,30 ευρώ που αποτελεί την ελά-
χιστη ονομαστική αξία μετοχής, και ότι 
η ομάδα των anchor ivestors θα βάλει 
περισσότερα από 750 εκατ. ευρώ ενώ 
θα δεσμευθεί ότι θα διακρατήσει τις 
μετοχές Eurobank τουλάχιστον για 12 
μήνες. 

Με δεδομένο το σφικτό χρονοδιά-
γραμμα παράγοντες της αγοράς, δεν α-
ποκλείουν η κυβέρνηση να αυτενεργή-
σει, καταθέτοντας το νομοσχέδιο χω-

ρίς την τελική έγκριση της Τρόικας και 
ποντάροντας ότι το θέμα θα κλείσει τις 
πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομά-
δας ώστε οι όποιες τροποποιήσεις 
χρειασθούν θα γίνουν κατά τη διάρκεια 
της συζήτησης στη Βουλή. 

Πως σπάει η ΑΜΚ για anchor 
investor και αγορά 

Η διαδικασία του data room έχει ο-
λοκληρωθεί και απομένει η κατάθεση 
δεσμευτικών προσφορών.  Fairfax, 
Apollo Third Point και fund συμφερό-
ντων της οικογένειας Soros φέρονται 
διατεθειμένα να βάλουν στην αύξηση 
της Eurobank πάνω από 750 εκατ. ευ-
ρώ μόνα τους ή με ομάδα επενδυτών 
που έχουν συγκροτήσει. Βασικό κριτή-
ριο επιλογής θα αποτελέσει η υψηλό-
τερη προτεινόμενη τιμή έκδοσης των 
νέων μετοχών. 

Το υπόλοιπο της αύξησης θα καλυ-
φθεί από την αγορά ενώ το ΤΧΣ θα 
συμμετάσχει μόνο στην περίπτωση που 
υπάρξουν αδιάθετες μετοχές.  

Eurobank: Κίνδυνος μετάθεσης της ΑΜΚ για Απρίλιο

►Γιατί εκτροχιάζεται το 
χρονοδιάγραμμα 
κυβέρνησης- ΤΧΣ – 
τράπεζας 

►Η ελπίδα των 
διαδικασιών εξπρές 
και τα ντεσού της ΑΜΚ. 

Mε 7 διακρίσεις βραβεύθηκε  η MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ 
στην  εκδήλωση για τη βράβευση των κορυφαίων δια-
χειριστών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, που διοργανώνεται 

από την ΠΕΜΑΚΟ στα πλαίσια του Money Show, για τις περιό-
δους 28/9/12-30/9/2013 και 30/9/10-30/9/2013. 

Σημαντικότερη διάκριση, ήταν αυτή του Αμοιβαί-
ου Κεφαλαίου Alico Μετοχικό Εσωτερικού Μεσαί-

ας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης , το οποίο κατέλα-
βε την πρώτη θέση στην κατηγορία Μετοχικά Α/Κ 
Ελλάδας στην τριετία (30/9/2010-30/09/2013) με 
απόδοση 24,33% και δεύτερη θέση στο έτος 
(28/09/2012-30/09/2013), με απόδοση 64,04%.

Διακρίθηκαν επίσης τα εξής Αμοιβαία Κεφά-
λαια:

• MetLife Alico Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφα-
λαιοποίησης

2η θέση στο έτος (28/09/2012-30/09/2013) με 
απόδοση 33,31% στην κατηγορία Μετοχικά Αμοι-
βαία Κεφάλαια Δείκτη
• Alico Εταιρικών Ομολόγων

3η θέση στην τριετία (30/9/2010-30/09/2013) με 

απόδοση 8,91% και 3η θέση στο έτος (28/09/2012-
30/09/2013) με απόδοση 2,80% στην κατηγορία Ο-
μολογιακά μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης
• Alico Ομολογιών Εξωτερικού Δολαριακό

3η θέση στην τριετία (30/9/2010-30/09/2013) 
με απόδοση 5,67% στην κατηγορία Κρατικά Ανα-
πτυγμένων Χωρών

Διακρίσεις για τα αμοιβαία της MetLife Alico ΑΕΔΑΚ
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Τα εγκαίνια των νέων της κτηριακών ε-
γκαταστάσεων  στο Χαλάνδρι πραγματοποί-
ησε  η Interasco Α.Ε.Γ.Α., στα πλαίσια του 
ευρύτερου αναπτυξιακού της σχεδιασμού. 
Στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω από ω 
από 350 προσκεκλημένοι , η πλειοψηφία 
των οποίων ανήκε στο δίκτυο συνεργατών  
της εταιρείας. Στην εκδήλωση παρευρέθη-
σαν επίσης,  o κ. Αθανάσιος Σκορδάς, υφυ-
πουργός Ανάπτυξης και ο κ. Ιωάννης Παπα-
θανασίου – Πρώην Υπουργός Εθνικής Οι-
κονομίας, καθώς επίσης  από την μητρική 
εταιρεία οι κ.κ. Yair Hamburger, Chairman 
Harel Insurance & Finance, Gideon 
Hamburger, President Harel Insurance, Michel Siboni,  CEO Harel, Sammy Bassat, 
Executive Vice President  Harel, συνοδευόμενοι από κλιμάκιο υψηλόβαθμων  στελεχών 
της μητρικής Εταιρείας.Ο  κ. Σκορδάς συνεχάρη την Εταιρεία για την απόφαση της να ενι-
σχύσει την επένδυση της στην Ελληνική αγορά και διαβεβαίωσε  για την πρόθεση της Πο-
λιτείας να δώσει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην ενίσχυση του Θεσμού της Ιδιωτικής 

