
 Διαβάστε:

Μέχρι τον Μάιο του 2015 θα έχουν αλλάξει όλα στο ασφαλιστικό σύστημα με την ιδι-
ωτική ασφάλιση να αναλαμβάνει ένα νέο διευρυμένο ρόλο. Αυτό εκτιμάται ότι θα 

συμβεί με βάση το νέο σχεδιασμό αλλαγών στην κοινωνική και ιδιωτική ασφάλιση που 
επεξεργάζονται τα συναρμόδια Υπουργεία η τρόικα, η Task Force του  Χόρστ Ράιχενμπαχ  
και η Τράπεζα της Ελλάδος ως εποπτική αρχή του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης.

Πρόκειται για κινήσεις που συμπληρώνουν η μία την άλλη αν και σε πρώτο επίπεδο 
δεν φαίνεται άμεσα η διασύνδεση τους. Ειδικότερα σε ότι αφορά στο επίπεδο της Κοινω-
νικής ασφάλισης ο σχεδιασμός των αλλαγών ξεκινά μετά τις ευρωεκλογές, και εφαρμό-
ζονται από τον Ιανουάριο του 2015.

Οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής,  
περιλαμβάνουν ενοποιήσεις Ταμείων, ενιαίους κανόνες και όρους ασφάλισης για όλους 
τους ασφαλισμένους, περικοπές συνταξιοδοτικών παροχών (κύριες και επικουρικές), 
περικοπή εσόδων από το ασφαλιστικό σύστημα με την κατάργηση των κοινωνικών πό-
ρων (φόροι υπέρ τρίτων). Μεταξύ άλλων μειώνονται επιπλέον 3,9 ποσοστιαίες μονάδες 
οι ασφαλιστικές εισφορές από την 1η Ιουλίου του 2014 ενώ άλλη μία μονάδα μειώνονται 
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Ιντερσαλόνικα Ζωής 

Ισόβια Υγεία 
Το νέο ασφαλιστικό πρόγραμ-

μα ΙΣΟΒΙΑ ΥΓΕΙΑ προωθεί στην α-
γορά η Ιντεσαλόνικα Ζωής, μητρι-
κή εταιρία του ομίλου Ιντερσαλό-
νικα. 

Όπως υπογραμμίζεται, με  ιδι-
αίτερα χαμηλό κόστος, συνδυάζει  
την Ισόβια παροχή  Νοσοκομεια-
κών καλύψεων σε όλα  τα Δημό-
σια και Ιδιωτικά νοσηλευτικά ι-
δρύματα καθώς επίσης παρέχει 
την κάλυψη και Εξωνοσοκομεια-
κών παροχών (ιατρικές επισκέ-
ψεις και διαγνωστικές εξετάσεις) 
μέσω του συνεργαζόμενου Πα-
νελληνίου Δικτύου Ιατρών και Δι-
αγνωστικών κέντρων.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του 
νέου προγράμματος είναι η 100% 
κάλυψη όλων των ασφαλισμέ-
νων, ανεξάρτητα από το εάν έχουν 
κύριο φορέα ασφάλισης ή όχι, δί-
χως απαλλαγές, σε όποιο ιδιωτι-
κό ή δημόσιο νοσηλευτήριο επι-
λέξει ο ασφαλισμένος.

Οι ασφαλισμένοι με το νέο πρό-
γραμμα, θα έχουν επίσης τη δυνα-
τότητα 24ωρης άμεσης δωρεάν 
τηλεφωνικής επικοινωνίας με το 
Κέντρο Ιατρικής Βοήθειας Ιντερ-
σαλόνικα και για πρώτη φορά στα 
ασφαλιστικά δεδομένα της χώ-
ρας μας, μέσω διαδικτύου θα έ-
χουν τη δυνατότητα επικοινωνίας 
μέσω web εφαρμογής με εικόνα 
και ήχο με το Ιατρικό επιτελείο 
της εταιρίας. 

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

ΑΤΕ Ασφαλιστική: Σημαντική αύξηση κερδών  το 2013

Σημαντική αύξηση κερδών για το 2013 εμφάνισε η ΑΤΕ Ασφαλιστική, βελτιώνο-
ντας σταθερά τα αποτελέσματά της, όπως αναφέρεται. Ειδικότερα, κατά το πε-
ρασμένο έτος τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 39,5 εκατ. ευρώ, έναντι 

κερδών μετά από φόρους 26,5 εκατ. ευρώ το 2012.
Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της Εταιρείας (μικτά εγγεγραμμένα ασφάλι-

στρα) για το 2013, διαμορφώθηκε στο ύψος των 167,5 εκατ. ευρώ, έναντι 171,6 εκ 
ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, μειωμένη οριακά κατά 2,3 % ενώ για την 
ίδια περίοδο η μείωση των ασφαλίστρων της αγοράς εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 10% 
περίπου. Από τα συνολικά ασφάλιστρα της εταιρίας, ποσό 37,2 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 
22%, αντιστοιχεί στις ασφαλίσεις ζωής και 130,3 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 78%, αντι-
στοιχεί στις ασφαλίσεις κατά ζημιών. Στον  Κλάδο Ζωής παρουσιάζεται μείωση των 

ασφαλίστρων κατά 5% περίπου ενώ στους Γενικούς Κλάδους η μείωση περιορίζε-
ται στο 2%.Το σύνολο των αποζημιώσεων ανήλθε για την αναφερόμενη περίοδο στο 
ύψος των 95,4 εκ. ευρώ έναντι 100 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μει-
ωμένο κατά 4,8 %.Με τη συνεχιζόμενη ισχυρή κερδοφορία της, η εταιρεία ενισχύει 
σημαντικά τα κεφάλαιά της τα οποία την 31.12.2013 ανέρχονται πλέον σε 69,3 εκατ. 
ευρώ, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 172 εκατ. ευρώ που πραγμα-
τοποιήθηκε το Μάρτιο του 2013 και είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της 27ης 
Σεπτεμβρίου 2012. Τα αποτελέσματα αυτά που σημειώνονται σε μια ιδιαίτερα δύσκο-
λη περίοδο, επιβεβαιώνουν τη σταθερότητα και τη συνέπεια της ΑΤΕ Ασφαλιστικής 
η οποία συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην ασφαλιστική αγορά, σημειώνεται ακόμη 
στην ανακοίνωση.

Ολοκλήρωσε η ΑΤΕ  Ασφαλιστική με  κατά τό-
πους συναντήσεις πωλήσεων, πανελλαδικού 
χαρακτήρα την ενημέρωση του δικτύου ανε-

ξάρτητων συνεργατών της, σχετικά με την πλήρη ε-
ναρμόνιση των εργασιών της προς τις Πράξεις 
30/2013 και 31/2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Ειδικότερα στις συναντήσεις που πραγματοποιή-
θηκαν σε Αθήνα (2 συναντήσεις), Θεσσαλονίκη, Πά-
τρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Καβάλα και Ιωάννινα, συμ-
μετείχαν περισσότεροι από 1.000 Μεσίτες, Πράκτο-
ρες και Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι, αποδεικνύοντας 
την εμπιστοσύνη και την άμεση ανταπόκριση των 
συνεργατών προς την ΑΤΕ Ασφαλιστική. Ο διευθυ-
ντής πωλήσεων δικτύου ανεξάρτητων συνεργατών 
κ. Α. Παπαδόπουλος, που είχε και το συντονισμό των 
συναντήσεων, σε συνεργασία με τους κ.κ. Α. Γιαννα-
κόπουλο, διευθυντή κλάδου αυτοκινήτων και Α. 
Ζόρλα, σύμβουλο διοίκησης, παρουσίασαν στους 
συμμετέχοντες:

1. Το νέο τρόπο λειτουργίας σύμφωνα με όσα ορί-
ζονται στις Πράξεις 30/2013 και 31/2013 της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και 
το νέο κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει από 1/1/2014, 
ώστε να διασφαλίζεται η προεξόφληση των ασφαλί-
στρων από τους λήπτες της ασφάλισης.

2. Τις βέλτιστες πρακτικές αξιοποίησης της νέας 
υπηρεσίας «Άμεση Εκτύπωση Συμβολαίων», που μέ-
σω του Portal της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, εξασφαλίζει 
σε κάθε συνεργάτη την ενεργητική διαχείριση και πα-
ρακολούθηση της εξόφλησης των ασφαλιστικών πα-
ραστατικών της παραγωγής του.

3. Τις νέες υπηρεσίες είσπραξης ασφαλίστρων, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση της υπηρεσίας 

«Άμεση Πληρωμή Ασφαλί-
στρων», που επιτρέπει την εξό-
φληση των ασφαλιστικών παρα-
στατικών, σε πραγματικό χρόνο, 
με τη χρήση όλων των Καρτών 
(χρεωστικές, προπληρωμένες, πι-
στωτικές) VISA ή Mastercard ό-
λων των Τραπεζών και τέλος,

4. Το σύνολο των λοιπών εργα-
λείων/υπηρεσιών που έχει σχεδι-
άσει η ΑΤΕ ασφαλιστική για την υ-
ποστήριξη των συνεργατών της 
(ειδικό τηλεφωνικό κέντρο, on-
line εγχειρίδια χρήσης, αναλυτι-
κές ηλεκτρονικές αναφορές κ.λπ.). Σχετικά με το μεί-
ζον ζήτημα της άμεσης και πλήρους εναρμόνισης 

προς τη φιλοσοφία και τις διατά-
ξεις των Πράξεων 30/2013 και 
31/2013, η ΑΤΕ Ασφαλιστική, με 
τις πανελλαδικής κάλυψης Συνα-
ντήσεις Πωλήσεων αποδεικνύει 
ότι, και επιθυμεί και μπορεί να υ-
ποστηρίζει τους Συνεργάτες της, 
με υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται 
από φιλικότητα, απλότητα και αμε-
σότητα, παρέχοντας απτές και ολο-
κληρωμένες λύσεις, ώστε σε κάθε 
περίπτωση να διασφαλίζεται η 
προεξόφληση των ασφαλιστικών 
παραστατικών από τους πελάτες, 

σχολίασε μεταξύ αλλων ο κ. Α. Παπαδόπουλος, διευ-
θυντής δικτύου ανεξάρτητων συνεργατών.

Η ΑΤΕ ενημερώνει το δίκτυό της για την εναρμόνιση με τις Πράξεις 30 και 31

Ο κ Α. Παπαδόπουλος 

Νέος γενικός διευθυντής oικονομι-
κών υπηρεσιών (CFO) τοποθετεί-
ται στην Interamerican  από το 

μητρικό όμιλο Achmea.. Πρόκειται για 
τον Martin Hargas, έως σήμερα επικε-
φαλής των Οικονομικών Υπηρεσιών 
στην UNION Σλοβακίας, εταιρεία που α-
νήκει, επίσης, στον όμιλο ACHMEA. O κ. 
Hargas θα διαδεχθεί από τον Ιούνιο 
στην Interamerican τον απερχόμενο με-
τά από επιτυχημένη θητεία οκτώ ετών 
Constantino Mousinho, ο οποίος θα α-
ναλάβει την ίδια θέση ευθύνης στην 
Eureko Sigorta στην Τουρκία. O Martin 

Hargas ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του 
στην UNION το 1998 και εργάστηκε στη 
συνέχεια διαδοχικά ως επιχειρησιακός 
αναλυτής στην τράπεζα BCP στην Πορ-
τογαλία και στην Achmea  στην Ολλαν-
δία, έως την επάνοδό του στην UNION 
το 2007 στη θέση του γενικού διευθυ-
ντή Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Όπως δήλωσε ο ίδιος, η μετάθεσή 
του στην Interamerican αποτελεί μεγά-
λη προσωπική και επαγγελματική πρό-
κληση σε μία ενδιαφέρουσα τοπική α-
σφαλιστική αγορά με σημαντικά περι-
θώρια ανάπτυξης, όπως είναι η ελληνι-

κή.Ως ξεχωριστή για τον ίδιο, χαρακτή-
ρισε ο Constantino Mousinho την περί-
οδο εργασίας στην Interamerican  τονί-
ζοντας ότι αυτή η εμπειρία θα του είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμη στα νέα καθήκοντά 
του στην Eureko Sigorta, η οποία φιλο-
δοξεί να επεκτείνει το προβάδισμά της 
στην προώθηση τραπεζοασφαλιστικών 
προϊόντων στην τουρκική αγορά. 

Ο Γιώργος Κώτσαλος, διευθύνων 
σύμβουλος της εταιρίας , αναφερόμε-
νος στη διοικητική μεταβολή επεσήμα-
νε τα σύγχρονα χαρακτηριστικά του μά-
νατζμεντ στον κύκλο των εταιρειών του 

ομίλου ACHMEA, που ενισχύει την ενι-
αία εταιρική κουλτούρα παρέχοντας ευ-
καιρίες διεθνούς σταδιοδρομίας στα 
στελέχη της. 

Ο κ. Κώτσαλος υπογράμμισε την ιδι-
αίτερη συνεισφορά του κ. Mousinnho 
στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη της Interamerican κατά τα τε-
λευταία χρόνια, εκφράζοντας την βε-
βαιότητα ότι οι γνώσεις και η εμπειρία 
του κ. Hargas θα εξασφαλίσουν μια α-
νάλογα επιτυχημένη συνέχεια στον 
κομβικό τομέα των oικονομικών yπη-
ρεσιών της εταιρείας.O κ. Martin Hargas

Interamerican: Nέος CFO o Martin Hargas

Μεγάλη συμμετοχή στις συναντήσεις
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οι εργοδοτικές εισφορές από τον Ιούνιο του 
2015.   Επίσης στις επικουρικές συντάξεις η 
κυβέρνηση θα εφαρμόσει από τον Ιούλιο του 
2014 τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος (συντε-
λεστής βιωσιμότητας) σε όλα τα επικουρικά 
ταμεία που έχουν ενσωματωθεί στο ΕΤΕΑ.

Επίσης από τον Ιανουάριο του 2015 αλλά-
ζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων στα 
Ταμεία κύριας ασφάλισης, στον ιδιωτικό τομέα 
αλλά και στο Δημόσιο, και υιοθετείται μικτό 
σύστημα. Το τελικό ποσό της σύνταξης θα δια-
μορφώνεται από τη βασική σύνταξη και από 
την αναλογική σύνταξη. Η εφαρμογή της βα-
σικής σύνταξης θα είναι στα 360 ευρώ, δηλα-
δή όσο είναι σήμερα η προνοιακή σύνταξη του 
ΟΓΑ.

Οι προαναφερόμενες εξελίξεις σε ότι αφο-
ρά τις μειώσεις των εισφορών αφήνουν ση-
μαντικά  περιθώρια σε εργοδότες και εργαζό-
μενους να μεταφέρουν μέρος των αφαιρού-
μενων ποσών ως εισφορές σε νέα ιδιωτικά 
συνταξιοδοτικά σχήματα κεφαλαιοποιητικού 
χαρακτήρα. Επίσης οι αλλαγές στο ύψος των 
συντάξιμων παροχών καθιστούν περαιτέρω 
αναγκαία την συμπλήρωση του εισοδήματος 
του συνταξιούχου από ένα ιδιωτικό ασφαλι-
στήριο συμβόλαιο.

Νεώτερες πληροφορίες από την Ένωση Α-
σφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος  αναφέρουν 
ότι το όλο σχέδιο παρεμβάσεων της Τράπεζας 
της Ελλάδος για το ασφαλιστικό θα έχει ολο-
κληρωθεί μέχρι τον Μάιο του 2015 ένα χρόνο 
αργότερα πριν την αρχική στόχευση καθώς ό-
λος ο προγραμματισμός πήγε πίσω λόγω και 
των γενικότερων εξελίξεων γύρω από τα θέ-
ματα δημοσιονομικής πολιτικής. Βάση για την 
χάραξη πολιτικής θα αποτελέσει μελέτη που 
εκπονείται ήδη από ιδιωτική εταιρεία συμβού-
λων μετά από σχετική απόφαση της Τράπεζας 
της Ελλάδος

Στην σχετική προετοιμασία που γίνεται α-
ναφέρθηκε και η Ομάδα Δράσης για την Ελλά-
δα πιο γνωστή ως task Force στην τελευταία 
της έκθεση, όπου σημειώνει ότι  θα συνεχίσει 
να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα των 
ασφαλίσεων σε στενή συνεργασία με την Τρά-
πεζα της Ελλάδος. Ειδικότερα, η Τράπεζα της 
Ελλάδος έχει αναλάβει το καθήκον να προτεί-
νει επιλογές πολιτικής στα αρμόδια υπουργεία 
(οικονομικών, κοινωνικών υποθέσεων) για 
τον εξορθολογισμό της νομοθεσίας που διέπει 
τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά συστήματα. 
Οι επαγγελματικές συντάξεις στην Ελλάδα χο-
ρηγούνται σήμερα τόσο από τα ιδρύματα ε-
παγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (Ι-
ΕΣΠ) (που αποκαλούνται επαγγελματικά τα-
μεία) όσο και από τις εταιρείες ασφαλειών ζω-
ής, αν και οι δεύτερες κυριαρχούν με διαφο-
ρά», αναφέρεται στην έκθεση..

