
 Διαβάστε:

Με δύο επιθετικές και άκρως εντυπωσια-
κές κινήσεις ανοίγει η αυλαία του νέου 
κύκλου στο …game of thrones που παίζε-

ται μεταξύ των εγχώριων συστημικών τραπεζών 
και έχει ως έπαθλο την ταχύτερη ιδιωτικοποίηση 
αλλά και τη διασφάλισή τους έναντι οικονομι-
κών και πολιτικών κινδύνων. 

Μόλις μια ώρα, μετά τη δημοσίευση των κε-
φαλαιακών αναγκών των τραπεζών από την 
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Με χορηγούς επικοινωνίας το Ασφαλιστικό ΝΑΙ 
και το Nextdeal.gr

Ημερίδα στην  
Κρήτη για το 
μέλλον της 
ασφαλιστικής 
αγοράς

Έκθεση  της  ΤτΕ : Εντατικοί έλεγχοι για την προστασία της ασφαλιστικής αγοράς Σελίδα 4

Interamerican

Κέρδη 26,6 εκατ.  
το 2013

Σελιδα 6

Εθνική Ασφαλιστική  

Ο  Γ. Σπανουδάκης 
Αν. Γενικός 
Διευθυντής

Σελιδα 2 

Ασφάλειαι Μινέττα

Συνάντηση 
συνεργατών  
στην Κρήτη

Σελίδα 12 

Υδρόγειος 

Μειώσεις  
ασφαλίστρων  
στα αυτοκίνητα 

Σελιδα 14 

Ευρωκοινοβούλιο

Κανόνες για  
τις ασφάλειες

Σελιδα 3 

Eurolife ERB 

Νέα οργανωτική 
δομή

Σελιδα 12

ΜΗΤΕΡΑ 

Έκπτωση 20%  
για εξωσωματική

Σελιδα 13

Τράπεζες

Credit Agricole: 
Πουλά και την 
Εμπορική Leasing 

Σελίδες 7, 9

Andreas Kleiner

Απόλυτα ικανοποιημένη  
η ERGO με την 
εταιρία στην Ελλάδα 

Michael Diekmann

Θετικά τα οικονομικά 
αποτελέσματα  
του ομίλου Allianz 

Σελίδα 2

 Διαβάστε:
Σελίδα 10

Συνέχεια στη σελίδα 8

Αllianz

Σελίδα 5

Έχει ασφαλίσει
το Boeing της

Malaysia

Lloyds

Ζημιά 3 εκατ. ευρώ από απάτη 

ΕΑΕΕ

Στα € 3.500.000 οι αποζημιώσεις 
για τις ζημιές στη Ρόδο

MetLife Alico 

Kids Care και Kids Care Plus  
για τα παιδιά

Σελίδα 15

Σελίδα 2

Σελίδα 6

►Τι κρύβεται πίσω από την 
απόφαση Πειραιώς και Alpha 
να προχωρήσουν σε αυξήσεις 
κεφαλαίου

►Ο αγώνας δρόμου για 
κεφάλαια, το ορόσημο των 
επικείμενων ελέγχων από 
ΕΚΤ και EBA και η πίεση σε 
Eurobank και Εθνική 

►Αλμυρός ο λογαριασμός 
κεφαλαίων για Εθνική. « Η 
πρώτη διάψευση θα έρθει 
από τα κέρδη του 2013» 
διαμηνύουν κύκλοι της 
τράπεζας.

►Πως αναδιπλώνεται ο 
σχεδιασμός για Eurobank.  
Τι θα κάνει η Αττικής 

Το… game of
thrones τώρα 
ξεκινά  

Του Χρ. Κίτσιου
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ΕΑΕΕ

Στα  € 3.500.000 
οι αποζημιώσεις 
για τις ζημιές 
στη Ρόδο 

Αγγίζουν τα  3.500.000 οι 
ευρώ οι αποζημιώσεις για τις 
ζημιές από τις βροχοπτώσεις 
στη Ρόδο στις 22  Νοεμβρίου 
2013,σύμφωνα με την 
έρευνα που πραγματοποίησε 
η  Ένωση Ασφαλιστικών 
Εταιριών Ελλάδος. 
Ειδικότερα,σύμφωνα με τα 
συγκεντρωτικά 
αποτελέσματα από 24 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις - 
μέλη της ΕΑΕΕ, οι οποίες 
εκπροσωπούν κατά 
προσέγγιση το 97% της 
παραγωγής ασφαλίστρων 
στην ασφάλιση κατά 
κινδύνων πυρός, 
αναγγέλθηκαν 93 ζημιές με 
συνολικό ποσό πρόβλεψης 
αποζημιώσεων που αγγίζει 
τα € 3.500.000.Η 
ασφαλιστική αγορά πιστή 
στην αποστολή της 
αποζημιώνει τους κατοίκους 
της Ρόδου των οποίων οι 
περιουσίες επλήγησαν από 
τις σφοδρές βροχοπτώσεις 
του Νοεμβρίου 
2013,σχολίασε ο  πρόεδρος 
της Επιτροπής Περιουσίας 
της ΕΑΕΕ, κ. Ν. Βαγιακάκος. 
Σε παγκόσμιο επίπεδο οι 
καταστροφές από φυσικά 
φαινόμενα όπως πλημμύρες, 
σεισμοί κ.λπ. τα τελευταία 
χρόνια αυξάνονται και 
φέρνουν στην επιφάνεια την 
ανάγκη μέτρων πρόληψης 
και αντιμετώπισης των 
οικονομικών συνεπειών 
τους. Η ασφαλιστική αγορά 
με την τεχνογνωσία και την 
εμπειρία που διαθέτει 
προσφέρει λύσεις που 
διασφαλίζουν τους πολίτες 
από τις συχνά δυσβάσταχτες 
οικονομικές συνέπειες των 
φυσικών 
καταστροφών,σημείωσε ο 
κ.Βαγιακάκος.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Όμιλος Allianz: Καθαρά κέρδη 6 δισ. για το 2013
Λειτουργικά κέρδη 10,1 δισ. ευρώ για το 2013 και 

καθαρά 6 δισ. ανακοίνωσε  ο όμιλος Allianz, αυξημένα 
κατά 7,8% και 14,6% αντίστοιχα σε σχέση με το 2012. 

Η εταιρεία κατάφερε να προσελκύσει επιπλέον 5 ε-
κατομμύρια πελάτες, κι έτσι ο συνολικός αριθμός των 
πελατών της ανέρχεται πλέον στα 83 εκατομμύρια.

 Ο γενικός διευθυντής της Allianz Michael Diekmann 
εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα, 
που επιτεύχθηκαν «σε ένα πολιτικά και οικονομικά δύ-

σκολο περιβάλλον». Ο ίδιος ανακοίνωσε αύξηση και 
στο μέρισμα προς τους μετόχους της εταιρείας: από 
4,50 ευρώ ανά μετοχή το 2012 ανέβηκε στα 5,30 ευρώ 
το 2013. Για το 2014 η Allianz θέτει ως στόχο λειτουρ-
γικά κέρδη 10 δισ. ευρώ (+/- 500 εκατ.), δηλαδή στα ί-
δια επίπεδα με πέρυσι. Θεωρεί δε επιτυχημένη τη στρα-
τηγική των τριών κλάδων που ακολουθεί, παρότι υπήρ-
χε φόβος για τον τρίτο από αυτούς λόγω της μεταβλη-
τότητας των αγορών κεφαλαίου και των επιτοκίων.  

Ο κ.Michael 
Diekmann

Ερώτηση τους προς τους συναρμόδιους υπουργούς 
Οικονομικών , Ανάπτυξης και Εργασίας κατέθε-
σαν  οι  βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ του Σύριζα, Δημή-

τρης Στρατούλης, Βαγγέλης Αποστόλου, Χαρά Καφα-
ντάρη και Δημήτρης Τσουκαλάς, με αφορμή δημοσιεύ-
ματα περί πώλησης της εταιρείας. Ειδικότερα, στην  ε-
ρώτηση αναφέρονται τα εξής: 

Τις τελευταίες μέρες υπάρχουν επανειλημμένα δη-
μοσιεύματα στον τύπο που κάνουν λόγο για το επίσημο 
άνοιγμα της διαδικασίας πώλησης της Αγροτικής Α-
σφαλιστικής, με σύμβουλο πώλησης την UBS.Η Αγρο-
τική Ασφαλιστική είναι μια εταιρία που μέχρι την 
27/7/2012 ανήκε στην ΑΤΕ. Στις 27/7/12 μεταβιβάσθη-
κε αντί συμβολικού τιμήματος 1 ευρώ στον Όμιλο της 
Τράπεζας Πειραιώς, με τη δέσμευση να ανακεφαλαιο-
ποιηθεί (λόγω PSI) και να μεταπωληθεί εντός 1 έτους.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επιβάρυνση της εταιρίας 
από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσί-
ου έφθασε στα 284 εκ. ευρώ ενώ στις 27/9/12 η Γενι-
κή Συνέλευση ενέκρινε (υπό το νέο μέτοχο) αύξηση του 
Μ.Κ μέχρι 250 εκ.ευρώ. Στις 8/3/2013 η αύξηση αυτή 
έφτασε στο ποσό των 172 εκ. ευρώ, πόσο που λόγω κα-
λών αποτελεσμάτων της εταιρίας κάλυπτε τις κεφα-
λαιακές ανάγκες της.

Βάσει των μέχρι σήμερα δεδομένων, τα κεφάλαια 
αυτά καταβλήθηκαν κατά 160 εκ. ευρώ από το ΤΧΣ και 
τα 12 εκ ευρώ από τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς.
Στις 24/6/13 έγινε η μετάπτωση των μηχανογραφικών 
συστημάτων της ΑΤΕ ΒΑΝΚ με την Τράπεζα Πειραιώς, 
όπου η ΑΤΕ ΒΑΝΚ στην ουσία εξαφανίσθηκε. Κατόπιν 
αυτού, αφαιρέθηκε από την εταιρία το bank assurance 
και στην ουσία η δυνατότητα να πουλά τα προϊόντα της 
μέσω των υποκαταστημάτων της Τράπεζας. Παράλλη-
λα όλο αυτό το διάστημα παρατηρείται διαρροή ασφα-
λιστηρίων προς άλλες εταιρίες με τις οποίες συνεργά-
ζεται ο Όμιλος Πειραιώς.Επειδή, όπως αποδεικνύεται 
από τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας, φαίνεται να έ-
χει επάρκεια σε ίδια Κεφάλαια και να παραμένει σε υ-

ψηλή κερδοφορία καθώς και σε επάρκεια αποθεματικών.
Επειδή, τόσο η τράπεζα Πειραιώς, όσο και η Αγροτική Α-
σφαλιστική έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με χρήματα του 
ΤΧΣ, δηλαδή του Ελληνικού λαού.Επειδή, η Διοίκηση της ε-
ταιρίας αρνείται την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας εδώ και 1,5 χρόνο και παραβιάζει την εργατική 
νομοθεσία δηλώνοντας ότι δεν φοβάται τα όργανα ελέγχου 
της πολιτείας.Επειδή, οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση διέ-
πονται από πολλαπλά εργασιακά καθεστώτα (αορίστου 
χρόνου, ενοικιαζόμενοι σε εταιρείες δανεισμού, ορισμένου 
χρόνου).

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί;
1) Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία σύμφωνα με την ο-

ποία προχωρά η πώληση της Αγροτικής Ασφαλιστικής; Και 
αν ναι, είναι εγκεκριμένη αυτή η διαδικασία και από ποιους; 
Έχει λάβει γνώση και έχει συμφωνήσει το ΤΧΣ και το Ελλη-
νικό Δημόσιο για την διαδικασία πώλησης;

2) Υπάρχουν ανακοινώσεις στον τύπο (ή με οποιοδήποτε 
τρόπο) για πρόσκληση ενδιαφέροντος σε αγοραστές κατά 
την περίοδο πριν την έναρξη της διαδικασίας πώλησης με 
το VDR; Πως διασφαλίζεται από πλευράς Πειραιώς αλλά 
και συμβούλου (UBS) η όλη διαδικασία ως προς τη διαφά-
νεια και τον έλεγχο της διαδικασίας;

3) Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσουν τα Υπουργεία που 
εποπτεύουν προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέρο-
ντα του Δημοσίου για τα κεφάλαια που κατέβαλε το ΤΧΣ;

4) Ποιο είναι το ελάχιστο τίμημα του περιουσιακού στοι-
χείου με βάση τα οικονομικά του δεδομένα;

5) Ποια είναι η πολιτική της κυβέρνησης για την εγχώρια 
ασφαλιστική αγορά , αφού ενδεχόμενη πώληση της ΑΤΕ Α-
σφαλιστικής, της Εθνικής Ασφαλιστικής, της EFG 
EUROLIFE, αλλά και της εφαρμογής του SOLVENCY II (φε-
ρεγγυότητα 2) θα οδηγήσει σε αφελληνισμό της ασφαλιστι-
κής αγοράς;

6) Με ποιο συγκεκριμένο τρόπο θα διασφαλιστούν εργα-
ζόμενοι και ασφαλισμένοι από την ενδεχόμενη αλλαγή ιδι-
οκτήτη;

Ερώτηση στη 
Βουλή για την 

πώληση της ΑΤΕ 
Ασφαλιστικής

Καθήκοντα αναπληρωτή γενικού διευθυντή της Ε-
θνικής Ασφαλιστικής, αναλαμβάνει ο κ. Γιάννης 
Σπανουδάκης, μετά την αποχώρηση της κας Παρα-
σκευής Κοντοπάνου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η  κ. Κο-
ντοπάνου ξεκίνησε την καριέρα της στην Εθνική Α-
σφαλιστική το 1977 και από το 1999 ανέλαβε θέσεις 
ευθύνης στην εταιρία ως  διευθύντρια στον Κλάδο 
Πυρός και Μηχανολογίας, Πυρός και Μεγάλων Πε-
λατών  και ως επικεφαλής της συντονιστικής διεύ-
θυνσης  γενικών ασφαλίσεων και εξυπηρέτησης Με-
γάλων Πελατών. Από το 2011 ήταν αναπληρώτρια 
γενική διευθύντρια της Εθνικής Ασφαλιστικής έχο-
ντας υπ’ ευθύνη της τους Κλάδους Πυρός, Αστικής 

Ευθύνης καθώς και τους 
λοιπούς γενικούς κλά-
δους. Τόσο ο πρόεδρος 
της εταιρίας κ. Δημήτρης 
Δημόπουλος όσο και ο 
διευθύνων σύμβουλος 
κ. Σπύρος Μαυρόγαλος, 
ευχαριστούν θερμά την 
κα Κοντοπάνου για το ε-
μπεριστατωμένο και ιδι-
αίτερα πολύτιμο  έργο 
που αυτή προσέφερε,  
βοηθώντας, σε πολύ ουσιαστικούς τομείς, να επιτευ-
χθούν οι στόχοι της Εθνικής Ασφαλιστικής, της με-

γαλύτερης  Εταιρίας του 
κλάδου.

Ο κ. Γιάννης Σπανου-
δάκης έχει πτυχίο Ηλε-
κτρολόγου Μηχανικού  
από το Δημοκρίτειο Πα-
νεπιστήμιο Θράκης και 
κατείχε μέχρι πρότινος 
τη θέση του γενικού Δι-
ευθυντή Γενικών Ασφα-
λίσεων στην «EFG 
Eurolife» ενώ  έχει δια-

τελέσει στέλεχος στην «Φοίνιξ ΓΑΕ ΑΕ», στην 
«Marsh ΕΠΕ» και σε άλλες εταιρίες.

Εθνική Ασφαλιστική: Ο κ. Γιάννης Σπανουδάκης αναπληρωτής γενικός διευθυντής

Δημήτρης Στρατούλης

Βαγγέλης Αποστόλου

Χαρά Καφαντάρη

Δημήτρης Τσουκαλάς
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Ευρωκοινοβούλιο 

Κανόνες για  
τις ασφάλειες

Πιο εύκολα θα μπορούν να αγορά-
ζουν ασφάλειες οι πολίτες, βάσει των 
αναθεωρημένων κανόνων που ενέκρι-
ναν οι ευρωβουλευτές, ώστε να προ-
στατεύονται από παραπλανητικές πρα-
κτικές. Ειδικότερα, πριν από την υπο-
γραφή ασφαλιστικής σύμβασης, οι α-
γοραστές ασφαλιστικών προϊόντων θα 
πρέπει να λαμβάνουν τυποποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με το είδος της α-
σφάλειας, τις υποχρεώσεις που απορ-
ρέουν από τη σύμβαση, τους κινδύνους 
που καλύπτει ή όχι η ασφάλεια και τον 
τρόπο καταβολής των ασφαλίστρων, σε 
απλή και εύκολα κατανοητή γλώσσα. 
Οφείλουν επίσης να ενημερώνονται για 
το συνολικό κόστος της σύμβασης, συ-
μπεριλαμβανομένων των τελών για την 
παροχή συμβουλών και υπηρεσιών.