Ασφάλισης. «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί 
την ολοκλήρωση του πρώτου σκέλους μιας 
πορείας που ξεκίνησε το 2006» ανέφερε στο 
χαιρετισμό του ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
Interasco ΑΕΓΑ κ. Κάρολος Σαΐας.Εμείς δη-
λώνουμε από τώρα το παρόν στις εξελίξεις, 
ξεκινώντας το δεύτερο σκέλος της πορείας 
μας, πάντοτε κοντά στις ανάγκες τόσο του 
Έλληνα επιχειρηματία ασφαλιστή όσο και του 
Έλληνα πολίτη που εμπιστεύεται το αγαθό 
της Ιδιωτικής Ασφάλισης, με ορίζοντα το 
μέλλον,πρόσθεσε ο κ. Σαΐας..Ο Πρόεδρος του 
Δ.Σ. της Interasco ΑΕΓΑ, κ. Κωνσταντίνος Κο-
τσιλίνης ευχαρίστησε  τόσο τους συνεργάτες 

πωλήσεων όσο και το διοικητικό προσωπικό της εταιρείας για την εξαιρετική τους από-
δοση σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον,ενώ από την  πλευρά του ο κ. Yair 
Hamburger, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του Μετόχου στο έργο της Interasco ΑΕΓΑ αλλά 
και στις προοπτικές της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, ζητώντας από όλους ακόμη με-
γαλύτερη ένταση της παραγωγικής προσπάθειας.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

ERGO: Πλήρη ικανοποίηση δηλώνει 
το 93% των πελατών της

Interasco Α.Ε.Γ.Α.: Αναπτυξιακός σχεδιασμός και νέα κτίρια

Οι κκ Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης, Ιωάννης Παπαθανασίου, Gideon Hamburger, 
Κάρολος Σαίας, Yair Hamburger, Αθανάσιος Σκορδάς, Δημήτριος Γαλάνης

ING Ελλάδος

Πρωτιά στα  εθνικά βραβεία 
εξυπηρέτησης πελατών  

Η ομάδα του Bancassurance Help Desk της ING Ελλάδος. 
(από αριστερά: Ελένη Σπυροπούλου, Ελευθερία Δεσίπρη, 

Βάλια Παλαιολόγου, Ελένη Μεντή)

Ως  η κορυφαία εταιρεία στο διαγωνισμό «Εθνικά Βραβεία Εξυ-
πηρέτησης Πελατών 2013», στην κατηγορία ομάδα της  Χρονιάς: Ε-
ξυπηρέτηση Πελατών – Back Office, για το Bancassurance Help 
Desk,βραβεύθηκε η  ING Ελλάδος.Ειδικότερα, το Bancassurance 
Help Desk της ING κατέκτησε την πρώτη θέση στο διαγωνισμό, πα-
ρουσιάζοντας το σημαντικό ρόλο που έχει στην αποτελεσματική συ-
νεργασία της ING και της Τράπεζας Πειραιώς. Επιπρόσθετα, παρου-
σιάστηκε το έργο που πραγματοποιείται από το άριστα εκπαιδευμέ-
νο ανθρώπινο δυναμικό του Help Desk, με στόχο να παρέχει άμεση 
εξυπηρέτηση και αποτελεσματική επίλυση τυχόν προβλημάτων στο 
Δίκτυο Πωλήσεων της Τράπεζας Πειραιώς, πανελλαδικά.

Όπως τονίζεται ,στην  ING, η εσωτερική εξυπηρέτηση πελατών 
προς τα δίκτυα πωλήσεων, ειδικότερα σε μια εποχή ριζικών αλλα-
γών τόσο στον τραπεζικό όσο και στον ασφαλιστικό τομέα, είναι πιο 
σημαντική από ποτέ και αποτελεί θεμέλιο λίθο για το νέο business 
case στην Τραπεζοασφαλιστική Αγορά.Ο διαγωνισμός διοργανώθη-
κε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ), σε 
συνεργασία με την Boussias Communications, για 4η συνεχή χρο-
νιά και αποτελεί πλέον καταξιωμένο θεσμό στην ελληνική αγορά.

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν Τμήματα Εξυπηρέτησης Πελατών α-
πό μεγάλους οργανισμούς πανελλαδικά που προέρχονταν από ένα 
ευρύ φάσμα αγορών, όπως τον τραπεζικό τομέα, τις τηλεπικοινω-
νίες, την παροχή υπηρεσιών και το εμπόριο. Οι συμμετέχοντας ξε-
χώρισαν στην Εξυπηρέτηση Πελατών στον τομέα τους και διαγωνί-
στηκαν σε δέκα διαφορετικές κατηγορίες.

Στην  ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών των 
πελατών  και στη διαρκή βελτίωση των προϊόντων 
και των υπηρεσιών του προς αυτούς, έχει  επικε-

ντρωμένο το ενδιαφέρον ο όμιλος  ERGO και προς αυτή 
την  κατεύθυνση διενεργεί  έρευνες ικανοποίησης  πελα-
τών που διενεργούνται από ανεξάρτητες εταιρείες με 
στόχο να αξιολογηθεί η ποιότητα και των προϊόντων της 
και υπηρεσιών της. 