Συνεχίζονται οι συζητήσεις με την Τράπεζα 
της Ελλάδος σχετικά με την ικανότητα του το-
μέα των ασφαλίσεων να εφαρμόσει συστήμα-
τα κοινωνικής ασφάλισης / συντάξεων βάσει 
των ενισχυμένων απαιτήσεων του ενωσιακού 
νομοθετικού πλαισίου».

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Σε διαδικασία 
αλλαγών το 
ασφαλιστικό 
σύστημα
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε στο  Μαρόκο  το 20ο 
συνέδριο πωλήσεων της Συ-

νεταιριστικής Ασφαλιστικής. Καλω-
σορίζοντας τους συμμετέχοντες η κ. 
Νεκταρία Μπέσσα διευθύντρια διοι-
κητικού και ανάπτυξης, περιέγραψε 
την  κατάσταση που επικρατεί στην 
ελληνική ασφαλιστική αγορά, ενώ 
στη συνέχεια ο  πρόεδρος του διοικη-
τικού συμβουλίου  της   Συνεταιριστι-
κής  Α.Ε.Ε.Γ.Α, κ. Θωμάς Ιωαννίδης 
κήρυξε την έναρξη του συνεδρίου. 

Όπως είπε ο κ. Ιωαννίδης η  σταθε-
ρότητα της Συνεταιριστικής Ασφαλι-
στικής, οι συνεταιριστικές της αξίες 
και η ποιότητα των υπηρεσιών που 
προσφέρει την έχουν διακρίνει στην 
ασφαλιστική αγορά και χαίρει την ε-
κτίμηση των συνεργατών και των πε-
λατών της.Ο κ. Enrico San Pietro α-
ντιπρόεδρος του διοικητικού συμ-
βουλίου και εκπρόσωπος της Unipol 
Sai, εταιρείας μετόχου της Συνεται-
ριστικής Ασφαλιστικής, απευθυνό-
μενος στους προσκεκλημένους υπο-
γράμμισε  την εμπιστοσύνη που έ-
χουν οι μέτοχοι  στο management 
της εταιρείας και δεσμεύτηκε για μία 
ακόμη χρονιά, να στηρίζει τα επιχει-
ρησιακά πλάνα και τις αναπτυξιακές 
πρωτοβουλίες της διοίκησης.

Από την πλευρά του κ. Νικόλαος 

Μυρτάκης, Πρόεδρος της Ένωσης 
Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλά-
δας, και  εντεταλμένος σύμβουλος 
της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής, 
αναφέρθηκε στο μέχρι τώρα επιτυ-
χημένο μοντέλο συνεργασίας των 
Συνεταιριστικών Τραπεζών με την 
Συνεταιριστική Ασφαλιστική και στα 
μελλοντικά τους σχέδια συμπόρευ-
σης,ενώ στον χειρετισμό του ο πρόε-
δρος του Επαγγελματικού Επιμελη-
τηρίου Αθηνών κ. Ιωάννης Χατζηθε-
οδοσίου,  εξήρε στην μέχρι τώρα πο-
ρεία της Συνεταιριστικής Ασφαλιστι-

κής και την άψογη συνεργασία που έ-
χει με τους ασφαλιστικούς διαμεσο-
λαβητές. 

Το πρώτο μέρος του συνεδρίου ο-
λοκληρώθηκε με την ομιλία του ε-
μπορικού διευθυντή της Συνεταιρι-
στικής Ασφαλιστκής, κου Μανώλη 
Φουντουλάκη, ο οποίος αναφέρθηκε 
στην μέχρι τώρα πορεία της ασφαλι-
στικής αγοράς, στις προοπτικές που 
έχει το δίκτυο της εταιρίας και στις 
μελλοντικές ενέργειες που θα ακο-
λουθήσουν με βάση την εμπορική 
στρατηγική.

Στο δεύτερο μέρος του συνεδρίου 
ήταν αφιερωμένο στο θέμα: «Οι εξε-
λίξεις της αγοράς και τα οικονομικά 
δρώμενα». Στο πάνελ των ομιλητών 
συμμετείχαν η κα. Μαργαρίτα Αντω-
νάκη, Γενική Διευθύντρια της 
Ε.Α.Ε.Ε. ,η κ.. Εύα Βαρουχάκη, Δικη-
γόρος, επικεφαλής της Νομικής Υπη-
ρεσίας και Διεθνών Σχέσεων 
Ε.Α.Ε.Ε. και ο κος Δημήτρης Ζορμπάς 
, γενικός  διευθυντής και μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου της Συνε-
ταιριστικής Ασφαλιστικής. Ο κ. Ζορ-
μπάς, τόνισε ότι η εταιρεία εφαρμό-
ζει απαρέγκλιτα τη νομοθεσία, διατη-
ρώντας τους στενούς δεσμούς που 
έχει με τους ασφαλιστικούς διαμε-
σολαβητές. Παράλληλα, συμπλήρω-
σε ότι η τιμολογιακή πολιτική της Συ-
νεταιριστικής Ασφαλιστικής είναι ι-
διαιτέρως ανταγωνιστική σε συνδυ-
ασμό με τα οφέλη που παρέχονται 
στον πελάτη αλλά και την άμεση και 
δίκαιη αποζημίωσή του. Τέλος, επε-
σήμανε ότι η εταιρεία ξεπέρασε με α-
πόλυτη επιτυχία τις επιπτώσεις από 
το PSI, εμφανίζει  υψηλή κερδοφο-
ρία και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια 
που της εξασφαλίζει, ενόψει και του 
Solvency II, ένα ευοίωνο μέλλον 
προς όφελος των ασφαλισμένων 
της, των εργαζομένων της και των 
μετόχων της.

Σε αναβάθμιση των προγραμμά-
των ασφάλισης σκαφών προχώ-
ρησε η Interamerican, προωθώ-

ντας στην αγορά τέσσερα πακέτα κα-
λύψεων για ιδιωτικά και επαγγελμα-
τικά σκάφη αναψυχής. Πρόκειται για 
τα προγράμματα Basic, Classic, Extra, 
και Total. 

H εταιρεία εστίασε στην παροχή αυ-
ξημένων ορίων ανάληψης κινδύνου 
και σε πρόσθετες καλύψεις, αλλά και 

στην ανταγωνιστικότητα του κόστους 
ασφάλισης –ιδιαίτερα στο  Basic πρό-
γραμμα. 

Ειδικότερα, τα προγράμματα απευ-
θύνονται σε ιδιοκτήτες ιδιωτικών 
σκαφών αξίας μέχρι 50 χιλ. ευρώ και 
σε ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκα-
φών με μόνιμο πλήρωμα αξίας μέχρι 
30 χιλ. ευρώ, ξεκινώντας από τις κα-
λύψεις της υποχρεωτικής αστικής ευ-
θύνης έναντι τρίτων και επιβαινόντων 

(ν. 2743/99). Στο πρόγραμμα Classic 
παρέχονται επιπλέον καλύψεις πυρ-
καγιάς και έκρηξης, στο Extra κλοπής, 
κακόβουλης βλάβης, θαλασσίων κιν-
δύνων, αμέλειας χειριστή και υπο-
στήριξης–ρυμούλκησης, ενώ παρέχε-
ται και το πακέτο υπηρεσιών άμεσης 
ιατρικής βοήθειας με υγειονομική με-
ταφορά (ελικόπτερο, ασθενοφόρο) 
και συμβουλευτική, όπως και στο 
πλήρες πρόγραμμα Total στο οποίο 

προστίθενται οι καλύψεις ζημιών κα-
τά την μεταφορά του σκάφους, η κά-
λυψη κλοπής σκάφους και τρέιλερ, η 
ασφάλιση προσωπικών αντικειμέ-
νων και η ζημία συστήματος προώθη-
σης και πηδαλιουχίας από πρόσκρου-
ση. Όπως τονίζει η εταιρία, στο πλαί-
σιο της απλοποίησης των διαδικασι-
ών, τα νέα συμβόλαια εκδίδονται πλέ-
ον άμεσα στο σημείο πώλησης μέσω 
της ψηφιακής πλατφόρμας e-services 

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Ο «κ. Σάλλας»  
της ελληνικής 
ασφαλιστικής 
αγοράς

Από το  1991 που ανέλαβε την μόλις ιδιωτικο-
ποιημένη Τράπεζα Πειραιώς ο κ. Μιχάλης Σάλ-

λας επικεφαλής ενός ομίλου σημαντικών ελλήνων 
επιχειρηματιών κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι. Ο κ. 

Σάλλας κατάφερε όλα αυτά 
τα χρόνια να συνενώνει και 
να συνθέτει επικεφαλής 
του Ομίλου Πειραιώς τα πιο 
αντίθετα επιχειρηματικά 
συμφέροντα, δημιουργώ-
ντας μία πολύ μεγάλη τρά-
πεζα.

Θα μπορούσε ένα ανάλογο μοντέλο να βρει την 
έκφραση και στον ασφαλιστικό κλάδο; Πολλοί θα 
υποστηρίξουν ότι οι συνθήκες δεν είναι ίδιες, οι ε-
πιχειρηματίες τότε ήθελαν μία δυναμική ιδιωτική 
τράπεζα κ.λ.π. Προφανώς δεν είναι ίδιες όλες οι ε-
ποχές.  Ωστόσο αυτό που πρέπει να κρατήσουμε α-
πό το εγχείρημα του κ. Σάλλα είναι ότι διαφορετι-
κοί επιχειρηματίες συνέπραξαν για την δημιουργία 
ενός μεγάλου τραπεζικού ομίλου και πέτυχαν.

Γιατί κάτι ανάλογο αποκλείεται να γίνει στην ελ-
ληνική ασφαλιστική αγορά; Γιατί να μην γίνει μία 
υπέρβαση που θα δημιουργήσει ένα νέο εθνικό 
πρωταθλητή στην ασφαλιστική αγορά. Μήπως δεν 
έχει βρεθεί ακόμη ο «κ. Σάλλας» του ασφαλιστικού 
κλάδου; Νομίζω και αυτόν τον έχουμε βρει άρα κά-
τι άλλο φταίει… Είναι κατανοητό εν προκειμένω 
ότι στην περίπτωση μας θα πρέπει οι επιχειρηματί-
ες να συμπράξουν απεμπολώντας μέρος της ιδιο-
κτησίας τους και της εξουσίας τους, σε αντίθεση με 
την περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς όπου οι βα-
σική δραστηριότητα των επιχειρηματιών ήταν άλ-
λη. Για αυτό μιλάμε για υπέρβαση. Άλλωστε όλοι 
γνωρίζουν ότι ο μόνος τρόπος για να παραμείνει έ-
να μέρος της ασφαλιστικής αγοράς σε ελληνικά 
χέρια είναι η συνένωση δυνάμεων…

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.

Συνεταιριστική Ασφαλιστική

Του Λάμπρου  
Καραγεώργου

Υψηλή κερδοφορία και ισχυρή  
κεφαλαιακή επάρκεια

INTERAMERICAN: Νέα προγράμματα ασφάλισης σκαφών 

Στη  δημιουργία νέων σελίδων σε 
Facebook και LinkedIn προχώρησε η   
ΙΝG Ελλάδος, με  στόχο να αποτελέσουν 

ένα μοναδικό σημείο συνάντησης όλων των 
φίλων της εταιρίας, όπου μπορούν να ενημε-
ρώνονται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες κα-
θώς και τα προϊόντα-ναυαρχίδες της ING, ό-
πως τα προγράμματα Orange Cross και 
Orange Easy. 

Όπως  σημειώνεται, η  ΙΝG έχει ήδη ξεκινή-
σει  τις επικοινωνιακές ενέργειες  στη σελίδα  
ING Greece/ ING Ελλάδος , στο Facebook, όπου 
παρέχονται χρήσιμες συμβουλές και tips, που 
αποσκοπούν στη βελτίωση του επίπεδου ζωής 
όλων μας. Παράλληλα, η νέα διαδικτυακή κοι-

νότητα, τροφοδοτεί τους φίλους της με μοναδι-
κά apps, αλλά και πρακτικές, που με σύνθημα 
το «Live Well», τους ωθούν να αθλούνται πε-
ρισσότερο, υιοθετώντας έναν πιο υγιεινό τρό-
πο ζωής.Η σημερινή ημέρα αποτελεί σημείο 
εκκίνησης  του διαγωνισμού “Live Well 
Fridays”, που θα διεξάγεται σε εβδομαδιαία βά-
ση και αποτελεί μέρος μίας σειράς διαδραστι-
κών ενεργειών που αφορούν στην επερχόμενη 
εκδήλωση “ING Live Well” που θα πραγματο-
ποιηθεί στις 22 Ιουνίου 2014 στο κέντρο της Α-
θήνας. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν δια-
γωνισμούς  και δημιουργία apps, όπου θα δίνε-
ται η ευκαιρία στους χρήστες να  κερδίζουν 
πλούσια δώρα μέσω κλήρωσης.  

ING: Δυναμική παρουσία στα Social Media 

Επάνω Ο κ.Δ. Ζορμπάς και οι 
κ. Νεκταρία Μπέσσα, Εύα 
Βαρουχάκη και Μαργαρίτα 
Αντωνάκη
Αριστερά  Οι κκ.Ν. 
Μυρτάκης, Θ. Ιωαννίδης, Ι. 
Χατζηθεοδοσίου και Μ. 
Φουντουλάκης
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Ασφαλιστικές 
απάτες 

Κοστίζουν και 
στους οδηγούς 

Οι απάτες αυξάνουν τα ασφά-
λιστρα αυτοκινήτου σε βάρος ό-
λων των οδηγών, υποστηρίζουν 
οι Βρετανοί ασφαλιστές, ενώ η 
Automobile Association κάνει 
λόγο για αύξηση 89% και έως τις 
840 λίρες στα ασφάλιστρα τα τέσ-
σερα τελευταία χρόνια. Οι πέντε 
πιο συνηθισμένες απάτες είναι :

Εκούσια ατυχήματα: Το απότο-
μο φρενάρισμα, ώστε χτυπηθεί 
κανείς από το όχημα που ακολου-
θεί, είναι από τις κλασικές μεθό-
δους. Μια νέα είναι η λεγόμενη 
flash-for-cash: ο πονηρός οδη-
γός δίνει προτεραιότητα σε άλλον 
αναβοσβήνοντας τα φώτα, για να 
πέσει τελικά πάνω του. Αστυνομι-
κές πηγές εξηγούν ότι οι απάτες 
κοστίζουν 392 εκατ. λίρες τον 
χρόνο στους ασφαλιστές και με-
τακυλίεται επιπλέον κόστος 50-
100 λιρών σε κάθε οδηγό. 

Εκούσιες φθορές: Ο οδηγός 
ρίχνει το φταίξιμο σε άγνωστο 
δράστη και οι ασφαλιστικές συ-
νήθως δεν μπορούν να αποδεί-
ξουν το αντίθετο. 

Στημένες κλοπές: Μερικοί 
φτάνουν στο σημείο να βάλουν 
φωτιά στο αμάξι τους ή να το πε-
τάξουν σε κάποια λίμνη, προκει-
μένου να εισπράξουν αποζημίω-
ση όταν το όχημα τελικά εντοπι-
στεί. 

Αξιώσεις για δήθεν τραυματι-
σμούς: Συνηθέστερη πάθηση στον 
κλάδο του αυτοκινήτου (78% των 
αξιώσεων στο ΗΒ, έναντι μόλις 
3% στη Γαλλία) είναι το σύνδρομο 
αυχενικού τραυματισμού. Σύμ-
φωνα με στοιχεία της ΑΒΙ, κάθε 
χρόνο 570.000 ασφαλισμένοι ο-
δηγοί ζητούν αποζημίωση γι’ αυ-
τόν τον λόγο, ανεβάζοντας τα α-
σφάλιστρα κατά 2 δισ. λίρες συ-
νολικά και κατά 90 λίρες ατομικά. 