Οι πωλητές των ασφαλειών θα πα-
ρέχουν πληροφορίες σχετικά με την 
ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας 
τους και θα γνωστοποιούν στον πελάτη 
τυχόν σύγκρουση συμφερόντων. Επι-
πλέον, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπο-
ρούν να απαιτούν από τους πωλητές να 
αποκαλύπτουν τις αμοιβές και προμή-
θειές τους, αλλά και τυχόν μη χρηματι-
κά οφέλη.

Οι πωλητές θα πρέπει να προβαί-
νουν σε εγγραφή τους σε μητρώο τής 
αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους 
καταγωγής τους, ενώ το προσωπικό 
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων οφεί-
λει να είναι καλά καταρτισμένο.

Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές χρειάζεται να διαθέ-
τουν οι ίδιοι ασφάλιση επαγγελματικής 
αστικής ευθύνης, η οποία θα καλύπτει 
το σύνολο του εδάφους της Ένωσης ή 
οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εγγύηση 
της αστικής ευθύνης που προκύπτει α-
πό επαγγελματική αμέλεια, για ποσό 
τουλάχιστον 1.250.000 ευρώ ανά απαί-
τηση. Για την προστασία των πελατών 
έναντι της οικονομικής αδυναμίας του 
εκάστοτε πωλητή να εκπληρώσει τις υ-
ποχρεώσεις του, οι διαμεσολαβητές, θα 
πρέπει να συστήνουν ένα ταμείο εγγύ-
ησης ή να έχουν χρηματοοικονομική ι-
κανότητα που αντιστοιχεί, σε μόνιμη 
βάση, στο 4 % των ετήσιων εισπραχθέ-
ντων ασφαλίστρων, με ελάχιστο όριο τα 
18.750 ευρώ.

Όταν μια ασφαλιστική σύμβαση πω-
λείται μαζί με άλλη υπηρεσία ή άλλο 
προϊόν ως μέρος ενός πακέτου, ο  δια-
μεσολαβητής ή η επιχείρηση οφείλουν 
να προσφέρουν τη δυνατότητα στον πε-
λάτη να αγοράσει τα διάφορα στοιχεία 
από κοινού ή χωριστά, ανάλογα με τις 
ανάγκες του, και να του παρέχουν ξε-
χωριστές ενδείξεις των ασφαλίστρων ή 
των τιμών κάθε στοιχείου.

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ
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Η σταθεροποίηση της πορείας προς τον ε-
ξορθολογισμό και τον εκσυγχρονισμό των 

δομών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την α-
ποτελεσματική ανάπτυξη της ασφαλιστικής α-
γοράς και στην κατεύθυνση αυτή, η Τράπεζα 
της Ελλάδος με συνεχείς ελέγχους στοχεύει 
στη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων, τη διαφάνεια 
των συναλλαγών, καθώς και την προστασία 
της αγοράς σημειώνει ο Διοικητής της Τράπε-
ζας της Ελλάδος κ. Γιώργος Προβόπουλος στην 
έκθεση  για την πορεία της  ελληνικής οικονο-
μίας το 2013. Διαβάστε στη συνέχεια ολόκληρη 
την αναφορά του κ. Προβόπουλου για την α-
σφαλιστική αγορά. 

Το 2013 ολοκληρώθηκαν τρία χρόνια από 
την ανάληψη από την Τράπεζα της Ελλάδος και 
της εποπτείας της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης. 
Τα συσσωρευμένα προβλήματα του κλάδου, σε 
συνδυασμό με την επίπτωση της δημοσιονομι-
κής κρίσης, οδήγησαν αναπόφευκτα στην ανά-
κληση της άδειας λειτουργίας πέντε ασφαλιστι-
κών επιχειρήσεων, ενώ δύο ακόμη εταιρίες έ-
κλεισαν με ιδία βούληση, αφού πρώτα μετέφε-
ραν το χαρτοφυλάκιό τους σε άλλη εταιρία. Οι 
θεσμικές και ελεγκτικές παρεμβάσεις της Τρά-
πεζας της Ελλάδος είχαν ως γνώμονα αφενός 
την εξυγίανση της λειτουργίας της ιδιωτικής α-
σφάλισης προς όφελος των καταναλωτών και 
αφετέρου την έγκαιρη και πλήρη προετοιμασία 
της αγοράς για τη μετάβαση στο νέο θεσμικό 
καθεστώς της Φερεγγυότητας ΙΙ (Solvency II). 
Με τους ενδελεχείς και εντατικούς ελέγχους 
που διενεργήθηκαν, ασκήθηκε πίεση ώστε οι ί-
διες οι επιχειρήσεις να επιδιώκουν τη διαρκή 
βελτίωση των διαδικασιών τους, αλλά και να 
προχωρήσουν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαί-
ου συνολικού ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ. Η 
σταθεροποίηση της πορείας προς τον εξορθο-
λογισμό και τον εκσυγχρονισμό των δομών α-
ποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποτελε-
σματική ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς, 
παρά τις αντιξοότητες της αρνητικής οικονομι-
κής συγκυρίας. Στην κατεύθυνση αυτή, η Τρά-
πεζα της Ελλάδος με συνεχείς ελέγχους στο-
χεύει στη βελτίωση της εσωτερικής οργάνω-
σης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, τη δια-
φάνεια των συναλλαγών, καθώς και την προ-
στασία της αγοράς, συνεπώς και του χρηματο-
πιστωτικού τομέα γενικότερα, από κάθε είδους 
αθέμιτες και ζημιογόνες πρακτικές, προς όφε-
λος του κοινωνικού συνόλου και της ελληνικής 
οικονομίας.

Η αγορά ιδιωτικής  
ασφάλισης κατά το 2013

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2013, η ασφαλιστική 
αγορά στην Ελλάδα περιλάμβανε εβδομήντα 
δύο (72) ασφαλιστικές επιχειρήσεις με καθε-
στώς εγκατάστασης, με συνολικό ενεργητικό 
ύψους 14,9 δισεκ. ευρώ. Σε όρους παραγωγής 
ασφαλίστρων, το μερίδιο αγοράς των ελληνι-
κών ανώνυμων εταιριών ανήλθε σε 50,9%, των 
θυγατρικών ομίλων ΕΕ σε 42,8%, των υποκα-
ταστημάτων τρίτων χωρών και των υποκατα-
στημάτων κρατών-μελών της ΕΕ σε 6,3%.Όσον 

αφορά το βαθμό συγκέντρωσης, ως προς την 
παραγωγή ασφαλίστρων, οι 5 και 10 μεγαλύτε-
ρες επιχειρήσεις κατέχουν το 71,8% και 89,8% 
της αγοράς στις ασφαλίσεις ζωής και το 37,5% 
και 63,2% στις ασφαλίσεις κατά ζημιών αντί-
στοιχα. Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 
2013,κύρια χαρακτηριστικά της ασφαλιστικής 
αγοράς ήταν η μείωση για δεύτερη συνεχή 
χρονιά της παραγωγής ασφαλίστρων και η συ-
νέχιση των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, το 
ύψος των οποίων κατά την επισκοπούμενη πε-
ρίοδο ανήλθε σε 200 εκατ. ευρώ. Αναφορικά με 
άλλα μεγέθη, τα έσοδα από πάσης φύσεως α-
σφάλιστρα υποχώρησαν κατά 9,75% σε σύ-
γκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 και 
ανήλθαν σε 3 δισεκ. ευρώ, εκ των οποίων το 
40,3% προήλθε από ασφαλίσεις ζωής και το 
59,7% από ασφαλίσεις κατά ζημιών. Ειδικότερα, 
η μείωση των εσόδων από ασφαλίσεις ζωής ή-
ταν της τάξεως του 13,7%, ενώ των εσόδων από 
ασφαλίσεις κατά ζημιών 6,9%. Το σύνολο των 
Τεχνικών Αποθεμάτων των ασφαλιστικών επι-
χειρήσεων που εποπτεύονται από την Τράπεζα 
της Ελλάδος υποχώρησε περαιτέρω και διαμορ-
φώθηκε σε 11,7 δισ. ευρώ (2012: 12,0 δισ  . ευ-
ρώ). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στις ασφαλίσεις 
ζωής, εξαιτίας των εξαγορών συμβολαίων αλλά 
και της υποχώρησης της νέας παραγωγής. Κατά 
την ίδια περίοδο, η Τράπεζα της Ελλάδος συνέχι-
σε την πολιτική εντατικοποίησης των επιτόπιων 
ελέγχων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, διε-
νεργώντας πάνω από 100 επιτόπιους έλεγχους 
και επιβάλλοντας τα προβλεπόμενα εποπτικά 
μέτρα στις περιπτώσεις όπου παρατηρήθηκαν α-
ποκλίσεις από τα προβλεπόμενα στο κανονιστι-
κό πλαίσιο. Παράλληλα, σε τακτά χρονικά δια-
στήματα, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με 
τις διοικήσεις και στελέχη των επιχειρήσεων, ό-
που και τους επισημάνθηκαν ζητήματα διοικητι-
κής οργάνωσης και κανονιστικής συμμόρφω-
σης, με έμφαση στην προετοιμασία της σταδια-
κής προσαρμογής των πρακτικών της αγοράς 
και της εσωτερικής οργάνωσης στις απαιτήσεις 
της Φερεγγυότητας ΙΙ.

Στο πλαίσιο της εν λόγω προετοιμασίας, συ-
νεχίστηκε και κατά το 2013 η συμμετοχή της 

Τράπεζας της Ελλάδος στο σχεδιασμό και την υ-
λοποίηση πανευρωπαϊκών ασκήσεων ποσοτι-
κών επιπτώσεων. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα της 
Ελλάδος συμμετείχε, σε συνεργασία με την Ευ-
ρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματι-
κών Συντάξεων (EIOPA), στην πανευρωπαϊκή 
άσκηση για την εκτίμηση των οικονομικών επι-
πτώσεων μιας σειράς τροποποιήσεων που α-
φορούν προϊόντα με μακροχρόνιες εγγυήσεις 
επιτοκίου (Long Term Guarantees – LTG).

Συνεχίστηκαν επίσης οι εργασίες των οκτώ 
Ομάδων Εργασίας, που συστάθηκαν το 2012 με 
πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος, με 
σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των κα-
τάλληλων στατιστικών στοιχείων των επιχει-
ρήσεων αλλά και τη δημιουργία κατάλληλων 
αναλογιστικών υποδειγμάτων αποτίμησης συ-
γκεκριμένων ασφαλιστικών κινδύνων. Σε συ-
νεργασία με τις ασφαλιστικές επιχειρή-
σεις, πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός και η α-
νάπτυξη των λογισμικών για την παραγωγή 
των στατιστικών στοιχείων και την υποστήριξη 
των εν λόγω υποδειγμάτων και οριστικοποιή-
θηκαν οι σχετικές εκθέσεις. Εκτός από τα μέ-
τρα ενδιάμεσης εφαρμογής της Οδηγίας “Φε-
ρεγγυότητα ΙΙ”, οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις 
της Τράπεζας της Ελλάδος επεκτάθηκαν και 
στον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβη-
σης, με την έκδοση των Πράξεων Εκτελεστικής 
Επιτροπής 30 και 31/30.9.2013 (ΦΕΚ Β 2556). 
Με την Πράξη 30/2013 για τη “Ρύθμιση θεμά-
των διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης 
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ιδία δε ανα-
φορικά με την εμπορική πολιτική, την πρό-
σκτηση εργασιών και τα συναφή με αυτήν δί-
κτυα, καθώς και την παρακολούθηση της πα-
ραγωγής, της είσπραξης ασφαλίστρων και της 
απόδοσης προμηθειών, και συναφείς κανόνες 
Δεοντολογίας”, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
υποχρεούνται, μεταξύ άλλων, να υιοθετήσουν 
και να εφαρμόσουν εμπορική πολιτική, κανο-
νισμό πωλήσεων και πολιτική διαχείρισης πα-
ραγωγής και είσπραξης ασφαλίστρου, το ελά-
χιστο περιεχόμενο των οποίων καθορίζει η 
Πράξη. Επίσης, περιγράφονται οι θεμελιώδεις 
αρχές που διέπουν τις συναλλαγές των ασφα-

λιστικών επιχειρήσεων με τους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές, ενώ επιβάλλονται συγκεκρι-
μένες υποχρεώσεις τήρησης αρχείων και υπο-
βολής αναφορών στην εποπτική αρχή.

Η Πράξη 31/2013 “Κανονισμός Συμπεριφο-
ράς των (Αντ)ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών” 
περιγράφει τα πρότυπα ενημέρωσης και επαγ-
γελματικής συμπεριφοράς που οφείλουν να 
τηρούν οι διαμεσολαβητές κατά την προώθηση 
ασφαλιστικών προϊόντων, τόσο έναντι του πε-
λάτη όσο και έναντι των άλλων διαμεσολαβη-
τών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η 
Πράξη περιέχει ενδεικτική περιπτωσιολογία α-
θέμιτων ή παραπλανητικών πρακτικών και 
προβλέπει την επιβολή διοικητικών κυρώσε-
ων σε βάρος όσων ασφαλιστικών διαμεσολα-
βητών μετέρχονται αυτές. Επίσης, διά της θέ-
σεως σε ισχύ της εν λόγω Πράξης, καταργήθη-
κε το Π.Δ. 298/86 (ΦΕΚ Α 133) “Δικαιώματα και 
υποχρεώσεις ασφαλιστικών πρακτόρων και 
παραγωγών ασφαλίσεων και Κανονισμός Συ-
μπεριφοράς για την άσκηση του επαγγέλματος 
αυτών”, που προέβλεπε ότι οι ασφαλιστικοί 
πράκτορες μπορούν να παρακρατούν το ει-
σπραχθέν από τους πελάτες ασφάλιστρο για έ-
να δίμηνο και, σε ό,τι αφορά τους χρόνους α-
πόδοσης των ασφαλίστρων, εφαρμόζεται πλέ-
ον η διάταξη του άρθρου 33 παρ. 2 του Ν.Δ. 
400/1970. Οι Πράξεις τέθηκαν σε ισχύ από την 
1 Ιανουαρίου 2014. Παράλληλα με την αλλαγή 
του κανονιστικού πλαισίου για την ασφαλιστι-
κή διαμεσολάβηση, η Τράπεζα της Ελλάδος 
πραγματοποίησε ήδη έναν πρώτο κύκλο επι-
σκέψεων σε επιχειρήσεις (αντ) ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης με μεγάλη παραγωγή. Σκο-
πός των συναντήσεων ήταν η γόνιμη ανταλλα-
γή απόψεων και προβληματισμών εν όψει της 
προετοιμασίας και του κλάδου της διαμεσολά-
βησης για τον ουσιαστικότερο ρόλο του στο κα-
θεστώς της Φερεγγυότητας ΙΙ. Τέλος, στο πλαί-
σιο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων κα-
ταστάσεων κρίσης που διεξήγαγε η Τράπεζα 
της Ελλάδος στα πιστωτικά ιδρύματα, αξιολο-
γήθηκαν και οι κεφαλαιακές απαιτήσεις των 
ασφαλιστικών εταιριών που αποτελούν θυγα-
τρικές τραπεζών. 

Μ Ε Λ Ε Τ Η

Το μέλλον της αγοράς
Λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο 

πριν την αυγή. Και η ελληνική ασφαλιστική 
αγορά μοιάζει να βρίσκεται τώρα στο πιο βα-
θύ σκοτάδι.

Η παραγωγή ασφαλίστρων έχει βυθιστεί 
στα 3,9 δις. ευρώ από 5,5 δις. ευρώ λίγα 
χρόνια πριν λόγω κρίσης και πτώσης των τι-
μών, ενώ μία σειρά θεσμικών υποχρεώσε-
ων, κυρίως λόγω Solvency II,  καθιστούν 

δύσκολη τη συνέχεια για 
πολλούς επιχειρηματι-
κούς φορείς είτε ανή-
κουν στο χώρο των α-
σφαλιστικών εταιρειών 
είτε των διαμεσολαβού-
ντων. Το παιχνίδι αρχίζει 

και «χοντραίνει» και θα αφορά όλο και πιο 
«μεγάλα παιδιά» θα λέγαμε με λόγια της «α-
γοράς».

Από την άλλη όμως πλευρά ίσως για 
πρώτη φορά φαίνεται να πλησιάζει όλο και 
πιο κοντά ένα «καθεστώς» που θα δίνει πο-
λύ περισσότερο χώρο για να αναπτυχθεί η  ι-
διωτική ασφάλιση. Αν ως τώρα αναφερό-
μασταν στο «καθεστώς της κοινωνικής α-
σφάλισης» πλησιάζει ο καιρός που θα αντι-
κατασταθεί το «κοινωνικής» με το «ιδιωτι-
κής». Σιγά-σιγά η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις 
παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα ενισχύει την 
ιδιωτική ασφάλιση, είτε πρόκειται για καλύ-
ψεις αστικής ευθύνης είτα για καλύψεις φυ-
σικών καταστροφών είτε για καλύψεις υ-
γείας και συντάξεων. Παράλληλα καθιστά 
πιο αυστηρό  το θεσμικό πλαίσιο εποπτείας 
προκειμένου οι πάροχοι αυτών των υπηρε-
σιών να είναι αξιόπιστοι. Ποιος θα διαφω-
νήσει  σε αυτό; Συνεπώς ιδού και το σημείο 
που πρέπει να επενδύσουν όσοι θέλουν να 
μείνουν στην μελλοντική ασφαλιστική αγο-
ρά

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.