Η συγκεκριμένη  έρευνα διενεργήθηκε για  λογαρια-
σμό της ERGO Ελλάδος ε από την εταιρία FOCUS BARI 
και πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύ-
ξεων σε δείγμα 1.000 ασφαλισμένων της εταιρίας, που 
επιλέχθηκαν με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας. 
Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο αναλύθηκαν σε βά-
θος και μελετήθηκαν προσεκτικά προκειμένου να συγκε-
ντρωθούν απόψεις, σχόλια και παρατηρήσεις για όλο το 
εύρος των λειτουργιών, των υπηρεσιών καθώς  και της 
συνολικής εικόνας της εταιρίας. Σύμφωνα με τα κύρια 
ευρήματα της έρευνας, η συνολική ικανοποίηση από την 
ERGO καταγράφεται θετική, με την πρόθεση επαναγοράς 
ασφαλιστικού προγράμματος από την εταιρία να κερδίζει 
υψηλές βαθμολογίες (75%). Η πιστότητα πελατών πα-
ρουσιάζει υψηλό ποσοστό, το οποίο ειδικά για τους κατό-
χους ασφαλιστηρίων λοιπών κλάδων ανέρχεται σε 73%. 
Οι βαθμολογίες των πελατών σχετικά με την εικόνα που 
έχουν για την εταιρία και ιδιαίτερα για τους συνεργάτες 
είναι αρκετά ικανοποιητικές, καθώς 4 στους 5 ερωτώμε-

νους αισθάνονται ότι η εταιρία είναι αξιόπιστη και 8 στους 
10 πιστεύουν ότι το ασφαλιστικό τους πρόγραμμα ικανο-
ποιεί τις ανάγκες τους. Επιπλέον, το 75% θεωρεί ότι η τι-
μολόγηση των προγραμμάτων που παρέχονται από την 
εταιρία είναι δίκαιη και ανταγωνιστική, άποψη η οποία εί-
ναι ακόμη θετικότερη, αγγίζοντας το 88%, από τους πελά-
τες που διαμένουν στην περιφέρεια της χώρας. Τέλος, ι-
διαίτερα σημαντικό είναι ότι το 93% των πελατών της ε-
ταιρίας δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι από το επίπεδο ε-
ξυπηρέτησης, την παροχή πλήρους ενημέρωσης με ξε-
κάθαρες διευκρινίσεις, την αποτελεσματικότητα και την 
άμεση ανταπόκριση των συνεργατών μας.Τα αποτελέ-
σματα της έρευνας θα αποτελέσουν για εμάς πολύτιμο ο-
δηγό για περαιτέρω αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των 
εταιρικών διαδικασιών και λειτουργιών μας, έτσι ώστε 
αυτές να προσδίδουν ολοένα και περισσότερα οφέλη 
στους  πελάτες και στους συνεργάτες μας τόνισε μεταξύ  
άλλων ο διευθυντής Τομέα Εμπορικών Λειτουργιών της 
εταιρίας   κ. Στάθης Τσαούσης. 

Ο συνολικός αριθμός των πελατών μας, παρά τα αρνη-
τικά δεδομένα της αγοράς στην τρέχουσα συγκυρία, αυ-
ξάνεται σταθερά και όλοι  εμείς στην ERGO, τιμώντας 
τους ασφαλισμένους μας που επέλεξαν να συνεργάζο-
νται μαζί μας, δεσμευόμαστε να φροντίζουμε για τη βελ-
τιστοποίηση της ανταπόκρισής μας στις απαιτήσεις 
τους,σημείωσε ο  CEO της εταιρίας κ. Θεόδωρος Κοκκά-
λας. 

Ασφάλιση 
από την 

ERGO κάθε 
καινούργιου iPad

Συνεργασία με την εταιρία iSquare, 
επίσημο διανομέα των προϊόντων 
Apple* στην Ελλάδα και την Κύπρο, έ-
χει ξεκινήσει η ERGO. Με κάθε αγορά 

συσκευής iPad, ο ιδιοκτήτης της μπορεί, 
εάν το επιθυμεί ,να γίνει ταυτόχρονα κά-
τοχος του προϊόντος ασφάλισης iPlus, 
για τους πρώτους δώδεκα μήνες, σε ει-

δική προνομιακή τιμή.
Το iPlus είναι ένα ολοκληρωμένο πα-

κέτο ασφάλισης, που καλύπτει κάθε ζημιά 
από φωτιά, επαφή με υγρά, ή τυχαία πτώ-
ση καθώς και θραύση οθόνης όποιου νέ-
ου μοντέλου iPad επιλέξει ο αγοραστής. 
Με το πρωτοποριακό  iPlus ο κάθε ιδιο-
κτήτης καινούργιου iPad νιώθει για έναν 
ολόκληρο χρόνο πιο ξένοιαστος και α-
σφαλής καθώς σε περίπτωση που συμβεί 
κάποια από τις παραπάνω ζημιές μπορεί 
άμεσα να αντικαταστήσει το αγαπημένο 
του iPad εντελώς δωρεάν στα εξουσιοδο-
τημένα κέντρα service της Apple. Το iPlus 
διατίθεται μαζί και με τα λοιπά προϊόντα 
της Apple σε όλες τις συνεργαζόμενες α-
λυσίδες λιανικής. 

Για τη δημιουργία του iPlus συνδυάστη-
κε η τεχνογνωσία της ERGO σε θέματα α-
νάληψης κινδύνων και αποζημιώσεων, 
με την εμπειρία και την κατάρτιση της 
iSquare στην προώθηση προϊόντων και υ-
πηρεσιών Apple  . 