Κρυφές συμφωνίες των α-
σφαλιστών: Και οι ασφαλιστές ό-
μως έχουν το μερίδιό τους στο 
φαινόμενο. Πρόσφατη έρευνα της 
εφημερίδας «The Telegraph» α-
ποκάλυψε ότι κάποιοι κατευθύ-
νουν τους οδηγούς σε συνεργα-
ζόμενα συνεργεία και φροντίζουν 
να κρατήσουν όσο πιο χαμηλά γί-
νεται το κόστος επισκευής του 
αυτοκινήτου. Κατόπιν συνεννόη-
σης με τους μηχανικούς, γίνεται 
ελλιπές σέρβις ή μπαίνουν α-
νταλλακτικά μαϊμού, τακτική που 
προφανώς θέτει σε κίνδυνο την 
ασφάλεια των οδηγών. 

Κάποια πράγµατα αξίζει
να κρατάνε για πάντα.

Τηλεφωνήστε στο 210 93 09 500 

40 χρόνια τώρα, ασφαλίζει ότι αξίζει

www.minetta.gr

Για εµάς στην Ασφάλειαι Μινέττα η ασφάλεια αλλά και η αξιοπιστία είναι και παραµένουν αξίες 
διαχρονικές. Ασφάλεια για όσα έχετε δηµιουργήσει, για τα αγαπηµένα σας πρόσωπα, για την 
υγεία σας, αλλά και για όσα θέλετε να δηµιουργήσετε στο µέλλον. Γι αυτό 40 χρόνια τώρα σας 
προσφέρουµε αξιόπιστα ασφαλιστικά προγράµµατα και είµαστε δίπλα σας, όταν µας 
χρειαστείτε, αποζηµιώνοντας αµέσως.

Ασφάλεια. Για εµάς είναι αξία διαχρονική.
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Προκαταβολή  2 εκατ. ευρώ στην Creta Farm κατέβαλαν πέ-
ντε ασφαλιστικές εταιρίες, καταδεικνύοντας  για ακόμη μία 
φορά, τον σημαντικό ρόλο του κλάδου στην απρόσκοπτη 

συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων μετά από ένα κατα-
στροφικό γεγονός. 

Ειδικότερα, με  καταβολή σε πρώτη φάση του ποσού των 
2.000.000€ οι ασφαλιστικές εταιρίες Groupama Φοίνιξ ΑΕΑΕ 
– leader του σχήματος συνασφάλισης με ποσοστό 34%,  Εθνική 
ΑΕΕΓΑ με 30%,  Ευρώπη ΑΕΓΑ με 14%,  Generali Hellas AAE με 
12% και Αγροτική ΑΑΕ με 10%, οι οποίες ασφαλίζουν την ελλη-
νική βιομηχανία τροφίμων στην Creta Farm, προκειμένου η ε-
ταιρεία να συνεχίσει τις δραστηριότητές της, μετά την πυρκαγιά 
που είχε εκδηλωθεί στις 14 Μαρτίου στις αποθήκες της και στη 
συνέχεια και λόγω του μεγάλου πυροθερμικού φορτίου εντός 
της αποθήκης, πήρε διαστάσεις πλήττοντας και διπλανό κτήριο 

της επιχείρησης. Σε σύντομο χρονικό διάστημα και μετά από συ-
νεννόηση και στενή συνεργασία με την διοίκηση της Creta Farm, 

oι συνασφαλίστριες εταιρίες κατέβαλαν ποσό ύψους 2.000.000€ 
προκειμένου να συνεχισθεί, με τις μικρότερες δυνατές απώλει-
ες, η δραστηριότητα της επιχείρησης. Παράλληλα, προχωρεί τα-
χύτατα η καταγραφή και ο υπολογισμός του συνολικού ύψους 
των ζημιών που υπέστησαν οι κτηριακές εγκαταστάσεις, o μη-
χανολογικός εξοπλισμός, οι πρώτες ύλες και τα εμπορεύματα, 
της Creta Farm, ώστε να διευθετηθεί και να ολοκληρωθεί το 
συντομότερο και η διαδικασία της πλήρους αποζημίωσης, σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα από το σχετικό ασφαλιστήριο συμβό-
λαιο. 

Οι πέντε ασφαλιστικές εταιρίες, με το ύψος της προκαταβο-
λής αλλά και την αμεσότητα με την οποία κινήθηκαν, στην δυ-
σχερή για την χώρα οικονομική συγκυρία, απέδειξαν, όχι μόνο 
την αναγκαιότητα της ιδιωτικής ασφάλισης για την κοινωνία αλ-
λά και την οικονομική ευρωστία και φερεγγυότητά τους.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Σε σύντομο χρονικό διάστημα η καταβολή από τις  5 συνασφαλίστριες εταιρίες

Προκαταβολή 2 εκατ. για κάλυψη ζημιών της Creta Farm

Νέο διοικητικό συμβούλιο λόγω  λήξης της θητείας του απο-
φάσισε η γενική συνέλευση των μετόχων της  «ΕΥΡΩΠΗ  Α-
ΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ».   Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η 

θητεία είναι τριετής,  συγκροτήθηκε σε σώμα στην πρόσφατη   συ-
νεδρίασή του  και όρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη 
του  ως ακολούθως :
Νικόλαος  Μακρόπουλος: Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος- Εκτε-
λεστικό μέλος:
Σπύρος Μαυρόγαλος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ - Μη εκτελεστικό μέλος    
(Δ/νων Σύμβουλος «ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α»)-
Θεοφάνης  Παναγιωτόπουλος: Μέλος Δ.Σ - Μη εκτελεστικό μέ-
λος (Αναπλ. Δ/νων Σύμβουλος «ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.ΓΑ»)
Σταύρος  Κωνσταντάς: Μέλος Δ.Σ - Μη εκτελεστικό μέλος (Γενι-
κός Δ/ντής «ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α»)
Katleen Μακροπούλου Μέλος Δ.Σ - Μη εκτελεστικό μέλος (Υ-

πεύθυνη Δημ. Σχέσεων & Αντασφαλειών)
Ηλίας  Κωνσταντόπουλος: Μέλος Δ.Σ - Μη εκτελεστικό μέλος 
(Δικηγόρος)
Xρυσάνθη  Σπηλιωτοπούλου: Σύμβουλος Διοίκησης- Εκτελεστι-
κό μέλος
Αναστάσιος  Τσιρώνης: Μέλος Δ.Σ - Μη εκτελεστικό μέλος (Δι-
δάκτωρ Πανεπιστημίου- Δικηγόρος)
Δήμητρα  Τσακνιά: Σύμβουλος Διοίκησης - Εκτελεστικό μέλος.

Όπως σημειώνεται το  νέο Διοικητικό Συμβούλιο της  εταιρίας 
«ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.», στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμε-
τέχει η Εθνική Ασφαλιστική, απαρτίζεται από έμπειρα και επί σει-
ρά ετών καταξιωμένα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, τα ο-
ποία με τις εξειδικευμένες γνώσεις τους θα συμβάλλουν στην 
διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη της κερδοφόρας πορείας της 
εταιρείας.Το νέο ΔΣ  στην Ευρώπη  Ασφαλιστική

Νέο ΔΣ στην Ευρώπη  Ασφαλιστική, Πρόεδρος ο κ.Ν Μακρόπουλος - Αντιπρόεδρος ο κ.Σ .Μαυρόγαλος

AXA Ασφαλιστική 

Στήριξε το Lamia Night & Run 2014

Η ΑΧΑ Ασφαλιστική και ο αποκλειστικός Συνεργάτης της στη Φθιώτιδα, κ. Γιώργος 
Λύτρας, στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας της Eταιρείας, στή-

ριξαν το νυχτερινό αγώνα δρόμου 10.000 & 3.000 μέτρων “Lamia Night & Run” που 
πραγματοποιήθηκε στις 12 Απριλίου 2014, για δεύτερη συνεχή χρονιά. Το σήμα για την 
εκκίνηση του αγώνα έδωσε η Χρυσή Ολυμπιονίκης, Αθανασία Τσουμελέκα.

Το “Lamia Night & Run” ανήκει στην κατηγορία Cityrun και αποτελεί μια επίσημα 
μετρημένη, ασφαλή και πιστοποιημένη διαδρομή που διέρχεται από όλη την πόλη της 
Λαμίας. Η επιτυχημένη διοργάνωση του 2013 αποτέλεσε παρακαταθήκη για τις συμμε-
τοχές του 2014, οι οποίες ήταν αισθητά αυξημένες, καθώς 1.550 πολίτες από όλες τις 
ηλικίες συμμετείχαν στον αγώνα.

Η ΑΧΑ στήριξε τη διοργάνωση στο πλαίσιο της προώθησης της άθλησης και του υ-
γιεινού τρόπου ζωής και σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της για μείωση των ασφα-
λιστικών κινδύνων μέσα από την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση. 

Εκ μέρους της ΑΧΑ Ασφαλιστικής, ο συνεργάτης της κ. Γιώργος Λύτρας βρέθηκε κο-
ντά στους συμμετέχοντες σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, παρέχοντας χρήσιμες 
συμβουλές για την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών τους.

Το πρώτο συνέδριο για 
τους συνεργάτες της που 
δραστηριοποιούνται στη 

Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα 
πραγματοποίησε η Eurolife 
ERB Ασφαλιστική στο Hyatt 
Regency της Θεσσαλονίκης με 
τίτλο Ανοίγουμε φτερά για το 
2014.

Στα πλαίσια της στρατηγι-
κής της εταιρείας για έμφαση 
στην ανάπτυξη εκτός Αττικής 
και αναγνωρίζοντας την πολύ-
τιμη συνεισφορά των συνερ-
γατών που δραστηριοποιού-
νται σε αυτές τις περιοχές, η 
Eurolife ERB Ασφαλιστική κα-
λωσόρισε πράκτορες, μεσίτες 
και ασφαλιστές από όλη τη 
Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. 

Ο γενικός διευθυντής πω-
λήσεων και εκπαίδευσης κύ-

ριος Νίκος Δελένδας, παρου-
σίασε το στρατηγικό πλαίσιο 
ανάπτυξης της εταιρείας στη 
Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα 
για το 2014, ενώ ο διευθυντής 
δικτύων κύριος Λεωνίδας Σί-
δερης επικεντρώθηκε στις 
πρωτοβουλίες της Eurolife 
ERB Ασφαλιστικής που αφο-
ρούν σε ειδικά σχεδιασμένα 
προϊόντα, δράσεις και εκπαι-
δεύσεις για τους συνεργάτες 
της Βορείου και Κεντρικής Ελ-
λάδος, αλλά και στην αναβάθ-
μιση της διαδικτυακής πύλης 
MySpot που αποτελεί το ση-
μείο επαφής του Συνεργάτη με 
την εταιρεία. 

Οι στενές, ανθρώπινες και 
ζεστές σχέσεις που αναπτύσ-
σονται στις περιοχές εκτός Α-
θηνών, μεταξύ πελατών και α-

σφαλιστικών συμβούλων, εί-
ναι πιο ουσιαστικές, πιο ανθε-
κτικές στο χρόνο και άρα πιο 
βιώσιμες,ανέφερε στην ομι-
λία του ο πρόεδρος και διευ-
θύνων σύμβουλος της 
Eurolife ERB Ασφαλιστικής κ. 
Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου. 
«Αυτό αποτελεί το ανταγωνι-
στικό σας πλεονέκτημα: γνω-
ρίζετε τον πελάτη σας και τις 
ανάγκες του καλύτερα, γνωρί-

ζετε τι έχει ανάγκη σήμερα αλ-
λά και στο μέλλον. Κι αυτό δί-
νει ακόμα μεγαλύτερη αξία 
στη δουλειά και στο έργο σας. 
Η Eurolife ERB Ασφαλιστική 
σας παρέχει τα απαραίτητα ερ-
γαλεία, την τεχνογνωσία και 
την υποστήριξη προκειμένου 
να προσφέρετε στους πελάτες 
σας λύσεις για κάθε πτυχή της 
ζωής τους.»,πρόσθεσε ο κ.
Σαρρηγεωργίου.

Ο κ. κ. Αλέξανδρος 
Σαρρηγεωργίου

Eurolife ERB Ασφαλιστική

Με στρατηγικό πλαίσιο 
ανάπτυξης στη Βόρεια 
και Κεντρική Ελλάδα
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Του Χρ. ΚίΤΣίου 

ΤΜέσα σε λιγότερο από δύο μήνες οι τέσσερις μεγά-
λες ελληνικές τράπεζες άντλησαν ή θα αντλήσουν α-
πό τις αγορές κεφάλαια ύψους ως 8,7 δις ευρώ, με 

τους ξένους να «σκουπίζουν» την προσφορά, βάζοντας 

στις αυξήσεις κεφαλαίου περίπου 8 δις ευρώ. 
Τα νούμερα είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακά και 

αποτυπώνουν αφενός την υψηλή ρευστότητα και διάθε-
ση ανάληψης ρίσκου που επικρατεί παγκοσμίως, αφετέ-
ρου την αλλαγή σελίδας για την ελληνική οικονομία και 
τις τράπεζες στην οποία ποντάρουν οι επενδυτές. 
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Υπουργείο Οικονομικών
Πώς υπολογίζεται ο 
φόρος υπεραξίας στα 
ακίνητα

           Σελ. 9

Εθνική Τράπεζα
Βραβεύθηκαν 10 προτάσεις 
στο διαγωνισμό i-bank 
Καινοτομία & Τεχνολογία

           Σελ. 9

Κομισιόν
Βλέπει ανάπτυξη   
0,6%  φέτος και 2,9% 
το 2015 για την Ελλάδα
              Σελ. 9

Συνέχεια στη σελ. 8

Νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει 
την εγγύηση των καταθέσεων 
των ευρωπαίων πολιτών κάτω 

των 100.000 ευρώ ενέκρινε η Ολομέ-
λεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Με το νομοσχέδιο θα διασφαλίζεται 
ότι οι καταθέτες θα λαμβάνουν τα 
χρήματά τους πίσω πολύ πιο γρήγορα 
σε περίπτωση αδυναμίας μιας τράπε-
ζας να τους αποζημιώσει η ίδια, ενώ 
περιλαμβάνεται επίσης, η υποχρέωση 
των τραπεζών να τροφοδοτούν τα συ-
στήματα εγγύησης με «πραγματικό 
χρήμα» και όχι απλώς με εγγυήσεις.

Ειδικότερα για πρώτη φορά θεσπί-
ζονται κανόνες σε επίπεδο ΕΕ όσον α-
φορά τη χρηματοδότηση των συστημά-
των εγγύησης καταθέσεων. Σύμφωνα 

με τους κανόνες αυτούς, τα κράτη μέλη 
πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα πιστω-
τικά ιδρύματα που συμμετέχουν στα 
συστήματα εγγύησης καταθέσεων θα 
δημιουργήσουν εντός δέκα ετών ένα 
ταμείο εγγύησης καταθέσεων με πό-
ρους που αντιστοιχούν κατ' ελάχιστο 
όριο στο 0,8% των καλυπτόμενων κα-
ταθέσεων του συστήματος.

 Οι προθεσμίες εκταμίευσης σε πε-
ρίπτωση αφερεγγυότητας περιορίζο-
νται στις επτά εργάσιμες ημέρες αντί 
του ισχύοντος διαστήματος των 20 
εργάσιμων ημερών,ενώ θεμελιώνε-
ται η αρχή των συνεισφορών βάσει 
του κινδύνου.

Επι πλέον θεσμοθετείται η προσω-
ρινή προστασία υψηλών καταθέσεων 

και επιβάλλεται να δίνονται σαφείς 
και κατανοητές πληροφορίες σχετικά 
με την εγγύηση καταθέσεων. Τέλος 
διευκρινίζεται ότι οι πόροι του ταμεί-
ου εγγύησης καταθέσεων προορίζο-
νται κατά κύριο λόγο για την εκταμί-
ευση σε περίπτωση αφερεγγυότητας 
και για την προστασία των καλυπτό-
μενων καταθέσεων στο πλαίσιο δια-
δικασιών εκκαθάρισης. Τα κράτη μέ-
λη μπορούν επίσης, υπό αυστηρές 
προϋποθέσεις, να επιτρέπουν τη χρή-
ση των συστημάτων εγγύησης κατα-
θέσεων και για σκοπούς προληπτι-
κών μέτρων. Χαιρετίζω ολόψυχα την  
υιοθέτηση από το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο με μεγάλη πλειοψηφία τριών 
βασικών κειμένων, τα οποία συνθέ-

τουν την Τραπεζική Ένωση της ΕΕ, 
δηλαδή την Οδηγία για την Αναδιάρ-
θρωση και Εξυγίανση των τραπεζών 
(BRRD), τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγί-
ανσης (SRM) και την αναδιατυπωμένη 
Οδηγία για τα Συστήματα Εγγύησης 
Καταθέσεων (DGS),τόνισε ο υπουρ-
γός Οικονομικών Γιάννης Στουρνά-
ρας. Με αυτές τις νομοθετικές πρά-
ξεις η Ευρωπαϊκή Ένωση διήνυσε πο-
λύ δρόμο όσον αφορά τη διασφάλιση 
της προστασίας των φορολογουμέ-
νων από τράπεζες υπό χρεοκοπία και 
συγχρόνως της πλήρους προστασίας 
των τραπεζικών τους αποταμιεύσε-
ων, που αποκτήθηκαν με μόχθο, μέχρι 
του ποσού των 100.000 ευρώ, πρό-
σθεσε ο έλληνας υπουργός.