Τι αναφέρει η  έκθεση της  ΤτΕ για την ασφαλιστική αγορά   

Εντατικοί έλεγχοι για την προστασία της αγοράς

Του Λάμπρου  
Καραγεώργου

Την περίοδο Ιανουαρίου-
Σεπτεμβρίου 2013,κύρια 
χαρακτηριστικά της ασφαλιστικής 
αγοράς ήταν η μείωση για 
δεύτερη συνεχή χρονιά της 
παραγωγής ασφαλίστρων και η 
συνέχιση των αυξήσεων 
μετοχικού κεφαλαίου, το ύψος 
των οποίων κατά την 
επισκοπούμενη περίοδο ανήλθε 
σε 200 εκατ. ευρώ

Για τεχνικούς λόγους η στήλη Απόψεις του  κ. Γιώργου Νικολάκου δεν είναι κοντά μας σε αυτό το τεύχος

ο κ. Γιώργος Προβόπουλος
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Αllianz 

Έχει ασφαλίσει 
το Boeing της 
Malaysia

Η Allianz ανακοίνωσε ότι εί-
ναι o κύριος ασφαλιστής του α-
εροσκάφους της Malaysia 
Airlines με  239 επιβαίνοντες- 
που μέχρι την στιγμή που τυπώ-
θηκε το Nextdeal δεν είχε εντο-
πιστεί - και ότι η κάλυψή της α-
φορά επιπλέον τόσο τους επι-
βάτες όσο και το φορτίο Εκπρό-
σωπος της εταιρείας δήλωσε: 
«Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά 
μας σε όλους όσοι σχετίζονται 
με την απώλεια της πτήσης 
MH370, και θα συνεργαστούμε 
στενά με τους συνασφαλιστές 
για να υποστηρίξουμε τον πε-
λάτη μας… όσο πιο ολοκληρω-
μένα και γρήγορα γίνεται».Πη-
γή της εταιρείας Willis ανακοί-
νωσε ότι και η λονδρέζικη με-
σιτική πήρε μέρος στο ντιλ, ω-
στόσο δεν αποκάλυψε το ύψος 
του ή ποιες άλλες ασφαλιστι-
κές συμμετείχαν. «H Malaysia 
Airlines είναι πελάτης μας (και 
για το αεροσκάφος και για την 
αστική ευθύνη) και οι άνθρωποί 
μας συνεργάζονται στενά από 
εδάφους μαζί της αυτή τη στιγ-
μή» είπε η ίδια πηγή.

Είναι σύνηθες η ασφάλιση α-
εροσκαφών να πωλείται σε 
συνδικάτο ασφαλιστικών, με 
μία από τις εταιρείες να ανα-
λαμβάνει το μεγαλύτερο κομ-
μάτι. Παράλληλα, ενώ η αξία ε-
νός αεροσκάφους μπορεί να α-
νέρχεται γύρω στα 100 εκατ. 
δολάρια, η αστική ευθύνη και οι 
αποζημιώσεις συνήθως κοστί-
ζουν πολύ περισσότερο. 

Νομικοί κύκλοι επισημαί-
νουν ότι ο διακανονισμός ζη-
μιών είναι δύσκολο να γίνει αν 
δεν βρεθούν τα συντρίμμια του 
αεροσκάφους και δεν διαπι-
στωθεί η αιτία του δυστυχήμα-
τος. Η Anna Tipping, συνεργάτι-
δα της νομικής φίρμας Norton 
Rose Fulbright στη Σιγκαπού-
ρη, επισημαίνει ότι όσοι ενδε-
χομένως φέρουν μέρος της α-
στικής ευθύνης, όπως η αερο-
πορική εταιρεία, ο κατασκευα-
στής του αεροσκάφους, οι υπη-
ρεσίες ασφαλείας του αερο-
δρομίου κ.ά., θα θέλουν να εξα-
κριβωθεί η αιτία, γιατί ανάμεσά 
τους σχηματίζεται ένα περίπλο-
κο σύμπλεγμα συμβατικών ευ-
θυνών.
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Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, η 
MetLife Alico αναζητά διαρκώς λύσεις που απαντούν αποτε-
λεσματικά στις ανάγκες των ασφαλισμένων της.

Σε αυτή την κατεύθυνση,όπως τονίζει, δημιουργήθηκαν 2 νέες ε-
πιλογές που εμπλουτίζουν σημαντικά τα διαθέσιμα προγράμματα 
της Εταιρείας και τα οποία στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών ε-
νός τόσο σημαντικού από κάθε άποψη τμήματος της κοινωνίας, ό-
πως είναι τα παιδιά. 

Στα πλαίσια αυτά, τα Νέα Προγράμματα «Kids Care» και «Kids 
Care Plus» είναι σχεδιασμένα για την αντιμετώπιση των καθημερι-
νών, αλλά και των έκτακτων αναγκών Υγείας των παιδιών και μά-
λιστα με ιδιαίτερα προσιτό ασφάλιστρο.

Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές παροχές των νέων προγραμμάτων 
προβλέπουν την κάλυψη των ιατροφαρμακευτικών εξόδων από α-

τύχημα εντός και εκτός Νοσοκομείου, ειδικά επιδόματα για την πε-
ρίπτωση νοσηλείας λόγω ατυχήματος, αλλά και για την αποθερα-
πεία, 

Επιπλέον, παρέχονται πρόσθετες υπηρεσίες υποστήριξης Υγείας 
στο δίκτυο των επιλεγμένων Νοσοκομείων και Διαγνωστικών Κέ-
ντρων που ανήκουν στο δίκτυο του Advanced Benefit Club (ABC) 
της MetLife Alico. Αξίζει να σημειωθεί ότι, μεταξύ άλλων, τα προ-
γράμματα παρέχουν:

3 δωρεάν παιδιατρικές επισκέψεις κάθε χρόνο.
1 δωρεάν παιδιατρικό check up το χρόνο.
1 δωρεάν οφθαλμολογικό έλεγχο το χρόνο.
Απεριόριστες διαγνωστικές και ιατρικές εξετάσεις, καθώς και 

κλινικές επισκέψεις σε προνομιακές τιμές στο δίκτυο των συμβε-
βλημένων Νοσοκομείων και Διαγνωστικών Κέντρων του δικτύου 

ABC της MetLife Alico.
1 δωρεάν κλινική εξέταση από Παιδίατρο ή Παιδοχειρουργό του 

δικτύου για την αντιμετώπιση ενός έκτακτου περιστατικού.
Γραμμή συμβουλευτικής / ψυχολογικής υποστήριξης σε 24ωρη 

βάση, 365 ημέρες τον χρόνο.             
Τέλος, τα προγράμματα «Kids Care» και «Kids Care Plus» προ-

βλέπουν ακόμη και για την οικονομική υποστήριξη για το παιδί σε 
περίπτωση απώλειας ζωής από ατύχημα του  ασφαλισμένου γονέα 
του, καταβάλλοντας  € 500 το μήνα επί τρία χρόνια.

Μαζί με τα προγράμματα ABC Health Care, Mediplan, Medicare 
και  Dental Care, τα δύο νέα προγράμματα Kids Care και Kids Care 
Plus της MetLife Alico, δημιουργούν μια ολοκληρωμένη γκάμα που 
προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την προστασία της Υγείας 
των παιδιών. 

MetLife Alico

Kids Care και Kids Care Plus για τα παιδιά 

Interamerican 

Έγραψε καθαρά κέρδη 26,6 εκατ. το 2013
4 χρυσά για  
το Γραφείο Φαραντούρη 

Ο κ. Δημήτρης Φαραντούρης

Tέσσερα από τα πέντε χρυσά που έδωσε η 
Interamerican στα Γραφεία Πωλήσεων για 
το 2013, κατέκτησε το Γραφείο  Πωλήσεων 
Δημήτρη Φαραντούρη και οι επιτυχίες γιορ-
τάστηκαν στα  κεντρικά γραφεία της 
Interamerican. Κατά την διάρκεια της εκδή-
λωσης οι  110 Financial Advisor χειροκρότη-
σαν την δέσμευση για το 2014, να γκρεμίσουν 
όλα τα όρια παραγωγής και μετρήσεων, αξι-
οποιώντας πάθος, τεχνολογία, γνώσεις, αγο-
ρές και τις δυνατότητες ανάπτυξης του ομί-
λου Interamerican, κόντρα στα σημεία των 
καιρών. Κορυφαία στιγμή των βραβεύσεων 
ήταν η ανακοίνωση από τον γενικό διευθυντή 
πωλήσεων κο Καντώρο, της βράβευσης του 
γραφείου με το «First in Class Award» από 
την Gama International στο Nashville 
Tennessee στις 16 Μαρτίου στις Η.Π.Α. , που 
αποτελεί την μέγιστη διάκριση για ένα 
Manager και το έχει κατακτήσει για δεύτερη 
φορά ( η 1η το 2008 στο San Francisco ). Σε ό-
τι αφορά στα οικονομικά μεγέθη, το Γραφείο 
για το 2013  πέτυχε νέα παραγωγή στους 
κλάδους Ζωής, Υγείας και Ομαδικών ύψους 
2.632.503  ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 
44% σε σχέση με το 2012, και το 142% του 
στόχου που είχε τεθεί από την εταιρεία. Στις 
γενικές ασφαλίσεις τα εγγεγραμμένα ασφά-
λιστρα ανήλθαν στα 3.616.244 ευρώ κατα-
γράφοντας αύξηση 1% και το  100% του στό-
χου. Στον κλάδο Πυρός τα εγγεγραμμένα α-
σφάλιστρα ανήλθαν στα 605.815 σημειώνο-
ντας αύξηση 23% και το 120% του στόχου

Κέρδη μετά από φόρους 26,6 
εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 
27,8% έναντι του 2012 (20,8 

εκατ.), κατέγραψε η Interamerican  
για το 2013, ενώ αυξημένα είναι 
και τα επαναλαμβανόμενα κέρδη 
της. 

Η παραγωγή συγκρατήθηκε σε 
υψηλό επίπεδο, φθάνοντας στα 
393,9 εκατ. σε συνολικά μεικτά εγ-
γεγραμμένα ασφάλιστρα, μειωμέ-
να λιγότερο έναντι του μέσου όρου 
της ασφαλιστικής αγοράς (8,1% έ-
ναντι 9,3%). Αξιοσημείωτη είναι η 
περαιτέρω βελτίωση του υψηλού 
δείκτη φερεγγυότητας, που υπολο-
γίζεται πάνω από 300%. Κερδοφό-
ροι ήταν και οι τρεις βασικοί τομείς 
δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν  τ η ς 
Interamerican.Στις γενικές ασφά-
λειες σημειώθηκαν κέρδη 11,7 ε-
κατ. ενώ στις ασφάλειες ζωής και 
υγείας τα κέρδη ανήλθαν σε 15,1 
εκατ. Για δεύτερη διαδοχική χρονιά 
η εταιρεία είναι η πιο κερδοφόρος 
μεταξύ των εκτός Ολλανδίας θυγα-
τρικών του ομίλου ACHMEA. 

Στη διάθρωση των ασφαλιστι-
κών εργασιών παρατηρείται σχετι-
κή ισορροπία με αυξημένη τη δυνα-
μική των γενικών ασφαλειών, που 
έδωσαν μεικτά εγγεγραμμένα α-
σφάλιστρα 215,7 εκατ. ευρώ, ενώ 
οι κλάδοι ζωής και υγείας έφθα-
σαν στα 178,2 εκατ. (88,7 και 89,5 
εκατ. αντίστοιχα). Με τα δεδομένα 
της ασφαλιστικής αγοράς, εκτιμά-
ται ότι τα μερίδιο της εταιρείας αυ-
ξήθηκε σε 10,2% έναντι 9,9% το 
2012. Η Interamerican πέτυχε κα-
λύτερο combined ratio στις γενι-
κές ασφάλειες (93,4%) κρατώντας 
το εντός στόχου και στις ασφάλει-
ες ζωής και υγείας, έχοντας επιτύ-
χει καλύτερες συμφωνίες με πα-
ρόχους, αποτελεσματικότερη δια-

χείριση ζημιών και καλύτερο 
underwriting. 

Η θετική εικόνα των αποτελε-
σμάτων της εταιρείας υπογραμμί-
ζεται και από τον αποτελεσματικό-
τερο έλεγχο των λειτουργικών ε-
ξόδων, την ανάπτυξη όλων των δι-
κτύων διανομής και της ιδιαίτερης 
δυναμικής των απευθείας πωλή-

σεων, που συνδυάστηκαν με σημα-
ντικές επενδύσεις σε λειτουργικές 
βελτιώσεις και με προϊοντικό σχε-
διασμό στη βάση της τυποποίησης 
– απλοποίησης, της καθετοποίησης 
στη διαχείριση των ζημιών και των 
προωθημένων ψηφιακών εφαρ-
μογών. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά 
συνηγορούν στην ετοιμότητα της 

Interamerican εν όψει της εφαρ-
μογής της οδηγίας Solvency II, τό-
σο ως προς τις κεφαλαιακές απαι-
τήσεις όσο και ως προς τη διακυ-
βέρνηση, τη διαχείριση κινδύνων 
και το σύστημα εσωτερικού ελέγ-
χου. Την ίδια ώρα η ACHMEA κατά 
το 2013 παρουσίασε κερδοφορία 
μετά από φόρους της τάξεως των 
344 εκατ. ευρώ, με ενοποιημένο 
δείκτη φερεγγυότητας 202%. Ο Ό-
μιλος σημείωσε μεικτά εγγεγραμ-
μένα ασφάλιστρα 20,2 δισ. ευρώ, 
παραμένοντας ο πρώτος ασφαλι-
στής υγείας πανευρωπαϊκά. Οι α-
ποζημιώσεις που καταβλήθηκαν, 
έφθασαν στα 19,1 δισ. ευρώ. Η 
ACHMEA διαθέτει ίδια κεφάλαια 
στα 9,7 δισ. ευρώ και η πιστοληπτι-
κή της ικανότητα προσδιορίζεται 
σε Α+ (Standard & Poor’s).  Ανα-
φερόμενος στην πορεία της 
Interamerican ο Γιώργος Κώτσα-
λος, διευθύνων σύμβουλος επε-
σήμανε μεταξύ άλλων ότι  κατά την 
τελευταία πενταετία της κρίσης η 
Interamerican είχε πολύ καλύτε-
ρες επιδόσεις από την αγορά, χάρη 
στις αποφασιστικές κινήσεις και 
αλλαγές που πραγματοποιήσαμε 
οργανωτικά και λειτουργικά, με 
γνώμονα τον πελάτη. Θέλουμε να 
είμαστε η πλέον αξιόπιστη εταιρεία 
της αγορά μας και προς αυτή την 
κατεύθυνση, εξελίσσουμε την υλο-
ποίηση ενός σχεδίου που τοποθε-
τεί την Interamerican στο μέλλον, 
στη βάση των νέων αναγκών που 
διαμορφώνονται, των νέων οικο-
νομικών δεδομένων που δημιουρ-
γούν την ανάγκη προϊόντων προσι-
τού κόστους, των ταχύτατων εξε-
λίξεων στην τεχνολογία, της συνε-
τής διαχείρισης των κινδύνων και 
φυσικά, των εποπτικών απαιτήσε-
ων,σημείωσε ο κ. Κώτσαλος.

