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Την  κατάργηση του «σπουδαίου λόγου» ως λόγου 
καταγγελίας της σύμβασης από την ασφαλιστική 
εταιρεία, ζητούν μεταξύ άλλων αιτημάτων, οι α-

σφαλιστικοί διαμεσολαβητές στον διάλογο που έχει α-
νοίξει μεταξύ  της  Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών 
Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και της Ένωσης Ασφαλιστικών Δια-
μεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ). Στη συνάντηση που έ-
γινε πρόσφατα μεταξύ αντιπροσωπειών των δυο φο-
ρέων συμφωνήθηκε να κατατεθούν από πλευράς ΕΑ-
ΔΕ συγκεκριμένες προτάσεις για όλα τα σημεία των 
συμβάσεων που δημιουργούν τριβές στις σχέσεις α-
σφαλιστών και εταιρειών.

Η ΕΑΔΕ προχώρησε σε συγκεκριμένες προτάσεις 
τις οποίες απέστειλε στην ΕΑΕΕ και οι οποίες θα εξετα-
σθούν σε διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης.

Οι διαμεσολαβητές έχουν επιλέξει ορισμένα σημεία 
και εστιάζουν τις παρατηρήσεις τους σε αυτά καθώς ε-
παναλαμβάνονται σε πολλά σχέδια συμβάσεων και κα-
νονισμούς πωλήσεων ασφαλιστικών εταιρειών.

Κορυφαίο σημείο ο «σπουδαίος λόγος» ως λόγου 
καταγγελίας της σύμβασης. Οι οργανώσεις των διαμε-
σολαβητών θεωρούν ότι η έννοια «σπουδαίος λόγος» 
συνιστά μία επικίνδυνη ασάφεια. Θα πρέπει προσθέ-
τουν να γίνεται αναφορά σε παράνομη, άδικη συμπερι-

φορά κ.λ.π. Οι διαμεσολαβούντες δέχονται ότι η Εται-
ρεία δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση εγγράφως 
επιδίδοντας εξώδικο, άμεσα, χωρίς να τηρήσει οποια-
δήποτε προθεσμία και χωρίς να καταβάλει οποιαδήπο-
τε αποζημίωση ή προμήθεια στον Ασφαλιστικό Διαμε-
σολαβητή, επιφυλασσόμενη να αναζητήσει και αποκα-
τάσταση κάθε είδους ζημίας της, αν υπήρξε από μέρους 
του διαμεσολαβητή συμπεριφορά που προέρχεται από 
βαρύ παράπτωμα του που συνεπάγεται αστική ή ποινι-
κή ευθύνη του.

Θεωρούν ότι λόγοι Καταγγελίας της Σύμβασης από 
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MetLife Alico 
εναρμονίζεται με την 
παγκόσμια οικογένεια 
της MetLife

Η  MetLife Alico γιόρτασε 50 χρόνια επι-
τυχημένης δραστηριότητας στην Ελλάδα και 
ανακοίνωσε την μετονομασία της σε MetLife, 
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Ο κ. Μιχ. Χατζηδημητρίου

Ο κ. Michel Khalaf

Ο κ. Δ. Μαζαράκης

Ο  κ. Γ. Ζερβουδάκης
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Ποιος είναι ο 
νέος τσάρος 
της Οικονομίας 

Είναι καθηγητής στο Τμήμα 
Χρηματοοικονομικής και Τραπε-
ζικής Διοικητικής του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς, και Οικονομι-
κός Σύμβουλος & Επικεφαλής 
Οικονομικών Μελετών του ομί-
λου της Eurobank,από την οποία 
αποχώρησε  προκειμένου να α-
ναλάβει τη θέση του υπουργού 
Οικονομικών. Διατέλεσε Διευ-
θυντής του Οικονομικού Γραφεί-
ου του Πρωθυπουργού Λουκά 
Παπαδήμου. Είναι Ερευνητικός 
Εταίρος στο Centre for Economic 

Policy Research του Λονδίνου και στο Centre for Money, Banking and Institutions του Surrey Business School. Εί-
ναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών καθώς και εκπρόσωπος της στο EBF- 
EMAC. Επίσης είναι μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του CIIM, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΟΒΕ και του ελ-
ληνικού Ιδρύματος Harvard.Είναι κάτοχος διδακτορικού Διπλώματος στα Οικονομικά από το Berkeley-Καλιφόρνια 
USA (1983), και Master of Science και Bachelor of Arts στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά από το Harvard-
Μασαχουσέτη USA (1978). Έχει διατελέσει Επίκουρος Καθηγητής στο Barnard College, Columbia University (1983-
1989), και Αναπληρωτής και στη συνέχεια Τακτικός Καθηγητής στο Rutgers University- Νέα Υερσέη (1989-1993).
Την τετραετία 2000–2004 διετέλεσε Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, κ. Σημίτη. Έχει ε-
κτεταμένη εμπειρία σε κεντρικές τράπεζες και τον ιδιωτικό τραπεζικό τομέα: Υπήρξε ο Οικονομικός Σύμβουλος του 
Ομίλου στην Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ-1,38% της Ελλάδος(1996-2000), Οικονομικός Σύμβουλος στην Τράπεζα της Ελλά-
δος ΕΛΛ+0,34% (1994-1995), όπου υπήρξε Αναπληρωτής του Διοικητή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και 
Σύμβουλος Ερευνών στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης (1987-1993).Το επιστημονικό του έργο έχει δη-
μοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά κύρους.

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

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

ευθέντα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εται-
ριών Ελλάδας για την παραγωγή ασφαλίστρων, η 
Allianz Ελλάδος, όπως αναφέρει,  κατάφερε εν μέ-
σω μίας ακόμη υφεσιακής χρονιάς για την ασφαλι-
στική αγορά, να αυξήσει το συνολικό μερίδιο αγο-
ράς στο 4,9%, από 4,5% που ήταν στο τέλος του 
2012. Το 2013 έκλεισε για την Allianz Ελλάδος με 
τον κύκλο εργασιών  να διαμορφώνεται περίπου 
στα επίπεδα του 2012, και σε αξία να ανέρχεται στα 
€ 203,6 εκατ. από το σύνολο των δραστηριοτήτων 
(ασφαλίσεις, αμοιβαία κεφάλαια και λοιπές θυγα-
τρικές), μειωμένο κατά μόλις 0,7% από το 2012. Η 
λειτουργική κερδοφορία κυμάνθηκε σε υψηλά για 
τα δεδομένα της περιόδου επίπεδα, και διαμορφώ-
θηκε στα € 18,9 εκατ. από € 23,0 εκατ., σύμφωνα 
με τα πλάνα και τους σχεδιασμούς της εταιρίας. Ο-
λοένα και περισσότεροι άνθρωποι εμπιστεύονται 
την Allianz Ελλάδος για την κάλυψη των ασφαλι-
στικών τους αναγκών, με αποτέλεσμα στο κλείσι-
μο του 2013 η Allianz να προσφέρει ασφαλιστική 
κάλυψη σε περισσότερους από 330.000 πελάτες, 
διευρύνοντας την πελατειακή της βάση μέσα σε έ-
να έτος κατά περισσότερο από 37.000 πελάτες. Κα-
ταφέραμε για μια ακόμη χρονιά να πετύχουμε τους 
στόχους μας και  αυτό είναι μία πραγματικότητα ό-
χι μόνο για τα οικονομικά μας μεγέθη, αλλά και για 
ποιοτικούς δείκτες που πιστοποιούν το υψηλό επί-
πεδο λύσεων και υπηρεσιών που προσφέρουμε 
στους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται,τόνισε ο 
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Allianz 
Ελλάδος, κ. Πέτρος Παπανικολάου. Κατακτήσαμε 

για μία ακόμη χρονιά την 
πρώτη θέση μεταξύ των 
κύριων ανταγωνιστών μας 
στον κλάδο των Γενικών 
Ασφαλίσεων στο Δείκτη 
Καθαρών Υποστηρικτών. 
Το γεγονός αυτό, δηλαδή 
ότι όλο και περισσότεροι 
άνθρωποι συστήνουν τις 
λύσεις και τις υπηρεσίες 
μας σε πρόσωπα του φιλι-
κού ή συγγενικού τους πε-
ριβάλλοντος, μας δεσμεύει 
να συνεχίσουμε να βελτιω-
νόμαστε συνεχώς με σοβα-
ρότητα, υπευθυνότητα και 
συνέπεια, πρόσθεσε ο κ. 
Παπανικολάου.

Αναφορικά με την προο-
πτική της Allianz Ελλάδος 
για το 2014, ο κ. Παπανι-
κολάου ανέφερε ότι η αγορά μας θα είναι δύσκολη 
για μία ακόμη χρονιά, αλλά είμαστε σωστά τοποθε-
τημένοι ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε πε-
ραιτέρω το μερίδιο αγοράς μας. Συνεχίζουμε να ε-
πενδύουμε στην ψηφιοποίηση με την παροχή τε-
χνολογικών λύσεων προς τους συνεργάτες και 
τους πελάτες μας, εξασφαλίζοντας χαμηλότερα 
κόστη λειτουργίας και, κυρίως, περαιτέρω βελτί-
ωση των υπηρεσιών μας. Μιλώντας για τις πρό-
σφατες εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά, ο κ. Πα-
πανικολάου επεσήμανε τις ουσιαστικές παρεμβά-
σεις της εποπτικής αρχής για την καλύτερη θωρά-
κιση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του κλά-

δου, υπογράμμισε ω-
στόσο ότι «δυστυχώς, 
ακόμη και φέτος μερί-
δα της αγοράς επιμένει 
σε πολιτικές χορήγη-
σης πιστώσεων για τα 
ασφάλιστρα, διάρκει-
ας δύο, τριών ή και πέ-
ντε μηνών, όταν το α-
σφαλιστικό προϊόν 
προβλέπει το αυτονό-
ητο: παροχή ασφαλι-
στικής κάλυψης αφού 
πληρωθούν τα ασφά-
λιστρα. Είμαστε βέβαι-
οι ότι η Εποπτεία δε θα 
επιτρέψει τη διατήρη-
ση τέτοιων αθέμιτων 
πρακτικών που λει-
τουργούν εις βάρος 
του θεσμού της ιδιωτι-

κής ασφάλισης και, εν τέλει, τιμωρούν άδικα τον 
Έλληνα καταναλωτή και όσες ασφαλιστικές εται-
ρίες αναπτύσσονται σεβόμενες τους κανόνες λει-
τουργίας της αγοράς και τον υγιή ανταγωνισμό.»
ΓΕνΙΚΕΣ ΑΣφΑλΙΣΕΙΣ: Αύξηση μεριδίου αγο-
ράς, υψηλή αποθεματοποίηση και μειώσεις στα α-
σφάλιστρα