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, η 
ERGO καινοτομεί και εγκαινιάζει μια νέα 
σειρά mini προϊόντων, που κάθε ένα θα 
περιλαμβάνει βασικές, καίριες καλύψεις 
και θα απευθύνεται σε ένα πολύ συγκε-
κριμένο κοινό καταναλωτών, με μοναδικά 
χαρακτηριστικά και με τις δικές τους απαι-
τήσεις. 
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

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
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CNP Assurances

Συνεργασία 
με Humanis

Την  έγκριση από τις αρ-
μόδιες Γαλλικές αρχές συγ-
χώνευσης των εταιρειών 
διαχείρισης επενδυτικών 
προγραμμάτων εργαζομέ-
νων, Fongepar SA και Inter 
Expansion, ανακοίνωσαν η 
CNP Assurances και η 
Humanis. Η νέα εταιρεία με 
την επωνυμία Inter Expan-
sion - Fongepar, θα διαχει-
ρίζεται περίπου 600.000 
λογαριασμούς επένδυσης 
εργαζομένων και ο όμιλος 
της CNP Assurances, κορυ-
φαίος στις ασφαλίσεις προ-
σώπων στη Γαλλία, θα συμ-
μετέχει κατά 35%. Σύμφωνα 
με τον κ. Xavier Larnaudie-
Eiffel, αναπληρωτή διευθύ-
νων σύμβουλο της CNP 
Assurances  η συγχώνευση 
της Inter Expansion και της 
Fongepar αποτελεί ευκαι-
ρία προώθησης διευρυμέ-
νου φάσματος προϊόντων 
και υπηρεσιών”. 

Εξαγορά 
της Tempo Dental 
από την Caixa Seguros

Την απόκτηση της Tempo 
Dental, μίας από τις κορυ-
φαίες ασφαλιστικές εται-
ρείες σε οδοντιατρικές υπη-
ρεσίες στη Βραζιλία με πε-
ρισσότερους από 500.000 
πελάτες,  για το ποσό των 
εκ. 41,7€,ανακοίνωσε εν τω 
μεταξύ ο όμιλος της CNP 
Assurances.  Η απόκτηση 
της Tempo Dental, πραγμα-
τοποιήθηκε από τη θυγατρι-
κή του ομίλου της CNP 
Assurances στη Βραζιλία, 
Caixa Seguros, η οποία πλέ-
ον θα έχει τη δυνατότητα ε-
πέκτασης των υπηρεσιών 
της στο κλάδο υγείας καθώς 
και της περαιτέρω ανάπτυ-
ξης του Γαλλικού Ομίλου 
CNP Assurances, στη Νότιο 
Αμερική. Όπως επισημαίνε-
ται, ο  όμιλος της CNP 
Assurances  πέρα της σημα-
ντικής παρουσίας του στη 
Βραζιλία, δραστηριοποιείται 
στην υπόλοιπη Λατινική Α-
μερική και την Ευρώπη. Ε-
ξυπηρετεί 14εκ. πελάτες, 
στις χώρες που έχει παρου-
σία, σε επενδυτικά και συ-
νταξιοδοτικά προϊόντα.   
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Στον εκδότη του ασφαλιστικού χώ-
ρου Ευάγγελο Σπύρου, απενεμή-
θη το Βραβείο Βλάσσης Σωκρατί-

δης του Ιδρύματος Μπότση  το οποίο 
θεσμοθετήθηκε φέτος για πρώτη φο-
ρά. Όπως τονίζει η Ένωση Δημοσιο-
γράφων Ιδιoκτητών Περιοδικού Τύ-
που  το ειδικό βραβείο «Βλάσσης Σω-
κρατίδης», θεσμοθετήθηκε στη μνήμη 
του αειμνήστου πρώην Προέδρου της 
ΕΔΙΠΤ Βλάσση Σωκρατίδη. 

Το Βραβείο απονεμήθηκε στον κ. 
Ευάγγελο Γ. Σπύρου κατά την διάρκεια  
εκδήλωσης του ιδρύματος Μπότση 
στη Παλαιά Βουλή, παρουσία του προ-
έδρου  της Δημοκρατίας,  από τον Πρό-
εδρο της ΕΔΙΠΤ κ. Κωνσταντίνο Π. Κα-
λύβα. Ο κ. Σπύρου τιμήθηκε για την πο-
λύχρονη δημοσιογραφική του  δια-
δρομή, την πλουραλιστική αρθρογρα-
φία του ως και την μεγάλη συγγραφι-
κή, κοινωνική και πολιτιστική του 
δραστηριότητα.

Να σημειωθεί ότι το χρηματικό έπα-
θλο της ΕΔΙΠΤ που συνόδευε το βρα-
βείο, ύψους 2.000,00 €, ο κ. Σπύρου το 
διέθεσε υπέρ των σκοπών του Ιδρύ-
ματος  Προαγωγής της Δημοσιογραφί-
ας Αθανασίου Β. Μπότση.

Ειδικότερα κατά την διάρκεια της 
λαμπρής τελετής στο Μέγαρο της Πα-
λαιάς Βουλής, βραβεύθηκαν:
Η Ρένα Κουβελιώτη, o Ανδρέας Πα-
ναγόπουλος, o Κώστας Αργυρός και 
το .
Το Μορφωτικό Ίδρυμα ΕΣΗΕΜ-Θ.

Επίσης απονεμήθηκαν Ειδικά Βρα-
βεία:
Στην Πηνελόπη Γκάλιου, στην Αντι-
γόνη Πανέλλη στον Γιώργο Πουλε-
ρέ,στην Χριστίνα Κοψίνη και στον  Ά-
ρη Χατζηγεωργίου.