Ο κ. Γιώργος Κώτσαλος

Το επιχειρησιακό σχέδιο 
Το επικαιροποιημένο, τριετές επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας 2014-2016 στο-

χεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης στις εμπορικές γραμμές, με την υποστήριξη όλων 
των δικτύων της πολυκαναλικής διανομής –της πιο ευρυφασματικής στην ασφαλιστι-
κή αγορά- και με έμφαση στην απευθείας προώθηση πωλήσεων στις γενικές και στην 
ασφάλιση υγείας. Η σταθεροποίηση της απόδοσης, η διαχείριση των ζημιών (κυρίως 
στον κλάδο αυτοκινήτου), η περαιτέρω μείωση των αναλαμβανομένων κινδύνων στον 
κλάδο ζωής και η αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη της πληροφορικής συνιστούν 
βασικές στρατηγικές επιλογές για την ισχυροποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτη-
μάτων της Interamerican. Στο πλαίσιο της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας εγγρά-
φεται και η κεφαλαιοποίηση των δομών υγείας που διαθέτει η εταιρεία. Η προσδοκώ-
μενη αξία θέτει κατά σειρά προτεραιότητος για την εταιρεία μπροστά τις γενικές ασφά-
λειες, ακολουθεί η υγεία και έπεται η ζωή. 
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Του Χρ. Κίτσιου 

Τη διαδικασία πώλησης της πρώην Εμπορικής 
Leasing  και νυν Credit Agricole Leasing 
Hellas ΑΕ ,εφόσον κριθούν συμφέρουσες οι 

δεσμευτικές προσφορές που θα κατατεθούν, ανοί-

γει η Credit Agricole κάνοντας ένα ακόμη βήμα α-
ποεπένδυσης από την Ελλάδα.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες ο γαλλικός 
όμιλος αποφάσισε μέσω της θυγατρικής του Credit 
Agricole Leasing, η οποία ελέγχει από τις αρχές του 
2010 το 100% της Εμπορικής Leasing να προχωρή-

σει σε διαγωνισμό για την πώληση της τελευταίας. 
Ήδη  η Deloitte Γαλλίας που ενεργεί ως σύμβουλος 
πώλησης απέστειλε πρόσκληση σε περίπου 80 ε-
ταιρείες real estate, κατασκευών, leasing καθώς 
και σε private equity και distress funds που παρα-

Ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 1,5 δισ. ευρώ έ-
χουν ενταχθεί έως τώρα στις ρυθμίσεις του 

υπουργείου Οικονομικών για την τμηματική ε-
ξόφλησή τους, ενώ έχουν εισπραχθεί 304,7 ε-
κατ. ευρώ σε σύνολο ληξιπρόθεσμων οφειλών 
προς το δημόσιο ύψους 62,5 δισ. ευρώ.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου 
Οικονομικών σύμφωνα με τα οποία από τα 2,6 εκα-
τομμύρια των φορολογούμενων με νέες ληξιπρό-
θεσμες, οι οποίες δημιουργήθηκαν μετά την 
1.1.2013, έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση μόνο οι 
92.323.Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση για τις παλαιές λη-

ξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο (χρέη πριν 
την 31.12.2012), έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση μόνο 
99.793 φορολογούμενοι. Ειδικότερα, σύμφωνα με 
τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών:

Οι φορολογούμενοι οι οποίοι στο τέλος Ια-
νουαρίου 2014 εξακολουθούσαν να έχουν τα ο-
ποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι 
31/12/2012 ανέρχονταν σε 1.274.481,ενώ στο 
τέλος Ιανουαρίου 2014, το συνολικό ανεξόφλη-
το υπόλοιπο των οφειλών τους αυτών προς το 
Δημόσιο ανερχόταν σε 52,5 δισ. ευρώ.Στη ρύθ-
μιση της «τελευταίας ευκαιρίας», η οποία αφο-

ρά στα χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέ-
χρι 31/12/2012, εντάχθηκαν, κατά τη χρονική 
περίοδο από την 1η Ιουνίου 2013 έως την 31η Ι-
ανουαρίου 2014, 99.793 οφειλέτες, που αντι-
στοιχούν στο 7,83% του συνόλου των οφειλε-
τών. Το συνολικό ποσό των οφειλών που εντά-
χθηκαν στη ρύθμιση της «τελευταίας ευκαιρί-
ας» έφθασε τα 974,5 εκατ. ευρώ και αντιστοιχεί 
μόλις στο 1,85% του συνόλου των οφειλών που 
έγιναν ληξιπρόθεσμες μέχρι 31/12/2012. Τα νέα 
ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, τα οποία 
δημιουργήθηκαν από την 1/1/2013 και παρέμει-

ναν ανεξόφλητα μέχρι 31/1/2014 ανέρχονταν σε 
10,098 δισ. ευρώ. Οι οφειλέτες των χρεών αυ-
τών ανέρχονταν στο τέλος Ιανουαρίου 2014 σε 
.653.032.Στην «πάγια ρύθμιση», η οποία αφο-
ρούσε στα χρέη τα οποία δημιουργήθηκαν από 
την 1/1/2013 και μετά, εντάχθηκαν 92.323 οφει-
λέτες, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 3,48% του συ-
νόλου, ενώ το ποσό του χρέους ανέρχεται σε 
529,5 εκατ. ευρώ (5,24% του συνόλου). Η έντα-
ξη των οφειλετών αυτών έλαβε χώρα κατά τη 
χρονική περίοδο από την 1/6/2013 έως την 
31/1/2014.
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Γερούν Ντάισελμπλουμ
Χαιρέτισε την απόφαση των τραπεζών 
να στραφούν στον ιδιωτικό τομέα  
για την εξεύρεση των κεφαλαίων

Σελ. 9

Alpha Bank
Στα 2,9 δισ. ευρώ 
διαμορφώθηκαν  
τα κέρδη της το 2013

Σελ.9

Στο 1,5 δισ. ευρώ εκτινάχθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

ΕΛΣΤΑΤ

Αρνητικός ο 
πληθωρισμός 

Αρνητικός παρέμεινε και τον Φε-
βρουάριο εφέτος ο πληθωρισμός, 
στο -1,1% από -1,4% τον Ιανουάριο, 

ολοκληρώνοντας ένα δωδεκάμηνο με 
αρνητικό πρόσημο αλλά και έχοντας «πε-
ράσει» το τελευταίο διάστημα σε επιβρά-
δυνση του ρυθμού μείωσης. 

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), οι κυριότερες αυξήσεις 
που καταγράφηκαν τον Φεβρουάριο, σε 
ετήσια βάση, στο κόστος διαβίωσης των 
νοικοκυριών, αφορούν σε: φάρμακα - λό-
γω αύξησης της συμμετοχής των ασφαλι-
σμένων- (27,2%), τιμολόγια ΔΕΗ (7,9%), 
καπνικά προϊόντα (2,5%), γαλακτοκομι-
κά- αυγά (1,9%), ελαιόλαδο (1,7%), νωπό 
μοσχάρι (1,5%) και διόδια (0,9%).Ειδικά 
μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιανουαρίου, υ-
πήρξαν ανατιμήσεις σε φάρμακα (1,3%) 
και διόδια (0,8%). Στον αντίποδα, σημειώ-
θηκαν μειώσεις τιμών, σε ετήσια βάση, 
σε: νωπό αρνί- κατσίκι (9,2%), νωπά λα-
χανικά (7,7%), νωπές πατάτες (6,3%), βεν-
ζίνη (5,6%), νωπά πουλερικά (4,8%), πε-
τρέλαιο θέρμανσης (3,8%) και νωπά 
φρούτα (3,2%).Από τη σύγκριση του γενι-
κού δείκτη τιμών καταναλωτή του Φε-
βρουαρίου 2014 προς τον αντίστοιχο δεί-
κτη του Φεβρουαρίου 2013, προκύπτει 
μείωση 1,1% έναντι αύξησης 0,1% που 
σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση το 
2013 προς το 2012.Ο γενικός δείκτης, τον 
Φεβρουάριο 2014 σε σύγκριση με τον Ια-
νουάριο 2014, παρουσίασε μείωση 1,3% 
έναντι μείωσης 1,6% που σημειώθηκε 
κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προη-
γούμενου έτους.Εξάλλου, ο εναρμονι-
σμένος πληθωρισμός μειώθηκε τον Φε-
βρουάριο εφέτος κατά 0,9% από μείωση 
1,4% τον Ιανουάριο και έναντι αύξησης 
0,1% τον Φεβρουάριο πέρυσι. Μεταξύ 
Φεβρουαρίου και Ιανουαρίου εφέτος, ο ε-
ναρμονισμένος πληθωρισμός μειώθηκε 
κατά 1,1% έναντι μείωσης 1,6% που ση-
μειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση 
του προηγούμενου έτους.

Συνέχεια στη σελ. 9

►Άνοιξε από τις 17 
Φεβρουαρίου το data 
room. Πότε υποβάλλονται 
οι μη δεσμευτικές 
προσφορές.  Τα κριτήρια 
της short list για την 
τελική φάση. Τα μεγέθη 
της εταιρείας και τα 
κεφάλαια που  
έχουν βάλει οι Γάλλοι

Credit Agricole: Πουλά 
και την Εμπορική Leasing

Αρχικό ενδιαφέρον από περίπου 80 funds
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Τράπεζα της Ελλάδος, η Πειραιώς ανακοίνωσε 
και επίσημα αυτό που ήδη είχε κυκλοφορήσει από 
τις αρχές της εβδομάδας: Τη σύγκληση έκτακτης 
γενικής συνέλευσης, η οποία θα κληθεί να απο-
φασίσει αύξηση κεφαλαίου, ύψους ως 1,75 δις 
ευρώ, με παραίτηση των υφιστάμενων μετόχων 
από το δικαίωμα προτίμησης και κάλυψή της από 
νέους – ξένους και εγχώριους- επενδυτές. 

Μια ημέρα μετά ακολούθησε η Alpha Bank η ο-
ποία ανακοίνωσε αύξηση κεφαλαίου ύψους ως 
1,2 δις ευρώ η κάλυψη της οποίας μάλιστα είναι 
εγγυημένη. Οι όροι της αύξησης είναι αντίστοιχοι 
της Πειραιώς. Προβλέπεται δηλαδή κατάργηση 
του δικαιώματος προτίμησης και κάλυψή της από 
νέους επενδυτές. 

Το timing των δύο κινήσεων ξαφνιάζει. Για να 
συγκληθούν τα διοικητικά τους συμβούλια λίγο 
πριν ή μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση των 
ευρημάτων της άσκησης προσομοίωσης, είχαν 
δρομολογηθεί κινήσεις πολύ νωρίτερα. 

Σύμφωνα με κύκλους του Ταμείου Χρηματοπι-
στωτικής Σταθερότητας οι δύο τράπεζες ζήτησαν 
και έλαβαν το πράσινο φως για να προχωρήσουν 
στη σύγκληση γενικών συνελεύσεων πριν πά-
ρουν τις αποφάσεις τους. Σημειώνεται ότι το ΤΧΣ 
αποτελεί το μεγαλύτερο μέτοχό τους και δεν έχει 
παραιτηθεί του δικαιώματος ψήφου για σημαντι-
κά εταιρικά γεγονότα, όπως οι αυξήσεις κεφαλαί-
ου. Η αγορά θεωρεί δεδομένο ότι είχαν ενημερώ-
σει, επίσης, και την Τράπεζα της Ελλάδος για τις 
προθέσεις τους. 

Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί το 
timing των κινήσεων αν συνυπολογισθεί το εξής: 
Οι δύο τράπεζες έσπευσαν να ανακοινώσουν αυ-
ξήσεις κεφαλαίου την ώρα που η κυβέρνηση μά-
χεται με την Τρόικα και τον «σκληρό» Πόλ Τόμ-
σεν, ώστε να δοθεί χρονικό περιθώριο στις τρά-
πεζες να καλύψουν τις κεφαλαιακές τους ανά-
γκες ως το τέλος του 2015 ή το νωρίτερο ως το 
τέλος Αυγούστου του 2015. 

Αγώνας δρόμου για το ποιος  
θα κλείσει επενδυτές 

Η βιασύνη των δύο τραπεζών εξηγείται, σύμ-
φωνα με παράγοντες της αγοράς, από τις ιδιαίτε-
ρες παραμέτρους που δημιουργεί αφενός το γε-
γονός ότι οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονται 6,4 
δις ευρώ και αφετέρου οι επικείμενοι έλεγχοι α-
πό την ΕΚΤ και την Ευρωπαική Τραπεζική Αρχή ( 
ΕΒΑ) 

«Πρόκειται για ένα αγώνα δρόμου καθώς το ε-
πόμενο διάστημα ελληνικές και ευρωπαικές τρά-
πεζες θα πρέπει να βγουν στις αγορές για να μα-
ζέψουν κεφάλαια» αναφέρει στέλεχος ξένης ε-
πενδυτικής τράπεζας που συμμετέχει στο σχήμα 
αναδοχής μιας εκ των δύο αυξήσεων κεφαλαίου. 

Με δεδομένο, μάλιστα, ότι τα ξένα επενδυτικά 
κεφάλαια που μπορούν να επενδυθούν, αυτή τη 
στιγμή, στην Ελλάδα δεν είναι άπειρα και οι ελλη-
νικές τράπεζες πρέπει να καλύψουν κεφαλαιακές 
ανάγκες 6,4 δις ευρώ όποιος βγει νωρίτερα έχει 
καλύτερες προοπτικές για να βρει πρόθυμους ε-
πενδυτές σε καλύτερες πιθανώς αποτιμήσεις. 

Alpha και Πειραιώς διαθέτουν, με βάση και την 
πρόσφατη άσκηση προσομοίωσης, τους καλύτε-
ρους ισολογισμούς και επομένως τις μικρότερες 

κεφαλαιακές ανάγκες. Έτσι, το γεγονός ότι μπαί-
νουν στην κεφαλή της κούρσας άντλησης κεφα-
λαίων τους χαρίζει τακτικό και στρατηγικό πλεο-
νέκτημα έναντι των εγχώριων ανταγωνιστών 
τους, αλλά και έναντι των ευρωπαικών τραπε-
ζών. 

Ορόσημο ο διπλός έλεγχος  
από ΕΚΤ και EBA 

Παρ ότι και οι δύο τράπεζες επικαλούνται ως 
βασικό λόγο για την αύξηση την εξαγορά και ακύ-
ρωση των προνομιούχων μετοχών, το ύψος των 
κεφαλαίων που επιδιώκουν να αντλήσουν και η 
υποψία ότι δύσκολα θα τους επιτραπεί η άμεση ε-
ξαγορά προνομιούχων, ενισχύουν τις εκτιμήσεις 
ότι οι αυξήσεις κεφαλαίου διενεργούνται προκει-
μένου να είναι καλυμμένες, έναντι των επικείμε-
νων ευρωπαικών ελέγχων. 

Από τις σχεδόν τρίμηνες διαπραγματεύσεις με-
ταξύ ΤτΕ και Τρόικας οι τραπεζίτες συνειδητοποί-
ησαν ότι η ΕΚΤ θεωρούσε πως οι κεφαλαιακές α-
νάγκες των ελληνικών τραπεζών ήταν μεγαλύτε-
ρες από τα 6,38 δις που τελικώς ανακοινώθηκαν. 
Ως εκ τούτου περιμένουν ότι ο έλεγχος που θα ο-
λοκληρωθεί το Νοέμβριο θα βγάλει πρόσθετες 

κεφαλαιακές ανάγκες όπως και το stress test της 
ΕΒΑ και όσες μπορούν προετοιμάζονται από τώ-
ρα. 

Η περίπτωση της Πειραιώς είναι χαρακτηριστι-
κή. Όπως αναφέρουν τα ψιλά γράμματα της ανα-
κοίνωσης το 1 δις ευρώ από τα 1,75 δις  θα ενι-
σχύσει τα κεφάλαιά της και θα της επιτρέψει να 
σχηματίσει από τώρα προβλέψεις και διαγραφές 
για το σύνολο των ζημιών που προκύπτουν, βάσει 
της BlackRock, όχι μόνο στην τριετία, αλλά 
και στο σύνολο της διάρκειας ζωής του δανεια-
κού χαρτοφυλακίου (lifetime)

Αν επιτύχει η ΑΜΚ η Πειραιώς  μπαίνει μπρο-
στά από τις συστημικές τράπεζες σε επίπεδο κε-
φαλαιακής θωράκισης, καθώς δύσκολα ο έλεγ-
χος της ΕΚΤ και το stress test της ΕΒΑ θα βγά-
λουν κεφαλαιακές ανάγκες που θα καίνε το κε-
φαλαιακό της απόθεμα.

Ακόμη καλύτερη είναι η κατάσταση για την 
Alpha. Αν αντλήσει 1,2 δις ευρώ ακόμη και αν ε-
ξαγοράσει τις προνομιούχες μετοχές ύψους 940 
εκατ. ευρώ έχει τη δυνατότητα να σχηματίσει ως 
το τέλος του 2016 προβλέψεις που θα αντιστοι-
χούν στο 120% των ζημιών που ενδέχεται σύμ-
φωνα με το βασικό σενάριο της BlackRock να 

βγάλει το χαρτοφυλάκιο δανείων της καθ όλη τη 
διάρκεια ζωής του ( σ.σ ως τη λήξη όλων των δα-
νείων). 

Επιπρόσθετα δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η 
ΕΚΤ θα επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να 
προβούν σε εξαγορά και ακύρωση προνομιούχων 
μετοχών του Δημοσίου, δηλαδή κεφαλαίων που 
προσμετρούνται στα βασικά εποπτικά τους κεφά-
λαια πριν ολοκληρωθεί και η πανευρωπαική ά-
σκηση προσομοίωσης τον Ιούνιο του 2015. 

Άλλωστε, στην Ελλάδα έχουν ξαναγίνει δύο-
τρεις αυξήσεις κεφαλαίου τραπεζών με βασική 
αιτιολογία την εξαγορά των προνομιούχων μετο-
χών κάτι που ποτέ δεν επιτράπηκε από την ΤτΕ και 
την ΕΚΤ. 

Τζατζαρίσματα μεταξύ τραπεζών 
Η απόφαση Πειραιώς και Alpha εξηγείται και 

υπό την οπτική της αλλαγής ταχύτητας. Οι διοική-
σεις των δύο τραπεζών ήταν και παραμένουν 
προσηλωμένες στην όσο το δυνατόν ταχύτερη ι-
διωτικοποίησή τους και η αύξηση κεφαλαίου 
στην τρέχουσα ευνοική συγκυρία είναι ο πιο γρή-
γορος και αποτελεσματικός δρόμος. 