Αύξηση κατά 2,7% στα μικτά εγγεγραμμένα α-
σφάλιστρα πέτυχε η Allianz στον κλάδο Γενικών 
Ασφαλίσεων, όταν συνολικά η αγορά σημείωσε 
πτώση κατά 5,5% σύμφωνα με στοιχεία της Ένω-
σης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Συγκεκρι-
μένα η συνολική παραγωγή της Allianz στις Γενι-

κές Ασφαλίσεις διαμορφώθηκε στα € 110,8 εκατ. 
Επιπλέον, η Allianz Ελλάδος σταθερά προσηλω-
μένη στη ενδυνάμωση της σχέσης εμπιστοσύνης 
με τους ασφαλισμένους της, εξασφάλισε υψηλή ε-
πάρκεια αποθεμάτων, αυξάνοντας στο τέλος του 
2013 τη συνολική αποθεματοποίηση κατά περισ-
σότερες από 20 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση 
με το 2012, αγγίζοντας το 182,6%.Η δίκαιη τιμολο-
γιακή πολιτική της Allianz Ελλάδος σε συνδυασμό 
με την καλή διαχείριση του κόστους είχαν ως απο-
τέλεσμα τη διαμόρφωση του δείκτη Combined 
Ratio (Αποζημιώσεις και Έξοδα προς ασφάλιστρα) 
στο 83,1%.Μέσα στο 2013 η Allianz Ελλάδος προ-
χώρησε σε μία σειρά μειώσεων στο τιμολόγιο Αυ-
τοκινήτου, Κατοικίας και Σκαφών, με στήριγμα την 
καλή εικόνα της λειτουργικής κερδοφορίας.
ΑΣφΑλΙΣΕΙΣ ΖωήΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ: Ενίσχυση μερι-
δίου αγοράς

Καλύτερη εικόνα από την αγορά επέδειξε η 
Allianz Ελλάδος και στον Κλάδο Ασφαλίσεων Ζω-
ής, όπου κέρδισε μερίδια αγοράς, με την παραγω-
γή να διαμορφώνεται στα € 89,7 εκατ. το 2013, 
μειωμένη κατά 5,2% σε σύγκριση με το προηγού-
μενο έτος, όταν στο σύνολό του ο κλάδος την αντί-
στοιχη περίοδο συρρικνώθηκε κατά 14,1%. 

Παράλληλα με τον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων, 
ευνοϊκές τιμολογιακές παρεμβάσεις έγιναν και στο 
τιμολόγιο των Προγραμμάτων Υγείας νέας γενιάς 
“My Health”. 

Προσωρινά οικονομικά στοιχεία, βάσει Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων.

Οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις θα δημο-
σιευθούν μέσα στις προθεσμίες που ορίζουν οι Αρ-
χές.

γκίκας Χαρδούβελης:

πρέπει να κάνουμε και αυτά που 
θέλουμε εμείς και όχι μόνον 
αυτό που θέλει η τρόικα
Το στίγμα της πο-

λιτικής που θέλει 
να ακολουθήσει 

στην οικονομία ως νέ-
ος υπουργός Οικονο-
μικών, έδωσε ο καθη-
γητής Γκίκας Χαρδού-
βελης, κατά την τελετή 
παράδοσης-παραλαβής 
στο υπουργείο Οικονο-
μικών. Θα συνεχίσω το 
έργο του Γιάννη Στουρ-
νάρα χωρίς αλλαγή στη 
φιλοσοφία. Καλή είναι η 
Τρόικα, όταν μας δίνει έ-
ναν "μπούσουλα", αλλά ε-
μείς αποφασίζουμε πού 
θέλουμε να πάμε ως χώρα. 
Να προσέξουμε τους μι-
κρομεσαίους και τα νοικο-
κυριά. Όλοι έχουμε καταλά-
βει τις συνέπειες της ύφεσης, αλλά σε 
αυτό το υπουργείο πρέπει να κοιτάμε και 

τα νούμερα. Πρέπει να ισο-
σκελίσουμε τους προϋπο-
λογισμούς. Πρέπει να ι-
σορροπήσουμε. Και η Α-
ριστερά πρέπει να κοιτά 
τα νούμερα στον προϋπο-
λογισμό, αλλά και η Δε-
ξιά πρέπει να κοιτά τις α-
νάγκες των νοικοκυ-
ριών. Δεν είμαστε εκεί 
που ήμασταν πριν δύο 
χρόνια. Από φέτος για 
πρώτη φορά το εισό-
δημα του πολίτη θα 
βελτιωθεί. Αφήνουμε 
πίσω το φαύλο κύκλο 
και μπαίνουμε σε έ-
ναν ενάρετο κύκλο 
της οικονομίας, η α-
νάκαμψη έρχεται. Έ-

χουμε ακόμη πρόβλημα όμως. Πρέπει να 
διαφυλάξουμε την αξιοπιστία μας, τόνισε 
ο νέος υπουργός Οικονομικών.

Allianz ελλάδος: ενίσχυση μεριδίου αγοράς στο 4,9% το 2013

Ο κ.Πέτρος Παπανικολάου

Δημοσίευμα του Νextdeal( 
2005)  με τις θέσεις  

του Γκίκα Χαρδούβελη για  
τις ασφαλιστικές εταιρίες 
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

βαρύ παράπτωμα που συνεπάγεται 
αστική ή ποινική του ευθύνη θεω-
ρούνται είναι μεταξύ άλλων η δόλια 
ενέργεια σε βάρος της Εταιρείας ή 
των νομίμων εκπροσώπων της με 
την ιδιότητα των αυτ, η  κατάχρηση 
χρημάτων, η συμπεριφορά που βλά-
πτει την περιουσία ή τη φήμη της Ε-
ταιρείας. Αντιθέτως καταγγελία της 
Σύμβασης του Διαμεσολαβητή, για 
σπουδαίο λόγο που δεν αποτελεί 
βαρύ παράπτωμα που να συνεπάγε-
ται αστική ή ποινική του ευθύνη, θα 
πρέπει να υποχρεώνει την εταιρεία 
να καταβάλλει, την αποζημίωση που 
προβλέπεται από τον Νόμο, καθώς 
και κάθε ζημία του που συνδέεται με 
τη λύση της Σύμβασης.

Ένα άλλο σημείο είναι το δικαίω-
μα της εταιρείας να τροποποιεί τον 
Κανονισμό Πωλήσεων. Χαρακτηρι-
στικά συμβάσεις αναφέρουν ότι 
«Παρέχεται δικαίωμα στην Εταιρεία 
να τροποποιεί μονομερώς τους ό-
ρους συνεργασίας εκ του Κανονι-
σμού Πωλήσεων». Οι διαμεσολα-
βητές απαντούν ότι η σύμβαση μετα-
ξύ Ασφαλιστικής Εταιρείας και Δια-
μεσολαβητή είναι αμφοτεροβαρής 
και για την τροποποίηση της απαιτεί-
ται η συμφωνία και των δύο μερών. 
Επίσης ο Κανονισμός Πωλήσεων 
της εταιρείας αποτελεί, σύμφωνα με 
τις πράξεις της ΤτΕ, αναπόσπαστο 
μέρος της σύμβασης και συνεπώς 
τυχόν μονομερής τροποποίηση αυ-
τού, συνιστά μονομερή τροποποίηση 
των όρων της σύμβασης.

Εδώ οι εκπρόσωποι των εταιρει-
ών αντιτείνουν ότι δεν μπορεί να δε-
σμεύεται η εταιρεία στην μη αλλαγή 
του Κανονισμού.

Ένα άλλο σημείο τριβής είναι ο 
χαρακτηρισμός της πρώτης προμή-
θειας ως «πλήρη αποζημίωσή του 
για την τοποθέτηση της ασφάλισης 
στην Εταιρεία και οι υπόλοιπες, για 
να παρέχει ικανοποιητικές υπηρεσί-
ες στο λήπτη της ασφάλισης»

Οι ασφαλιστές θεωρούν  νομικά 
προβληματικό τον διαχωρισμό της  
προμήθειας σε προμήθεια πρόσκτη-
σης και προμήθεια εξυπηρέτησης 
του συμβολαίου. Τέλος οι ασφαλι-
στές θεωρούν ότι δεν είναι λογικό η 
εταιρεία να απαγορεύει στον ασφα-
λιστή να δημοσιεύει κείμενα, να αρ-
θρογραφεί χωρίς προηγούμενη ά-
δεια της ασφαλιστικής εταιρείας στο 
βαθμό που οι δημοσιεύσεις ή αρ-
θρογραφία αφορούν το επάγγελμα, 
τον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης 
και όχι την εταιρεία.

ζητείται κατάργηση  
του «σπουδαίου 
λόγου»
Συνέχεια από τη σελίδα 1
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ο φίλος  
κ. Χαρδούβελης

ο νέος Υπουργός Οικονομικών κ. Γκίκας Χαρ-
δούβελης είναι παλιός γνώριμος της ελλη-

νικής ασφαλιστικής αγοράς , αφού εκτός των 
άλλων συμμετείχε ως προσκεκλημένος και σε 
εκδηλώσεις φορέων του κλάδου, όπως της Έ-
νωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. 

Επίσης όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το 
nextdeal.gr έχει πολύ κα-
λές προσωπικές σχέσεις 
και με τον πρόεδρο της Ε-
ΑΕΕ κ. Αλέξανδρο Σαρρη-
γεωργίου. Με δεδομένες  
και τις γενικότερες από-
ψεις του για την οικονο-
μία, η ασφαλιστική αγορά 

μπορεί  να προσδοκά κάποιου είδους στήριξη 
του κλάδου από τον νέο Υπουργό Οικονομιών 
και να συνεχισθεί έτσι μία καλή παράδοση πολύ 
καλής συνεργασίας  που ξεκίνησε με Υπουργό 
Οικονομικών τον κ. Γιάννη Στουρνάρα.

Για το επόμενο διάστημα η ελληνική ασφαλιστι-
κή αγορά  εκτός των θεμάτων του Solvency II, θα ή-
θελε ακόμη να προωθηθούν με τη συνεργασία του 
νέου Υπουργού. Η οριστικοποίηση των μέτρων επι-
βίωσης του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων , 
η λύση του προβλήματος των ασφαλισμένων της Α-
σπίς Πρόνοια (σε συνεργασία με τον αναπληρωτή 
Υπουργό Χρήστο Σταϊκούρα) και βέβαια η μεγάλη 
μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Ήδη στην τελευ-
ταία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου α-
ναφέρεται  ότι  Τράπεζα της Ελλάδος αξιολόγησε την 
ικανότητα του ασφαλιστικού τομέα να αναλάβει ρό-
λο σε νέα  συνταξιοδοτικά σχήματα της κοινωνικής 
ασφάλισης (επαγγελματικά ταμεία) και στο πλαίσιο 
αυτό τον Ιούνιο του 2015, η ΤτΕ θα καταρτίσει μια λί-
στα με πρόσθετες αλλαγές στη νομοθεσία  που αφο-
ρά την λειτουργία της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώ-
ρα μας.