Alpha Bank

Συζητά για εξαγορά 
τομέων της Citibank 
στην Ελλάδα

Σε συζητήσεις για την εξαγορά τομέων δραστηριό-
τητας της Citibank στην Ελλάδα, βρίσκεται όπως 

φαίνεται η Alpha Bank. 
Με αφορμή  σχετικά δημοσιεύματα, η Alpha Bank 

απαντώντας σε ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγο-
ράς σημειώνει  ότι διερευνά περιοδικά και με συνέ-
πεια πλήθος προτάσεων και σε  κάθε περίπτωση η 
Τράπεζα, κατά πάγια πρακτική, θα προβεί στις δέου-
σες γνωστοποιήσεις. Αναλυτικά η ανακοίνωση της  
τράπεζας έχει ως εξής: Αναφερόμενη σε σχετικά δη-
μοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Alpha Bank φέ-
ρεται να ευρίσκεται πολύ κοντά στην οριστικοποίηση 
συμφωνίας για την απόκτηση τομέων δραστηριότη-
τας της Citibank στην Ελλάδα, η Τράπεζα διευκρινίζει 
ότι στο πλαίσιο υλοποιήσεως του επιχειρηματικού της 
σχεδιασμού και με γνώμονα το συμφέρον της ιδίας 
και των μετόχων της, διερευνά περιοδικά και με συ-
νέπεια πλήθος προτάσεων, οι οποίες εξυπηρετούν 
τον ως άνω σχεδιασμό. Σε κάθε περίπτωση η Τράπε-
ζα, κατά πάγια πρακτική, θα προβεί στις δέουσες 
γνωστοποιήσεις, καταλήγει η ανακοίνωση της  Alpha 
Bank.

EE: Εγγυημένες οι καταθέσεις έως 100.000 ευρώ 

►Σε ιστορικά υψηλά 
μετά τις ΑΜΚ η καθαρή 
ενσώματη αξία. 
►Μαξιλάρι 10 δις ευρώ 
για μελλοντικές ζημιές. 
►Τα μεγάλα περιθώρια 
βελτίωσης των προ 
προβλέψεων κερδών 
και η σύγκριση με το 
2008. 

Τράπεζες: Γιατί οι ξένοι 
«σκουπίζουν» τις ΑΜΚ

Oι ΥψηλΕΣ πρΟΣδΟΚιΕΣ ΚΑι ΤΑ θΕλΚΤιΚΑ ΕπιπΕδΑ ΕιΣΟδΟΥ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας 
της Ελλάδος το σύνολο των καταθέσεων 
που διατηρούν στα πιστωτικά ιδρύματα 

επιχειρήσεις και 
νοικοκυριά αυξή-
θηκε στα 161,052 
δισ. ευρώ από 
160,5 δισ. ευρώ 
που ήταν στο τέ-
λος Φεβρουαρί-
ου.

Ωστόσο, το σύ-
νολο των καταθέ-

σεων, αν προστεθούν αυτές της Κεντρι-
κής Κυβέρνησης (Οργανισμοί Κοινωνι-
κής Ασφάλισης, κλπ) και της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, φθάνει τα 177,2 δισ. ευρώ 
από 174,6 δισ. ευρώ. που ήταν στις αρχές 
του χρόνου.

Επέστρεψαν 
500 εκατ. 
ευρώ στις 
καταθέσεις 
τον Μάρτιο
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Θ Ε Μ Α

Alpha και Πειραιώς άντλησαν ήδη α-
πό ξένους 1,2 δις και 1,52 δις ευρώ α-
ντίστοιχα. 

Η Eurobank ολοκλήρωσε την συνδυ-
ασμένη προσφορά τίτλων, αντλώντας 
από ξένους επενδυτές ( ομάδα βασικών 
επενδυτών και ειδικούς επενδυτές) 
2,57 δις. Την σκυτάλη ετοιμάζεται να 
λάβει στις 7 Μαίου η Εθνική η οποία ε-
πιδιώκει να συγκεντρώσει από ξένα, 
θεσμικά κυρίως χαρτοφυλάκια, κεφά-
λαια 2,5 δις ευρώ. 

Αν στα παραπάνω προστεθούν οι εκ-
δόσεις ομολόγων 1,25 δις ευρώ από Ε-
θνική και Πειραιώς και η επικείμενη έκ-
δοση της Alpha Bank γίνεται αντιληπτό 
ότι το κλίμα στο εξωτερικό για τις ελλη-
νικές τράπεζες είναι κάτι παραπάνω α-
πό ευνοϊκό.  

Χαρακτηριστικό της υψηλής ζήτησης 
είναι ότι παρά την κρίση στην Ουκρανία 
και το ορόσημο των Ευρωεκλογών, οι 
προμήθειες που ζήτησαν οι ξένες επεν-
δυτικές τράπεζες για να αναλάβουν τις 
αναδοχές μειώθηκαν μέσα σε ένα μήνα 
από 3,75% σε 3% ( σ.σ Εθνική), ενώ ε-
ντυπωσιακά πτωτική ήταν και η πορεία 
στα κουπόνια των εκδόσεων ομολό-
γων. 

Οι ξένοι σκουπίζουν την προσφορά 
μετοχών των ελληνικών τραπεζών για-
τί ποντάρουν σύμφωνα με στελέχη της 
αγοράς ότι δεν θα χρειασθούν νέα κε-
φάλαια για την επόμενη τριετία ( σ. σ με 
εξαίρεση πιθανώς την Eurobank που 
πρέπει να εξοφλήσει τις προνομιούχες 
μετοχές) και τα προ προβλέψεων κέρδη 
τους θα συνεχίσουν να ενισχύονται υ-
περκαλύπτοντας τις προβλέψεις από το 
2015 ή στο χειρότερο σενάριο από το 
2016. 

Τις βάσεις για την αλλαγή σελίδας έ-
θεσε η επίτευξη πρωτογενούς πλεονά-
σματος που απομακρύνει ακόμη περισ-
σότερο τον κίνδυνο Grexit φέρνοντας 
προ των πυλών μια νέα αναδιάρθρωση 
χρέους και η πρόσφατη άσκηση προσο-
μοίωσης. 

Αν οι προβλέψεις κυβέρνησης και 
Κομισιόν επιβεβαιωθούν η οικονομία 
θα ανακάμψει φέτος οριακά ( 0,6%) και 
το ΑΕΠ θα αυξηθεί το 2015 και 2016, ε-
πιτρέποντας την τιθάσευση των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων που αναμένε-
ται να κορυφωθούν εντός της φετινής 
χρονιάς ή το αργότερο στις αρχές του 
2015 υπό το παραπάνω σενάριο. 

Το πάρτι δεν τελείωσε ακόμη… 
Παρά την σημαντική άνοδο των απο-

τιμήσεων τον τελευταίο ένα χρόνο και 
τη μερική προεξόφληση των παραπάνω 
θετικών εξελίξεων οι ελληνικές τράπε-
ζες αποτελούν για τους ξένους μεγάλες 
επενδυτικές ευκαιρίες. 

Μετά την ανακεφαλαιοποίησή τους 
Alpha, Πειραιώς, Eurobank και Εθνική 
θα διαθέτουν, σύμφωνα με στέλεχος 

ξένου επενδυτικού οργανισμού καθαρή 
ενσώματη αξία (tangible book value) σε 
αθροιστική βάση 30 δις ευρώ, που απο-
τελούν ιστορικά υψηλά επίπεδα.  

«Ακόμη και αν μέχρι το 2016 εμφανί-
σουν, αθροιστικά, ζημιές της τάξης των 
10 δις ευρώ, η καθαρή ενσώματη αξία 
τους θα διαμορφωθεί λίγο πάνω από τα 
ελάχιστα αποδεκτά επίπεδα που έχει 
θέσει η πρόσφατη άσκηση προσομοίω-
σης της ΤτΕ» σημειώνει ο συνομιλητής 
μας. 

Ταυτόχρονα, η άσκηση προσομοίω-
σης υιοθέτησε πολύ αυστηρά φίλτρα ως 
προς την εκτιμώμενη κερδοφορία των 
τραπεζών, θέτοντας τόσο χαμηλά τη βά-
ση, ώστε να δημιουργείται σύμφωνα με 
αναλυτές «μαξιλάρι» ασφαλείας. 

Συγκεκριμένα, προσμετρήθηκαν για 
τις τέσσερις συστημικές τράπεζες προ 

προβλέψεων κέρδη ως το τέλος του 
2016 μόλις 10,26 δις ευρώ. Κατά μέσο 
όρο δηλαδή προ προβλέψεων κέρδη ε-
τησίως μόλις 730 εκατ. ευρώ ανά τρά-
πεζα. 

Πρόκειται για νούμερο πολύ χαμηλό 
με βάση τη σημερινή τάση. Σύμφωνα με 
αναλυτές οι τέσσερις συστημικές τρά-
πεζες αναμένεται να εμφανίσουν φέτος 
προ προβλέψεων κέρδη της τάξης των 
4,5 με 4,7 δις ευρώ σε αθροιστική βάση.  
Η σχέση αποτίμησης προς τα προ προ-
βλέψεων κέρδη διαμορφώνεται με βά-
ση τις παραπάνω εκτιμήσεις κοντά στις 
7 φορές, λίγο χαμηλότερα από τα επίπε-
δα του 2007-2008. 

Ωστόσο οι αναλυτές εκτιμούν ότι ως 
το 2016 η προ προβλέψεων κερδοφο-
ρία των τεσσάρων τραπεζών θα φθάσει 
στα 6,7 δις ευρώ, όσα δηλαδή έβγαζαν 
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τράπεζες το 2008, στην κορύφωση της 
φούσκας για την ελληνική οικονομία 
και το τραπεζικό σύστημα. 

Κλειδί η αντιμετώπιση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων 

Για να βγει το στοίχημα των ελληνικών 
τραπεζών θα πρέπει αφενός η ανάκαμψη 
της οικονομίας να είναι διατηρήσιμη και 
να ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια αφετέρου 
οι τράπεζες να αξιοποιήσουν την κεφα-
λαιακή τους υπερεπάρκεια προχωρώντας 
σε ενεργητική διαχείριση δανείων.  

Η δραστική μείωση του κινδύνου ε-
ξόδου της χώρας από τη Ζώνη του Ευ-
ρώ, κλειδώνει ένα καλό καθαρό επιτο-
κιακό περιθώριο για να βγουν όμως α-
ποδόσεις κεφαλαίου ( RoE) από τις τρά-
πεζες της τάξης του 12% με 15% θα πρέ-
πει να υπάρξει μείωση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων είτε λόγω της πο-
ρείας της οικονομίας είτε λόγω ρυθμί-
σεων από τις τράπεζες. 

Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών 
με βάση τις συντηρητικές παραδοχές 
του πρόσφατου stress test εξασφαλίζει 
τα απαραίτητα κεφάλαια για ενεργητική 
διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων. 

Για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό stress 
test η BlackRock δεν εκτίμησε μόνο τις 
αναμενόμενες ζημιές από το χαρτοφυ-
λάκιο δανείων των τραπεζών, αλλά 
προχώρησε και σε προσαρμογή τυπικά 
ενήμερων δανείων, τα οποία έχουν, ό-
μως, ρυθμισθεί τουλάχιστον μια φορά. 

Για την συγκεκριμένη υποκατηγορία 
η BlackRock υπολόγισε πιθανότητα 
πτώχευσης της τάξης του 30%, αυξάνο-
ντας έτσι το ύψος των NPLs και τις ανα-
μενόμενες ζημιές για τις τράπεζες. 

Με την παραπάνω προσαρμογή οι εγ-
χώριες τράπεζες είναι καλύτερα προε-
τοιμασμένες για τον έλεγχο στην ποιό-
τητα χαρτοφυλακίου δανείων που έχει 
ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα και ο οποίος θα επικεντρωθεί στην 
αξιολόγηση δανείων που έχουν υποστεί 
κάποιας μορφής ρύθμιση ( αναχρηματο-
δότηση, αναθεώρηση όρων κά).

Ταυτόχρονα, η άσκηση προσομοίω-
σης βελτιώνει σημαντικά την ορατότητα 
των επενδυτών ως προς το μεγαλύτερο 
πρόβλημα των ελληνικών τραπεζών: 
την εξέλιξη των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων και την κεφαλαιακή επάρκεια 
για το σχηματισμό των απαραίτητων 
προβλέψεων. 

Προκειμένου να αυστηροποιήσει τα 
κριτήρια η Τράπεζα της Ελλάδος υπο-
λόγισε τις κεφαλαιακές ανάγκες των 
τραπεζών με τα εξής φίλτρα: στο μεν 
βασικό σενάριο να έχουν επαρκείς προ-
βλέψεις ως το τέλος του 2016 για το 
95% των αναμενόμενων ζημιών του 
χαρτοφυλακίου δανείων στη διάρκεια 
ζωής του, στο, δε, δυσμενές να έχουν ε-
παρκείς προβλέψεις για το 85% των ζη-
μιών.  

Συνέχεια από τη σελ. 7

Τράπεζες: Γιατί οι ξένοι «σκουπίζουν» τις ΑΜΚ Άντληση ως  
2,75 δις ευρώ 
από Εθνική! 

Η ισχυρή ζήτηση που υ-
πάρχει στο εξωτερικό για 
ελληνικές τράπεζες κάνει 
την διοίκηση της Εθνικής να 
εξετάζει το ενδεχόμενο να 
αυξήσει τα κεφάλαια που 
προτίθεται να αντλήσει από 
τις αγορές στα 2,75 δις ευ-
ρώ από 2,5 δις ευρώ, που έ-
χει προεξοφλήσει η αγορά. 

Goldman Sachs και 
Morgan Stanley έχουν ανα-
λάβει τη διαχείριση του βι-
βλίου προσφορών για την 
προσφορά μετοχών στο ε-
ξωτερικό μέσω ιδιωτικής 
τοποθέτησης και στόχο την 
άντληση 2,5 δις ευρώ. Το 
βιβλίο ενδέχεται να ανοίξει 
στις 7 Μαίου και να ολοκλη-
ρωθεί στις 9 Μαίου. 

Την επόμενη είναι καθο-
ρισμένη η γενική συνέλευ-
ση της τράπεζας στην οποία 
η διοίκηση θα ανοίξει τα 
χαρτιά της για το αν ακο-
λουθήσει και δημόσια προ-
σφορά μετοχών στην Ελλά-
δα με στόχο την άντληση 
ποσού που δεν θα ξεπερά-
σει το 10% της ιδιωτικής το-
ποθέτησης ( σ.σ 250 εκατ. 
ευρώ) στην ίδια τιμή με αυ-
τή που διαμορφώθηκε στην 
ιδιωτική τοποθέτηση. 

Όπως είναι γνωστό το 
κύριο μέρος των κεφαλαί-
ων της ΑΜΚ θα κατευθυνθεί 
για την κάλυψη των κεφα-
λαιακών αναγκών και σε 
δεύτερο χρόνο για την εξό-
φληση μέρους ή του συνό-
λου των προνομιούχων με-
τοχών, ονομαστικής αξί-
ας1,35 δις ευρώ. 

Είναι πιθανόν όμως μι-
κρό μέρος των κεφαλαίων 
να προορίζεται, σύμφωνα 
με το ενημερωτικό δελτίο, 
για επιθετικές κινήσεις 
στην Ελλάδα, όπως η εξα-
γορά χαρτοφυλακίων άλ-
λων τραπεζών. Αν η ΕΤΕ α-
ντλήσει 2,75 δις ευρώ υ-
περκαλύπτει τις κεφαλαια-
κές της ανάγκες ( 2,18 δις 
ευρώ) και θα έχει το «μαξι-
λάρι» των πωλήσεων περι-
ουσιακών στοιχείων που 
σύμφωνα με το capital plan 
θα αποφέρουν έσοδα 1,04 
δις ευρώ ως το τέλος του 
προσεχούς Ιουνίου. 