Το ποσοστό της ιδιωτικής συμμετοχής αναμέ-
νεται να αυξηθεί ως και τα επίπεδα του 32%, ενώ 
η πρόσθετη κεφαλαιακή θωράκιση αυξάνει τις πι-
θανότητες ταχύτερης εξάσκησης των warrants 
που με τη σειρά της θα οδηγήσει σε περαιτέρω 
αύξηση της συμμετοχής των ιδιωτών διευκολύ-
νοντας την αποεπένδυση του ΤΧΣ.   

Alpha και Πειραιώς καθιστούν ταυτόχρονα δυ-
σκολότερη την πρόσβαση της Eurobank στις αγο-
ρές καθώς έχουν την ευελιξία να κινηθούν γρή-
γορα ενώ στον αντίποδα η Eurobank θα πρέπει να 
περιμένει να ψηφισθεί ο νόμος και να αποφασί-
σουν κυβέρνηση και ΤΧΣ αν θα ανακεφαλαιοποι-
ηθεί η τράπεζα εξ ολοκλήρου από το Ταμείο ή ε-
πιλεγεί η λύση της συνδυαστικής κάλυψης της 
αύξησης κεφαλαίου από ιδιώτες και Ταμείο. 

«Η διοίκηση της Eurobank έκανε προεργασία 
τεσσάρων και πλέον μηνών με τους ξένους επεν-
δυτές και κινδυνεύει να καρπωθούν τον αφρό του 
καλού κλίματος οι Alpha και Πειραιώς και όχι η ί-
δια» αναφέρει στέλεχος ξένης επενδυτικής τρά-
πεζας. 

Σύμφωνα με τον ίδιο η Eurobank έχει συγκε-

Θ Ε Μ Α

Συνέχεια από τη σελ. 1

Το αίτημα της κυβέρνησης να  δοθεί ικανό χρονικό περιθώριο στις τράπεζες 
για να καλύψουν τις κεφαλαιακές τους ανάγκες στηρίζει αμέριστα η διοί-
κηση της Εθνικής καθώς θεωρεί ότι σε αυτή την περίπτωση τα αποτελέ-

σματα του ομίλου θα διαψεύσουν στην πράξη τις παραδοχές του stress test.
Η  κυβέρνηση ζητά από την Τρόικα να δοθεί χρονικό περιθώριο στις ελ-

ληνικές τράπεζες ως το τέλος του 2015 ή το νωρίτερο ως το τέλος Αυ-
γούστου του 2015 για την κάλυψη των κεφαλαιακών τους αναγκών. Η δι-
οίκηση της Εθνικής στηρίζει πλήρως το παραπάνω αίτημα και αυτό γιατί 
δεν έχει κρύψει τις ενστάσεις της ως προς τις παραδοχές της άσκησης. 

Η Εθνική έχει τις χαμηλότερες αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού χαρτο-
φυλακίου για την Ελλάδα ( 8,74 δις ευρώ ) μεταξύ των συστημικών τρα-
πεζών ενώ οι αντίστοιχες του εξωτερικού ανέρχονται σε 3,1 δις ευρώ.  Α-
ναμένει όμως με βάση την άσκηση,  εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου μό-
λις 1,45 δις ευρώ, τη χαμηλότερη επίσης μεταξύ συστημικών τραπεζών.  

Η Εθνική θεωρεί ότι το δίδυμο Rothschild και Ernst& Young υιοθέτη-
σαν ακραίες παραδοχές στο στρεσάρισμα που έκαναν στα business plans 

εξαλείφοντας σχεδόν την εκτιμώμενη κερδοφορία της Finansbank και 
περιορίζοντας σημαντικά την κερδοφορία της μητρικής.

Τα αποτελέσματα του 2013 και εν συνεχεία του α΄ τριμήνου του 2014 
θα αποτελέσουν την πρώτη de facto διάψευση των παραπάνω παραδοχών 
σύμφωνα με την Εθνική καθώς θα είναι εντυπωσιακά. «Εφόσον δοθεί 
χρόνος ως τον Αύγουστο του 2015 τα αποτελέσματα χρήσης 2014 και α΄ 
εξαμήνου του 2015 θα καλύψουν ένα μέρος των κεφαλαιακών αναγκών» 
σημειώνουν κύκλοι του ομίλου. 

Οι ίδιοι βέβαια παραδέχονται ότι η Εθνική θα συνεχίσει το πρόγραμμα 
πωλήσεων assets σημειώνοντας ότι θα πρέπει να αναμένονται εντυπω-
σιακές εξελίξεις και στο μέτωπο της αξιοποίησης της Finansbank. 

Το σίγουρο είναι πάντως ότι αν δεν υιοθετηθεί τελικώς το αίτημα της 
κυβέρνησης και δοθεί χρόνος στις τράπεζες ως την 30η Νοεμβρίου του 
2014 η Εθνική θα πρέπει να αξιοποιήσει άμεσα τη Finansbank καθώς έχει 
αποκλείσει την περίπτωση προσφυγής στις αγορές για άντληση κεφαλαί-
ων από πλευράς μητρικής. 

ΕΤΕ: Τα αποτελέσματα θα διαψεύσουν τα stress test 

Το… game of thrones τώρα ξεκινά  
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Credit Agricole: Πουλά και την Εμπορική Leasing
κολουθούν την Ελλάδα. 

Το data room για τους ενδιαφερό-
μενους άνοιξε στις 17 Φεβρουαρίου 
και οι μη δεσμευτικές προσφορές 
προβλέπεται να κατατεθούν στις 14 
Μαρτίου. Το αρχικό πλάνο προέβλεπε 
κατάθεση μη δεσμευτικών προσφο-
ρών στις 7 Μαρτίου δόθηκε όμως πα-
ράταση λόγω του μεγέθους της εται-
ρείας και του πλούτου των διαθέσι-
μων στοιχείων στο data room.Από τη 
μέχρι σήμερα ενημέρωση προκύπτει 
ότι η Credit Agricole θα επιλέξει τις 
τρεις με τέσσερις καλύτερες προ-
σφορές που θα έχουν δικαίωμα να δι-
ενεργήσουν due diligence και να υπο-
βάλουν δεσμευτικές προσφορές μετά 
από περίπου 1 μήνα. Αρχικό ενδιαφέ-
ρον για την Εμπορική Leasing επιδει-
κνύει σύμφωνα με πληροφορίες το 
σύνολο των μεγάλων ξένων funds 
που αναζητούν ευκαιρίες στην Ελλά-
δα ( York Capital, Third Point κά), όμι-
λοι που δραστηριοποιούνται στο real 

estate ( Dolpin, Pasal- Trastor, 
Eurobank Properties), κατασκευαστι-
κές καθώς και ευρωπαικές τράπεζες.
Θεωρείται δεδομένο ότι σε δεύτερο 
χρόνο θα συγκροτηθούν κοινοπραξί-
ες μεταξύ funds που θα βάλουν τα α-
παιτούμενα κεφάλαια και εγχώριων 
εταιρειών που μπορούν να αναλά-
βουν τη διαχείριση της εταιρείας 
leasing.Παρά το υψηλό ενδιαφέρον 
και τις ιδιαίτερα υψηλές προβλέψεις 
που έχει σχηματίσει η Εμπορική 
Leasing υπό τον έλεγχο της Credit 
Agricole παράγοντες της αγοράς δια-
τυπώνουν τις επιφυλάξεις τους για το 
αν οι Γάλλοι αποφασίσουν τελικώς 
να πουλήσουν. Οι ίδιοι θυμίζουν ότι η 
Credit Agricole είχε καλές προσφο-
ρές και στο παρελθόν για την Εμπορι-
κή Leasing τις οποίες αρχικά συζήτη-
σε αλλά εν συνεχεία απέρριψε ενώ 
στην περίπτωση της Credicom  υπα-
ναχώρησε ενώ είχε συμφωνήσει την 
πώλησή της. Βεβαίως είναι η πρώτη 
φορά που αποφασίστηκε να ακολου-
θηθεί η διαδικασία του διεθνούς δια-

γωνισμού και αυτό δείχνει πιθανώς 
ότι οι Γάλλοι είναι περισσότερο απο-
φασισμένοι αυτή τη φορά να πουλή-
σουν την Εμπορική Leasing εφόσον 
υπάρξουν αξιόπιστες και ανταγωνι-
στικές προσφορές. 

Τα μεγέθη  
της Εμπορικής Leasing

Στο τέλος του 2012 το σύνολο του 
ενεργητικού της Credit Agricole 
Leasing Hellas AE ανερχόταν σε 
467,7 εκατ. ευρώ έναντι 567,7 εκατ. 
ευρώ στο τέλος του 2011 χάρη στην 
μείωση των απαιτήσεων από χρημα-
τοδοτικές μισθώσεις αλλά στη μεί-
ωση των διαθεσίμων.Το υπόλοιπο 
του λογαριασμού χρηματοδοτικών 
μισθώσεων στις 31/12/2012 ανερ-
χόταν σε 444,45 εκατ. ευρώ και ανα-
λογούσαν στο 95,03% του συνολι-
κού ενεργητικού της εταιρείας.Η κα-
θαρή της θέση, κατά την ίδια ημερο-
μηνία, διαμορφωνόταν στα 63,1 ε-
κατ. ευρώ έναντι 11,4 εκατ. ευρώ το 
2011 ως αποτέλεσμα των δύο ανα-

κεφαλαιοποιήσεων που συντελέ-
στηκαν κατά τη διάρκεια του 2012.

Μετά και την ανακεφαλαιοποίηση 
του Δεκεμβρίου 2012 η Credit 
Agricole Leasing Hellas εμφάνιζε 
στις 31 Δεκεμβρίου 2012 δείκτη κε-
φαλαιακής επάρκειας 15,01%, ο ο-
ποίος υπερέβαινε το όριο που θέτει η 
ρυθμιστική αρχή. Στις 31/12/2012 η 
εταιρεία είχε ομολογιακά και λοιπά 
τραπεζικά δάνεια ύψους 387 εκατ. 
ευρώ ενώ έκλεισε τη χρήση με ζη-
μιές 24,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 
42,2 εκατ. ευρώ το 2011.Τα έσοδα 
από τόκους και χρηματοδοτικές μι-
σθώσεις ανήλθαν το 2012 σε 16,3 ε-
κατ. ευρώ έναντι 23,7 εκατ. ευρώ το 
2011 σημειώνοντας μείωση κατά 
31,2% ενώ τα έξοδα από τόκους α-
νήλθαν το 2012 σε 10,3 εκατ. ευρώ. 
Οι ζημιές από απομείωση απαιτήσε-
ων ανήλθαν στη χρήση του 2012 σε 
3,84 εκατ. ευρώ έναντι 26,6 εκατ. 
ευρώ το 2011 ενώ σημαντική μείω-
ση κατέγραψαν και τα λειτουργικά έ-
ξοδα.

ντρώσει ενδιαφέρον από πέντε σχήματα για 
τη θέση του στρατηγικού επενδυτή, και οι 
προσφορές τους αθροιστικά φθάνουν στα 6 
δις. Πρόκειται για κεφάλαια που θέλουν να 
επενδύσουν στην Ελλάδα και αν η κυβέρνη-
ση συνεχίζει να κωλυσιεργεί στο μέτωπο 
της Eurobank είναι πιθανόν να κατευθυν-
θούν σε Alpha και Πειραιώς αναφέρουν χα-
ρακτηριστικά οι ίδιες πηγές. 

Επικίνδυνη η καθυστέρηση  
στη Eurobank 

Το γεγονός ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες 
της Eurobank ανήλθαν τελικώς στα 2,94 
δις ευρώ αλλάζει τα δεδομένα καθώς το 
ΤΧΣ εμφανίζεται απρόθυμο τώρα να αποδε-
χθεί πλήρη κάλυψη της αύξησης από ιδιώ-
τες. 

 Και αυτό γιατί ενδεχόμενη αύξηση ύ-
ψους 3 δις ευρώ σε τιμή χαμηλότερη των 
0,45 ευρώ θα μειώσει το ποσοστό του ΤΧΣ 
αισθητά χαμηλότερα από το 50% καθιστώ-
ντας μικρότερες τις πιθανότητες μελλοντι-
κής ανάκτησης των κεφαλαίων που έβαλε 
στην Eurobank. 

Κυβέρνηση και ΤΧΣ προτείνουν στην 
Τρόικα τα εξής εναλλακτικά σενάρια  για το 
πώς μπορεί να καλυφθεί η αύξηση κεφα-
λαίου της Eurobank:  Το ένα προβλέπει την 
ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank εξ ολο-
κλήρου από το ΤΧΣ σε αυτή τη φάση και την 
εν συνεχεία διάθεση μετοχών της τράπεζας 
σε ιδιώτες, προσκρούει όμως στην αντί-
δραση της Τρόικας. 

Το δεύτερο σενάριο που δείχνει ως προ-
τιμητέο είναι η κάλυψη της αύξησης ύψους 
2,9 με 3 δις ευρώ από ιδιώτες και ΤΧΣ με 
τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλισθεί ότι το 
ποσοστό του Ταμείου δεν θα υποχωρήσει 
κάτω του 50% μετά την ολοκλήρωσή της. 

Κάθε καθυστέρηση πάντως στις αποφά-
σεις για την Eurobank θα είναι καταστροφι-
κή καθώς ο χρόνος για τις Ευρωεκλογές 
μετράει αντίστροφα και Πειραιώς και Alpha 
θέλουν να ολοκληρώσουν τις αυξήσεις κε-
φαλαίου ως τα μέσα Μαίου. Αυτό σημαίνει 
ότι κινδυνεύει να χαθεί το παράθυρο ευκαι-
ρίας για την Eurobank και να μετατεθεί η 
αύξησή της για μετά τις Ευρωεκλογές κάτι 
που ενδέχεται να επηρεάσει καίρια την ψυ-
χολογία πελατών και προσωπικού της. 

Ψάχνει στρατηγικό  
επενδυτή η Αττικής 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα χρεια-
σθεί και η Αττικής η διοίκηση της οποίας 
βρίσκεται ήδη σε επαφές με ξένα funds 
προκειμένου να επιτύχει την συμμετοχή κά-
ποιων εξ αυτών στην ΑΜΚ. 

Το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών για 
την Αττικής είναι ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση 
με τα υφιστάμενα βασικά εποπτικά κεφά-
λαια της τράπεζας και το ΤΣΜΕΔΕ κινδυ-
νεύει να δει την επένδυσή τους να εξαερώ-
νεται, ιδιαίτερα αν δεν βρεθεί τρόπος να του 
επιτραπεί η μερική έστω συμμετοχή στην 
ΑΜΚ κατά παράβαση των περιορισμών που 
θέτει το θεσμικό πλαίσιο. 

Το ΤΣΜΕΔΕ έχει ταμειακά διαθέσιμα 2,5 
δις ευρώ αλλά έχει ήδη βάλει αρκετά κεφά-
λαια στην Αττικής. 

Συνέχεια από τη σελ. 7

Eurogroup: Αναφορά στις τράπεζες

Ο κ. Γερούν Ντάισελμπλουμ

Η Ελλάδα έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο ως σήμερα, αλλά 
η προσπάθεια θα πρέπει να συνεχιστεί σε πολλούς τομείς για 
να μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα βρεθεί συμφωνία 
με την τρόικα εντός της εβδομάδας, δήλωσε ο πρόεδρος του 
Συμβουλίου των υπουργών της ζώνης του ευρώ Γερούν Ντά-
ισελμπλουμ λίγο μετά το τέλος της συνόδου στις Βρυξέλλες.
Σε ότι αφορά τις ελληνικές τράπεζες ο Γ. Ντάισελμπλουμ δή-
λωσε ότι «είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι στρέφο-
νται προς τον ιδιωτικό τομέα για την εξεύρεση των κεφαλαί-
ων που απαιτούνται με βάση τα πρόσφατα αποτελέσματα των 
τεστ αντοχής». Επανέλαβε ότι είναι αρμοδιότητα της Τράπεζας 
της Ελλάδας η διενέργεια των τεστ αντοχής, επισημαίνοντας 
ωστόσο πως το φθινόπωρο οι ελληνικές τράπεζες θα κριθούν 
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τους ίδιους όρους 
που θα κριθούν και οι άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες.

«Είναι σημαντικό να δούμε ένα τέλος των διαπραγματεύσε-
ων αυτή την εβδομάδα» είπε ο κ. Ντάισελμπλουμ σημειώνο-
ντας παράλληλα ότι πολλά προέχει να γίνουν στο δημοσιονο-
μικό επίπεδο, στο επίπεδο των Τραπεζών και στο επίπεδο των 
διαρθρωτικών αλλαγών.. Αν έκαστος εξ ημών κάνει τα ανα-
γκαία βήματα τότε μπορεί να βρεθεί λύση ανέφερε, σημειώνο-
ντας παράλληλα ότι ο χρόνος στον οποίο θα λάβει την τελική 
απόφαση το Eurogroup θα εξαρτηθεί από το ποτέ θα ολοκλη-
ρωθεί η αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος από την 
τρόικα. Σημείωσε πάντως ότι αν υπάρξει συμφωνία εντός της 
εβδομάδας με την τρόικα τότε η τελική απόφαση για την εκτα-
μίευση της δόσης είναι εφικτό να υιοθετηθεί στο άτυπο Συμ-
βούλιο που θα πραγματοποιηθεί την 1η Απριλίου στην Αθήνα. 