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.

Του Λάμπρου  
Καραγεώργου

ΕΑΕΕ: Πτώση 42% στις ζημιές  
του κλάδου ασφάλισης  
πληρωμάτων πλοίων

Κατά 2,9% μειώθηκε η παραγωγή ασφαλίστρων στον κλά-
δο ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων το 2013  και έφτασε 
τα 3,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο δείκτης ζημιών του κλά-

δου μειώθηκε την ίδια χρονιά στο 42,2%, επίδοση η οποία εί-
ναι μια από τις καλύτερες επιδόσεις των τελευταίων ετών.Ο 
δείκτης ζημιών και προμηθειών υπολογίζεται στο 54% για την 
οικονομική χρήση του 2013 (από 55,3% το 2012) και επίσης α-
ποτελεί μία πολύ καλή επίδοση. Παράλληλα, όλα τα παραγω-
γικά μεγέθη του κλάδου που καταγράφηκαν από την έρευνα 
της ΕΑΕΕ συνέχισαν να μειώνονται (προμήθειες, αποζημιώ-
σεις, προβλέψεις).

 Σε σύγκριση με τους λοιπούς κλάδους κατά Ζημιών (δηλα-
δή εκτός της Αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων) σύμφωνα 
με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (έτους 2012), η ασφάλιση 
πληρωμάτων πλοίων εμφανίζει παρόμοιο δείκτη ζημιών αλ-
λά μικρότερο κόστος πρόσκτησης εργασιών, ενώ ο δείκτης 
ζημιών και προμηθειών κινείται σε παρόμοια επίπεδα. Τέλος, 
οι εκκρεμείς αποζημιώσεις ως προς την παραγωγή ασφαλί-
στρων του κλάδου μειώθηκαν στο 61,5% και είναι υψηλότε-
ρες σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή των λοιπών κλάδων κατά 
Ζημιών.

Tην πρόθεσή του να προχωρήσει 
σε Δημόσια Προσφορά (ΙΡΟ) για 
την εισαγωγή της εταιρίας ΝΝ 

Group στο Ολλανδικό Χρηματιστήριο 
Εuronext του Άμστερνταμ, ανακοί-
νωσε ο ασφαλιστικός όμιλος ING 
Group. Σε αυτή τη Δημόσια Προσφο-
ρά (ΙΡΟ), ο Όμιλος ING προτίθεται να 
διαθέσει σταδιακά τη συμμετοχή του 
στην εταιρία ΝΝ Group, σε διεθνείς 
θεσμικούς επενδυτές και σε θεσμι-
κούς και ιδιώτες επενδυτές στην Ολ-
λανδία. 

Ως αποτέλεσμα αυτής της πρόθε-
σης προσφοράς, η εταιρία NN Group 
θα εισαχθεί στο Ολλανδικό Χρηματι-
στήριο Euronext του Άμστερνταμ.
Σύμφωνα με το συνολικό πρόγραμμα 
αναδιάρθρωσης, ο Όμιλος ING οφεί-
λει να διαθέσει άνω του 50% της 
συμμετοχής του στην εταιρία ΝΝ 
Group έως τον Δεκέμβριο του 2015 
και το υπόλοιπο της συμμετοχής του 
πριν τις 31 Δεκεμβρίου του 2016. Η 
εταιρία NN Group και γενικότερα ο 
Όμιλος NN αποτελεί έναν κορυφαίο 
Oλλανδικό ασφαλιστικό οργανισμό, 
με ισχυρή δραστηριότητα στους το-
μείς της ασφάλισης και της διαχείρι-
σης επενδύσεων με ευρωπαϊκό βε-
ληνεκές, αλλά και μια επιτυχημένη 
πορεία στην Ιαπωνική αγορά. Ο όμι-
λος NN περιλαμβάνει τις κύριες επι-
χειρηματικές οντότητες: Nationale 
Nederlanden, ING Insurance Ευρώ-
πης, ING Investment Management 

και ING Ζωής της Ιαπωνίας. Η εταιρία 
NN Group έχει έναν ισχυρό ισολογι-
σμό, σύμφωνα με ένα συντηρητικό 
ρυθμιστικό περιβάλλον στην Ολλαν-
δία. Η έμπειρη ηγετική ομάδα της NN 
Group διαθέτει σαφή εστίαση στη συ-
νολική βελτίωση των εσόδων και 
των ταμειακών κεφαλαίων, στον αυ-
στηρό έλεγχο των εξόδων και στην 
παροχή μιας εξαιρετικής εμπειρίας 
στον τελικό πελάτη. Η μερισματική 
πολιτική της NN Group εστιάζει στο 
να επιστρέψει κέρδη στους μετόχους 
της. Η NN Group προτίθεται να κατα-
βάλει μέρισμα στο δεύτερο εξάμηνο 
του 2014, ύψους 175 εκατομμυρίων 
ευρώ, το οποίο θα αποδοθεί το 2015. 
Η NN Group προβλέπει μερισματική 
πολιτική pay-out από το 2015 και έ-
πειτα, το οποίο θα καταβάλλεται από 
το 2016, και θα είναι της τάξεως του 
40-50 % των καθαρών λειτουργικών 
αποτελεσμάτων της τρέχουσας από-
δοσης. Επιπρόσθετα, το κεφάλαιο 
που παράγεται επιπλέον των στόχων 
της NN Group αναμένεται να επι-
στραφεί στους μετόχους, εκτός εάν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιο-
δήποτε άλλο κατάλληλο εταιρικό 
σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των 
επενδύσεων σε εταιρικές ευκαιρίες 
που προσδίδουν αξία. Η εταιρία ΝΝ 
Group και γενικότερα ο Όμιλος NN α-
ποτελούν ένα συνδυασμό ώριμων 
και αναπτυσσόμενων αγορών με δυ-
νατά στοιχεία και ηγετική θέση σε πε-

ρισσότερες από 18 χώρες σε Ευρώ-
πη και Ιαπωνία. Με δυνατά οικονομι-
κά αποτελέσματα, έναν επιχειρηματι-
κό διαχωρισμό από τον Όμιλο ING 
και, τέλος, με αυτοχρηματοδοτούμε-
νες και κερδοφόρες επιχειρήσεις σε 
μεγάλο βαθμό. Η ανεξαρτητοποίηση 
του μέλλοντος του Ομίλου NN ανοί-
γει μεν ένα νέο κεφάλαιο για τον ορ-

γανισμό, όμως η δέσμευση της προ-
σφοράς μιας εξαιρετικής εμπειρίας 
στον πελάτη παραμένει αμετάβλητη. 
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του Ο-
μίλου ΝΝ δεν θα διαφοροποιηθούν, 
και ο Όμιλος θα συνεχίσει να παρέχει 
την αξία, την καθοδήγηση και την 
ποιότητα υπηρεσιών που περιμένουν 
οι πελάτες του.

ING Group

Δημόσια προσφορά για εισαγωγή  
της NN Group στο  Euronext
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ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ 

ςτο ςτε για  
τη κατάργηση 
των εισφορών 

Αίτηση αναίρεσης στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας κατέθεσε η διοίκηση του Ε-
παγγελματικού Ταμείου των εργαζομέ-
νων στις ασφαλιστικές εταιρείες και των 
ασφαλιστών (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ), κατά του νό-
μου 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και α-
νάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 
πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και 
άλλες διατάξεις» και του άρθρου που 
προβλέπει την κατάργηση από 1/1/2015 
διαφόρων «κοινωνικών πόρων» υπέρ 
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και 
το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ.Η διοίκηση του ΤΕΑ-
ΕΑΠΑΕ υποστηρίζει ότι είναι παράνομη η 
παρέμβαση της κυβέρνησης και στο ΤΕ-
Α-ΕΑΠΑΕ καθώς το εν λόγω Ταμείο είναι 
ιδιωτικού δικαίου, επαγγελματικό ταμείο 
και σε κάθε περίπτωση οι εισφορές της 
εργοδοτικής πλευράς περιλαμβάνονται 
στη συμφωνία εργοδοτών, εργαζομέ-
νων και συνταξιούχων και την συμβο-
λαιογραφική πράξη που περιέγραφε το 
νέο του καταστατικό. Τη σχετική απόφα-
ση για την κατάθεση αίτησης αναίρεσης 
έλαβε το διοικητικό συμβούλιο του ΤΕΑ-
ΕΑΠΑΕ, τονίζοντας  ότι  όπως και αναλο-
γιστικά αποδεικνύεται, αν δεν διατηρη-
θεί το σημερινό επίπεδο εισφορών, ανα-
πόφευκτα θα αναγκαστεί το Ταμείο να 
προχωρήσει σε περικοπές των ήδη μει-
ωμένων συντάξεων. Για το λόγο αυτό η 
θέση του Ταμείου είναι να προσφύγει νο-
μικά για την κατάργησή του νόμου και να 
προβεί σε κάθε ενέργεια ώστε να διατη-
ρηθούν οι εισφορές και οι παροχές στα 
σημερινά επίπεδα. Σημειώνεται ότι πρό-
σφατα η  προσωρινή διοικούσα επιτροπή 
του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ προχώρησε στην συ-
γκρότηση του διοικητικού  συμβουλίου 
του Ταμείου η σύνθεση του οποίου έχει 
ως εξής: Παπαδόγιαννης Χρήστος Πρόε-
δρος, Πετσαλάκης Ιωάννης  Αντιπρόε-
δρος,  Χατζάκης Εμμανουήλ Γενικός 
Γραμματέας, Αντωνάκη-Κυδώνη Μαρ-
γαρίτα, Βαμβακάρης Εμμανουήλ, Βάσ-
σης Ιωάννης, Μπουλουγούρης Βασίλει-
ος, Ξηρόπουλος Σταύρος και Πολίτης Ιω-
άννης Μέλη. Στη συνέχεια, πραγματο-
ποιήθηκε  η πρώτη συνεδρίαση και του 
Γενικού Συμβουλίου του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, 
στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι 
των εργοδοτών, των συνταξιούχων και 
των εργαζομένων,  μισθωτών και ελεύ-
θερων επαγγελματιών, που ασφαλίζο-
νται στο Ταμείο. Στην συνεδρίαση εκλέ-
χθηκε Πρόεδρος του Γ.Σ. ο κ. Συκαμιάς 
Γεώργιος και Αντιπρόεδρος η κα Αντω-
νάκη-Κυδώνη Μαργαρίτα.  Στην συνέ-
χεια το Γενικό συμβούλιο ενέκρινε τον 
προϋπολογισμό του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ για το έ-
τος  2014.