Το βραβείο «Βλάσσης Σωκρατίδης» 
με χορηγό την Ένωση Δημοσιογρά-
φων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου, α-
πονεμήθη  στον Ευάγγελο Σπύρου, για 
την επιτυχή έκδοση δύο περιοδικών 
με θέματα Ασφαλιστικά και Τραπεζικά 
καθώς και των εφημερίδων «NEXT-
DEAL» και «Παιδικός Σταθμός για Γο-
νείς».
Απονεμήθηκε Ειδική Τιμητική Διάκριση 
στο ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης κα-
θώς και στους Βασίλη Σκουντή, Σωτήρη 
Ξενάκη, Σπύρο Αβαρκιώτη, Γεώργιο 
Αναστασόπουλο, Γεώργιο Γιαννήλο, 
Κική Σεγδίτσα και Ζάχο Χατζηφωτίου.
Την εκδήλωση τίμησαν μεταξύ άλλων  
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος 
Κάρολος Παπούλιας, ο πρόεδρος της 
Βουλής των Ελλήνων κ. Ευάγγελος 
Μεϊμαράκης, ο Α΄ Αντιπρόεδρος της 
Βουλής κ. Ιωάννης Τραγάκης, ο Υφυ-
πουργός παρά τω πρωθυπουργώ και 
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Σίμος 
Κεδίκογλου, εκπρόσωπος του Αρχιε-

πισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος 
Σεβασμιότατος κ. Συνοδινός, υπουρ-
γοί, υφυπουργοί, βουλευτές, ο Δήμαρ-
χος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης, κ.α

Στην έναρξη της εκδήλωσης απηύθυνε 
ομιλία ο Πρόεδρος του Ιδρύματος κ. 
Πάνος Καραγγιάννης και χαιρετι-
σμούς η Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ κυρία 

Μαρία Αντωνιάδου, ο πρόεδρος της 
ΠΟΕΣΥ κ. Γιώργος Σαββίδης και ο Κυ-
βερνητικός Εκπρόσωπος κ. Σίμος Κε-
δίκογλου.

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η

Το βραβείο Βλάσσης Σωκρατίδης του Ιδρύματος Μπότση  στον Ευάγγελο Σπύρου 

Επιβραβεύθηκε η προσφορά 40 ετών 
Ο Πρόεδρος  
της ΕΔΙΠΤ κ. 
Κωνσταντίνος 
Καλύβας απονέμει  
το βραβείο στον  
κ. Ευάγγελο Σπύρου 

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας με τον κ.Σπύρου

Ο κ.. Σπύρου με τον κ. Νίκο Φράγκο,  
2. με τον κ. Γ. Καμίνης και την κ. Φάνη 

Πάλλη-Πετραλιά, 3. με τον  
κ. Ευ. Μεϊμαράκη, 4. με τον  

κ. Σίμο Κεδίκογλου, 5.με τον  
κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου, 6. με τους  

κ κ Γ. Μινέττακαι Κ. Μπερτσιά,  
7. με τον κ. Π. Σόμπολο, 8. με  

τον κ. Ζάχο Χατζηφωτίου, 9. με τον  
κ. Μιχάλη Τάτση 10. και με την  

κ.Νεκταρία Μπέσσα

1 2 3

4 5

6

7

8

9

10
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Όμιλος 
Ιντερσαλόνικα

Φερεγγυότητα 
με κέρδη 

Ο κ. Κώστας Γιαννιώτης 

Με κερδοφορία περί τα 8 εκα-
τομμύρια ευρώ, δείκτη φερεγγυό-
τητας άνω του 230%, ασφαλιστικές 
προβλέψεις περί τα 183 εκατομμύ-
ρια ευρώ και ελεύθερη περιουσία 
κατάλληλη για ασφαλιστική τοπο-
θέτηση σχεδόν 37 εκατομμύρια ευ-
ρώ, αναμένεται να  κλείσει το 2013 
για την μεγαλύτερη εταιρεία του Ο-
μίλου Ιντερσαλόνικα, την Ιντερσα-
λόνικα ΑΕΕΓΑ. Τα παραπάνω ανα-
φέρονται σε εγκύκλιο της διοίκησης 
του Ομίλου, προς όλους του συνερ-
γάτες που υπογράφει ο Κώστας 
Γιαννιώτης , αντιπρόεδρος και διευ-
θύνων σύμβουλος του Ομίλου. Στην 
ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ακόμη ό-
τι η εταιρεία έθεσε από την 1η Ια-
νουαρίου  σε ισχύ το σύστημα 
«Πληρώνω Τυπώνω» ή «Τυπώνω 
Πληρώνω», ενώ προσφέρει μία μέ-
ση μείωση 5,5% στα τιμολόγια του 
κλάδου αστικής ευθύνης οχημάτων 
και μείωση του δικαιώματος συμ-
βολαίου κατά ποσοστό που ανέρχε-
ται περίπου στο 10%. Την Παρα-
σκευή 17 Ιανουαρίου ξεκινούν εν 
τω μεταξύ τα μαθήματα στο πλαίσιο 
του κύκλου σπουδών  για την από-
κτηση Πιστοποιητικού Επιπέδου Α’ 
της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα μαθή-
ματα  θα διεξαχθούν στο κτίριο της  
γενικής  διεύθυνσης Αθηνών & Νό-
τιας Ελλάδος του  ομίλου Ιντερσα-
λόνικα , στη Λεωφόρο Συγγρού 175 
στην Αθήνα και θα ολοκληρωθούν 
σε δύο Σαββατοκύριακα (17/01 ως 
19/01 & 25/01 ως 26/01/2014). Ό-
πως τονίζεται,  η  υλικοτεχνική υπο-
δομή, τα εποπτικά μέσα και οι έ-
μπειροι εκπαιδευτές σε συνδυασμό 
με το ενδιαφέρον της Διοίκησης για 
εμπεριστατωμένη κατάρτιση και δι-
αρκή επιμόρφωση όσων ασχολού-
νται με την Ιδιωτική Ασφάλιση δη-
μιουργούν άριστες προϋποθέσεις ε-
πιτυχίας στις εξετάσεις, που οργα-
νώνονται από την Τράπεζα της Ελ-
λάδος, εφόσον βέβαια επιδείξουν 
αντίστοιχη προσπάθεια και οι υπο-
ψήφιοι.
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Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Κοινωνική ευαισθησία από τις ασφαλιστικές Ευρωπαϊκή Ένωσις-
Ασφάλειαι Μινέττα:

Χορηγίες και 
εθελοντική 
αιμοδοσία  
από τους 
εργαζόμενούς 
της

Η Ευρωπαϊκή Ένωσις-
Ασφάλειαι Μινέττα προχώρησε 
το τελευταίο διάστημα σε μια 
σειρά χορηγιών σε ομάδες τοπι-
κών κοινωνιών και μικρούς α-
θλητικούς συλλόγους, με σκοπό 
να στηρίξει σύνολα ανθρώπων 
στην ελληνική επικράτεια με πε-
ριορισμένους οικονομικούς πό-
ρους, αλλά αξιόλογη προσφορά 
στον τομέα που δραστηριοποι-
ούνται, ενώ διοργάνωσε και ε-
θελοντική αιμοδοσία με τη συμ-
μετοχή των εργαζομένων της.

Συγκεκριμένα, με χορηγίες 
της Εταιρείας ενισχύθηκαν:
• Ο πολιτιστικός όμιλος Λιδω-
ρικίου
• Η κίνηση πολιτών Ηλιούπολης 
για δράσεις της για το περιβάλ-
λον
• Το Ιατρείο Κοινωνικής Απο-
στολής
• Η χορωδία Έμπνευσις που σε 
συνεργασία με το Δήμο Αμαρου-
σίου πραγματοποίησαν αφιέρω-
μα στον Σταύρο Ξαρχάκο με τίτ-
λο «Η Ελλάδα μας κατά Ξαρχά-
κο»
• Η Ομάδα Πάλσαρ που ανεβάζει 
θεατρικές παραστάσεις και απο-
τελείται από νέους ηθοποιούς
• Ο Αθλητικός Όμιλος Λαμίας
• Η αθλητική ομάδα Δάφνης Α-
γίου Δημητρίου
• Η ποδηλατική ομάδα Καρύ-
στου «Castello Rosso»
• Η ποδηλατική ομάδα «Ποδη-
λάτες Παραλιακής»
• Ο σύλλογος ΕΛΠΙΔΑ – Πανελ-
λήνιος Σύλλογος Συμπαράστα-
σης Ορφανών, Εγκαταλελειμ-
μένων, Κακοποιημένων και Α-
ναπήρων Ανηλίκων

Παράλληλα, στην εθελοντική 
αιμοδοσία που πραγματοποιή-
θηκε σε ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο στα κεντρικά γραφεία της 
εταιρείας, σε συνεργασία με το 
Νοσοκομείο Κοργιαλένειο-
Μπενάκειο Ε.Ε.Σ. εργαζόμενοι, 
φίλοι και συνεργάτες ανταπο-
κρίθηκαν θετικά στο «κάλεσμα 
ζωής» και προσέφεραν συνολι-
κά 20 φιάλες αίματος.

Interamerican: Tρόφιμα  στους 
άστεγους του Δήμου Αθηναίων

Στιγμιότυπο από την παράδοση τροφίμων στους ανθρώπους του 
Δικτύου

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η τρίτη εκστρα-
τεία εθελοντικής συνεισφοράς τροφίμων μακράς διάρ-
κειας από τους εργαζόμενους και συνεργάτες της 
Interamerican για την υποστήριξη των συσσιτίων του 
Δήμου Αθηναίων. Η συνολική συγκομιδή έφθασε τους 
δύο τόνους και τα τρόφιμα παραδόθηκαν στο Κέντρο Υ-
ποδοχής Αστέγων του Δήμου, πριν τα Χριστούγεννα. 
Πρόκειται για τη συνέχεια μιας σταθερής υποστήριξης 
που παρέχει η εταιρεία στο ΚΥΑΔΑ κατά τα δύο τελευταία 
χρόνια, κινητοποιώντας τους ενεργούς πολίτες – «Εθε-
λοντές Ζωής» του ανθρώπινου δυναμικού της και του 
δικτύου πωλήσεων. Παράλληλα, η εταιρία  έχει υποστη-
ρίξει τα εορταστικά γεύματα που οργανώνει ο Δήμος για 
τους άπορους και άστεγους, ενώ πρόσφατα είχε αποδώ-
σει και στην ΜΚΟ «Αποστολή» της Εκκλησίας της Ελλά-
δος 1,2 τόνους τροφίμων, στο πλαίσιο συναυλίας που 
πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της Λαϊκής Ορχή-
στρας «Μίκης Θεοδωράκης» για τον ίδιο σκοπό. 

MetLife Alico:  
Με τα παιδιά στην ΑΝΝΙΕ

Στα πλαίσια των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευ-
θύνης, η MetLife Alico πρόσφερε την ευκαιρία στα παιδιά 
από το «Χαμόγελο του Παιδιού» καθώς και από τη «Στέ-
γη θηλέων - Αγ. Αλέξανδρος», στο Παλαιό Φάληρο, να 
παρακολουθήσουν την παράσταση ΑΝΝΙΕ, ένα από τα 
κορυφαία μιούζικαλ στον κόσμο, αφιερωμένο στα παι-
διά. 

Ο Snoopy ήταν εκεί μαζί με εκπροσώπους της ομάδας 
των Εθελοντών της MetLife Alico για να υποδεχθoύν τα 
παιδιά και τους συνοδούς τους και να μοιράσουν ανα-
μνηστικά δώρα.  

Επίσης, τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Στίβου μαζί με τις 
οικογένειές τους, καθώς και οι συνεργάτες της Ομο-
σπονδίας Κλασικού Αθλητισμού συνόδευσαν τα παιδιά 
σε αυτήν την όμορφη παράσταση.