Στα  2,92 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν 
τα κέρδη της Alpha Bank το 2013. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που 

ανακοινώθηκαν, το καθαρό έσοδο τό-
κων ανήλθε σε 1,658 δισ. ευρώ, ενισχυ-
μένο κατά 19,8% σε ετήσια βάση, κυρί-
ως λόγω της εξαγοράς της Εμπορικής 
Τραπέζης. 

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες δι-
αμορφώθηκαν σε 370,3 εκατ. ευρώ και 
ήταν ενισχυμένα κατά 36,3% ετησίως.

Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 
1,336 δισ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση 
κατά 6,6%, σε συγκρίσιμη βάση (μετά α-
πό προσαρμογή για την πλήρη συνει-
σφορά της πρώην Εμπορικής, εξαιρώ-
ντας τις μη επαναλαμβανόμενες δαπά-
νες, καθώς και τα έξοδα συγχώνευ-
σης),ενώ επετεύχθη μείωση του επανα-
λαμβανόμενου λειτουργικού κόστους 
κατά 6,6% σε ετήσια βάση έναντι στόχου 
για μείωση 5%. 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα και 
την προοπτικές της τράπεζας, ο πρόε-
δρος της Alpha Bank, κ. Γιάννης Κω-
στόπουλος δήλωσε ότι η εγγυημένη από 
κοινοπραξία διεθνών τραπεζών αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου 1,2 δισ. ευρώ επι-
τρέπει την εξαγορά των προνομιούχων 
μετοχών του ελληνικού δημοσίου, η ο-
ποία και αποτελεί κύριο τμήμα του σχε-
διασμού μας για αποπληρωμή της κρα-
τικής ενισχύσεως και για την πλήρη ε-
πανιδιωτικοποίηση της Τραπέζης. 

Καθώς η χώρα εισέρχεται σε περίοδο 
ανακάμψεως, η Alpha Bank, με την ηγε-

τική της θέση στην αγορά, το διευρυμέ-
νο δίκτυο και την ισχυρή εταιρική της 
ταυτότητα, δεσμεύεται να στηρίξει τους 
πελάτες της και να μεγιστοποιήσει την 
αξία των μετόχων της κατά τα προσεχή 
έτη..

Από την πλευρά του ο διευθύνων 
σύμβουλος της Alpha Bank, κ. Δημήτρι-
ος Μαντζούνης δήλωσε ότι συνεχίζουμε 
την εφαρμογή του επιχειρησιακού μας 
σχεδίου για την αποκατάσταση της ορ-
γανικής μας κερδοφορίας μετά και από 
το αποτέλεσμα του δεύτερου διαγνω-
στικού ελέγχου για τις κεφαλαιακές α-
νάγκες των ελληνικών τραπεζών. 

Το 2014, αναμένουμε περαιτέρω 
βελτίωση των κύριων εσόδων μας, λό-
γω του μειωμένου κόστους χρηματοδο-
τήσεως. Τα λειτουργικά μας έξοδα μει-
ώθηκαν κατά 6,6% το 2013 και με την ο-
λοκλήρωση της συγχωνεύσεως της Ε-
μπορικής Τραπέζης αναμένονται περαι-
τέρω σημαντικές συνέργειες κόστους. 

Η αποτελεσματική πολιτική μας στη 
διαχείριση κινδύνων έχει απτά αποτε-
λέσματα, καθώς μειώνονται οι καθυ-
στερήσεις, γεγονός που μας επιτρέπει 
να αναμένουμε την περαιτέρω μείωση 
των προβλέψεων κατά το 2014. 

Με την πλήρη εξαγορά των προνομι-
ούχων μετοχών του ελληνικού δημοσί-
ου εισάγονται υψηλής ποιότητας κεφά-
λαια στην καθαρή μας θέση, αυξάνεται η 
ευελιξία της μερισματικής μας πολιτι-
κής και οι μέτοχοί μας επωφελούνται α-
ποκλειστικά από μελλοντικά κέρδη.

Alpha Bank: Με κέρδη 2,9  
δισ. ευρώ έκλεισε το 2013
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Για την πορεία της ERGO 
και τους στόχους της στο 
2014 ενημέρωσε η διοί-

κηση της εταιρίας  συνεργάτες 
και  διοικητικό προσωπικό της 
εταιρίας από όλη την Ελλάδα 
σε μια ξεχωριστή βραδιά. 

Παράλληλα  τίμησε την προ-
σπάθεια όλων βραβεύοντας 
αυτούς που ξεχώρισαν στη 
χρονιά που έφυγε, έκοψε την 
παραδοσιακή βασιλόπιτα και  
διασκέδασαν παρέα με την Άλ-
κηστη Πρωτοψάλτη και τον Α-
ντώνη Ρέμο. Μιλώντας ο  κ. 
Andreas Kleiner μέλος του Δ.Σ 
της μητρικής εταιρίας ERGO, ο 
οποίος αφού ξεκαθάρισε ότι 
δεν πρόκειται να αναφερθεί σε 
αριθμούς, εξήγησε ότι όλοι οι 
άνθρωποι της ERGO είναι από-
λυτα ικανοποιημένοι με την α-
ναπτυξιακή πορεία και τα εξαι-
ρετικά αποτελέσματα της εται-
ρίας στην Ελλάδα, επισημαίνο-
ντας ότι αυτά έχουν ξεχωριστή 
σημασία όταν επιτυγχάνονται 
σε ένα πολύ δύσκολο οικονο-

μικό περιβάλλον. Βλέπουμε 
μια εταιρία που αναπτύσσεται 
στο πιο δυσμενές οικονομικό 
περιβάλλον και μια ηγεσία με 
ένα σαφές όραμα για το μέλ-
λον, είπε μεταξύ άλλων ο  κ. 
Andreas Kleiner και εξέφρασε 
αισιοδοξία για την ανάκαμψη 
της Ελλάδας. Και είμαστε  απο-
φασισμένοι να εργαστούμε 
προς αυτή την κατεύθυνση 
συμμετέχοντας στις μελλοντι-
κές εξελίξεις ως ένας από τους 

βασικούς συντελεστές του χώ-
ρου μας, είπε ο κ. Αndreas 
Kleiner. Ο  κ. Δημήτρης Χατζη-
παναγιώτου,μέλος του Δ.Σ και  
αναπληρωτής γενικός διευθυ-
ντής της εταιρίας, αναφέρθηκε 
μεταξύ άλλων  στο γεγονός ότι 
την προηγούμενη χρονιά  η 
ERGO ολοκλήρωσε ένδεκα συ-
ναπτά χρόνια συνεχούς κερδο-
φορίας, υπογραμμίζοντας ότι 
“πρόκειται για μία επίδοση που 
αφορά όλους μας ανεξαιρέ-

τως, αφού σε μεγάλο βαθμό ε-
πηρεάζει το εύρυθμο της εται-
ρικής λειτουργίας. Από την 
πλευρά του ο  CEO της ERGO κ. 
Θεόδωρος Κοκκάλας, αναφε-
ρόμενος στην εταιρική πορεία 
είπε ότι  “Το 2013 ήταν μια κα-
λή χρονιά όχι μόνο γιατί κατορ-
θώσαμε να αυξήσουμε τα κέρ-
δη για πολλοστή φορά στη σει-
ρά αλλά και γιατί επιστρέψαμε 
μέρος της κερδοφορίας μας 
στους πελάτες μας και στους 

συνεργάτες μας, χωρίς να θέ-
σουμε σε κίνδυνο την οικονο-
μική ισχύ της εταιρίας. Ο  διευ-
θυντής τομέα Εμπορικών Λει-
τουργιών  και μέλος του διοι-
κητικού συμβουλίου κ. Στάθης 
Τσαούσης, που άνοιξε την εκ-
δήλωση, αναφέρθηκε στις ση-
μαντικές παραγωγικές επιδό-
σεις του δικτύου των συνεργα-
τών και επιμελήθηκε τη βρά-
βευσή τους, στο πρόσωπο αυ-
τών που είχαν τις καλύτερες ε-
πιδόσεις. 

Ο εντεταλμένος σύμβουλος 
κ. Γιάννης Λινός αναφέρθηκε 
στις αξίες που κινητοποιούν και 
καθοδηγούν το ανθρώπινο δυ-
ναμικό της ERGO και παρουσί-
ασε τους υπαλλήλους που βρα-
βεύτηκαν για την εξαιρετική 
τους επίδοση και την πολύτιμη 
συνεισφορά τους στην ποιοτι-
κή αναβάθμιση και στην κερδο-
φόρο ανάπτυξη της εταιρίας. 
Την εκδήλωση χαιρέτισε η γε-
νική διευθύντρια της ΕΑΕΕ  κ.
Μαργαρίτα  Αντωνάκη.

CNP Assurances 

Αύξηση παραγωγής 
και καθαρών 
κερδών  για το 2013

Τα αποτελέσματα για το 2013 ανα-
κοίνωσε ο όμιλος  της CNP 
Assurances, κορυφαίος στις ασφαλί-
σεις προσώπων στη Γαλλία και πα-
ρουσία στην Ευρώπη και τη Λατινική 
Αμερική.Ειδικότερα όπως ανακοινώ-
θηκε, συγκριτικά με τα αποτελέσματα 
του 2012, ο Όμιλος της CNP 
Assurances καταγράφει:  Αύξηση κα-
θαρών κερδών κατά 8,3%, €1.030 δις 
από €951 εκ.

    Αύξηση συνολικής παραγωγής α-
σφαλίστρων κατά 4,6%, €27,67 δις α-
πό €26,46 δις και αύξηση της συνολι-
κής παραγωγής ασφαλίστρων εκτός 
Γαλλίας κατά 32,2%, στα €6,57 δις από 
€4,97 δις.Οπως έγινε γνωστό τα απο-
τελέσματα του Ομίλου CNP 
Assurances για το Α’ τρίμηνο του 
2014, θα ανακοινωθούν στις 7 Μαΐου.

Επιθεώρηση Κελεσίδη

Mε υγιές 
χαρτοφυλάκιο 

Ο κ.Δημήτρης Κελεσίδης

Στα 700.000 ευρώ σε ασφάλιστρα 
Ζωής και 300.000 σε ασφάλιστρα Γενι-
κών κλάδων ανήλθε η παραγωγή της Ε-
πιθεώρησης της Εθνικής Ασφαλιστικής 
Δημήτρη Κελεσίδη για το 2013. Εκφρά-
ζοντας την ικανοποίηση του ο κ. Κελεσί-
δης κατά την διάρκεια των βραβεύσεων 
των στελεχών της Επιθεώρησης, γνω-
στοποίησε ότι οι νέοι φίλοι και πελάτες 
έφθασαν τους 1.400,ενώ αναφερόμε-
νος στις πράξεις 30 και 31 της Τράπεζας 
της Ελλάδος είπε ότι το νέο κανονιστικό 
πλαίσιο ήταν λειτουργικός κανόνας μας. 
Στην εκδήλωση από την εθνική Ασφαλι-
στική παρευρέθησαν, ο Γενικός Δ/ντής 
Πωλήσεων κος Γ. Ζαφείρης, ο Αναπλ. 
Γενικός Δ/ντής κος Η. Δασκαλόπουλος, 
ο Προϊστ. Δ/νσης Ατομικών Ζωής κος Κ. 
Κουγιουμουτζής, ο Προϊστ. Δ/νσης Πω-
λήσεων Μεσιτών & Πρακτόρων κος Ν. 
Στρατηγάκης, o Προϊστ. Δ/νσης Ασφαλί-
σεων Λοιπών Γενικών Κλάδων κος Ι. 
Μωραϊτης και συνάδελφοι από τον Κλά-
δο Ζωής και από το Δίκτυο Πωλήσεων.

Andreas Kleiner

Ικανοποιημένη η ERGO με την εταιρία στην Ελλάδα

Με χορηγούς επικοινωνίας το Ασφαλιστικό ΝΑΙ και το Nextdeal.gr

Ημερίδα στην Κρήτη για το μέλλον της  
ασφαλιστικής αγοράς
Με τη συμμετοχή δεκάδων εκπρο-

σώπων ασφαλιστικών εταιρειών 
και ασφαλιστών πραγματοποιήθη-

κε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου η ημερί-
δα  για το παρόν  και το μέλλον στην ασφα-
λιστική αγορά, με χορηγούς επικοινωνίας 
το Ασφαλιστικό ΝΑΙ και το Nextdeal.gr. 

Πρωταγωνιστής της προσπάθειας ο 
πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελη-
τηρίου Αθηνών κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου ο ο-
ποίος συνεργαζόμενος με τον αντίστοιχο 
Πρόεδρο του Ηρακλείου κ. Μανώλη Αλι-
φιεράκη σε μια κατάμεστη αίθουσα έφερε 
στο προσκήνιο προβλήματα προς επίλυση 
αλλά και ιδέες που θα ωφελήσουν τον α-
σφαλιστικό κλάδο και τους επαγγελματί-
ες των επιμελητηρίων. Συνεχίζει μια με-
γάλη προσπάθεια που άρχισε πριν χρόνια. 
Ιδέες, απόψεις και προτάσεις ακούστηκαν 
από τους εισηγητές κ. Δημ. Μαζαράκη 
(METLIFE ALICO), Δημ. Γαβαλάκη (πρόε-
δρο ΠΣΣΑΣ και ΕΑΔΕ), Κώστα Μπερτσιά 
(Ασφ. ΜΙΝΕΤΤΑ), Μιλτιάδη Νεκτάριο (κα-
θηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά), Ι. Χα-
τζηθεοδοσίου και Μ. Αλιφιεράκη.Στην ει-
σήγηση του  ο εκδότης του www.nextdeal.
gr κ. Ευάγγελος Γ. Σπύρου, υποσχέθηκε 
δημοσιότητα των συναντήσεων και στήρι-
ξη του ασφαλιστικού κλάδου εκτός ασφα-
λιστικής αγοράς.

Ο  κ. Andreas Kleiner Ο κ. Θεόδωρος Κοκκάλας Ο κ. Στάθης Τσαούσης

Ο  κ. Δημήτρης Χατζηπαναγιώτου

Στο βήμα της  
ημερίδας  

ο κ. Ευάγγελος  
Σπύρου

Με τη σειρά οι κκ. 
Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, 

Δημ. Γαβαλάκης,  
Δημ. Μαζαράκης,  

Κώστας Μπερτσιάς, 
Μ. Αλιφιεράκης,  

Μιλτιάδης Νεκτάριος
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

D.A.S. Hellas

Νομική 
Προστασία 
ερασιτεχνικών 
αθλητικών 
σωματείων

Ένα νέο πρόγραμμα ασφάλισης Νομικής 
Προστασίας που απευθύνεται σε Ερασιτεχνικά 
Αθλητικά Σωματεία, Συλλόγους  και άλλους α-
θλητικούς φορείς δημιούργησε η D.A.S. 
Hellas.Το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Α-
θλητικών Σωματείων, απευθύνεται στα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου, τους προπονητές 
και τους γυμναστές των συγκεκριμένων δρα-
στηριοτήτων και παρέχει μια ισχυρή προστα-
σία σε περιπτώσεις που χρειαστούν νομική υ-
ποστήριξη. Το πρόγραμμα προσφέρει στους 
κατόχους του ολοκληρωμένη υπεράσπιση σε 
ποινικά δικαστήρια και είναι εστιασμένο στις 
δραστηριότητες των αθλητικών φορέων, ώ-
στε να  δίνει στους ανθρώπους που σχετίζο-
νται με αυτά, την σιγουριά και την υποστήριξη 
ενός ειδικού όπως είναι η  D.A.S. Hellas. Επι-
σημαίνεται ότι και αυτό το πρόγραμμα δημι-
ουργήθηκε ως απάντηση στις σύγχρονες α-
νάγκες, τις οποίες η D.A.S. Hellas καταγράφει 
μέσα από τις στενές  σχέσεις που έχει με τους 
συνεργάτες της σε όλη τη χώρα. Οι απόψεις 
τωνσυνεργατών καταγράφονται και εν συνε-
χεία αναλύονται και δημιουργούνται εξειδι-
κευμένα ασφαλιστικά προϊόντα με την τεχνο-
γνωσία της D.A.S. Hellas.

Ηνωμένο Βασίλειο 

Αυξάνονται  
οι ασφαλιστικές 
απάτες 

Οι ασφαλιστικές απάτες συνέχισαν να 
αυξάνονται και το 2013, παρά την πτωτική 
τάση (11%) σε όλα τα άλλα είδη απάτης, σύμ-
φωνα με τη βρετανική εταιρεία πρόληψης 
CIFAS. H τελευταία της έκθεση 
«Fraudscape» διαπίστωσε ότι οι κακόβου-
λες αξιώσεις στη χώρα αυξήθηκαν κατά 22% 
το 2013 σε σύγκριση με το 2012. Το μεγαλύ-
τερο πρόβλημα για την ασφαλιστική βιομη-
χανία –πάνω από το 90% των περιστατικών 
που αναφέρονται στη CIFAS– εντοπίζεται 
στο ότι δίνονται επίτηδες λανθασμένα στοι-
χεία (π.χ. διεύθυνση κατοικίας κ.ά.) κατά τη 
συμπλήρωση αιτήσεων ασφάλισης, προφα-
νώς με στόχο χαμηλότερα ασφάλιστρα. Τέ-
τοια κρούσματα αυξάνονται σταθερά τα τε-
λευταία χρόνια, με την άνοδο που σημειώ-
θηκε το 2013 να φτάνει στο 11%.Οι απάτες 
που έχουν να κάνουν με την κλίμακα επι-
βράβευσης-επιβάρυνσης ανάλογα με την 
προϊστορία οχήματος και οδηγού αντιστοι-
χούν στο 15% των περιπτώσεων, από περί-
που 6% το 2012, ενώ τα ψευδή στοιχεία ταυ-
τότητας και οι ψευδείς αξιώσεις το 2013 αυ-
ξήθηκαν κατά 18,5% και 22,6% αντίστοιχα. 