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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Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

D.A.S. Hellas

Νέο  SITE 
Ένα νέο site δημιούργησε 

και  έθεσε σε λειτουργία η 
D.A.S. Hellas εγκαινιάζοντας 
την ισχυρή παρουσία της στο 
internet την οποία και θα ενι-
σχύει σταδιακά και με νέες τε-
χνολογικές εφαρμογές που θα 
αναβαθμίζουν τη διαδικτυακή 
εικόνα της. 

Η ιστοσελίδα www.das.gr 
παρέχει πληροφόρηση προς 
τρεις κατευθύνσεις που είναι:  
οι ασφαλισμένοι της εταιρεί-
ας, οι διαμεσολαβούντες συ-
νεργάτες  και  τέλος ο κάθε πο-
λίτης  που ενδιαφέρεται να μά-
θει για τα ασφαλιστικά συμβό-
λαια της D.A.S. Hellas,  αλλά 
και γενικότερα για την Νομική 
Προστασία. Το νέο site είναι 
κατασκευασμένο σύμφωνα με 
τα διεθνή πρότυπα της D.A.S. 
Hellas και παρέχει διευρυμέ-
νες δυνατότητες ενημέρωσης 
των συνεργατών αφού  περιέ-
χει  «γέφυρες» σύνδεσης  με 
το εταιρικό portal, μέσω του 
οποίου, θα διενεργούνται όλες 
οι κινήσεις και θα παρέχονται 
όλες οι πληροφορίες που τους 
αφορούν. Στόχος είναι ο κάθε 
επισκέπτης του site να έχει τη 
δυνατότητα να ενημερώνεται 
με πληρότητα για την εταιρεία, 
την δυναμική της στην αγορά, 
την υψηλή τεχνογνωσία της 
και κυρίως  για τη χρησιμότητα 
της Νομικής Προστασίας.Στην 
ιστοσελίδα θα περιέχονται με-
ταξύ άλλων αναλυτική πληρο-
φόρηση και εταιρικά νέα που 
αφορούν τα ασφαλιστικά προ-
γράμματα, τις δραστηριότητες, 
και τις διεθνείς εξελίξεις που 
σχετίζονται με την Νομική 
Προστασία. 

Στα 85,2 εκατ. ευρώ κατέβαλε η 
Interamerican σε 107.528 περι-
πτώσεις το  πρώτο τετράμηνο του 

έτους για αποζημιώσεις, λοιπές υπο-
χρεώσεις και παροχές. 

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστη-
μα Ιανουαρίου – Απριλίου η 
Interamerican πλήρωσε σε πελάτες 
του κλάδου ζωής 38,1 εκατ.  ευρώ  σε 
10.578 περιπτώσεις που αφορούσαν 
σε λήξεις συμβολαίων, πρόσκαιρες και 
μόνιμες ανικανότητες, εξαγορές κ.λπ. 
Στον τομέα υγείας, αποζημιώθηκαν 
56.553 περιπτώσεις με 18,7 εκατ. για 

καλύψεις νοσοκομει-
ακών, επιδομάτων 
και προγραμμάτων 
MEDISYSTEM. 

Στις γενικές ασφά-
λειες, σε σύνολο 
20.566 αποζημιώσε-
ων και καταβολών 
24,5 εκατ., στον κλά-
δο αυτοκινήτων ανα-
λογεί το μεγαλύτερο 
μέρος (22,3 εκατ.). Στον κλάδο των ο-
μαδικών, η εταιρία σε 19.831 περι-
πτώσεις πλήρωσε 3,9 εκατ. ευρώ σε 

συνταξιοδοτικά, σε συμβόλαια ζωής 
και ζημιών και σε συμβόλαια MEDI-
SYSTEM. Με την ολοκλήρωση του έρ-

γου “Back to Front” 
στις εκδόσεις συμβο-
λαίων, την καθετο-
ποιημένη διαχείριση 
της ζημιάς –κυρίως 
στον κλάδο αυτοκινή-
του- και την κεντρο-
ποιημένη λειτουργία 
στο underwriting και 
τις αποζημιώσεις, η 
εξυπηρέτηση των πε-

λατών έχει επιταχυνθεί εντυπωσιακά, 
σε όλο το φάσμα της σχέσης της εται-
ρείας μαζί τους. Κοινός παρονομαστής 

στη βελτίωση των διαχειριστικών λει-
τουργιών είναι η ανάπτυξη προηγμέ-
νων ψηφιακών εφαρμογών και η α-
πλοποίηση–τυποποίηση στις διαδικα-
σίες, με απόλυτη διαφάνεια εκτίμησης 
και εξυπηρέτησης ζημιών – ιδιαίτερα 
στους κλάδους τους αυτοκινήτου και 
της υγείας. 

Σημειώνεται ότι η Interamerican  υ-
λοποιεί φέτος ένα σύγχρονο σύστημα 
ποιοτικού ελέγχου των υπηρεσιών ε-
ξυπηρέτησης (NPS Tracking), που ε-
φαρμόζει η μητρική ACHMEA στην Ολ-
λανδία. 

Αποζημιώσεις 4μήνου 2014

Κλάδος Πλήθος Ποσόν (εκατ. €)

Ζωής 10.587 38,1

Υγείας 56.553 18,7

Γενικές 20.566 24,5

Ομαδικές 19.831 3,9

Σύνολο 107.528 85,2

Interamerican: πλήρωσε  85,2 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις

Σε μια βραδιά με ιδιαίτερο συμβο-
λισμό, η MetLife Alico γιόρτασε 
50 χρόνια επιτυχημένης δραστη-

ριότητας στην Ελλάδα και ανακοίνωσε 
τη μετονομασία της σε MetLife, στο 
πλαίσιο του εναρμονισμού της με την 
παγκόσμια εταιρική ταυτότητα της ε-
ταιρείας. Σε αυτή τη σημαντική βραδιά 
για την MetLife, παραβρέθηκαν πάνω 
από 1200 καλεσμένοι, από το παραγω-
γικό δυναμικό και το διοικητικό προ-
σωπικό, στελέχη της εταιρείας από το 
Περιφερειακό και Παγκόσμιο δίκτυο, 
συνεργάτες, εκπρόσωποι της ασφαλι-
στικής αγοράς, κ.α.

Τους πολυάριθμους προσκεκλημέ-
νους υποδέχθηκαν ο κ. Μιχάλης Χα-
τζηδημητρίου, Head of Eastern & 
Southern Europe της MetLife και ο κ. 
Δημήτρης Μαζαράκης, Αντιπρόεδρος 
Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Ε-
ταιρείας στην Ελλάδα, μαζί με τον κ. 
Γιώργο Ζερβουδάκη, Head of Face to 
Face Distribution Ελλάδος, καθώς και 
άλλα στελέχη.Παράλληλα, την εκδή-
λωση τίμησαν με την παρουσία τους ο 
κ. Michel Khalaf, President, Europe, 
Middle East & Africa, ο κ. Ricardo 
Anzaldua Executive Vice President & 
General Counsel και ο κ. Frans Hijkoop 
Executive Vice President & Chief HR 
Officer, ενώ χαιρετισμό μέσω video 
conference απηύθυνε ο κ. Steve 
Kandarian, Chairman, President, & 
CEO της MetLife. Με την ευκαιρία της 
συμπλήρωσης μισού αιώνα επιτυχη-
μένης δραστηριότητας στην Ελλάδα, έ-
γινε μια δημιουργική αναδρομή στο 
παρελθόν, με αναφορά σε σημεία-
σταθμούς για την εταιρεία. Στο επίκε-
ντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε η α-
νακοίνωση από τον κύριο Δ. Μαζαρά-
κη, της μετονομασίας της εταιρείας α-
πό MetLife Alico σε MetLife, εγκαινιά-
ζοντας έτσι μια νέα σελίδα στην ιστο-
ρία της.  

Επιπλέον ο κ. Μαζαράκης στάθηκε 
στα βασικά συστατικά της έως τώρα ε-

πιτυχίας, ξεχωρίζοντας τις στρατηγι-
κές επιλογές της εταιρείας όλα αυτά τα 
χρόνια, η οποία πολλές φορές κινήθη-
κε αντίθετα από τη μόδα της κάθε επο-
χής, καθώς και την έμφαση στη δημι-
ουργία επαγγελματιών ασφαλιστικών 
συμβούλων πλήρους και αποκλειστι-
κής απασχόλησης από την πρώτη στιγ-
μή της εγκατάστασής της στην Ελλάδα. 
Στο ξεκίνημα της δεύτερης πεντηκο-
νταετίας, και υλοποιώντας ήδη τη 
στρατηγική της για την περαιτέρω ανά-
πτυξή της, στόχος της MetLife είναι να 
αποτελεί την πρώτη και κορυφαία επι-
λογή για τους ασφαλισμένους, όπως 
επίσης την πρώτη και κορυφαία επιλο-
γή για τους εργαζόμενους και τους συ-
νεργάτες της,υπογράμμισε μεταξύ άλ-
λων ο κ.Μαζαράκης. Στην ομιλία του ο 
κ. Μ. Χατζηδημητρίου τόνισε ότι η  
MetLife είναι  από τις μεγαλύτερες και 
πιο φερέγγυες εταιρείες στην Ελληνι-
κή αγορά και εξέφρασε την αισιοδοξία 
του για το  μέλλον. 

Όπως γνωρίζετε θέλουμε να γίνου-
με «Η εταιρεία επιλογής» και σε  αυτήν 

την προσπάθεια, έχουμε μια αφετηρία 
που πολύ λίγες εταιρείες έχουν παγκό-
σμια, πρόσθεσε ο κ. Χατζηδημητρίου, 
ενώ  έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις ο-
μαδικές ασφαλίσεις, καθώς και στο δί-
κτυο πωλήσεων. Στη δική του ομιλία, ο  
κ. Michel Khalaf αναφέρθηκε μεταξύ 
άλλων στη σημασία του rebranding 
που πραγματοποιεί η εταιρεία, σημει-
ώνοντας ότι «είναι ένα πολύ ξεκάθαρο 
σημάδι ότι φιλοδοξούμε να δημιουρ-
γήσουμε μια ενιαία MetLife, μια πραγ-
ματικά παγκοσμίου επιπέδου εταιρεία, 
που αναβαθμίζεται διαρκώς σε διε-
θνές επίπεδο”. 

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα εί-
ναι ένα σημαντικό κομμάτι της παγκό-
σμιας οικογένειας της MetLife, έχο-
ντας κατακτήσει την εμπιστοσύνη των 
εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμέ-
νων της, τόσο με ατομικά ασφαλιστή-
ρια όσο και στον τομέα των Ομαδικών 
Ασφαλίσεων, όπου είναι ο αδιαμφι-
σβήτητος ηγέτης της αγοράς.  