ΑΧΑ: Στηρίζει το Εργαστήρι 
Η Εθελοντική Ομάδα της ΑΧΑ, «AXA Hearts in Action», 

συνεχίζοντας να στηρίζει το Εργαστήρι του Συλλόγου 
Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανά-
γκες, συμμετείχε για άλλη μία χρονιά στο Χριστουγεννιά-
τικο Bazaar που διοργάνωσε το «Εργαστήρι» στις 14 και 
15 Δεκεμβρίου 2013, στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγ-
μα. Συγκεκριμένα, η ΑΧΑ ανέλαβε την κάλυψη της Αστι-
κής Ευθύνης της εκδήλωσης και οι εθελοντές της ΑΧΑ 
συμμετείχαν στη διεξαγωγή της εκδήλωσης, με στόχο να 
βοηθήσουν «Το Εργαστήρι» να συγκεντρώσει χρήματα 
για ένα βιώσιμο μέλλον. Ο φιλανθρωπικός Σύλλογος 
Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανά-
γκες «Το Εργαστήρι», αποτελεί έναν από τους παλαιότε-
ρους φορείς στην Ελλάδα που φροντίζει για την κοινω-
νική ένταξη και τη διασφάλιση μιας αξιοπρεπούς διαβί-
ωσης για ενήλικα άτομα με ελαφρά και μέση νοητική υ-
στέρηση στην Ελλάδα. Βασικό άξονα δραστηριοποίησής 
του αποτελεί η διά βίου μάθηση, η επαγγελματική κατάρ-
τιση των νέων με νοητική στέρηση και  η προστατευμένη 
απασχόληση των μη εντάξιμων ατόμων που υλοποιείται 
στα πλαίσια των έντεκα (11) προστατευμένων παραγω-
γικών εργαστηρίων, εντός των κτιριακών εγκαταστάσε-
ων του Κέντρου «Το Εργαστήρι Λίλιαν Βουδούρη» και υ-
πό την καθοδήγηση ειδικού προσωπικού.

ΑΤΕ Ασφαλιστική: Μαζί με 
τα παιδιά του χωριού  SOS

Συνεπής στο ραντεβού της, με αφορμή τις γιορτές των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, η ΑΤΕ Ασφαλι-
στική, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,  
για μια ακόμη χρονιά προσκάλεσε στα γραφεία της τα 
παιδιά του χωριού SOS. Μέσα σε μια εορταστική ατμό-
σφαιρα, ο Αντιπρόεδρος κ. Κων/νος Φιλίππου και ο Δ/
νων Σύμβουλος κ. Ιορδάνης Χατζηϊωσήφ, υποδέχθηκαν 
τα παιδιά και τους ανθρώπους του χωριού SOS και α-
ντάλλαξαν ευχές με όλο το προσωπικό της εταιρίας.

Τα παιδιά που πλέον έχουν εξοικειωθεί με τις εγκατα-
στάσεις και το φιλικό περιβάλλον της εταιρίας, τραγού-
δησαν τα κάλαντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος 
στέλνοντας όλοι μαζί το εορταστικό μήνυμα. Στα παιδιά 
μοιράστηκαν δώρα και προσκλήσεις να παρακολουθή-
σουν την παράσταση   «Το Άστρο των Χριστουγέννων» 
στο Πλανητάριο. Δώρα επίσης μοιράστηκαν και στα παι-
διά των εργαζομένων της ΑΤΕ Ασφαλιστικής.

Υδρόγειος Ασφαλιστική:  
Όμορφη γιορτινή εμπειρία

Το δικό τους Χριστουγεννιάτικο παραμύθι έζησαν με 
κέφι και ενθουσιασμό τα παιδιά των εργαζομένων της Υ-
δρογείου Ασφαλιστικής, το πρωινό του Σαββάτου της 
14ης Δεκεμβρίου. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η ε-
ταιρεία πραγματοποίησε την καθιερωμένη παιδική χρι-
στουγεννιάτικη εκδήλωσή της, χαρίζοντας σε μικρούς 
και μεγάλους μία όμορφη γιορτινή εμπειρία γεμάτη από 
χαμόγελο και αισιοδοξία. Μέσα σε ένα ευφάνταστο χρι-
στουγεννιάτικο σκηνικό και με οδηγούς χαρούμενα ξω-
τικά από τη χώρα των Χριστουγέννων, τα παιδιά μετα-
μορφώθηκαν φέτος σε ήρωες – βοηθούς του Άγιου Βα-
σίλη αναλαμβάνοντας να ζωντανέψουν, με το δικό τους 
μοναδικό τρόπο, το χαρούμενο πνεύμα των ημερών.  Η 
«περιπέτειά» τους περιελάμβανε πολλές και διασκεδα-
στικές δραστηριότητες παιχνιδιού και δημιουργίας, τρα-
γούδι, χορό, μαγειρική, κατασκευές αλλά και συμμετοχή 
σε ένα πρωτότυπο διαγωνισμό χριστουγεννιάτικων ε-
ρωτήσεων, με συντονιστή τον ίδιο τον Άγιο Βασίλη, στο 
τέλος του οποίου όλοι οι μικροί βοηθοί παρέλαβαν το ε-
πίσημο πιστοποιητικό τους. 