Η ικανοποίηση
δεν είναι μόνο συναίσθημα.

Είναι πράξεις.

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

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

υποβλήθηκαν

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

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

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

• Δημιουργήσαμε καινοτόμα και πρωτοποριακά προϊόντα

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

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

• Συνεχίσαμε τη συνεργασία μας με τους κορυφαίους αντασφαλιστές διεθνούς κύρους

• Συμπληρώσαμε 57 χρόνια στην ελληνική ασφαλιστική αγορά

BEST
workplaces
2005, 2006,
2007, 2010

Λ. Κηφισίας 7 & Νεαπόλεως 2, 151 23 Μαρούσι

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

Ασφάλειες Ζωής και Περιουσίας

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

Του Ευάγγελου Σπύρου 

Ήταν συνεργάτες των Ασφαλειών Μινέττα από όλη την Κρήτη, στη δημιουρ-
γική και φιλική συνάντηση στελεχών της εταιρίας με διαμεσολαβούντες, ό-
που έγινε ενημέρωση για προϊόντα κάλυψης κινδύνων περιουσίας αλλά και 

Ζωής και Υγείας.Ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής 
κ. Κώστας Μπερτσιάς έδειχνε ικανοποιημένος από όλα όσα ακούστηκαν εκεί, αλ-
λά και αρκετά δυνατός για την εταιρία και τα συμβόλαιά της κάτι που επί 40 χρό-
νια η εταιρία δείχνει στην πράξη και όχι στα λόγια! «Κάντε συγκρίσεις και επιλέξ-
τε μας!» είπε κλείνοντας την ελπιδοφόρα συνάντηση συνεργατών Κρήτης που έ-
γινε  στις  5/3/2014 στο Ηράκλειο.Στο ξεκίνημα απευθύνοντας χαιρετισμό ο αντι-
πρόεδρος και αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γ. Μινέττας τόνισε με ει-
λικρίνεια ότι «το πρόσωπο της εταιρίας ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ είναι οι συνεργά-
τες της στην ασφαλιστική αγορά σε όποιο γεωγραφικό σημείο και εάν εργάζο-
νται!»Στηρίζουμε τους διαμεσολαβητές και χωρίς όρους και τα προϊόντα μας τα 
δίνουμε μόνο σε αυτούς και όχι σε εναλλακτικά δίκτυα είπε ο κ. Γιάννης Μαστο-
ράκης αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής που παρέθεσε και στοιχεία για τη Δια-
χρονική Φερεγγυότητα της Εταιρίας. «Αποδεικνύουμε καθημερινά στην πράξη ε-

άν είμαστε σπουδαίοι…» είπε.Αναλυτικά για τα προϊόντα Γενικών μίλησε ο κ. Γ. 
Παρισάκης και Ζωής – Υγείας ο κ. Κώστας Χαχλαδάκης, Διευθυντές Πωλήσεων 
αντίστοιχα. «Είστε αξιέπαινοι για τον καθημερινό σας αγώνα. Δεν πουλάτε χαρ-
τιά, πουλάτε αποζημίωση σε χρήμα και μάλιστα έγκαιρα» υπενθύμισε ο πολύπει-
ρος κ. Κ. Χαχλαδάκης, αναλύοντας τα πολύ αξιόλογα και προσιτά στον καθένα 
προϊόντα υγείας. Για τις αποζημιώσεις σε μετρητά και την μεγάλη διαφορά από 
τις άλλες εταιρίες σε κάθε 100 ευρώ δεδουλευμένο ασφάλιστρο, αναφέρθηκε ο 
κ. Παρισάκης. Φθάνουμε το 75% είπε, όταν άλλες εταιρίες είναι σε μέσο όρο γύ-
ρω στο 50% και κάποιοι στο 30%!Συντονιστής της εκδήλωσης ο εμπορικός Διευ-
θυντής κ. Ν. Παυλόπουλος που αναφέρθηκε πιο πολύ κατά την δική του ομιλία 
στο πώς η εταιρία «εστιάζει στους πελάτες της».Ο εκδότης του Nextdeal.gr κ. Ευ-
άγγελος Γ. Σπύρου στην δική του παρέμβαση - χαιρετισμό υπενθύμισε το ξεκίνη-
μα από τους πρωτεργάτες του παππού Γεώργιου Μινέττα αρχές του 1950-55 και 
την ίδρυση από Παν. Μινέττα. Οι καλές υπηρεσίες και «σχέσεις ζωής» με πελά-
τες ήταν το κλειδί της επιτυχίας επί 40 χρόνια! Ο Π. Μινέττας ήταν αυτός που «μύ-
ησε» στις ασφάλειες τον κ. Θεοχαράκη, βασικό μέτοχο σήμερα των ασφαλειών 
ΜΙΝΕΤΤΑ. Όραμα όλων η φιλική συμπεριφορά και ο εκσυγχρονισμός υπέρ του 
πελάτη. 

Σε  μείζονα εσωτερική αναδιοργάνωση 
προχωρά η  Eurolife ERB Ασφαλιστική με 
γνώμονα τη διαρκή βελτίωση των δομών 
και λειτουργιών της προκειμένου να επι-
τυγχάνει μέγιστη λειτουργικότητα και απο-
τελεσματικότητα. Η νέα οργανωτική δομή 
έχει τη βάση της στα διεθνή πρότυπα που 
κυριαρχούν στην ασφαλιστική αγορά και α-
ποσκοπεί στην αύξηση της ικανοποίησης 
των πελατών της μέσα από την απλούστευ-
ση λειτουργιών και διαδικασιών.Σε αυτό το 
πλαίσιο δημιουργείται Γενική Τεχνική Δι-
εύθυνση Ζωής & Γενικών Ασφαλίσεων της 
οποίας θα ηγείται ως Γενικός Τεχνικός Δι-

ευθυντής / Αναλογιστής ο κύριος Ηλίας Α-
ποστόλου. Τεχνική Διευθύντρια Γενικών Α-
σφαλίσεων αναλαμβάνει η κα Εύη Αθανα-
σίου, νομικός, με μακρά σταδιοδρομία στον 
ασφαλιστικό και αντασφαλιστικό χώρο και 
συνεργασίες με τις μεγαλύτερες εταιρείες 
του κλάδου.Επιπλέον δημιουργείται Γενική 
Διεύθυνση Εργασιών της οποίας θα ηγείται 
ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ο 
κύριος Σωτήρης Ματσιούλας, στέλεχος με 
πολυετή εμπειρία στον Ασφαλιστικό χώρο, 
πιστοποιημένος στην Επιχειρησιακή Αρι-
στεία. Στη νέα Γενική Διεύθυνση θα υπάγο-
νται εφεξής η Διεύθυνση Αποζημιώσεων & 

Εκτίμησης Κινδύνων Τομέα Ασφαλίσεων 
Ζωής & Υγείας, η Διεύθυνση Διαχείρισης 
Χαρτοφυλακίου Τομέα Ζωής & Υγείας, η 
Διεύθυνση Αποζημιώσεων Γενικών Ασφα-
λίσεων, η Διεύθυνση Έκδοσης & Διαχείρι-
σης Γενικών Ασφαλίσεων καθώς και το Υ-
ποκατάστημα Βορείου & Κεντρικής Ελλά-
δος.Τέλος δημιουργείται Διεύθυνση 
Quality Management,  της οποίας θα ηγεί-
ται ως Διευθυντής ο κύριος Πάρης Νίκου με 
στόχο τον ποιοτικό έλεγχο όλων των δρα-
στηριοτήτων και εργασιών της εταιρείας, 
για την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου 
των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Premium Νοσοκομειακό 
«Περιφέρειας» 

Το πρόγραμμα Premium Νοσοκομειακό «Περιφέρειας» δημιούργησε η Eurolife ERB, ενισχύ-
οντας τη γκάμα των προγραμμάτων υγείας της εταιρίας, με στόχο να  παρέχει άμεσα, επιπλέον 
προνόμια σε νοσηλευτικά ιδρύματα και σε άλλες περιοχές εκτός Αθηνών. Το καινοτόμο προϊόν α-
πευθύνεται κυρίως σε πελάτες που κατοικούν εκτός Αθηνών, αλλά και σε όσους επιθυμούν ένα 
οικονομικό πρόγραμμα περίθαλψης που δίνει πρόσβαση σε δημόσια νοσοκομεία με ή χωρίς τη 
χρήση κύριου φορέα ασφάλισης, και θα προωθείται από τους 1.500 συνεργάτες της εταιρείας σε 
όλη την Ελλάδα.Τα βασικά χαρακτηριστικά του Premium Νοσοκομειακού «Περιφέρειας» είναι η 
κάλυψη 100% σε Β’ θέση νοσηλείας, σε όλα τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης (πλην Διαβαλκα-
νικού στο οποίο προβλέπεται 30% συμμετοχή του πελάτη) και περιφέρειας, υπό την  προϋπόθεση 
χρήσης κύριου ασφαλιστικού φορέα, αλλά και σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία με ή χωρίς τη χρή-
ση κύριου φορέα ασφάλισης. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα περίθαλψης σε όλα τα νοσηλευτικά 
ιδρύματα της Αθήνας με 50% συμμετοχή του ασφαλισμένου, ενώ διαθέτει τα προνόμια πρωτο-
βάθμιας περίθαλψης, που έχουν και τα υπόλοιπα νοσοκομειακά προγράμματά της Eurolife ERB.

Eurolife ERB Ασφαλιστική

Νέα οργανωτική δομή  με  βάση τα διεθνή πρότυπα

Ασφαλώς 
Κατοικείν  
και Ασφαλώς 
Επιχειρείν 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωσις Ασφάλειαι Μινέττα 
αντιλαμβανόμενη την ανάγκη του κοινού για 
σταθερότητα και αυξημένη εξασφάλιση απέ-
ναντι σε απρόβλεπτα γεγονότα και με το κύρος 
που της δίνει η μακρόχρονη παρουσία της στην 
ασφαλιστική αγορά, σχεδίασε και προσφέρει 
δύο νέα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας 
και επιχείρησης, τα Ασφαλώς Κατοικείν και Α-
σφαλώς Επιχειρείν, προσαρμοσμένα στη ση-
μερινή οικονομική πραγματικότητα.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα Ασφαλώς 
Κατοικείν, καλύπτει την αξία ως καινούργιας, 
τόσο της κύριας κατοικίας, όσο και της εξοχι-
κής, με προσιτά ασφάλιστρα. Ενδεικτικές κα-
λύψεις:κλοπή και με χρήση αντικλειδιού,λη-
στεία,θραύση τζαμιών-καθρεπτών-ειδών υ-
γιεινής,έξοδα μεταστέγασης και οικογενειακή 
αστική ευθύνη.

Το πρόγραμμα Ασφαλώς Επιχειρείν,προ-
σφέρει στον επιχειρηματία ένα συνδυασμό 
πολλαπλών καλύψεων με προσιτά ασφάλι-
στρα, που του επιτρέπει να αισθάνεται σίγου-
ρος για την επιχείρηση του. Ενδεικτικές καλύ-
ψεις:κλοπή, ληστεία,διάρρηξη χρηματοκιβω-
τίου,προστασία από υπασφάλιση,μεταφορά 
χρημάτων και γενική γενική αστική ευθύνη.

Ασφάλειαι Μινέττα

Συνάντηση συνεργατών στην Κρήτη

Γ. Μινέττας: 
Οι συνεργάτες 
είναι το 
πρόσωπο της 
εταιρίας μας

Κώστας 
Μπερτσιάς: 
Συγκρίνετε 

και επιλέξτε 
μας  

Ευάγγελος Σπύρου: Οι σχέσεις ζωής με 
πελάτες ήταν το κλειδί της επιτυχίας

Επιθεώρηση Γ. Φουφόπουλου: Αύξηση παραγωγικότητας κατά 10% 

Την  πίτα για τη νέα χρονιά έκοψε η  Επιθεώρηση 
Πωλήσεων του Γιώργου Φουφόπουλου, κατά  την 
διάρκεια εκδήλωσης, όπου πραγματοποιήθηκαν 

και οι βραβεύσεις των πρώτων της Εθνικής Ασφαλιστι-
κής όπως αναφέρει..

O νέος Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων της Εθνικής Α-
σφαλιστικής κ. Γιώργος  Ζαφείρης  στην πρώτη του ομιλία 
που πραγματοποίησε στο  δίκτυο πωλήσεων εξήρε τις 
προσπάθειες του Agency τονίζοντας ότι με  πολλή σκληρή 
δουλειά και πίστη στις δυνάμεις σας και στην εταιρία που 
εκπροσωπείτε με σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη και α-
ξιοποίηση όλων των εργαλείων που διαθέτει η εταιρία ξε-

περάσατε για ακόμη μια φορά τον εαυτό σας και πετύχατε 
αποτελέσματα που φαίνονται ακατόρθωτα. 

Θέλω όλοι μαζί να χειροκροτήσετε το 10% αύξηση 
παραγωγικότητας από το 2012 στο 2013 που πετύχατε 
σαν επιθεώρηση και πετυχαίνοντας 4,5 εκατ. νέες πα-
ραδόσεις στον Κλάδο Ζωής, είπε απευθυνόμενος στην 
επιθεώρηση του κ. Γιώργου Φουφόπουλου. Αυτό είναι 
ένα αποτέλεσμα μόνο για πολύ δυνατούς πρόσθεσε και 
υπογράμμισε ότι κύριος στόχος της εταιρίας είναι η εν-
δυνάμωση των πωλήσεων και ειδικά του Agency με 
καινούργια προϊόντα προσανατολισμένα στις απαιτή-
σεις και στις ανάγκες των πελατών με προσπάθεια για 

συγχρονισμό και απλοποίηση των διαδικασιών, με έμ-
φαση στην εκπαίδευση. 

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε όλοι μαζί στη 
νέα εποχή που πάμε, να δημιουργήσουμε την εταιρία 
που όλοι οραματιζόμαστε που είναι η εταιρία μας να εί-
ναι πάντα η πρώτη και καλύτερη στην αγορά, είπε ο κ. 
Ζαφείρης γνωστοποιώντας ότι οι στόχοι για τη νέα χρο-
νιά  είναι  νέο ετήσιο ταξίδι ,το συνέδριο που προγραμ-
ματίζεται να γίνει το μήνα Μάιο, νέα κίνητρα για το αυ-
τοκίνητο, νέα προϊόντα και ένας νέος κανονισμός πω-
λήσεων που θα ανακοινωθεί σύντομα, απλός με σαφή-
νεια και με νέους στόχους. 

Ο κ. Γιώργος Ζαφείρης με τον  
κ. Γιώργο Φουφόπουλο
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ΜΗΤΕΡΑ

Έκπτωση  
20% για 
εξωσωματική

Έκπτωση 20% για έναν κύκλο ε-
ξωσωματικής γονιμοποίησης στη 
Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαρα-
γωγής (IVF) του νοσοκομείου ΜΗΤΕ-
ΡΑ, θα λάβουν όλα τα ζευγάρια που 
θα παραβρεθούν στην αίθουσα «Ν. 
Λούρος» στο ΜΗΤΕΡΑ την προσεχή  
Κυριακή 16 Μαρτίου 2014, από τις 10 
το πρωί έως τις 14.00 το μεσημέρι, 
στο πλαίσιο της διημερίδας με θέμα 
«Πρωτοπορία στην εξωσωματική» 
που διοργανώνει η Μονάδα IVF. Ό-
πως ανακοίνωσε το ΜΗΤΕΡΑ,τα  ζευ-
γάρια που επιθυμούν να δηλώσουν 
συμμετοχή, μπορούν να τηλεφωνούν 
από τις 08.00 το πρωί έως τις 18.00 
το απόγευμα (Δευτέρα 10/03 έως Πα-
ρασκευή 14/03) και έως τις 15.00 το 
μεσημέρι (Σάββατο 15/03) στα τηλέ-
φωνα 210-686.98.27 έως 30. Η προ-
σφορά για την έκπτωση μπορεί να α-
ξιοποιηθεί μέχρι τις 31/12/2014.