Ο κος Γ.Ζερβουδάκης απευθυνόμε-
νος στους παρισταμένους, αφού επε-

σήμανε τον κομβικό ρόλο του ανθρώ-
πων στην επιτυχημένη πορεία της εται-
ρείας όλα αυτά τα χρόνια, πρόσθεσε ό-
τι η MetLife αναπτύχθηκε και καθιε-
ρώθηκε επιδιώκοντας να χτίζει μεθο-
δικά την αναγνωρισιμότητά της πάνω 
σε ισχυρές αρχές και αξίες και καταξι-
ώθηκε στη συνείδηση όλης της Αγο-
ράς ως μία διαχρονική δύναμη αξιοπι-
στίας και φερεγγυότητας.«Πέρασαν 50 
χρόνια. Είναι ένα μεγάλο ταξίδι σε δια-
φορετικές εποχές. Κάθε δεκαετία, δια-
φορετική από την προηγούμενη. Δια-
φορετικές προκλήσεις και δυσκολίες, 
είπε μεταξύ  άλλων ο κ. .Ζερβουδάκης. 

Σημειώνεται ότι την  επόμενη ημέρα 
πραγματοποιήθηκε το συνέδριο πωλή-
σεων της MetLife, με τη συμμετοχή ό-
λων των συνεργατών του παραγωγι-
κού δυναμικού, της διοίκησης και στε-
λεχών της εταιρείας. Τις εργασίες του 
συνεδρίου τίμησαν με την παρουσία 
τους ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Α. 
Σκορδάς, όπως επίσης και ο διευθυ-
ντής της εφημερίδας «Καθημερινή» κ. 
Α. Παπαχελάς, οι οποίοι αναφέρθηκαν 
στις προκλήσεις και τις προοπτικές της 
Ελληνικής οικονομίας και της ασφαλι-
στικής αγοράς. Ακόμη, συμμετείχαν οι 
κ.κ. Μ. Khalaf, Μ. Χατζηδημητρίου, Δη-
μήτρης Μαζαράκης και Γ. Ζερβουδά-
κης, οι οποίοι στις ομιλίες τους ανα-
φέρθηκαν στην εξαιρετική πορεία της 
εταιρείας και κατά την περασμένη χρο-
νιά, στον επαγγελματισμό των ανθρώ-
πων της MetLife, καθώς και στις ιδιαί-
τερα θετικές προοπτικές περαιτέρω α-
νάπτυξης, η οποία είναι κτισμένη σε 
πολύ γερές βάσεις.

Μια ιδιαίτερα σημαντική, αλλά και 
συγκινητική στιγμή του συνεδρίου ή-
ταν η τιμητική βράβευση διακεκριμέ-
νων συνεργατών του παραγωγικού 
δυναμικού της MetLife, οι οποίοι συ-
νταξιοδοτήθηκαν πρόσφατα και οι ο-
ποίοι μίλησαν με πολύ θερμά λόγια o 
καθένας για την δική του επαγγελματι-
κή πορεία δεκαετιών με την εταιρεία.

MetLife Alico 

εναρμονίζεται με την παγκόσμια οικογένεια της MetLife

Ο  κ. Μιχάλης Χατζηδημητρίου

Ο κ. Michel Khalaf

Ο κ. Δημήτρης Μαζαράκης

Ο  κ. Γιώργο Ζερβουδάκης
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Τράπεζες
ςτα 15 δις ο 
λογαριασμός  
από το ΔΝΤ

           Σελ. 9

ΕΤΕπ
 Δάνεια 200 εκατ. ευρώ 
για μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις

Σελ. 8

Υπ. Οικονομικών 
Δεν θα χρειαστούν 
νέα μέτρα 
λιτότητας

Σελ. 9

ΥΠΟΙΚ

η οικονομία 
βγαίνει 
οριστικά από τη 
βαθιά ύφεση

Τη μικρότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις ύ-
φεση στο α΄τρίμηνο, που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, 
σχολιάζει το υπουργείο Οικονομικών, μιλώντας 
για σαφή τάση αποκλιμάκωσης της ύφεσης σε 
ετήσια βάση.Αναλυτικά η ανακοίνωση του υ-
πουργείο αναφέρει ότι η Η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιοποί-
ησε σήμερα τα προσωρινά στοιχεία για το ΑΕΠ 
του 1ου τριμήνου 2014. Η μεταβολή του πραγ-
ματικού ΑΕΠ το 1ο τρίμηνο 2014 ήταν σημαντι-
κά καλύτερη από την αρχική εκτίμηση της ΕΛ-
ΣΤΑΤ (flash estimate). Συγκεκριμένα, ενώ η ΕΛ-
ΣΤΑΤ αρχικά εκτιμούσε μείωση 1,1% σε σχέση με 
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013, τα σημερινά 
στοιχεία δείχνουν ότι η μείωση περιορίστηκε 
στο 0,9%. Διαφαίνεται συνεπώς μια σαφής τάση 
αποκλιμάκωσης της ύφεσης σε ετήσια βάση (-
6,0% στο Q1/2013, -4,0% στο Q2/2013, -3,2% 
στο Q3/2013 και -2,3% στο Q4/2013), η οποία 
παρατηρείται σε όλες τις βασικές μεταβλητές 
που συνθέτουν το ΑΕΠ. Αξίζει να σημειώσουμε 
ότι η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε για πρώ-
τη φορά από το 1ο τρίμηνο του 2010, ενώ εν-
θαρρυντικά είναι και τα σημάδια από την πλευ-
ρά των επενδύσεων, με τη μείωση να περιορί-
ζεται για πρώτη φορά σε μονοψήφιο αριθμό στο 
ίδιο διάστημα. Θεαματική είναι η αύξηση των ε-
ξαγωγών υπηρεσιών, ιδιαίτερα του τουρισμού. 
Παράλληλα, τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία 
δείχνουν σταθεροποίηση σε σχέση με τα στοι-
χεία του προηγούμενου τριμήνου, επιβεβαιώ-
νοντας την πρόβλεψη για θετικό ρυθμό ανάπτυ-
ξης το 2014. Τέλος, οι τιμές των ομολόγων του 
ελληνικού δημοσίου διαγράφουν εντόνως ανο-
δική πορεία τις τελευταίες ημέρες, με την από-
δοση να έχει μειωθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα: 
5ετία 4,25%, 10ετία 5,70%, διαφορά απόδοσης 
(spread) με Γερμανία 434. Οι εξελίξεις αυτές έρ-
χονται να επιβεβαιώσουν ότι η ελληνική οικο-
νομία βγαίνει οριστικά από τη βαθιά ύφεση των 
τελευταίων ετών, ενώ παράλληλα δημιουργού-
νται ισχυρές προϋποθέσεις για επιστροφή στην 
ανάπτυξη εντός του 2014,τονίζεται στην ανακοί-
νωση του Υπουργείου Οικονομικών.

Την πρότασή προς το Υπουργικό 
Συμβούλιο για τον διορισμό στη θέ-
ση του διοικητή του κ. Γιάννη 

Στουρνάρα, σύμφωνα με το άρθρο 29 
του καταστατικού της, ανακοίνωσε η 
Τράπεζα της Ελλάδος. Όπως αναφέρε-
ται στη σχετική ανακοίνωση, «το Γενικό 
Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος, 
ενόψει της αποχώρησης, μετά τη λήξη 
της θητείας του στις 19 Ιουνίου 2014, 
του Διοικητή Γεωργίου Προβόπουλου, 
αποφάσισε ομόφωνα κατά τη σημερινή 
συνεδρίασή του να προτείνει προς το Υ-
πουργικό Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 29 του Καταστατι-
κού της Τράπεζας, τον διορισμό του κ. Γιάννη Στουρνάρα στη 
θέση του Διοικητή».Σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπε-

ζας της Ελλάδος, ο Διοικητής και οι Υπο-
διοικητές της κεντρικής τράπεζας διορί-
ζονται για μία εξαετία, με Προεδρικό Δι-
άταγμα, μετά πρόταση του Υπουργικού 
Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης του Γε-
νικού Συμβουλίου της τράπεζας. 

Ο πρωθυπουργός κ. Αντ. Σαμαράς 
μετά την πρόταση του Γενικού συμ-
βουλίου για τον νέο διοικητή έκανε 
την ακόλουθη ανακοίνωση:«Μετά την 
πρόταση του Γενικού Συμβουλίου της 
Τράπεζας της Ελλάδος προς το Υ-
πουργικό Συμβούλιο για την ανάληψη 

της θέσης του Διοικητή από τον κ. Γιάννη Στουρνάρα, θα 
ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Διοικητή κ. Γιώργο 
Προβόπουλο για τις υπηρεσίες που προσέφερε τα προ-

ηγούμενα χρόνια από τη θέση αυτή. Συνέβαλε με τρόπο 
καθοριστικό τόσο στην ευστάθεια του Χρηματοπιστωτι-
κού Συστήματος, όσο και στην ανακεφαλαιοποίηση των 
Ελληνικών Τραπεζών, στην πιο δύσκολη μεταπολεμική 
περίοδο που διένυσε η Χώρα μας».Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, ο πρωθυπουργός, Αντ. Σαμαράς, επικοινώνησε 
την Τρίτη  και τηλεφωνικά με τον κ. Προβόπουλο, τον ο-
ποίο ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες του και την προσφο-
ρά του, ιδιαίτερα κατά την περιόδο της κρίσης. Επιση-
μαίνεται  ότι  εκτός από τη θέση του  Διοικητή εκκενώ-
νεται και μια θέση Υποδιοικητή στην Τράπεζα της Ελλά-
δος, αυτή που κατέχει σήμερα η Ελένη Λουρή - Δενδρι-
νού, για την οποία ως υποψήφιοι ακούγονται μεταξύ άλ-
λων ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού Ιωάννης Μουρ-
μούρας και η επικεφαλής του Ταμείου Χρηματοπιστωτι-
κής Σταθερότητας Αναστασία Σακελλαρίου.

ο γιάννης ςτουρνάρας, νέος διοικητής της Τράπεζας της ελλάδος

Τράπεζες:  
μαξιλάρι για 
πρόσθετες 
προβλέψεις 
17 δις 

►η κεφαλαιακή επάρκεια των 
τραπεζών, το ύψος των κόκκινων 
δανείων και των σωρευμένων 
προβλέψεων. 
►η επιβράδυνση των NPLs, οι 
εκτιμήσεις για το timing της 
κορύφωσης και γιατί η Alpha 
αποτελεί οδηγό.
 οι στόχοι για πιστωτική επέκταση.

Κεφαλαιακή υπερεπάρκεια, ώστε να αντέξουν 
ακόμη και αν καταστεί μη εξυπηρετούμενο ένα 
στα δύο δάνεια που έχουν χορηγήσει στην Ελ-

λάδα, διαθέτουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, 
μετά και τις πρόσφατες αυξήσεις κεφαλαίου. 