Έφεραν φρέσκο χρήμα στο Χ. Α οι τράπεζες 
Οι αυξήσεις των τραπεζών όχι μόνο έφεραν φρέσκο χρήμα στο Χ. Α αλ-

λά λειτούργησαν και ως μαγνήτης για την επάνοδο των long only funds. 
Κεφάλαια όπως αυτά των Capital, Fidelity, BlackRock, κρατικά επενδυ-

τικά ταμεία όπως αυτά της Σιγκαπούρης, της Νορβηγίας, του Ντουμπάι και 
του Αμπουντάμπι και σειρά μικρότερων θεσμικών χαρτοφυλακίων επανα-
τοποθετήθηκαν στο Χ. Α μέσω τραπεζών. 

Η επάνοδός τους συνοδεύτηκε και από τοποθετήσεις σε άλλες μετοχές 
υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης πλην των τραπεζών καθώς συνέ-
πεσε με την αξιοσημείωτη διόρθωση των αποτιμήσεων. 

Με αυτό τον τρόπο επιτεύχθηκε μερικώς η αλλαγή σκυτάλης καθώς μα-
κροπρόθεσμου ορίζοντα επενδυτές που παρακολουθούσαν το Χ. Α αλλά 
δεν τοποθετούνταν λόγω των ακριβών αποτιμήσεων βρήκαν κατάλληλες 
τιμές εισόδου, αγοράζοντας από hedge funds τα οποία κλείδωσαν υψηλές 
αποδόσεις. 

Η αγορά θα χρειασθεί  χρόνο για να αφομοιώσει την εντυπωσιακή διά-
θεση νέων μετοχών από τις τράπεζες και πιθανώς να υποχωρήσει σε χα-
μηλότερα επίπεδα επιβεβαιώνοντας τη ζώνη στήριξης των 360 με 370 μο-
νάδων στον FTSE 25. 

Τα δύο μεγάλα ρίσκα, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς,  είναι η επι-
στροφή του πολιτικού κινδύνου λόγω του αποτελέσματος των Ευρωε-
κλογών και η αδράνεια στην αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων από πλευ-
ράς τραπεζών. 

Μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας επενδυτι-
κής κοινότητας θα συμμετάσχουν στο με-

τοχικό κεφάλαιο της  Eurobank 
η οποία μετά την επιτυχή αύξηση 
κεφαλαίου κατά 2,86 δις ευρώ 
αποτελεί την περισσότερο ιδιω-
τικοποιημένη μεταξύ των τεσ-
σάρων συστημικών τραπεζών. 
Μερικές ώρες πριν κλείσει και 
τυπικά η συνδυασμένη προσφο-
ρά μετοχών Eurobank σε εξωτε-
ρικό και Ελλάδα είχαν συγκε-
ντρωθεί συνολικά πάνω από 5,7 δις ευρώ κε-
φάλαια, υπερκαλύπτοντας το ποσό που ζητούσε 
η τράπεζα κατά περίπου 2 φορές. 

Το ποσό που προσέφεραν οι ξένοι στην ιδιω-
τική τοποθέτηση ξεπέρασε τα 5,3 δις ευρώ και το 
υψηλό ποσοστό οδήγησε αρκετά εγχώρια χαρ-
τοφυλάκια να υποβάλουν προσφορές και στη 
δημόσια προσφορά που έτρεχε για την Ελλάδα 
προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερη θέση 
στην κατανομή των τίτλων.  

Η τιμή της ιδιωτικής τοποθέτησης βγαίνει 

σύμφωνα με πληροφορίες στα 0,31 ευρώ αν και 
τυπικά θα ανακοινωθεί το απόγευμα της Τετάρ-

της ή την Πέμπτη μετά την εκκα-
θάριση του βιβλίου προσφορών 
της ιδιωτικής τοποθέτησης. Ση-
μειώνεται ότι ήδη η  ομάδα βα-
σικών επενδυτών υπό την 
Fairfax ανέβασε την προσφερό-
μενη τιμή ανά μετοχή στην οποία 
δεσμεύεται να αποκτήσει νέες 
κοινές μετοχές της Eurobank 
στα 0,31 ευρώ από 0,30 ευρώ,  

χωρίς να διαφοροποιείται το ποσό της προσφο-
ράς (1,332 δισ. ευρώ).

Σύμφωνα με πληροφορίες προσφορές υπέ-
βαλαν παραδοσιακοί επενδυτές όπως τα funds 
των Pimco, Highfield Moore Capital, JP Morgan 
Asset Management, BlackRock, Wellington, 
Blackstone, Schroders, μεγάλα χαρτοφυλάκια 
όπως η York Capital και κρατικά επενδυτικά κε-
φάλαια. Η εγχώρια προσφορά αναμένεται να ο-
λοκληρωθεί με υπερκάλυψη της τάξης της 1,5 
φοράς.

Eurobank

Μεγάλα ξένα 
χαρτοφυλάκια 

μπήκαν στην 
ΑΜΚ
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ΕΤΕ

i-bank
Με τη βράβευση 10 προτάσεων, ολο-

κληρώθηκε ο διαγωνισμός «i-bank Και-
νοτομία & Τεχνολογία», που διοργάνωσε 
η Εθνική Τράπεζα για τέταρτη συνεχή χρο-
νιά. Στο Διαγωνισμό συμμετείχαν, μεμο-
νωμένα ή σε ομάδες, 571 άτομα και υπο-
βλήθηκαν 344 προτάσεις. Η Ηλεκτρονική 
Επιχειρηματικότητα ήταν η θεματική ενό-
τητα που συγκέντρωσε τις περισσότερες 
προτάσεις, ακολουθούμενη από το Περι-
βάλλον και τον Πολιτισμό. Σημειώνεται ό-
τι το 76% των συμμετεχόντων ήταν ηλικί-
ας μικρότερης των 40 ετών. Ο Διαγωνι-
σμός διοργανώνεται από την Εθνική Τρά-
πεζα σε συνεργασία με τα: Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πανεπιστήμιο Πα-
τρών και Πανεπιστήμιο Κρήτης. Στους νι-
κητές του τέταρτου Διαγωνισμού «i-bank 
Καινοτομία & Τεχνολογία» που διοργά-
νωσε η Εθνική Τράπεζα απονεμήθηκαν δέ-
κα βραβεία:
• Το πρώτο χρηματικό βραβείο €20.000 α-
πονεμήθηκε στην ομάδα των Βούρκου Α-
ντρέα, Μπέλλα Ζήση, Παπαδάκη Ιωάννη 
και Ζαούδη Γιάννη για την πρότασή τους με 
τίτλο ««Pollfish».
• Το δεύτερο χρηματικό βραβείο €10.000 
απονεμήθηκε στην ομάδα των 
Papageorgiou John Marinos, Μαστοράκου 
Ανδρέα και Ανδριανόπουλου Δημητρίου 
για την πρότασή τους με τίτλο «Truckbird».
• Το τρίτο χρηματικό βραβείο €6.000 απο-
νεμήθηκε στην ομάδα των Νικολετάκη Γε-
ωργίου και Ντέλη Παναγιώτας για την 
πρότασή τους με τίτλο «100Mentors».
• Το τέταρτο χρηματικό βραβείο €4.000 α-
πονεμήθηκε στην ομάδα των Κουνάβη 
Χρήστου, Κασιμάτη Άννας, Σωτηρόπουλου 
Διονύσιου και Φούσκα Κωνσταντίνου για 
την πρότασή τους με τίτλο «isMOOD».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ανακοινώ-
θηκε επίσης η έναρξη του πέμπτου Διαγω-
νισμού «i-bank Καινοτομία & Τεχνολο-
γία». Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα α-
νακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Διαγω-
νισμού www.nbg.gr/ibank/innovation κα-
θώς επίσης και στη σελίδα του Facebook 
www.facebook.com/ibanknbg, όλες οι λε-
πτομέρειες του πέμπτου Διαγωνισμού «i-
bank Καινοτομία & Τεχνολογία».

Πώς υπολογίζεται ο φόρος υπεραξίας στα ακίνητα

Αναλυτικά παραδείγματα για τον υπολογισμό του φόρου υπερα-
ξίας ακινήτων περιλαμβάνει εγκύκλιος του γγ  Δημοσίων Εσό-
δων, Χάρη Θεοχάρη, η οποία εστάλη σε όλες τις εφορίες της 

χώρας και στην οποία κοινοποιούνται όλες οι διατάξεις σχετικά με 
τον νέο φόρο. Υπενθυμίζεται ότι ο φόρος υπολογίζεται με συντελε-
στή 15% στη διαφορά που υπάρχει μεταξύ της τιμής πώλησης και της 
τιμής κτήσης του ακινήτου και βαρύνει τον πωλητή, ενώ εξαιρούνται 
από αυτόν ακίνητα που είχαν αποκτηθεί πριν το 2005.

Ενδεικτικά  παραθέτουμε 3  από τα παραδείγματα υπολογισμού 
του φόρου υπεραξίας που περιλαμβάνει η εγκύκλιος:

- Το 2005, έγινε αγορά ενός διαμερίσματος έναντι δηλωθέντος τι-
μήματος 100.000 ευρώ. Πωλείται το 2014 αντί δηλωθέντος τιμήμα-
τος 200.000 ευρώ.

Έτη διακράτησης 9, επομένως συντελεστής απομείωσης 86,1% Υ-
πολογισμός : 200.000-100.000= 100.000 ευρώ * 86,1%= 86.100 Α-
πό το ποσό αυτό αφαιρείται το ποσό των 25.000 ευρώ γιατί ο πωλη-
τής διακράτησε το διαμέρισμα για τουλάχιστον 5 έτη, οπότε η προκύ-
πτουσα υπεραξία είναι 86.100- 25.000=61.000 ευρώ. Φόρος: 
61.000*15%= 9.150 ευρώ.

2. Διαμέρισμα αγοράστηκε το 1999 έναντι δηλωθέντος τιμήματος 
σε ευρώ 70.000. Το 2014 πωλείται με δηλωθέν τίμημα 170.000 ευ-
ρώ. Έτη διακράτησης 15, ο αρχικός συντελεστής απομείωσης 76,4% 
πολλαπλασιάζεται με 0,8 ο τελικός συντελεστής απομείωσης είναι 
61,12%. Υπολογισμός: 170.000-70.000=100.000*61,12%=61.120-
25.000=36.120 ευρώ Φόρος: 36.120*15%=5.418 ευρώ.

3. Αγορά ακινήτου το 1994 έναντι δηλωθέντος τιμήματος 30.000 
ευρώ. Πωλείται το 2014 έναντι δηλωθέντος τιμήματος 80.000 ευ-
ρώ. Η τυχόν προκύπτουσα υπεραξία θεωρείται μηδενική επειδή το α-
κίνητο αποκτήθηκε πριν την 1.1.1995. Υποβάλλεται μηδενική δήλω-
ση φόρου υπεραξίας.

Στη διαπίστωση ότι το πρόγραμμα προσαρμογής της Ελλάδας βρίσκεται 
στη σωστή τροχιά, καταλήγει η έκθεση αξιολόγησης της Kομισιόν που 
δόθηκε στη δημοσιότητα. Η θετική αυτή αποτίμηση αποτέλεσε τη βάση 

για την έγκριση της δόσης των 8,3 δισ. ευρώ από τα οποία τα 6,3 δισ. ευρώ 
θα εκταμιευθούν την ερχόμενη εβδομά-
δα, ενώ οι δύο υποδόσεις των 1 δισ. ευ-
ρώ η καθεμία θα εκταμιευθούν τον Ιού-
νιο και τον Ιούλιο, υπό την προϋπόθεση 
ότι θα έχουν τηρηθεί τα προαπαιτούμε-
να που συμφωνήθηκαν μεταξύ της τρό-
ικα και των ελληνικών αρχών. 

Στην έκθεσή της, εκ 252 σελίδων, η 
Επιτροπή αναφέρει ότι το 2014 θα πρέ-
πει να αναμένεται ανάπτυξη 0,6%, η ο-
ποία το 2015 θα φτάσει το 2,9% και στο 
3,7% το 2016.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, όχημα της 
ανάπτυξης θα είναι οι διαρθρωτικές με-
ταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν από 
τον Μάιο του 2010 στις αγορές προϊό-
ντων και υπηρεσιών, οι οποίες ενίσχυ-
σαν την ανταγωνιστικότητα και βελτίω-
σαν την προσαρμογή της οικονομίας. Τα 
θετικά αποτελέσματα αυτών των πρω-
τοβουλιών αντανακλώνται στις ενισχυ-
μένες εξαγωγές και στην αύξηση των 
επενδύσεων που παρατηρείται, τονίζει 
η Επιτροπή, η οποία υπογραμμίζει ότι η 
ανταγωνιστικότητα συνεχίζει να βελτι-
ώνεται με τον πληθωρισμό να παραμέ-
νει σε χαμηλότερα επίπεδα από το μέσο 
όρο της ευρωζώνης. Ακόμη η Επιτροπή 

σημειώνει ότι οι χρηματοοικονομικές συνθήκες βελτιώνονται, κάτι που α-
ντανακλάται από τη θετική εξέλιξη του δείκτη εμπιστοσύνης έναντι της Ελλά-
δας, τα "σπρέντ" δανεισμού αλλά και από την ανάκαμψη του χρηματιστηρίου 
από το δεύτερο εξάμηνο του 2013 και το πρώτο τρίμηνο του 2014, με τα επι-

τόκια δανεισμού να κυμαίνονται πλέον 
σε επίπεδα κάτω από το Μάιο του 2010. 
Σύμφωνα με την Επιτροπή αν δεν υπάρ-
ξουν καθυστερήσεις ή ελλείψεις στην 
πλήρη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων 
στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, 
τη δημόσια διοίκηση, την καταπολέμη-
ση της διαφθοράς αυτό θα έχει επιπτώ-
σεις στην οικονομική ανάκαμψη και κυ-
ρίως στην απασχόληση, την ενίσχυση 
της παραγωγικότητας αλλά και στη πο-
ρεία μείωσης του χρέους. Επίσης ενδε-
χόμενες καθυστερήσεις στη δημόσια 
διοίκηση και στην βελτίωση της συλλο-
γής εσόδων μπορεί να θέσουν εν αμφι-
βόλω τις δημοσιονομικές επιδόσεις, 
τονίζει η Επιτροπή. Παράλληλα, κρίσι-
μο είναι για την Κομισιόν να συνεχι-
στούν οι ιδιωτικοποιήσεις και οι αλλα-
γές στην αγορά εργασίας ώστε να δημι-
ουργηθεί ένα ελκυστικό περιβάλλον 
για την προσέλκυση ξένων επενδύσε-
ων. Η αποκατάσταση της πιστωτικής ι-
κανότητας στον τραπεζικό τομέα έχει 
καθοριστικό ρόλο στη ενίσχυση της οι-
κονομικής ανάκαμψης και στην προώ-
θηση της απασχόλησης, τονίζει η Επι-
τροπή.

Οι προβλέψεις της  Κομισιόν για την Ελλάδα 

Βλέπει ανάπτυξη 0,6% φέτος και 2,9% το 2015 

οι προβλέψεις για το χρέος 

Σε ότι αφορά το χρέος, η Επιτροπή σημειώνει ότι λόγω της 
παρατεταμένης ύφεσης την περίοδο 2010-13 το χρέος α-
ναμένεται να φτάσει στο ανώτατο επίπεδο του 177% του 

ΑΕΠ την περίοδο 2013-14 ενώ αισθητή πτωτική πορεία ανα-
μένεται από το 2015 καθώς η ανάπτυξη θα ενισχύεται και το 
πρωτογενές πλεόνασμα θα αυξάνεται. 