International Life:  
Κοινωνική προσφορά σε  
συνεργασία με το ΔΕΣΜΟ 

Για ακόμα μία χρονιά η International Life, στo πλαίσιο 
του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της 
Εταιρείας «Ανταπόδοση Ζωής» και σε συνεργασία με το 
Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ΔΕΣΜΟΣ, στήριξε και μετέ-
δωσε μήνυμα ελπίδας σε συνανθρώπους μας που είχαν 
ανάγκη,  κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Συγκεκριμένα, οργανώθηκε:
10ήμερο προσφοράς, κατά τη διάρκεια του οποίου  συ-

γκεντρώθηκαν είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία διατέθη-
καν στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων "Άγιος Νεκτά-
ριος" στην Αγία Παρασκευή, που παρέχει στέγη και τρο-
φή σε 45 ηλικιωμένους και, επιπροσθέτως, βοηθάει και 
αρκετές άπορες οικογένειες της Αθήνας. 

 Λαχειοφόρος αγορά με στόχο την ενίσχυση του έργου 
του μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Δεσμός μέσω της ο-
ποίας συγκεντρώθηκε το ποσό των € 1.230.

Οι εργαζόμενοι ανταποκρίθηκαν ιδιαίτερα δυναμικά 
στις παραπάνω πρωτοβουλίες, και απέδειξαν ότι είναι 
πραγματικοί πρεσβευτές της φιλοσοφίας της Εταιρείας 
για ενεργό κοινωνική προσφορά. 

Την ευαισθησία τους για τις γιορτινές η-
μέρες και όχι μόνο επέδειξαν οι ασφαλι-
στικές εταιρίες  με ενέργειες και δράσεις, 

αναδεικνύοντας την  αλληλεγγύη τους σε 
οικονομικά αδύναμες ομάδες, αλλά και 
χαρίζοντας χαμόγελο στα παιδιά. Το 

Nextdeal  παρουσιάζει τις εκδηλώσεις 
και τις δράσεις που πραγματοποίησαν οι 
εταιρίες κατά τη διάρκεια των εορτών.
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Aντασφαλιστικές 

Με μειώσεις 
οι ανανεώσεις 

Σε ευνοϊκό κλίμα ολοκληρώθηκαν οι α-
νανεώσεις των αντασφαλιστικών συμβά-
σεων  των ασφαλιστικών εταιριών που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς 
και - κατ' αναλογία - και στην Κύπρο. Οι 
συνθήκες soft market που επικράτησαν, 
λόγω του over capacity (ξεπέρασε το ιστο-
ρικό ρεκόρ των 520 δισ.δολαρίων  σε επί-
πεδο αντασφαλιστικών κεφαλαίων), έδω-
σαν τη δυνατότητα στις εταιρίες να επιλέ-
ξουν αντασφαλιστές με υψηλότερες αξιο-
λογήσεις και αυξημένη φερεγγυότητα.

Συγκεκριμένα, στον κλάδο αστικής ευ-
θύνης οχημάτων οι ελληνικές ασφαλιστικές 
ανανέωσαν με διψήφιες ποσοστιαίες  μειώ-
σεις, ενώ στην τιμολόγηση ελήφθησαν υπό-
ψη παράγοντες όπως το ύψος της παραγω-
γής, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου και τα α-
ποτελέσματα. Παράλληλα αρκετές εταιρίες 
είχαν την ευκαιρία να διαπραγματευτούν σε 
εντελώς καινούργια βάση τις αντασφαλιστι-
κές του συμβάσεις, επιτυγχάνοντας εξαιρε-
τικό αποτέλεσμα. Στην πλειοψηφία τους οι 
ασφαλιστικές εταιρίες επέλεξαν να διατη-
ρήσουν - σύμφωνα και με τους κανόνες της 
συνετούς διαχείρισης - τους ίδιους leaders, 
ανανεώνοντας έτσι τους παραδοσιακούς 
δεσμούς τους με τους αντασφαλιστές που ε-
δώ και αρκετά χρόνια στηρίζουν την αγορά 
μας.

Στους καταστροφικούς κινδύνους οι α-
νανεώσεις ολοκληρώθηκαν με ακόμη με-
γαλύτερες μειώσεις στα αντασφάλιστρα, οι 
οποίες οφείλονται γενικότερα στο θετικό 
διεθνές αποτέλεσμα (μείωση του μέσου ό-
ρου ζημιών των προηγούμενων ετών από 
τα 60 δις δολ., στα 43 κατά το 2013), αλλά 
και ειδικότερα στον θετικό απολογισμό της 
ελληνικής και κυπριακής αγοράς. Και στον 
κλάδο Πυρός παρατηρήθηκαν μειώσεις, 
αν και σε μικρότερη κλίμακα, λόγω των 
περιορισμών ζημιών που προέκυψαν κατά 
το 2013. "Για μια ακόμη χρόνια, επιβεβαι-
ώνονται οι προβλέψεις μας, όπως αυτές 
διαμορφώθηκαν μετά απο συναντήσεις με 
τους σημαντικότερους αντασφαλιστές, τό-
σο στο Μοντε Καρλο, όσο και στην Ύδρα. 
Όλοι εμείς στην MATRIX προχωρήσαμε με 
σταθερά και συντονισμένα βήματα με στό-
χο να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη για τις 
ελληνικές και κυπριακές ασφαλιστικές και 
να επιτύχουμε υψηλού επιπέδου αντα-
σφάλιση με παράλληλη διατήρηση υψη-
λού επιπέδου φερεγγυότητας, προκειμέ-
νου να συνεχίσουν απρόσκοπτα το έργο 
τους σε συνθήκες παρατεταμένης οικονο-
μικής ύφεσης", δήλωσε ο Δημήτρης Τσε-
σμετζόγλου, CEO της MATRIX, ενώ υπο-
γράμμισε ότι ο συνδυασμός ισχυρών αντα-
σφαλιστικών συνεργασιών και ορθολογι-
κής εποπτείας, είναι τα στοιχεία που απο-
τελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την δια-
σφάλιση των ασφαλισμένων.