Το ύψος των δανείων σε καθυστέρηση υψηλότε-
ρη των 90 ημερών ανήλθε στο τέλος Μαρτίου στα 81 
δις ευρώ σε επίπεδο ομίλων για τις Alpha, Εurobank 
και Πειραιώς και σε επίπεδο Ελλάδας για την Εθνι-
κή. Την ίδια στιγμή οι σωρευμένες προβλέψεις α-
νήλθαν σε 43 δις ευρώ, καλύπτοντας περίπου το 

Συνέχεια στη σελ. 8

  ΑνΤΕΧΟΥν νΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΚΟΚΚΙνΟ ΕνΑ ΣΤΑ δΥΟ δΑνΕΙΑ

Του ΧρήσΤΟυ ΚίΤσίΟυ 
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53% των δανείων σε καθυστέρηση. 
Μετά τις πρόσφατες αυξήσεις κεφαλαίου οι 

τέσσερις τράπεζες έχουν την κεφαλαιακή δυ-
νατότητα να αυξήσουν τις προβλέψεις τους, σε 
επίπεδο ομίλου, ως τα 60 δις ευρώ, εκ των ο-
ποίων τα περίπου 50 δις ευρώ θα αφορούν στο 
εγχώριο χαρτοφυλάκιο και τα υπόλοιπα 10 δις 
ευρώ στα δάνεια που χορήγησαν στο εξωτερι-
κό. 

Διαθέτουν, δηλαδή, «μαξιλάρι» ύψους 17 
δις ευρώ για σχηματισμό πρόσθετων προβλέ-
ψεων και ως εκ τούτου αντέχουν υπό προϋπο-
θέσεις ( σ. σ να μειωθεί ο συντελεστής κάλυ-
ψης στο 50%) οι επισφάλειες να εκτιναχθούν 
στα 120 δις ευρώ από 81 δις ευρώ σήμερα. 

Για το ελληνικό χαρτοφυλάκιο δανείων, που 
αντιμετωπίζει και το μεγαλύτερο πρόβλημα, οι 
τράπεζες είναι καλυμμένες ακόμη και για το α-
κραίο, με τα σημερινά δεδομένα, σενάριο οι ε-
πισφάλειες να φθάσουν στα 100 δις ευρώ, δη-
λαδή στο 50% των συνολικών χορηγήσεων. 

Η επιβράδυνση του ρυθμού δημιουργίας νέ-
ων κόκκινων δανείων σε συνδυασμό με την 
σταθεροποίηση και ελαφρά μείωση της ανεργί-
ας από τον περασμένο Σεπτέμβριο και την μεί-
ωση της ύφεσης δημιουργούν βάσιμες προσ-
δοκίες ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα υ-
πάρξει κορύφωση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων και από το 2015 θα ξεκινήσει η μείω-
σή τους. 

Προϋπόθεση για την επίτευξη του παραπάνω 
στόχου είναι, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη,  
να μην διαταραχθούν οι βασικοί πυλώνες της 
διαφαινόμενης ανάκαμψης της οικονομίας, δη-
λαδή η πολιτική σταθερότητα και η αποκατα-
σταθείσα εμπιστοσύνη καταθετών και επενδυ-
τών.  

Οδηγός για την μείωση των NPLs η Alpha 
Bank 

Οδηγό για το χρόνο κατά τον οποίο θα ξεκινή-
σει η μείωση των κόκκινων δανείων αποτελεί 
η Alpha Bank. Η διοίκηση της τράπεζας έχει θέ-
σει ως στόχο την κορύφωση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων μέσα στη φετινή χρονιά και 

τα στοιχεία προς το παρόν δείχνουν να υποστη-
ρίζουν το στόχο. 

Στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου ο ρυθ-
μός δημιουργίας νέων κόκκινων δανείων 
για τον όμιλο της Alpha συγκρατή-
θηκε στο 0,6% ( 228 ε-
κατ. ευρώ(, με αποτέ-
λεσμα τα μη εξυπηρε-
τούμενα ως ποσοστό 
του συνόλου των 
χαρτοφυλακίου 
δανείων να α-
νέλθουν στο 
33,3% από 
32,7% στο τέλος 
του 2013. 

Υπενθυμίζεται ότι 
στο τελευταίο τρίμηνο 
του 2013 η Alpha εμ-
φάνισε μείωση των 
μη εξυπηρετούμενων 
– στεγαστικών ως επί 
το πλείστον- δανείων 
κατά 352 εκατ. ευρώ,  
λόγω των αλλαγών 
στο πλαίσιο προστα-
σίας από πλει-
στηριασμούς 
αλλά και της 

ενεργητικής πολιτικής ρυθμίσεων, την οποία 
ακολουθεί.  

Alpha και Εθνική ( σ. σ μόνο για Ελ-
λάδα) κατέχουν και τον υψηλό-

τερο συντελεστή κάλυψης 
επισφαλειών από προ-
βλέψεις ύψους 56%. 

Η Εθνική σε επίπε-
δο ομίλου είδε στην 
εξεταζόμενη περίο-

δο τα επισφαλή 
δάνεια να αυ-
ξάνονται μόλις 

κατά 0,5% ( από 
22,5% σε 
23%), στην 

Ελλάδα αυ-
ξήθηκαν όμως 

κατά 1% φθάνοντας 
ως ποσοστό επί του συ-

νόλου των χορηγήσεων 
στο 28%. 

Μεγαλύτερη  
αύξηση στα κόκκινα  
σε Eurobank, 

Πειραιώς  
Πειραιώς και 

Eurobank εμφάνι-

σαν μεγαλύτερη αύξηση στα κόκκινα δάνεια. 
Στην Πειραιώς ανήλθαν στο 37,9% του συνόλου 
του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων από 36,6% 
στο τέλος του 2013 ( +1,3%) και στην Eurobank 
στο 30,9% από 29,4% ( +1,5%). Οι δύο τράπεζες 
έχουν και το χαμηλότερο συντελεστή κάλυψης 
επισφαλειών από προβλέψεις καθώς στη 
Eurobank διαμορφώνεται στο 50,3% και στην 
Πειραιώς πλησιάζει το 51%.  

Η Πειραιώς διαθέτει βέβαια τις υψηλότερες, 
σε σχέση  με τις υπόλοιπες τράπεζες, προβλέ-
ψεις ( 14,1 δις ευρώ) ως ποσοστό των δανείων 
προ προβλέψεων και διαγραφών ( 73,6 δις). 

Σε επίπεδο ομίλου πάντως, τρίμηνο προς τρί-
μηνο οι τράπεζες εμφανίζουν σταθερά μείωση 
των νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η 
Πειραιώς από νέες επισφάλειες 1,45 δις ευρώ 
στο τελευταίο τρίμηνο του 2012 εμφάνισε στο 
α΄ τρίμηνο του 2014 νέα κόκκινα δάνεια ύψους 
800 εκατ. ευρώ. Στην Alpha το αντίστοιχο διά-
στημα οι νέες επισφάλειες υποχώρησαν από 
787 εκατ. ευρώ σε μόλις 228 εκατ. ευρώ και 
στην Εθνική από 487 εκατ. σε 312 εκατ. 

Η Eurobank εμφανίζει την πιο αργή αποκλι-
μάκωση με τις νέες επισφάλειες να υποχωρούν 
από 701 εκατ. ευρώ σε 681 εκατ. ευρώ το α΄ 
τρίμηνο του 2014, ως αποτέλεσμα, εν μέρει, 
της επιθετικότερης πολιτικής εξυγίανσης του 
χαρτοφυλακίου χορηγήσεων.    

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Συνέχεια από τη σελ. 7

Τράπεζες:  μαξιλάρι για πρόσθετες προβλέψεις 17 δισ.

Τη χορήγηση 200 εκατ. ευρώ σε δάνεια προς όφε-
λος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αποφάσισε 
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με 

στόχο την  ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλη-
σης στην Ελλάδα. Αναλυτικότερα, πρόκειται για δύο 
δάνεια από τα οποία 150 εκατ. ευρώ χορηγούνται στην 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και 50 εκατ. ευρώ στην 
Alpha Bank και όπως ανακοίνωσε η ΕΤΕπ προορίζο-
νται για τη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμά-
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της βι-
ομηχανίας, του τουρισμού και των υπηρεσιών στην Ελ-
λάδα. Τα δύο αυτά δάνεια περιλαμβάνουν ένα σκέλος 
ειδικά για τη χορήγηση πιστώσεων στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Θέσεις απασχόλησης για τους νέους», 
το οποίο θεσπίστηκε από την ΕΤΕπ τον Ιούλιο 2013 ως 
μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας των κρατών με-
λών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της ανερ-
γίας των νέων, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου του Ιουνίου 2013. Το εξειδικευμένο αυτό προϊόν προ-

ορίζεται για τις χώρες στις οποίες οι συνθήκες της αγοράς εργασίας 
είναι δύσκολες για τους νέους. Σύμφωνα με την ΕΤΕπ, για να μπο-
ρούν να ενταχθούν και στο σκέλος «Θέσεις απασχόλησης για τους 
νέους», οι ΜΜΕ πρέπει να πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια ε-

πιλεξιμότητας όσον αφορά την απασχόληση νέων:
• να έχουν προσθέσει στο προσωπικό τους του-
λάχιστον έναν νέο κατά το τελευταίο εξάμηνο (ή 
προτίθενται να προσθέσουν έναν νέο μέσα στο ε-
πόμενο εξάμηνο) υπολογιζόμενο από την ημερο-
μηνία υπογραφής της σύμβασης με τη συμμετέ-
χουσα στο πρόγραμμα τράπεζα.
• να προσφέρουν επαγγελματική κατάρτιση σε 
νέους ή προγράμματα πρακτικής άσκησης για νέ-
ους.
• να συνεργάζονται με ίδρυμα επαγγελματικής 
κατάρτισης, τεχνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα ή πανε-
πιστήμιο για την απασχόληση νέων (π.χ. στο πλαί-
σιο προγραμμάτων θερινής πρακτικής άσκησης).

Η ΕΤΕπ παρέχει τις εν λόγω πιστωτικές γραμ-
μές στο πλαίσιο του Ελληνικού Ταμείου Εγγυο-

δοσίας της ΕΤΕπ για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που δη-
μιουργήθηκε το 2012 με σκοπό την κάλυψη των χρηματοδοτικών 
αναγκών των ΜΜΕ στην Ελλάδα. 

εΤεπ: Δάνεια 200 εκατ. ευρώ για μμε

Μια από τις παραμέτρους που θα βοηθήσει τις τράπεζες να επιτύχουν μείω-
ση του ποσοστού των κόκκινων δανείων ως ποσοστό των συνο-
λικών χορηγήσεων είναι η γρήγορη επίτευξη θετικού ρυθμού 
πιστωτικής επέκτασης. 