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το χρέος αναμένεται να μειωθεί 
στα επίπεδα του 125% το 2020 και περίπου στο 112% το 2022 
υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει πλήρης εφαρμογή του 
προγράμματος. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Κομισιόν, οι προ-
βλέψεις αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καλύτερες ε-
πιδόσεις για το χρέος σε περίπτωση που ορισμένες πρωτο-
βουλίες στις αγορές που αφορούν τον τραπεζικό τομέα απο-
φέρουν καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η Επι-
τροπή υπογραμμίζει ότι τα περισσότερα σενάρια που επεξερ-
γάζεται και τα οποία αφορούν τη βιωσιμότητα του ελληνικού 
χρέους επιβεβαιώνουν ότι το χρέος θα έχει πτωτική πορεία. 
Πάντως, η Επιτροπή προειδοποιεί ότι στο ενδεχόμενο ενός 
αρνητικού σεναρίου τότε το χρέος θα μειωθεί αρχικά αλλά 
στη συνέχεια θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Mε βάση πά-
ντως το θετικό σενάριο η Επιτροπή εκτιμά ότι το χρέος θα 
φτάσει στο 110% το 2020.
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Eurolife ERB Ασφαλιστική 

Ενισχύει τα προγράμματα υγείας 
Με δύο σημαντικές βελτιώσεις στα προγράμ-

ματά της με ετησίως ανανεούμενες νοσοκομεια-
κές καλύψεις με απαλλαγή, χωρίς κανένα επιπλέ-
ον κόστος για τον πελάτη, η Eurolife ERB Ασφαλι-
στική επιβεβαιώνει ότι συνδράμει με κάθε δυνατό 
τρόπο τους πελάτες της, καταγράφοντας τις ανά-
γκες τους και παρέχοντάς τους τα εργαλεία και τις 
λύσεις που χρειάζονται. Συγκεκριμένα:
• Η κάλυψη στην Ευρώπη εξισώνεται με αυτή της 
Ελλάδας, γίνεται δηλαδή 100% (μετά την αφαίρε-
ση του εκπιπτόμενου).
• Σε περίπτωση νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκο-
μείο, η όποια απαλλαγή μηδενίζεται.
Οι βελτιώσεις ισχύουν από 07.04.2014, για όλα τα 
συμβόλαια που περιλαμβάνουν τις παρακάτω κα-

λύψεις, ανεξαρτήτως του πότε αυτά ανανεώνο-
νται:
• Premium Νοσοκομειακό 1500€ Economy σε Α’ 
και Β’ θέση
• Premium Νοσοκομειακό 1500€ σε Α’ και Β’ θέ-
ση
• Premium Νοσοκομειακό 750€ σε Β’ θέση

Όπως αναφέρεται, η Eurolife ERB Ασφαλιστική 
έχει ως βασική της αποστολή να βρίσκεται διαρ-
κώς δίπλα στους πελάτες και τους συνεργάτες της, 
«διαβάζοντας» τα μηνύματα των καιρών, μελετώ-
ντας και υλοποιώντας τις προτάσεις των συνεργα-
τών της, προκειμένου να επιτυγχάνει την καλύτε-
ρη κάλυψη των αναγκών των πελατών της.

Την εξαγορά της βρετανικής φαρμακοβιομη-
χανίας AstraZeneca έναντι ποσού περίπου 
100 δισ. δολαρίων επιδιώκει η αμερικανική 

Pfizer, σε μια πιθανή συμφωνία από την οποία α-
ναμένεται να δημιουργηθεί ένας νέος γίγαντας 
στην παγκόσμια φαρμακευτική αγορά. 

Ήδη η   Pfizer επιβεβαίωσε  ότι προσέγγισε, αρ-
χικά τον Ιανουάριο, την AstraZeneca με πρόταση ε-
ξαγοράς, καθώς και ότι υπήρξε και δεύτερη προ-
σέγγιση εκ μέρους της στις 26 Απριλίου, με σκοπό 
να αρχίσουν συζητήσεις για την εξαγορά της. Βάσει 
του σχεδίου της Pfizer, στόχος είναι να υπάρξει ο 
συνδυασμός δύο εταιρειών υπό την σκέπη μας 

βρετανικής εταιρείας holding. Ο νέος όμιλος θα έ-
χει διοίκηση τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη Βρετανία, 
θα διατηρήσει τα κεντρικά γραφεία στη Νέα Υόρκη 
και τη διαπραγμάτευση της μετοχής στο NYSE. 

Η αρχική πρόταση της Pfizer, που έγινε στο Δι-
οικητικό Συμβούλιο της AstraZeneca στις 5 Ια-
νουαρίου, περιλάμβανε έναν συνδυασμό μετρη-
τών και μετοχών και αποτιμούσε την αξία της με-
τοχής της βρετανικής εταιρείας σε 46,61 στερλί-
νες (76,62 δολάρια) – μία προσαύξηση περίπου 
30% (σε σχέση με τη χρηματιστηριακή της αξία) ε-
κείνη την περίοδο. Η αμερικανική εταιρεία ανέφε-
ρε ότι εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο μίας συναλ-

λαγής με την οποία οι μέτοχοι της AstraZeneca θα 
είχαν και πάλι μία σημαντική προσαύξηση της αξί-
ας των μετοχών τους. Η τιμή της μετοχής του βρε-
τανικού ομίλου έκλεισε την Παρασκευή στις 
40,80 στερλίνες, με τη χρηματιστηριακή αξία του 
να διαμορφώνεται σε 51,5 δισ. στερλίνες (86,6 
δισ. δολάρια). Δεδομένου ότι η Pfizer πιθανότατα 
θα πρέπει να προσφέρει υψηλότερο υπερτίμημα 
αυτή τη φορά, η τελική αξία της συμφωνίας μπο-
ρεί να είναι σημαντικά πάνω από τα 100 δισ. δο-
λάρια. Εκπρόσωπος της AstraZeneca δήλωσε ό-
τι η εταιρεία δεν έχει να κάνει άμεσα κάποιο σχό-
λιο για την ανακοίνωση της Pfizer, προσθέτοντας 

ότι θα εξετάσει την αντίδρασή της. Η εξαγορά της 
βρετανικής εταιρείας θα έδινε στην Pfizer μία 
σειρά υποσχόμενων – αν και ακόμη ριψοκίνδυ-
νων – πειραματικών φαρμάκων κατά του καρκί-
νου, γνωστών ως ανοσοθεραπειών, που ενισχύ-
ουν το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου για 
να αντιμετωπίζει όγκους, ενώ μπορεί επίσης να έ-
χει σημαντική εξοικονόμηση κόστους. Η εξαγορά 
μίας ξένης επιχείρησης έχει εξ άλλου λογική για 
την Pfizer, καθώς αυτή διαθέτει δεκάδες δισ. δο-
λαρίων σωρευμένα σε ξένες θυγατρικές της, τα ο-
ποία θα έπρεπε να φορολογηθούν με υψηλούς συ-
ντελεστές, εάν επαναπατρίζονταν στις ΗΠΑ.

προσφέρει πάνω από  100 δισ. δολ. 

H Pfizer εξαγοράζει την AstraZeneca

Παίδων ΜΗΤΕΡΑ:

Νέες θεραπείες  για  συγγενείς 
καρδιοπάθειες 

Η σύγχρονη αντιμε-
τώπιση συγγενών καρ-
διοπαθειών βρέθηκε 
στο επίκεντρο επιστη-
μονικής ημερίδας που 
πραγματοποιήθηκε στο 
ΜΗΤΕΡΑ  με τη συμμε-
τοχή διακεκριμένων ια-
τρών από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Μετα-
ξύ αυτών ήταν ο καθηγητής Αυξέντιος Καλαγκός, παιδοκαρδιοχειρουρ-
γός, διευθυντής Καρδιοαγγειοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημι-
ακού Νοσοκομείου Γενεύης & Επιστημονικός Συνεργάτης Παίδων ΜΗ-
ΤΕΡΑ, που ήταν και ο ένας εκ των διοργανωτών της ημερίδας και ως ε-
πίτιμος προσκεκλημένος ο David Anderson, Καθηγητής Καρδιοχει-
ρουργικής Συγγενών Καρδιοπαθειών Παίδων & Ενηλίκων, Νοσοκο-
μείου Guy’s and St. Thomas’, Λονδίνο & Επιστημονικός Συνεργάτης 
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ. Όπως τονίστηκε σχεδόν  ένα στα 100 παιδιά γεννιού-
νται το χρόνο με συγγενή καρδιοπάθεια. Η τεράστια πρόοδος της Εμ-
βρυικής Υπερηχοκαρδιογραφίας έχει οδηγήσει στη δυνατότητα διά-
γνωσης καρδιοπάθειας μόλις από την 14η εβδομάδα κύησης. Παράλλη-
λα, η εξέλιξη της Παιδοκαρδιολογίας και Παιδοκαρδιοχειρουργικής τις 
τελευταίες δεκαετίες έχει οδηγήσει στην πλήρη αποκατάσταση των εκ 
γενετής καρδιοπαθειών, ούτως ώστε τα παιδιά αυτά να διάγουν μία ε-
ντελώς φυσιολογική ζωή. Ο σωστός χειρουργικός προγραμματισμός 
και τα χειρουργικά αποτελέσματα, ωστόσο, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθ-
μό από την σωστή προεγχειρητική διερεύνηση της καρδιοπάθειας με τις 
μοντέρνες μεθόδους απεικόνισης όπως η μαγνητική τομογραφία καρ-
διάς και η τρισδιάστατη υπερηχογραφία. Πολλές καρδιοπάθειες μπο-
ρούν, επιπλέον, να διερευνηθούν ή και να αντιμετωπιστούν με την διε-
νέργεια ενός επεμβατικού καθετηριασμού καρδιάς, ή ακόμα και με μία 
συνδυαστική πράξη όπως οι υβριδικές επεμβάσεις, τις οποίες διενερ-
γούν Καρδιοχειρουργοί σε συνεργασία με επεμβατικούς Καρδιολό-
γους. Σε δηλώσεις της  η διευθύντρια της Παιδοκαρδιολογικής Κλινι-
κής του Νοσοκομείου Παίδων ΜΗΤΕΡΑ και συνδιοργανώτρια της ημε-
ρίδας, Παιδοκαρδιολόγος, κα Αφροδίτη Τζίφα τόνισε ότι τα αποτέσμα-
τα των παιδοκαρδιοχειρουργικών επεμβάσεων που διενεργούνται σή-
μερα στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ είναι πλέον εφάμιλλα των καλύτερων κέ-
ντρων του εξωτερικού,ενώ ο καθηγητής Αυξέντιος Καλαγκός, τόνισε 
μεταξύ άλλων ότι η προεγχειρητική αντιμετώπιση και η μετεγχειρητική 
πορεία των ασθενών που έχω χειρουργήσει μέχρι σήμερα στο Παίδων 
ΜΗΤΕΡΑ έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία μου. «Τo νοσοκομείο Παί-
δων ΜΗΤΕΡΑ πληροί όλα τα κριτήρια ασφάλειας και ποιότητας, “safe 
and sustainable”, που ορίστηκαν στην Μεγάλη Βρετανία για το ποια ι-
δρύματα δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες Καρδιοχειρουργικής σε νεο-
γνά και παιδιά, σημείωσε από την πλευρά του ο κ. David Anderson. 

ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ

H μερίδα για 
τη σύγχρονη 
παιδιατρική

Πραγματοποιήθηκε με 
μεγάλη επιτυχία η 3η Επι-
στημονική Ημερίδα που δι-
οργάνωσε το ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ 
με τίτλο: «Σύγχρονα Παιδι-
ατρικά Θέματα» υπό την αι-
γίδα της Ελληνικής Ακαδη-
μίας Παιδιατρικής. Το «πα-
ρών» στην εκδήλωση έδω-
σαν 250 παιδίατροι και ια-
τροί άλλων συναφών ειδι-
κοτήτων, οι οποίοι είχαν 
την ευκαιρία να ενημερω-
θούν για θέματα γαστρεντε-
ρολογίας, παιδοχειρουργι-
κής, ενδοκρινολογίας, νευ-
ρολογίας, δερματολογίας, 
ψυχικής υγείας, αναπτυξιο-
λογίας, ρευματολογικών 
παθήσεων, παιδοκαρδιολο-
γίας, παιδοκαρδιοχειρουρ-
γικής, πλαστικής χειρουρ-
γικής, εμβολιασμών και α-
κτινολογίας. Κατά την διάρ-
κεια  των εργασιών ανα-
πτύχθηκαν ενδιαφέροντα 
και σύγχρονα θέματα της 
παιδιατρικής επιστήμης, ε-
νώ μετά το πέρας των ομι-
λιών, οι παρευρισκόμενοι 
είχαν την ευκαιρία να θέ-
σουν καίρια ερωτήματα 
στους ομιλητές.

Η συνεργασία της Interamerican με την τοπική Αυτοδιοίκηση Τήνου, εκτός του πλαισίου της 
παροχής υπηρεσιών άμεσης ιατρικής βοήθειας και ειδικότερα αεροδιακομιδών στους κατοί-
κους του νησιού, διευρύνεται με πρόσθετες παροχές ενημέρωσης για την υγεία και κλινικών 
εξετάσεων από την Αθηναϊκή Mediclinic, γενική κλινική του ομίλου.

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε στη Τήνο, στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, ημερίδα υπό την 
αιγίδα του Δήμου και της Ένωσης Γυναικών Τήνου, κατά την οποία 80 γυναίκες ενημερώθηκαν 
για την σύγχρονη στρατηγική πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και του καρκί-
νου του μαστού. Τα θέματα ανέπτυξαν οι ιατροί συνεργάτες της κλινικής Σπύρος Βλάχος, γυ-
ναικολόγος και Γιώργος Παπάζογλου, χειρουργός μαστού. Ο Βαγγέλης Θωμόπουλος, διευθύ-
νων σύμβουλος και η Νικολέτα Θωμοπούλου, διευθύντρια νοσηλευτικών υπηρεσιών παρου-
σίασαν τις σύγχρονες υπηρεσίες των 14 τμημάτων της κλινικής και ειδικότερα του γυναικολο-
γικού τομέα, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε και ο δήμαρχος Τήνου Παναγιώτης Κροντηράς, ο οποί-
ος εξήρε την κοινωνική σημασία της συνεργασίας με την 

Interamerican και την Αθηναϊκή Mediclinic, με απτά ήδη τα οφέλη για τους κατοίκους της Τή-
νου. Σημαντική ήταν η υποστήριξη στην οργάνωση της εκδήλωσης του Αλέκου Μέγκουλα, το-
πικού συνεργάτη της εταιρείας. 

Οι δύο γιατροί της κλινικής παρείχαν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους επί  δύο ημέρες στο Κέ-
ντρο Υγείας Τήνου, για εξετάσεις γυναικολογικής, μαστού και pap test. Εξετάστηκαν δωρεάν 
συνολικά 120 γυναίκες με χορηγία της Interamerican.

H ομάδα των 
στελεχών και 
των ιατρών  
της Αθηναϊκής 
Mediclinic που 
συμμετείχαν 
στην 
εκδήλωση.

Interamerican-Αθηναϊκή Mediclinic 

Στην Τήνο, για την υγεία των γυναικών
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 International Life

Συμμετείχε στο 
Life Insurance 
Forum

Οι τάσεις και οι προοπτικές 
της ευρωπαϊκής ασφαλιστι-
κής αγοράς, συζητήθηκαν στο  
2ο ετήσιο Life Insurance 
Forum που διοργανώθηκε α-
πό την “Fleming Europe”, στο 
Άμστερνταμ της Ολλανδίας 
και  συμμετείχαν οι μεγαλύτε-
ρες ευρωπαϊκές ασφαλιστι-
κές εταιρίες. Στο συνέδριο 
συμμετείχε ως ομιλητής ο γε-
νικός διευθυντής της Interna-
tional Life, κ. Γιάννης Φουρ-
λής. Στην παρουσίαση του  με 
θέμα “Global Trends in 
Pensions & Investments”, α-
ναφέρθηκε στο συνταξιοδοτι-
κό πρόβλημα, το οποίο αναμέ-
νεται να επιδεινωθεί την επό-
μενη δεκαετία, αλλά  και 
στους τρόπους αντιμετώπισής 
του, τόσο από τους κρατικούς 
φορείς, όσο και από τις ασφα-
λιστικές εταιρίες.

Αναφερόμενος στον τρόπο 
λειτουργίας των συνταξιοδο-
τικών συστημάτων σε παγκό-
σμιο επίπεδο, ο κ. Φουρλής 
τόνισε ότι έχει παγιωθεί η τά-
ση μετατροπής των συνταξιο-
δοτικών συστημάτων καθορι-
σμένης παροχής σε συνταξιο-
δοτικά συστήματα καθορισμέ-
νων εισφορών. Παράλληλα,  
παρουσίασε την επενδυτική 
πολιτική που ακολουθούν τα 
μεγάλα συνταξιοδοτικά τα-
μεία, καθώςκαι τα επενδυτικά 
εργαλεία που χρησιμοποιούν 
για την επίτευξη των οικονο-
μικών στόχων τους. 