Η ενημέρωση του κοινού την Κυ-
ριακή 16 Μαρτίου έχει ως στόχο να 
δοθεί ένα ανοιχτό βήμα διαλόγου στα 
ζευγάρια που ενδιαφέρονται να 
γνωρίσουν τον κόσμο της υποβοη-
θούμενης αναπαραγωγής ή και να 
λύσουν τις απορίες τους σχετικά με 
τη θεραπεία στην οποία υποβάλλο-
νται. Την πρώτη ημέρα της διημερί-
δας, Σάββατο 15 Μαρτίου, θα παρου-
σιαστούν σε ιατρούς όλες οι νεότερες 
και μελλοντικές εξελίξεις και καινο-
τομίες στην Υποβοηθούμενη Αναπα-
ραγωγή από διακεκριμένους επιστή-
μονες, τόσο από την Ελλάδα όσο και 
το εξωτερικό. 

Στην ημερίδα θα παραβρεθούν, με-
ταξύ άλλων προσκεκλημένων, ο Dr. 
Alan Thornhill, κλινικός εμβρυολόγος 
με 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της 
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ομ.  
καθηγητής αναπαραγωγικής γενετι-
κής στο Πανεπιστήμιο του Kent  και 
μέλος της Δημόσιας Αρχής Ελέγχου 
των Μονάδων Υποβοηθούμενης Ανα-
παραγωγής της Βρετανίας (HFEA). 
Στην ημερίδα είναι επίσης καλεσμένος 
ομιλητής ο Dr Ramesan 
Navaratnarajah, μαιευτήρας γυναι-
κολόγος, διευθυντής στο Πανεπιστη-
μιακό Νοσοκομείο του Λονδίνου Barts 
& Royal London Hospital. Ο Dr 
Navaratnarajah είναι ειδικός στην Ε-
ξωσωματική Γονιμοποίηση  και έχει α-
φιερώσει πολλά χρόνια στην έρευνα 
για την υπογονιμότητα και την αναπα-
ραγωγική ενδοκρινολογία με επιπλέ-
ον μελέτες που αφορούν στη λαπαρο-
σκοπική αντιμετώπιση της υπογόνιμης 
γυναίκας.  
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H Υδρόγειος Ασφαλιστική, συνεπής 
όπως αναφέρει   στη στρατηγική 
της για παροχή ανταγωνιστικών α-

σφαλιστικών προϊόντων, χωρίς καμία 
έκπτωση στην ποιότητα των παρεχόμε-
νων καλύψεων και υπηρεσιών της, πα-
ρουσίασε νέο βελτιωμένο τιμολόγιο 
στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. 

Αξιοποιώντας, προς όφελος των α-
σφαλισμένων της, τη γνώση από τη συ-
νεχή και προηγμένη ανάλυση των δεδο-
μένων της, η εταιρεία προχώρησε σε 
μειώσεις ασφαλίστρων, σε όλες τις βα-
σικές χρήσεις οχημάτων (Επιβατικά Ιδι-
ωτικής Χρήσης, Φορτηγά Ιδιωτικής Χρή-

σης και Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης Α-
γροτικά), σε όλη την Ελλάδα. Οι μειώ-
σεις κυμαίνονται μεσοσταθμικά από 4-
6%, ανάλογα με την γεωγραφική περιο-
χή και τους φορολογήσιμους ίππους του 
ασφαλισμένου οχήματος. Το νέο τιμολό-
γιο εφαρμόζεται ήδη από την 1η Μαρτίου 
και αφορά τόσο σε πρωτοασφαλιστήρια 
όσο και σε ανανεωτήρια συμβόλαια.Επι-
πλέον, ήδη από τις αρχές του έτους, η Υ-
δρόγειος προσφέρει νέες αυξημένες εκ-
πτώσεις λόγω ηλικίας οδηγού (8%) και 
χρόνου αποκτήσεως άδειας οδήγησης 
(4%), οι οποίες  παρέχονται επιπλέον των 
ανωτέρω μειώσεων.

Υδρόγειος Ασφαλιστική: 

Μειώσεις ασφαλίστρων στα αυτοκίνητα 
Την καθιερωμένη εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας 

του διοικητικού της προσωπικού πραγματοποίησε η Υδρόγειος Ασφα-
λιστική.Στελέχη και διοικητικό προσωπικό της Υδρογείου γιόρτασαν το 
ξεκίνημα «μίας νέας,  καθοριστικής, για όλον τον ασφαλιστικό κλάδο,  
χρονιάς», όπως τόνισε στην εναρκτήρια ομιλία του ο Πρόεδρος της Υ-
δρογείου, κ. Αναστάσιος Κασκαρέλης.Ο κ. Κασκαρέλης μετέφερε επί-
σης στους παρευρισκομένους την ικανοποίηση και αισιοδοξία του για 
το παρόν και το μέλλον της εταιρείας, επισημαίνοντας ότι «μέσα σε έ-
να τοπίο σημαντικών αλλαγών, η Υδρόγειος συνεχίζει να χαράζει μια 
σταθερή και δυναμική πορεία, να εξελίσσεται και να πρωτοπορεί, και 
αυτό αποτελεί κυρίως επίτευγμα των ανθρώπων της, με τον επαγγελ-
ματισμό και τις προσπάθειες των οποίων είμαστε έτοιμοι να επιτύχου-
με ακόμη υψηλότερους στόχους».Η βραδιά επεφύλασσε σε όλους μο-
ναδική φιλοξενία με ζωντανή μουσική, χορό και πολλή διασκέδαση. Ο κ.Αναστάσιος Κασκαρέλης

Του Ευάγγελου Σπύρου 

Εργαζόμενος σκληρά, έξυπνα και 
δημιουργικά ο Παν. Γλεντής Επιθε-
ωρητής Πωλήσεων της Εθνικής Α-

σφαλιστικής γιόρτασε την επέτειο «40 
χρόνων στην κορυφή!»...

Η επιτυχία του ήταν η ανάπτυξη αν-
θρώπων! Με πολύ κόπο και ιδρώτα εκ-
παίδευσε στην επαγγελματική του πο-
ρεία πάνω από χίλιους ασφαλιστές. Από 
τα χέρια του «πέρασαν» και σμιλεύτηκαν 
εκατοντάδες ασφαλιστές, 102 ομάδες 
πωλήσεων, 33 γραφεία πωλήσεων, πέ-

ντε επιθεωρήσεις πωλήσεων! (Μάλιστα 
και αυτός και αυτοί είναι στην πρώτη πε-
ντάδα!).Διαχρονικά είχε «φροντίδα και 
ενδιαφέρον» για τα ανθρώπινα δίκτυα 
πωλήσεων κάτι που ο νέος Δ/ντης 
Marketing & Πωλήσεων κ. Γεώργιος 
Ζαφείρης τόνισε ότι καθημερινά αυτός 
θα είναι ο οδηγός όλων για ανάδειξη της 
Εθνικής σε ηγέτιδα δύναμη πα-
ντού.«Ξεκίνησα με βάρκα και τώρα είμα-
στε υπερωκεάνιο. Ίσως γιατί έψαχνα 
πλήρωμα και βρήκα συγκυβερνήτες και 
καπετάνιους» είχε πει ο Π. Γλεντής το 
2009. Αυτό το μήνυμα κυριαρχούσε στην 

οθόνη μπροστά και το έβλεπαν όλοι οι 
παρευρισκόμενοι. Χαιρετισμό απηύθυνε 
και ο νέος Δ/ντης Πωλήσεων Ζωής κ. Κ. 
Κουγιουμτζής που δεσμεύτηκε να είναι 
«όχι από πάνω αλλά ανάμεσα και δίπλα 
σε κάθε συνεργάτη που προσπαθεί για πα-
ραγωγή και ποιοτική δουλειά».Ο Ευάγ. Γ. 
Σπύρου, εκδότης του NextDeal και «ΑΣ-
ΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΑΙ» στην δική του αναφορά 
και ομιλία αναφέρθηκε στην ουσία της 
εργασίας του Παν. Γλεντή που είναι «μέ-
σω της ανάπτυξης ανθρώπων η αποζημί-
ωση με χρήματα στις δύσκολες ώρες συ-
νανθρώπων μας μετά από ασθένειες και 

ατυχήματα, για να ζήσουν και να συνεχί-
σουν με αξιοπρέπεια τη ζωή τους... Αυτό 
που συμβαίνει με την άνοιξη κάθε χρόνο 
και την ανανέωση της φύσης, αυτό γινό-
τανε συνεχώς στην επιθεώρηση Π. Γλε-
ντή, επεσήμανε ο κ. Ε. Σπύρου. Πάντα η α-
νανέωση έφερνε νέα κλαδιά, νέα δένδρα, 
νέες επιτυχίες. Κάθε Μάρτιο ο Π. Γλεντής 
όπως ο μελισσοκόμος έφτιαχνε «νέα με-
λίσσια» προσφέροντας το «γλυκό μέλι» 
της ασφάλισης σε κάθε πικραμένο… Οι 
συνεργάτες του  εύχονται υγεία και προ-
κοπή στον Π. Γλεντή, τους συνεργάτες και 
τους συνεχιστές του.

Εθνική Ασφαλιστική: Σαράντα χρόνια στην κορυφή ο Παν. Γλεντής 

O κ.Παναγιώτης Γλεντής

ARAG HELLAS

Αισιοδοξία για την ασφάλιση της Νομικής Προστασίας
Σε γιορταστική και αισιόδοξη ατμόσφαιρα η ARAG HELLAS έκοψε την πίτα της για τους συνεργαζόμε-

νους ασφαλιστές και δικηγόρους της περιφέρειας Αθηνών. Όπως τονίζει η εταιρία,εκείνο που κυριάρχη-
σε ήταν το ζεστό, οικογενειακό κλίμα της συγκέντρωσης με την παρουσία παλιών και νέων συνεργατών, 
γεγονός που αναδεικνύει την ποιότητα των σχέσεων και την δέσμευση στις εταιρικές αρχές που με συνέ-
χεια και συνέπεια η εταιρία και οι συνεργάτες της από κοινού υπηρετούν. Την εκδήλωση τίμησαν αντιπρο-

σωπείες από τις ασφαλιστικές ε-
ταιρίες που συνεργάζονται με την 
ARAG στον κλάδο της Νομικής 
Προστασίας, δηλώνοντας έτσι την 
εμπιστοσύνη τους στην εξειδίκευ-
ση, οργάνωση και τεχνογνωσία της 
ARAG στον ιδιαίτερο αυτό κλάδο 
της ιδιωτικής ασφάλισης. 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος και γενι-
κός Δ/ντής της ARAG κ. Δημήτρης 
Τσεκούρας έκανε μια αναφορά στα 
πεπραγμένα της ασφαλιστικής α-
γοράς, του κλάδου και της εταιρίας 
την χρονιά που πέρασε και εξέπεμ-
ψε την αισιοδοξία του για την α-
σφάλιση της Νομικής Προστασίας, 

αφού οι κατεξοχήν νομικές διαφορές που αντιμετωπίζουν σήμερα οι περισσότεροι καταναλωτές, μπορούν 
να αποτελέσουν αντικείμενο ασφάλισης, όπως π.χ. οι εργασιακές διαφορές και τα ασφαλιστικά δικαιώμα-
τα από ένα εξειδικευμένο ασφαλιστή, όπως η ARAG. Τέλος, αναφορά έγινε στην πρωτοβουλία που ανέλα-
βε η εταιρία να προσφέρει, για πρώτη φορά εφέτος, δωρεάν νομικές συμβουλές σε απολυμένους του ιδι-
ωτικού τομέα, σαν εκδήλωση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, γεγονός που έτυχε θερμής ανταπόκρισης. 

Prime Insurance

Νέα ανταγωνιστικά προϊόντα

Τα παραγωγικά και εταιρικά αποτελέσματα του 2013 πα-
ρουσίασε στο δίκτυο της, στη Βόρεια Ελλάδα, η Prime 

Insurance.Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσ-
σαλονίκη, βραβεύθηκαν επίσης οι κορυφαίοι συνεργάτες για 
την περιφέρεια και ανακοινώθηκαν οι στρατηγικοί στόχοι 
της νέας χρονιάς. Όπως τονίζει σε ένα περιβάλλον δύσκολο 
για την ασφαλιστική αγορά, η Prime Insurance καταφέρνει 
και κατακτά ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και εμ-
φανίζει μία ραγδαία άνοδο που ξεπερνά το 200%, την τελευ-
ταία τριετία. Σύσσωμη η διοικητική ομάδα της Prime παρευ-
ρέθηκε στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικής   πίτας.  
Τα στελέχη της PRIME ανέπτυξαν την στρατηγική της εταιρί-
ας και παρουσίασαν τα νέα ανταγωνιστικά της προϊόντα και 
τα πλεονεκτήματα που απορρέουν για το δίκτυο πωλήσεων 
της.   

Η συμμετοχή και το ενδιαφέρον, των συνεργατών καθ ό-

λη τη διάρκεια της εκδήλωσης ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Ση-
μειώνεται ακόμη ότι η ανάπτυξη και ενίσχυση του δικτύου 
πωλήσεων, αποτελεί πρωταρχικό στόχο για την εταιρία και 
θα επιτευχθεί με συνεχείς εκπαιδεύσεις και νέα προϊόντα, με 
ανταγωνιστικά τιμολόγια σε όλους τους κλάδους, με εξειδι-
κευμένο Marketing, με νέα διαφημιστική καμπάνια και κυ-
ρίως με ένα νέο κανονισμό πωλήσεων που θυμίζει τις παλιές 
καλές εποχές της αγοράς. Μερικά από τα νέα προϊόντα που 
παρουσιάστηκαν είναι το νέο ελκυστικό προϊόν ‘Prime Med’ 
στον Κλάδο Υγείας, το νέο τιμολόγιο Α.Ε. Σκαφών, το νέο  
Προϊόν Επιχείρησης καθώς και τα νέα  Προϊόντα Επαγγελμα-
τικών Ευθυνών. Παρουσιάσθηκε επίσης το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα της εταιρίας για το α΄ εξάμηνο του έτους, ο νέος 
αναπτυξιακός κανονισμός  πωλήσεων, το σύστημα επιβρά-
βευσης των διασταυρούμενων πωλήσεων όπως και ο νέος 
διαγωνισμός πωλήσεων. 

Στιγμιότυπο  
από την  
εκδήλωση
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Lloyds 

Ζημιά 3 εκατ. 
ευρώ από απάτη 

Η ιταλική αστυνομία συνέλαβε 
46 άτομα στη Λομβαρδία, ανάμε-
σά τους και επιφανή στελέχη από 
τον χώρο της υγείας, με την κατη-
γορία ότι αναμειγνύονται σε α-
σφαλιστική απάτη με πολυτελή ο-
χήματα.Των συλλήψεων προηγή-
θηκε καταγγελία των Lloyds του 
Λονδίνου, που υποψιάστηκαν ότι 
κάτι δεν πήγαινε καλά όταν διαπί-
στωσαν υπερβολική αύξηση στα 
δηλωμένα περιστατικά κλοπής 
αυτοκινήτων. Ύστερα από έρευνα 
οι αστυνομικοί κατέληξαν ότι ό-
ντως οι κλοπές ήταν στημένες. Η 
ζημιά για τους Lloyds ανέρχεται 
σε 3 εκατ. ευρώ.Μεταξύ των συλ-
ληφθέντων είναι και ο Aldo De 
Amicis, διευθυντής νοσοκομείου 
και γαμπρός του Guido Podestà, 
προέδρου της επαρχίας του Μιλά-
νου – ο τελευταίος ωστόσο δεν ε-
μπλέκεται στην υπόθεση.

Sunday Times 

Η AXA  στις  
καλύτερες 
εταιρείες 

Πέντε ασφαλιστικές εταιρείες, 
μάλιστα, μπήκαν στο Τop 25 των 
μεγάλων εταιρειών, δηλαδή όσων 
απασχολούν πάνω από 5.000 άτο-
μα προσωπικό: η ΑΧΑ (22η θέση), 
η Ζurich (14η), η RSA (9η), η Legal 
& General (νέα είσοδος, στη 19η 
θέση) και η Admiral (ιδιαίτερα δυ-
ναμική νέα είσοδος, στη 2η θέ-
ση),σύμφωνα με έρευνα που διε-
ξήγαγαν για 14η χρονιά οι «Sunday 
Times».Όλες ανεβαίνουν ακόμη 
πιο ψηλά στην κατάταξη σε επιμέ-
ρους τομείς οι οποίοι εξετάζονται 
στην έρευνα. Αυτοί οι τομείς είναι 
οι εξής: αξιολόγηση της ηγεσίας 
της εταιρείας, ευημερία των εργα-
ζομένων, εταιρική κοινωνική ευ-
θύνη, προσωπική εξέλιξη εργαζο-
μένων, τα συναισθήματά τους για 
τη διεύθυνση, την εταιρεία, την ο-
μάδα τους, η ικανοποίηση για τις α-
πολαβές τους. Οι άλλες τρεις λί-
στες που δημοσιεύτηκαν ή αναμέ-
νονται τις επόμενες Κυριακές εί-
ναι οι «100 καλύτερες εταιρείες» 
(250-4.999 άτομα), οι «100 καλύ-
τερες μικρές εταιρείες», καθώς 
και οι «100 καλύτεροι μη κερδο-
σκοπικοί οργανισμοί» – πάντα σε 
σχέση με τον εργασιακό…παρά-
δεισο που προσφέρουν.