Οι διοικήσεις των τραπεζών εκτιμούν ότι οι αποπληρωμές 
δανείων θα είναι υψηλότερες των νέων χορηγήσεων και στο  
δ' τρίμηνο του έτους, λόγω και του μπαράζ έκδοσης εταιρικών 
ομολόγων από μεγάλες εταιρείες. 

Η τάση θα αρχίσει να αντιστρέφεται από το γ τρίμηνο όταν ε-
κτιμάται ότι οι νέες χορηγήσεις θα φθάσουν σε επίπεδα αντί-
στοιχα των αποπληρωμών και θα υπάρξει πιστωτική επέκταση στο τελευταίο 
τρίμηνο της χρονιάς.  

Οι στόχοι που έχουν θέσει για φέτος οι τράπεζες είναι φιλόδοξοι, ιδιαίτερα 
στις χορηγήσεις νέων εταιρικών δανείων. Το business plan της 
Eurobank προβλέπει σύμφωνα με πληροφορίες νέες χορηγή-
σεις δανείων σε επιχειρήσεις φέτος ύψους 1 δις ευρώ, όταν στο 
α΄ τρίμηνο εμφάνισε απομόχλευση, ενώ η Εθνική όπως είναι 
γνωστό στοχεύει σε νέες χορηγήσεις ύψους 3 δις ευρώ μέσα στα 
επόμενα χρόνια. 

Η δεύτερη παράμετρος που θα βοηθήσει τη μείωση του ποσο-
στού των επισφαλειών είναι η ενεργητική διαχείριση των υφι-
στάμενων κόκκινων ή προβληματικών δανείων, κατεύθυνση  

προς την οποία πιέζουν η Τρόικα, η Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και μεγάλοι ξέ-
νοι μέτοχοι των εγχώριων τραπεζών. 

Κλειδί για τις 
τράπεζες  

η πιστωτική 
επέκταση 
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άμετακίνητο στην άποψή του ότι οι κεφα-
λαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπε-
ζών, υπό το δυσμενές σενάριο, ξεπερ-

νούν τα 15 δις ευρώ παραμένει το Διεθνές Νο-
μισματικό Ταμείο. 

Στην έκθεσή του για την πορεία της ελληνι-
κής οικονομίας το ΔΝΤ, αφού κρίνει ως  αισι-
όδοξη την προσέγγιση της ΤτΕ κατά την πρό-
σφατη άσκηση προσομοίωσης για τις τράπε-
ζες, σημειώνει ότι κατά την άποψη των στελε-
χών του οι κεφαλαιακές ανάγκες θα έπρεπε υ-
πό το δυσμενές σενάριο να είναι υψηλότερες 
κατά τουλάχιστον 6 δις ευρώ. 

Σύμφωνα με το Ταμείο, η ΤτΕ επέλεξε τη μέ-

θοδο υπολογισμού των κεφαλαιακών ανα-
γκών υπό το δυσμενές σενάριο, με βάση την 
αρχή εγγραφής ζημιάς πιστωτικού κινδύνου ( 
σ.σ διαγραφές δανείων) όταν αυτή επέρχεται. 
Αυτό επιτρέπει στις τράπεζες να αναβάλουν το 
σχηματισμό του συνόλου των προβλέψεων.  

Το ΔΝΤ θεωρεί ότι οι προβλέψεις πρέπει να 
σχηματίζονται την ώρα που αθετούνται όροι 
των δανειακών συμβάσεων. Με βάση την πα-
ραπάνω αρχή και χρησιμοποιώντας την ίδια 
μέθοδο υπολογισμού προβλέψεων για το 95% 
των ζημιών πιστωτικού κινδύνου στη διάρ-
κεια ζωής των δανείων θα προέκυπταν πρό-
σθετες κεφαλαιακές ανάγκες πάνω από 4 δις 

ευρώ στο δυσμενές σενάριο. 
Επιπρόσθετα, το ΔΝΤ θεωρεί ότι έπρεπε να 

χρησιμοποιηθούν περισσότερο συντηρητικές 
παραδοχές για τη δυνατότητα ανάκτησης μη ε-
ξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων κάτι 
που θα οδηγούσε στην αύξηση των κεφαλαια-
κών αναγκών των τραπεζών κατά τουλάχι-
στον 2 δις ευρώ στο δυσμενές σενάριο. 

Το Ταμείο θεωρεί ότι υπάρχει ασυνέπεια 
μεταξύ της επιδείνωσης του μακροοικονομι-
κού περιβάλλοντος ( σ.σ αύξηση της ανεργίας) 
και των εκτιμήσεων για την απόδοση του χαρ-
τοφυλακίου στεγαστικών δανείων. Τέλος ε-
παναλαμβάνει το κίνδυνο που δημιουργεί η α-

ντίληψη μη πληρωμής υποχρεώσεων την ο-
ποία ενισχύει το moratorium στους πλειστηρι-
ασμούς. 

Σημειώνεται ότι με βάση το δυσμενές σενά-
ριο της άσκησης προσομοίωσης που διενήρ-
γησε η ΤτΕ οι κεφαλαιακές ανάγκες των τρα-
πεζών ανήλθαν σε 9,42 δις ευρώ και οι τράπε-
ζες έχουν καταθέσει στην ΤτΕ πλάνα κάλυψής 
τους μέσω πωλήσεων περιουσιακών στοιχεί-
ων και κερδοφορίας.  

Οι κεφαλαιακές ανάγκες με το βασικό σενά-
ριο ύψους 6,38 δις ευρώ έχουν ήδη καλυφθεί 
για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες από τις 
πρόσφατες αυξήσεις κεφαλαίου.  

Τράπεζες:

Στα 15 δισ. ο 
λογαριασμός 
από ΔΝΤ
►γιατί θεωρεί αισιόδοξες τις εκτιμήσεις της 
Ττε το Ταμείο. που βγάζει τον λογαριασμό  
για τις τράπεζες

Τη βεβαιότητα ότι ι δεν θα χρεια-
στούν περαιτέρω μέτρα λιτότητας 
για την εξασφάλιση των οικονομι-

κών και δημοσιονομικών στόχων το 
2015- 2016, καθώς αναμένει ότι, ό-
πως και το 2013, οι προβλέψεις της θα 
επαληθευθούν, εκφράζει το  υπουρ-
γείο Οικονομικών, απαντώντας στην 
έκθεση που δημοσιοποίησε το  ΔΝΤ. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υ-
πουργείου, η ικανοποιητική πορεία του 
προϋπολογισμού με τη σημαντική υ-
πέρβαση στόχων, σε συνδυασμό με τη 
σταδιακή αύξηση της ρευστότητας έ-
πειτα από την έξοδο του Δημοσίου και 
των τραπεζών στις αγορές, και την ε-
φαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμί-
σεων, θα μηδενίσουν την όποια δημο-
σιονομική απόκλιση.  Η έκθεση του Δι-
εθνούς Νομισματικού Ταμείου επιβε-
βαιώνει την τεράστια πρόοδο που έχει 
κάνει η Ελληνική οικονομία με την επί-
τευξη πλεονασμάτων που θέτουν την 
βάση για επενδύσεις και ανάπτυξη το-
νίζει το Υπουργείο και σημειώνει ότι η  
έκθεση επίσης συμπεριλαμβάνει τα 
κείμενα του αναθεωρημένου μνημονί-
ου με τις δεσμεύσεις τις χώρας, με ει-
δική έμφαση σε διαρθρωτικές παρεμ-
βάσεις που θα τονώσουν την ανταγω-

νιστικότητα της οικονομίας και θα βοη-
θήσουν την εξάλειψη της ανεργίας. 

Συγκεκριμένα η έκθεση αναφέρει:
Το 2014 η ελληνική οικονομία θα ει-

σέλθει σε ρυθμούς ανάπτυξης μετά α-
πό 6 συνεχόμενα χρόνια ύφεσης και 
αύξηση της απασχόλησης.  

Οι ρυθμοί ανάπτυξης θα αυξηθούν τα ε-
πόμενα χρόνια με την βοήθεια του σαφώς 
βελτιωμένου επενδυτικού κλί-
ματος προς την Ελλάδα 
που επέτρεψε την 
πρόσφατη έξο-
δος στις α-
γορές, και 
που θα 
οδη-

γήσει στην όλο και αυξανόμενη παροχή 
ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.   

Ο δημοσιονομικός στόχος του 2014 
θα επιτευχθεί χωρίς νέα μέτρα, όπως 
είχε δεσμευτεί η Κυβέρνηση και ότι θα 
εξεταστεί στο πλαίσιο της επόμενης α-
ξιολόγησης η δυνατότητα περαιτέρω 
αύξησης δαπανών για ευπαθείς ομά-
δες και τόνωση της ανάπτυξης, πέραν 
των 525 εκ. € για το κοινωνικό μέρι-
σμα που ήδη έχουν ήδη δρομολογηθεί. 

Από 1 Ιουλίου 2014 θα μειωθούν 
οι εισφορές κοινωνικής α-

σφάλισης για μι-
σθωτούς 

εργαζόμενους κατά 3.9 μονάδες και ό-
τι τον Ιούνιο 2015 θα εξεταστεί περαι-
τέρω μείωση για να τονωθεί η απασχό-
ληση 

Οι νέοι φορολογικοί κώδικες και ο 
ΕΝΦΙΑ θα εξεταστούν για την απόδοση 
τους και όπως αναφέρεται ρητά, αν τα 
έσοδα συνεχίζουν να υπερβαίνουν 
τους στόχους, τότε η Κυβέρνηση θα ε-
ξετάσει την μείωση των υψηλών φο-
ρολογικών συντελεστών στο πλαίσιο 
του προϋπολογισμού του 2015. 

Θα ενισχυθεί εντός του 2014 το πρό-
γραμμα κοινωνικής απασχόλησης με 
50.000 επιπλέον θέσεις εργασίας και 
τον Σεπτέμβριο 2014 θα εφαρμοστεί 

πιλοτικά ένα νέο κοινωνικό επίδο-
μα που θα εξασφαλίζει ό-

τι όλοι οι συμπο-
λ ί τ ε ς 

μας θα έχουν ένα ελάχιστο εγγυημένο 
εισόδημα. 

Η κυβέρνηση θα αξιολογήσει την ε-
φαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στο 
Δημόσιο για να εντοπιστούν πιθανές 
στρεβλώσεις ή αδικίες που θα αντιμε-
τωπιστούν με δημοσιονομικά ουδέτε-
ρο τρόπο – πχ η επέκταση του ενιαίου 
μισθολογίου σε όλους τους φορείς του 
Δημοσίου, ευθυγράμμιση των μη-
μισθολογικών επιδομάτων σε Ευρω-
παϊκά επίπεδα

Θα εξεταστούν τα εμπόδια στον αντα-
γωνισμό σε νέους κλάδους (όχι εκεί-
νους που έχουν ήδη αξιολογηθεί όπως 
το ψωμί και το γάλα) με μεγάλο επενδυ-
τικό ενδιαφέρον, με σκοπό να τονωθεί η 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, ο-
δηγώντας στην δημιουργία πάνω από 
100.000 νέων θέσεων εργασίας κάθε 
χρόνο από το 2015 και μετά.