Εκτεταμένη αναφορά έγινε 
στις αλλαγές που επιφέρει το 
Solvency II στον τρόπο επένδυ-
σης των αποθεμάτων των α-
σφαλιστικών εταιριών που 
συνδέονται με συνταξιοδοτικά 
προγράμματα , καθώςκαι στις 
νέες συνταξιοδοτικές επιλογές 
που θα προσφέρουν στους πε-
λάτες που θέλουν να ενισχύ-
σουν το εισόδημά τους κατά την 
περίοδο της συνταξιοδότησής 
τους. Συγκεκριμένα, έγινε ανα-
φορά στη δημιουργία Target 
Date Retirement Funds, δηλα-
δή Χαρτοφυλακίων Επενδύσε-
ων, των οποίων η επενδυτική 
πολιτική έχει σχεδιαστεί λαμ-
βάνοντας υπόψη τον χρονικό ο-
ρίζοντα συνταξιοδότησης του 
ασφαλισμένου.

Λ .  Κ η φ ι σ ί α ς  7  &  Ν ε α π ό λ ε ω ς  2 ,  1 5 1  2 3  Μ α ρ ο ύ σ ι ,  Τη λ :  2 1 0  8 1 1 9 0 0 0  •  w w w . i n l i f e . g r

58 ΧΡΟΝΙΑ δίπλα σας, 
με Συνέπεια, Όραμα, Καινοτομία

2014
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AIGAION Ασφαλιστική

Ποιοτική ασφάλιση  
για τουριστικά πλοία 
κάτω των 300 gt

Ετοιμη δηλώνει η  AIGAION Ασφαλιστική  να α-
νταποκριθεί στις νέες ασφαλιστικές ανάγκες των 
τουριστικών πλοίων χωρητικότητας κάτω των 
300gt, που δημιουργεί ο νέος νόμος 4256/2014, ο ο-
ποίος θα εφαρμοστεί από τα λιμεναρχεία της χώρας 
μέχρι το τέλος Απριλίου 2014.Οπως αναφέρει η εται-
ρία, πρωτοστατεί  στα νέα δεδομένα, καθώς η συ-
νεργασία της με τα Lloyds του Λονδίνου και ασφαλι-
στικές εταιρίες A rated της βρετανικής πρωτεύου-
σας, της δίνει τη δυνατότητα να προσφέρει την υψη-
λότερη κάλυψη (capacity) στην εγχώρια αγορά για 
την ασφάλιση αστικής ευθύνης στα συγκεκριμένα 
πλοία, μέχρι  500.000.000 δολάρια. Επίσης εκδίδει 
και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ασφάλισης για χρή-
ση των λιμενικών αρχών.  

Παράλληλα, η εταιρεία έχει υψηλό επίπεδο υπη-
ρεσιών και προσφέρει και άλλες ποιοτικές καλύψεις 
που αφορούν την ασφάλεια του σκάφους. Τα συμβό-
λαιά της, με μοναδικούς όρους, απευθύνονται σε κά-
θε ιδιοκτήτη σκάφους (κάθε μεγέθους) και προσφέ-
ρουν απόλυτη ασφαλιστική κάλυψη. 

Επισημαίνεται ότι με βάση τις διατάξεις που περι-
λαμβάνονται στο άρθο 14 του νέου νόμου, τα πλοία 
με χωρητικότητα κάτω των 300 gt, θα πρέπει υπο-
χρεωτικά να διαθέτουν ασφάλιση αστικής ευθύνης 
για τα παρακάτω ποσά:
Α. Αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες ή θάνατο ε-
πιβαινόντων και τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρου-
ση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, 50.000 ευρώ 
ανά επιβάτη, ενώ το ποσό δεν μπορεί να είναι κατώ-
τερο από 500.000 ευρώ ανά συμβάν.
Β. Αστική ευθύνη για υλικές ζημίες επιβαινόντων και 
τρίτων από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή ο-
ποιαδήποτε άλλη αιτία, 150.000 ευρώ. 
Γ. Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης, 150.000 ευρώ. 

Interamerican 

Oδική βοήθεια
Και  από τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του 

οργανισμού “Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου” και της α-
σφαλιστικής εταιρείας Interamerican, για την υπο-
στήριξη της ανάγκης υπηρεσιών οδικής βοήθειας, 
σηματοδοτείται η  ολοκλήρωση του μεγάλου έργου 
της αναβάθμισης-ανακατασκευής του εθνικού οδι-
κού δικτύου από τις Ράχες Φθιώτιδας μέχρι το Κλει-
δί Ημαθίας. Με βάση τη συμφωνία, η Interamerican 
, ανέλαβε από τις αρχές Απριλίου και έως το τέλος 
του 2015 το έργο ρυμούλκησης και απομάκρυνσης 
από το οδόστρωμα οχημάτων ΙΧΕ (ελαφρών) που α-
κινητοποιούνται λόγω βλάβης ή ατυχήματος, τόσο 
στο αναβαθμισμένο τμήμα του υφιστάμενου αυτοκι-
νητοδρόμου όσο και στο νέο τμήμα που παρακάμπτει 
των παλαιά εθνική οδό στο ύψος των Τεμπών και του 
Πλαταμώνα, σε συνολικό μήκος 230 χιλιομέτρων. Εκ 
μέρους του Αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου τη διαχειρι-
στική ευθύνη της οδικής βοήθειας έχει η διεύθυνση 
λειτουργίας και συντήρησης (τμήμα οδικής λειτουρ-
γίας). Η Interamerican, υποστηρίζει τον αυτοκινητό-
δρομο από πέντε σημεία–σταθμούς και με δέκα ο-
χήματα.

International Life

Μειώνει τα  ασφάλιστρα στο αυτοκίνητο
Σε μεσοσταθμική μείωση της τάξεων του 4% των ασφαλίστρων της στο 

κλάδο αυτοκινήτου, προχώρησε η  International Life.Όπως ανακοινώθη-
κε το  νέο μειωμένο τιμολόγιο ισχύει για τα νέα συμβόλαια που έχουν εκ-

δοθεί μετά τις  5 Μαρτίου 2014, και τις ανανεώσεις μηνός Απριλίου.Στην ανα-
κοίνωση προστίθεται ακόμη ότι η εταιρία  με στόχο να προσφέρει σταθερά προ-
στιθέμενη αξία, αξιοποίησε τα αποτελέσματα του νέου μοντέλου παραμετρικής 
τιμολόγησης που εφαρμόζει, και, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατά-
σταση και τις συνεχείς μεταβολές των δεδομένων της αγοράς, προχώρησε 

στην νέα μείωση ασφαλίστρων για τα συμβόλαια των επιβατικών ιδιωτικής 
χρήσης. Το ποσοστό μείωσης διαφοροποιείται ανάλογα με τις παραμέτρους 
που λαμβάνονται υπόψη κατά την διαδικασία αξιολόγησης του αναλαμβανόμε-
νου κινδύνου. Στην International Life θέτουμε πάντα ως επίκεντρο τον πελά-
τη και  την κάλυψη των αναγκών του. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και ανταποκρι-
νόμενοι στο οικονομικό περιβάλλον, όπως έχει διαμορφωθεί, παρέχουμε σί-
γουρες και ολοκληρωμένες λύσεις με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κό-
στος,δήλωσε σχετικά ο γΓενικός διευθυντής του ομίλου κ. Γιάννης Φουρλής.

Glassdrive

Ανάπτυξη δικτύου και συνεργασιών με τις ασφαλιστικές
Την  ανοδική πορεία και την 

ολοένα μεγαλύτερη αύξη-
ση του μεριδίου της 

Glassdrive® στην  αγορά αντι-
κατάστασης και επισκευής 
κρυστάλλων αυτοκινήτου, α-
νακοίνωσε ο διευθύνων σύμ-
βουλος της Saint-Gobain 
Autover Hellas κ. Κωνσταντί-
νος Δημητρουλάκης, κατά την 
διάρκεια του  6ου ετήσιου συ-
νεδρίου του δικτύου  στη  Θεσ-
σαλονίκη. 

Όπως δήλωσε: «Σ’ ένα δύ-
σκολο οικονομικό περιβάλλον 
όπου η συνολική αγορά του αυ-
τοκινήτου συνεχώς συρρικνώ-
νεται από παράγοντες όπως: η 

μείωση των νέων αδειών, η 
κατάθεση πινακίδων και η ολο-
ένα λιγότερη κυκλοφορία των 
οχημάτων, καταφέραμε να αυ-
ξήσουμε σημαντικά το μερίδιο 
αγοράς μας και να κερδίσουμε 
την εμπιστοσύνη των Ασφαλι-
στικών Εταιριών αλλά και γε-
νικότερα των πελατών μας. Με 
επίκεντρο της φιλοσοφίας μας 
τον άνθρωπο ως πελάτη και ως 
επαγγελματία, εμείς στην 
Glassdrive® στοχεύουμε στη 
συνεχή αναβάθμιση των υπη-
ρεσιών μας και στην εκπαίδευ-
ση των συνεργατών μας, ώστε 
να συνεχίσουμε να παρέχουμε 
υπηρεσίες υψηλών προδια-

γραφών. στην επισκευή και α-
ντικατάσταση κρυστάλλων αυ-
τοκινήτου.»    

Οι στόχοι της Glassdrive®  
για το 2014 είναι η περαιτέρω 

ανάπτυξη του δικτύου της και η 
ανάπτυξη των συνεργασιών 
της με τις ασφαλιστικές εταιρί-
ες, Όπως τόνισε και ο κ. Κων-
σταντίνος Δημητρουλάκης 

«Μας χαροποιεί ιδιαίτερα και 
μας δίνει δύναμη να γίνουμε α-
κόμη καλύτεροι, η εμπιστοσύνη 
που μας δείχνουν τόσο οι α-
σφαλιστικές εταιρίες όσο και οι 
έμπειροι τεχνίτες και επιχειρη-
ματίες οι οποίοι θέλουν να ε-
νταχθούν στη οικογένεια της 
Glassdrive®. Κατά τη διάρκεια 
του συνεδρίου, δόθηκε η ευ-
καιρία τόσο σε παλαιά όσο και 
σε νέα μέλη του δικτύου να  α-
νταλλάξουν απόψεις με τα στε-
λέχη της εταιρίας και να ενημε-
ρωθούν για θέματα που αφο-
ρούν την εμπορική πολιτική, το 
Marketing και τις νέες συνερ-
γασίες της εταιρίας. 

Στιγμιότυπο από το συνέδριο στη Θεσσαλονίκη

Η Prime Insurance διάλεξε φέτος την  Κύπρο 
ως προορισμό επιβράβευσης για τους συνερ-
γάτες που πέτυχαν τον στόχο πωλήσεων, συ-

νοδευόμενοι από τον κ. Αίσωπο, εμπορικό διευθυ-
ντή και τον κ.Νίνο, Διευθυντή Marketing της εται-
ρίας. Με αφορμή την επίσκεψη στο νησί, οι συνερ-
γάτες ξεναγήθηκαν στα γραφεία της μητρικής εται-
ρίας στο κέντρο της Λευκωσίας και γνώρισαν απο 
κοντά το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μ. Μιχαηλίδη 
και όλα τα στελέχη της εταιρίας.   

Χαμογελαστοί και ικανοποιημένοι επέστρεψαν 
στα πάτρια εδάφη θέτοντας στόχο το επόμενο ταξί-
δι! Το φθινόπωρο του 2014 στο κοσμοπολίτικο 
Λονδίνο.

Η Prime Insurance συγχαίρει και παράλληλα ευ-
χαριστεί τους Συνεργάτες και τα ασφαλιστικά γρα-
φεία για την παραγωγική τους δραστηριότητα και 
την επίτευξη του στόχου: ISO ΕΠΕ, Κ. Μιχαηλίδου , 
Budget, A. Συκάλου, Σ. Παγάνη  , Μ. Θεοδωρίδη, 
Ασφ. Γραφεία Κεντρικής Ελλάδος, Interteam, 
Delta Brokers, I. Ρουσόπουλο, Saemens, Βλάση 
Μηλιώνη, IGR Insurance Brokers, Σίσκα Ε. ΕΕ, Πο-
λίτη Βρεττό, Μποζιώτη Α., Σαριδάκη Κ., Νικοδημη-

τρόπουλο Δ., Μπόζα Α., Κατσάνο & Συνεργάτες.

Υποστηρίζει τους αγώνες του ΣΕΓΑΣ
Ο  ΣΕΓΑΣ εν τω μεταξύ ανακοίνωσε ότι  με την  υ-

ποστήριξη της Prime Insurance, οι χιλιάδες δρο-
μείς, συμμετέχοντες, προσωπικό και εθελοντές 
των αγώνων του Run Greece στο Ηράκλειο (στις 
27/4) και τα Ιωάννινα (11/5), καθώς και οι 15.000 
περίπου δρομείς, εθελοντές και προσωπικό που θα 
συμμετάσχουν στον Ημιμαραθώνιο Αθήνας 2014, 
την Κυριακή στις 4 Μαίου, στο κέντρο της Αθήνας, 
θα έχουν ασφαλιστική κάλυψη για τυχόν ατύχημα, 
ενώ το σύνολο της κάθε διοργάνωσης θα είναι κα-
λυμμένο για κάθε αστική ευθύνη. Είναι μεγάλη τι-
μή για την εταιρεία μας να συνεργαζόμαστε με την 

αρχαιότερη αθλητική Ομοσπονδία της χώρας και 
μάλιστα για την υποστήριξη αγώνων μεγάλης μαζι-
κής συμμετοχής που αναδεικνύουν τόσο την πρω-
τεύουσα, όσο και μεγάλες περιφερειακές και πανέ-
μορφες πόλεις της χώρας.  Η ποιότητα των διοργα-
νώσεων του ΣΕΓΑΣ μας ταιριάζει και το σύνθημά 
του «εμείς (οι δρομείς και πολίτες) είμαστε το κέ-
ντρο της πόλης μας» συνάδει απόλυτα με τη δική 
μας φιλοσοφία ότι ο άνθρωπος και οι ανάγκες του 
είναι το «κέντρο» των δραστηριοτήτων της 
PRIME,δήλωσε με αφορμή την συνεργασία ο γενι-
κός διευθυντής της Prime Insurance, κ. Ανδρέας 
Ρούβας.Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις 
του προέδρου του ΣΕΓΑΣ, κ. Κώστα Παναγόπου-
λου.

Prime Insurance

Ταξίδι 
επιβράβευσης 
στην Κύπρο

Οι συνεργάτες της Prime Insurance στην Κύπρο 
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Ιντερσαλόνικα 

Νέος κύκλος 
σπουδών 

Την έναρξη κύκλου σπουδών για την α-
πόκτηση πιστοποιητικού επιπέδου Α’ της 
Τράπεζας της Ελλάδος, στην έδρα του στην 
Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε ο όμιλος Ιντερ-
σαλόνικα, με αφορμή τις εξετάσεις  από την 
Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα μαθήματα που θα αρχίσουν στις 
08/05/2014 θα διεξαχθούν στην έδρα του 
Ομίλου, στο 15ο χλμ Θεσ/νίκης-Περαίας, 
και θα ολοκληρωθούν σε επτά εργάσιμες 
μέρες, μέχρι τις  16/05/2014, σε συνολικά 
35 διδακτικές ώρες. 

Το κόστος των μαθημάτων είναι 200 €, 
ενώ για επιχειρήσεις με άνω των 2 συμμε-
τοχών, το κόστος διαμορφώνεται στα 180 
€. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα διεξα-
γωγής μαθημάτων στο χώρο της ενδιαφε-
ρόμενης επιχείρησης, με πρόγραμμα και 
ωράριο που θα συμφωνηθεί. Στους εγγε-
γραμμένους θα διανεμηθούν δωρεάν εκ-
παιδευτικές σημειώσεις και πρόσθετο υλι-
κό όπου εμπεριέχονται οι παρουσιάσεις 
των εκπαιδευτών οι οποίοι θα αναλύσουν 
διεξοδικά την εξεταστέα ύλη και τεστ προ-
σομοίωσης των εξετάσεων με τα νέα δεδο-
μένα. Όπως σημειώνεται, η  υλικοτεχνική 
υποδομή, τα εποπτικά μέσα και οι έμπειροι 
εκπαιδευτές σε συνδυασμό με το ενδιαφέ-
ρον της διοίκησης για εμπεριστατωμένη 
κατάρτιση και διαρκή επιμόρφωση όσων 
ασχολούνται με την ιδιωτική ασφάλιση δη-
μιουργούν άριστες προϋποθέσεις επιτυχίας 
στις εξετάσεις, που οργανώνονται από την 
Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον βέβαια επι-
δείξουν αντίστοιχη προσπάθεια και οι υπο-
ψήφιοι. Πληροφορίες σχετικά με την εγ-
γραφή στον επόμενο κύκλο σπουδών μπο-
ρούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τον 
υπεύθυνο κ. Βαρσάμη Δημήτριο.

EAEE

Υποχρεωτική  
η ασφάλιση 
αναψυχής

Υποχρεωτική  καθίσταται η ασφάλιση 
επαγγελματικών και ιδιωτικών σκαφών 
αναψυχής μετά την ψήφιση από τη Βου-
λή του νόμου  4256/2014 με αντικείμενο 
τα "Τουριστικά Πλοία και άλλες Διατά-
ξεις",Σύμφωνα με  ανακοίνωση της ΕΑ-
ΕΕ,με το νέο νόμο προβλέπονται, μεταξύ 
άλλων, ρυθμίσεις που αφορούν στην υ-
ποχρέωση ασφάλισης των επαγγελμα-
τικών αλλά και των ιδιωτικών πλοίων 
αναψυχής, ενώ ταυτόχρονα καταργού-
νται οι αντίστοιχες ρυθμίσεις του Ν. 
2743/1999. Η ανακοίνωση επισημαίνει 
ότι οι ρυθμίσεις του νέου νόμου ισχύουν 
από την ημερομηνία δημοσίευσης του 
Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως, δηλαδή από τις 14 Απριλίου 2014. 
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Στρατηγική 
συνεργασία AXA  
και Facebook

Σε  στρατηγική συνεργασία με στόχο την επι-
τάχυνση της συνεργασίας τους σε θέματα εμπο-
ρικής προβολής του ασφαλιστικού ομίλου προ-
χώρησαν η  ΑΧΑ και η Facebook προχώρησαν.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, εξειδικευμέ-
νο προσωπικό της Facebook θα συνεργαστεί με 
την ΑΧΑ, κυρίως στην ανάπτυξη στρατηγικής 
καινοτομίας και ψηφιακών αναλύσεων για την 
ενδυνάμωση της προώθησης του ασφαλιστικού 
Ομίλου στο Facebook και ιδιαίτερα μέσω κινη-
τών συσκευών.Η Facebook θα αναλύει μέσα α-
πό την πλατφόρμα της την επίδραση των δια-
φημιστικών κινήσεων της ΑΧΑ και στελέχη της 
θα εκπαιδεύσουν τους ανθρώπους της ΑΧΑ. Εί-
μαστε ενθουσιασμένοι που αποτελούμε τον 
πρώτο διεθνή ασφαλιστικό οργανισμό που συ-
νεργάζεται με τη Facebook. Ο ψηφιακός κό-
σμος επηρεάζει ιδιαίτερα τη δουλειά μας και εί-
μαστε πεπεισμένοι πως πρόκειται για μια τερά-
στια ευκαιρία, ώστε να κινηθούμε σε αυτόν όσο 
το δυνατόν καλύτερα, στο πλαίσιο της αποστο-
λής μας να προστατεύουμε τους ανθρώπους, τις 
περιουσίες και τα σχέδιά τους μακροπρόθεσμα. 
Το εργαστήριο της ΑΧΑ στο Σαν Φρανσίσκο, στό-
χος του οποίου είναι η βελτίωση της εμπειρίας 
τους πελάτη και η καινοτομία, καθώς και η συ-
νεργασία με τη Facebook αποτελούν σημαντικά 
βήματα στην υλοποίηση της στρατηγικής μας να 
αποτελέσουμε ασφαλιστικό ηγέτη και στα ψη-
φιακά μέσα,ανάφερε η  Veronique Weill, διευ-
θύντρια λειτουργιών του Ομίλου ΑΧΑ.Οπως το-
νίζεται για την  Facebook, η κίνηση αυτή επιβε-
βαιώνει τη θέλησή της να προχωρήσει σε μεγά-
λες συνεργασίες με διεθνείς ομίλους. Μόνο στη 
Γαλλία, η Facebook μετρά 27 εκατομμύρια ε-
νεργούς χρήστες ανά μήνα και 19 εκατομμύρια 
χρήστες ανά ημέρα εκ των οποίων τα 12 εκα-
τομμύρια έρχονται σε επαφή μέσω κινητών συ-
σκευών.«Είμαστε χαρούμενοι για αυτή τη με-
γάλη συνεργασία με τον κορυφαίο ασφαλιστικό 
Όμιλο παγκοσμίως. Είναι σημαντική για εμάς 
και θα μας βοηθήσει να ενισχύσουμε το έργο 
της ΑΧΑ στην ήδη πολύ επιτυχημένη παρουσία 
της στον ψηφιακό κόσμο, δήλωσε από την 
πλευρά του ο  Laurent Solly, CEO της Facebook 
στη Γαλλία.

Την έκθεση «Top Five Global Non-Life Insurance 
Companies: Performance, Strategies and 
Competitive Analysis»,πρόσθεσε στις προ-

σφορές της η εταιρεία ερευνών αγοράς Research 
and Markets και πρόκειται  για μια ανάλυση αντα-
γωνισμού που αφορά τις κορυφαίες (αντ)ασφαλι-
στικές εταιρείες Allianz SE, Munich Re Group, AXA 
S.A., American International Group Inc., και Zurich 
Insurance Group. 

Ειδικότερα η  παγκόσμια αγορά του κλάδου ζη-
μιών είχε εκτιμώμενα έσοδα 2.300,5 δισ. δολαρί-
ων το διάστημα 2006-2011 και ως το 2017 αναμέ-

νεται να αγγίξει τα 2.941,5 δισ. δολάρια με σύνθε-
το ετήσιο ποσοστό αύξησης 4,5%. Η εν λόγω έκθε-
ση εξετάζει χωριστά τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώ-
πη, την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και τον υπόλοιπο 
κόσμο (ROW). Βόρεια Αμερική (η οποία κυριαρχεί 
αυτή τη στιγμή στη βιομηχανία) και Ασία-Ειρηνικός 
αναμένεται να αναπτυχθούν περαιτέρω και δυνα-
μικά το διάστημα 2012-2017. Ο συντάκτης της έκ-
θεσης αναγνωρίζει ότι μεταξύ 2006 και 2011 στις 
χώρες της Ασίας, του Ειρηνικού και του υπόλοιπου 
κόσμου (ROW) καταγράφηκε η μεγαλύτερη ανά-
πτυξη τόσο στα ακαθάριστα ασφάλιστρα όσο και 

στα έσοδα. Από τις πέντε κορυφαίες εταιρείες στον 
κλάδο ζημιών, η Allianz αναδείχτηκε παγκόσμια η-
γέτιδα. Διαπιστώνεται, επίσης, ότι το διαφοροποι-
ημένο γεωγραφικό αποτύπωμα και η ισχυρή θέση 
στην αγορά είναι δύο από τις κινητήριες δυνάμεις 
αυτών των εταιρειών, ωστόσο πρόκληση αποτε-
λούν κωλύματα υπό τη μορφή αυξανόμενων απω-
λειών και αποζημιώσεων εξαιτίας φυσικών κατα-
στροφών ή κανονιστικής συμμόρφωσης. Μαζί με 
την ανάλυση ανταγωνισμού των πέντε μεγάλων 
παικτών της αγοράς και τη γενική τους επισκόπη-
ση, γίνεται ακόμη αναφορά στο γεωγραφικό τους 

αποτύπωμα, στα οικονομικά τους στοιχεία, στην ά-
ποψή τους για την αγορά, στις επιδόσεις τους, στην 
εταιρική στρατηγική και κουλτούρα τους, στην επι-
χειρησιακή δομή τους, ενώ η έκθεση περιλαμβά-
νει, τέλος, και ανάλυση SWOT (Πλεονεκτήματα, Α-
δυναμίες, Ευκαιρίες και Απειλές). 

Τα  στοιχεία που συγκεντρώνει η έκθεση μπο-
ρούν να αξιοποιηθούν πολλαπλά, όπως για επιχει-
ρησιακή ανάπτυξη, στρατηγικό σχεδιασμό, προσδι-
ορισμό μεγεθών και τάσεων αγοράς, ανάλυση α-
νταγωνισμού, επενδυτικές αποφάσεις και από κοι-
νού ανάπτυξη προϊόντων.

Σύμφωνα με την έκθεση Top Five Global Non-Life Insurance Companies

οι πέντε μεγάλοι παίκτες της ασφαλιστικής αγοράς και οι προοπτικές

Δώδεκα εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη 38 
νέων ερευνητών μέσα στο 2013 σε 15 χώρες, 
μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα επένδυσε η 

ΑΧΑ, μέσω του Ταμείου  Ερευνών.Οι επιχορηγήσεις 
του Ταμείου Ερευνών της ΑΧΑ απονέμονται μέσω 
μιας αυστηρής διαδικασίας επιλογής που βασίζεται 
σε ακαδημαϊκά πρότυπα και εποπτεύεται από Επι-
στημονικό Συμβούλιο Ανωτέρων Ακαδημαϊκών και 
Εκπροσώπους του Ομίλου ΑΧΑ. Το Επιστημονικό 
Συμβούλιο υποστηρίζεται από ομάδα διαχείρισης 
που διευθύνει ο Godefroy Beauvallet, επικεφαλής 
του Ταμείου Ερευνών της AXA.

Οι τελευταίοι 12 μήνες ήταν έντονοι για το Ταμείο 
Ερευνών της ΑΧΑ», σημείωσε ο καθηγητής Thomas 
Kirkwood, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλί-
ου και Πρύτανης για τη Γήρανση στο Πανεπιστήμιο 
του Newcastle. Μαζί με την επιλογή 38 σημαντικών 
έργων, χαρτογραφήσαμε τα πιο δυναμικά ερευνητι-
κά πεδία σχετικά με θέματα κινδύνου που σχετίζο-
νται με τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και 
καταβάλαμε προσπάθεια και φαντασία για τον εντο-
πισμό σχετικών και καινοτόμων τρόπων για την υ-
ποστήριξη της διεθνούς έρευνας, γνωστοποίησε ο 
καθηγητής Thomas Kirkwood.Απο την πλευρά της η 
επικεφαλής λειτουργιών του ομίλου ΑΧΑ, 
Véronique Weill, δήλωσε ότι είμαστε πεπεισμένοι 
ότι η υποστήριξη και η ανταλλαγή γνώσης για την 
κατανόηση των κινδύνων είναι πολύ σημαντική για 
την καλύτερη προστασία των ανθρώπων. 

Ερχόμαστε συνεχώς αντιμέτωποι με ακραία και-
ρικά φαινόμενα, θέματα υγείας, την διαχείριση προ-
σωπικών δεδομένων και άλλα αναδυόμενα θέματα. 
Η βελτίωση των γνώσεων για αυτούς τους κινδύ-
νους και η διάδοσή τους στο σύνολο της κοινωνίας 
είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, τόνισε Véronique 
Weill.Η εταιρεία απένειμε επίσης τα πρώτα «Βρα-
βεία AXA» για να ενθαρρύνει την επιστημονική έ-

ρευνα για την καινοτομία και το πρώτο «ΑXA 
Outlook» για να υποστηρίξει μια πρωτοποριακή 
προσέγγιση σχετικά με την εμπλοκή των πολιτών 
στην επιστήμη.Σημειώνεται ότι από την  έναρξή του 
το 2007, το Ταμείο Ερευνών του Ομίλου ΑΧΑ έχει 
δεσμεύσει 114 € εκατομμύρια για τη χρηματοδότη-
ση 410 πανεπιστημιακών ερευνητικών προγραμμά-
των σε 227 ιδρύματα 

ΑΧΑ: Δώδεκα εκατ. ευρώ για στήριξη 38 νέων ερευνητών

Interamerican: 
Έμφαση στην 
προστασία του 
περιβάλλοντος 

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της 
Interamerican  για την προστασία του 
περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση 
των συνεπειών της ατμοσφαιρικής ρύ-
πανσης υπογραμμίζει η χορηγική υπο-
στήριξη του Ecocity από την εταιρεία, 
για την παρουσίαση των στοιχείων για 
την αιθαλομίχλη σε Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη. Ο εθελοντικός οργανισμός για 
το περιβάλλον, που παρακολουθεί την 

επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, παρου-
σίασε πρόσφατα τα στοιχεία για τη συ-
γκέντρωση μικροσωματιδίων και καρ-
κινογόνων πολυαρωματικών υδρογο-
νανθράκων, τα οποία καταγράφηκαν 

κατά τον περασμένο χειμώνα από το Ιν-
στιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και 
Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Α-
στεροσκοπείου Αθηνών, με την συνερ-
γασία του ΕΚΦΕ Δημόκριτος, του ΙΤΕ/

ΙΕΧΜΗ-Πατρών και των πανεπιστημί-
ων Αιγαίου, Κρήτης, Ιωαννίνων, και 
Georgia Tech. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 
το πρόβλημα επιδεινώθηκε κατά το 
2013 -ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη- από 
την υποκατάσταση των συμβατικών 
καυσίμων από βιομάζα και ξύλα. Η δι-
απίστωση επιτάσσει την ανάγκη της ε-
φαρμογής μιας στρατηγικής που θα 
μειώσει τη ρύπανση από τη θέρμανση 
και τα καύσιμα των οχημάτων, όπως ε-
πισημαίνει το Ecocity. Οπως τονίζεται 
η Interamerican, έχει αναλάβει σοβα-
ρές δεσμεύσεις για το περιβάλλον και 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλ-
λαγής ως μέλος της Οικονομικής 
Πρωτοβουλίας του Περιβαλλοντικού 
Προγράμματος του ΟΗΕ (UNEPFI), ευ-
θυγραμμισμένη και με τις Αρχές της Α-
ειφόρου Ασφάλισης στη διαμόρφωση 
των οποίων συμμετείχε κατά το 2012.
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ERGO 

Κοινωνική 
υπευθυνότητα 

Ο κ. κ. Στάθης Τσαούσης

Μια μοναδική συναυλία προσέφερε στους 
Έλληνες φίλους του ο Salvatore Adamo απο-
κλειστικά για την ενίσχυση των σκοπών του Ι-
δρύματος “International Foundation for 
Greece”, η οποία πραγματοποιήθηκε και με τη 
στήριξη της ERGO. 

H ERGO επέλεξε να σταθεί αρωγός των 
προσπαθειών του International Foundation 
for Greece (IFG) και να στηρίξει ακόμη ένα ση-
μαντικό γεγονός με έντονα κοινωνικό χαρα-
κτήρα, καθώς τα έσοδα της συναυλίας θα δι-
ατεθούν για την αγορά ασθενοφόρων για το 
ΕΚΑΒ. Ο σκοπός των δράσεων του ιδρύματος 
να στηρίζει ομάδες πληθυσμού που αντιμετω-
πίζουν σοβαρά προβλήματα σε αυτή τη δύ-
σκολη συγκυρία για τη χώρα μας, συνάδει α-
πόλυτα με την εταιρική μας φιλοσοφία και την 
πάγια δέσμευση της εταιρίας μας να ενεργεί 
με γνώμονα την κοινωνική υπευθυνότητα, γι’ 
αυτό και αποφασίσαμε να στηρίξουμε έμπρα-
κτα και τη διοργάνωση αυτής της συναυλίας, 
δήλωσε ο διευθυντής τομέα εμπορικών λει-
τουργιών της εταιρίας κ. Στάθης Τσαούσης. 

AIG

Καμπάνια 
Με κεντρικό μήνυμα «Άλλαξε τώρα σε 

AIG», η νέα τηλεοπτική καμπάνια για την α-
σφάλιση του αυτοκινήτου βρίσκεται στον αέ-
ρα, εστιάζοντας στα οικονομικά οφέλη και τις 
εκπτώσεις που απολαμβάνουν οι ασφαλισμέ-
νοι της AIG.

Η καμπάνια εστιάζει στα οφέλη για τον ο-
δηγό, μέσω του οικονομικού ασφαλίστρου και 
των εκπτώσεων που παρέχει η AIG. Υπενθυ-
μίζεται ότι οι εκπτώσεις που παρέχονται μέσω 
του προγράμματος ασφάλισης αυτοκινήτου 
είναι:
• Έως και 20% για τον προσεκτικό οδηγό
• 5% για κάθε επιπλέον όχημα που ανήκει 
στην ίδια οικογένεια
• 5% για αγορά ετήσιου συμβολαίου
• 5% στην πρώτη ανανέωση του συμβολαίου 
και επιπλέον 5% με τη συμπλήρωση δυο χρό-
νων
• 10% λόγω ασφάλισης της κύριας κατοικίας
• 5% για αυτοκίνητα με εκπομπές ρύπων χα-
μηλότερες από140g/km CO2
• 5% στα καινούργια αυτοκίνητα με πλήρη 
κάλυψη για όσο διάστημα παραμείνουν α-
σφαλισμένα στην AIG