Έως τα μέσα του 2015, οι χρηματοδο-
τικές ανάγκες της χώρας είναι απόλυτα 
καλυμμένες. Για το μετέπειτα διάστημα, 
το χρηματοδοτικό κενό προβλέπεται να 
καλυφθεί με repos, με φορείς της γενι-
κής κυβέρνησης, με αποπληρωμή των 
υπολοίπων προνομιούχων μετοχών 
και, τέλος, μέσω του προγράμματος 
πρόσβασής μας στις αγορές.

υπουργείο οικονομικών: Δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα λιτότητας  
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Υ Γ Ε Ι Α

Υδρόγειος Ασφαλιστική

Νέο εξειδικευμένο 
πολυασφαλιστήριο 
φαρμακοποιών

Σε φαρμακοποιούς οι οποίοι επιθυμούν να 
εξασφαλίσουν με ολοκληρωμένο αλλά προ-
σιτό τρόπο την ηρεμία και σιγουριά στην ε-
παγγελματική και οικογενειακή τους ζωή α-
πευθύνεται το νέο εξειδικευμένο Πολυα-
σφαλιστήριο Φαρμακοποιών που δημιούρ-
γησε η Υδρόγειος Ασφαλιστική και είναι ήδη 
διαθέσιμο από το δίκτυο των συνεργαζόμε-
νων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της ε-
ταιρίας σε όλη την Ελλάδα.Με ασφάλιστρα 
που κυμαίνονται από €100 – €120, το νέο 
πρόγραμμα παρέχει πολύπλευρη προστασία 
για τον ίδιο τον φαρμακοποιό, την επιχείρη-
ση αλλά και την οικογένειά του, μέσα από έ-
να συνδυασμό τριών σημαντικών καλύψε-
ων, ο οποίες περιλαμβάνουν: 
Την Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του 
φαρμακοποιού ή του βοηθητικού του προ-
σωπικού για  σωματικές βλάβες ή θάνατο 
τρίτων – πελατών του από αμέλεια, παρά-
λειψη, λάθος συνταγή εκτέλεση συνταγής ή 
άλλο λάθος κατά την παρασκευή και πώλη-
ση των φαρμάκων/φαρμακευτικών σκευα-
σμάτων. 
Την Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία του 
επαγγελματικού του χώρου - φαρμακείου, 
για ατυχήματα (σωματικές βλάβες, υλικές 
ζημίες) τρίτων εντός αυτού.
Προσωπικό Ατύχημα Φαρμακοποιού: Κα-
λύπτονται οι περιπτώσεις θανάτου και μόνι-
μης ολικής ανικανότητας από ατύχημα του 
ασφαλισμένου, παρέχοντας κεφάλαιο 
€50.000, καθώς και η περίπτωση μόνιμης 
μερικής ανικανότητας από ατύχημα, παρέ-
χοντας ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό του 
ανωτέρω κεφαλαίου, ανάλογα με το βαθμό/
σοβαρότητα της ανικανότητας (με βάση πί-
νακα ανικανοτήτων στο ασφαλιστήριο). Επί-
σης, καλύπτονται τα ιατροφαρμακευτικά έ-
ξοδα ατυχήματος έως του ποσού των €1.000.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα ασφά-
λισης του φαρμακείου του ασφαλιζόμενου 
φαρμακοποιού στο ολοκληρωμένο πρό-
γραμμα ασφάλισης επιχείρησης 
MEGABusiness της Υδρογείου, με ιδιαίτερα 
προνομιακό ασφάλιστρο. Το πρόγραμμα πα-
ρέχει διευρυμένη προστασία της επιχείρησης 
(κτιρίου και περιεχομένου) έναντι πλήθους 
κινδύνων ή τυχαίων γεγονότων που ενδέχε-
ται να την απειλήσουν (φωτιά, έκρηξη, βρα-
χυκύκλωμα, φυσικά φαινόμενα, πράξεις βί-
ας, θραύσεις κρυστάλλων, διαρροή νερών, 
κ.α.) και παροχή οικονομικής υποστήριξης 
σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής 
της. Ακόμη,  αποζημιώνει σε αξία αντικατά-
στασης με καινούριο για κτίριο, βελτιώσεις, 
πάγιο εξοπλισμό καθώς και σε τρέχουσα 
πραγματική αξία για το περιεχόμενο και πε-
ριλαμβάνει προστασία υπασφάλισης για την 
κάλυψη ζημιών σε νεοαποκτηθέντα αντικεί-
μενα/ εξοπλισμό.

H International Life ενισχύει, στo 
πλαίσιo της στρατηγικής ανά-
πτυξής της, το προϊοντικό της 

χαρτοφυλάκιο στον Κλάδο Υγείας. 
Μέσα από τη δημιουργία σύγχρο-

νων και ευέλικτων προϊόντων που 
προστίθενται στο Σύστημα Υπηρεσιών 
Υγείας «Εν Υγεία» η εταιρεία καλύ-
πτει τις αυξανόμενες ανάγκες των πε-
λατών της για προϊόντα με ποιοτικές 
καλύψεις και χαμηλό κόστος. Συγκε-
κριμένα η International Life προχώ-
ρησε σε στρατηγική συνεργασία με 
τον Όμιλο Υγεία και το Meditteraneo 
Hospital στην Αττική, καθώς και την 
Κλινική Άγιος Λουκάς στην Θεσσαλο-
νίκη δημιουργώντας το πρόγραμμα Εν 
Υγεία Elite που προσφέρει εξαιρετι-
κής ποιότητας δευτεροβάθμια περί-
θαλψη με ιδιαίτερα προσιτό κόστος. 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει 
πλήρη κάλυψη νοσοκομειακής περί-
θαλψης έως €400.000 ετησίως με 

χαμηλό εκπιπτόμε-
νο ποσό σε δίκλινο 
δωμάτιο σε όλες τις 
μονάδες υγείας των 
συγκεκριμένων νο-
σοκομείων, καθώς 
και κάλυψη εξωνο-
σοκομειακής περί-
θαλψης με δωρεάν 
επισκέψεις στους 
γιατρούς των εξω-
τερικών ιατρείων, 
απεριόριστες δια-
γνωστικές εξετά-
σεις με χρήση ταμείου, αλλά και δω-
ρεάν διαγνωστικές εξετάσεις μέχρι 
συγκεκριμένου ορίου για έκτακτα πε-
ριστατικά. 

Επιπρόσθετα, το «Εν Υγεία Elite» 
εμπλουτίζεται από περαιτέρω υπηρε-
σίες, όπως ένα πλήρες ετήσιο check 
up και 24ωρη ιατρική καθοδήγηση, ε-
νώ παράλληλα εξασφαλίζει ειδικές 

προνομιακές τιμές 
για την κάλυψη τοκε-
τού σε πρώτη θέση. 

Η International 
Life ενισχύοντας τη 
θέση της στον τομέα 
της πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης δημι-
ούργησε, επιπλέον, 2 
ακόμη προϊόντα, τα  
«Εν Υγεία Πρόληψη» 
και «Εν Υγεία Extra 
Πρόληψη», σε συ-
νεργασία με τον όμι-

λο της Βιοϊατρικής. Το «Εν Υγεία Πρό-
ληψη» προσφέρει διαγνωστικές εξε-
τάσεις έως €1.200 ετησίως, απεριό-
ριστες προγραμματισμένες επισκέ-
ψεις στα εξωτερικά ιατρεία των ιδιό-
κτητων κλινικών του συγκεκριμένου 
ομίλου, απεριόριστες επισκέψεις 
στους γιατρούς του δικτύου με χαμη-
λό κόστος, 40% έκπτωση για οδοντια-

τρική φροντίδα και δωρεάν έκδοση 
κάρτας υγείας για ταχύτερη εξυπηρέ-
τηση του πελάτη. Τέλος, το «Εν Υγεία 
Extra Πρόληψη» προσφέρει επιπλέον 
των παραπάνω καλύψεων δωρεάν 
διαγνωστικές εξετάσεις έως €2.000 
ετησίως, δωρεάν ετήσιο check up και 
δωρεάν προγεννητικό έλεγχο. Η δη-
μιουργία των νέων προγραμμάτων υ-
γείας, Εν Υγεία Elite, Εν Υγεία Πρόλη-
ψη, Εν Υγεία Extra Πρόληψη, είναι η 
απάντηση της International Life στις 
απαιτήσεις του νευραλγικού τομέα α-
σφάλισης υγείας. 

Μέσα σε αυτή τη δύσκολή συγκυρία 
για τη χώρα,η εταιρεία πρωτοπορεί 
και προσφέρει σύγχρονα, ευέλικτα 
και οικονομικά προϊόντα παρέχοντας  
μια αξιόπιστη και ποιοτική λύση για τη 
φροντίδα της υγείας των πολιτών,δή-
λωσε  ο Αναπλ. Γενικός Διευθυντής 
Κλάδων Accident & Health κ. Βέλης 
Παππάς.

ING Live Well event  στο ςύνταγμα 

International Life: Νέα προϊόντα ασφάλισης υγείας 

Ο κ. Βέλης Παππάς

πιστή στη στρατηγική της για την πρόληψη της υγείας μέσα από την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την ευαισθητο-
ποίηση των συμπολιτών μας, η ΑΧΑ στηρίζει ως Μέγας Χορηγός τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «Κάρτα Διαβήτη» 

και μαζί πραγματοποιούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εκστρατεία σε 18 πόλεις, 2 ημέρες σε κάθε πόλη, από τις 4 Ιου-
νίου έως τις 9 Ιουλίου 2014. Ήδη από την έναρξη της εκστρατείας μέχρι σήμερα σε Αθήνα, Λιβαδειά, Στυλίδα και Βόλο έ-
χουν συμμετάσχει σε δωρεάν εξετάσεις, ενημερώσεις για το διαβήτη και διαδραστικές επιμορφώσεις, 2.200 πολίτες κά-
θε ηλικίας, ενώ από πλευράς ΑΧΑ έχουν ενισχύσει εθελοντικά τη δράση 51 άνθρωποι από το προσωπικό και το δίκτυο 
διανομής της εταιρείας.

Μέσα από την εκστρατεία, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τους κινδύνους και τους τρόπους πρό-
ληψης και ρύθμισης του διαβήτη, ενώ τα παιδιά εκπαιδεύονται διαδραστικά με το παιχνίδι «Μελένια»,  που έχει δημι-
ουργήσει η ΑΧΑ σε συνεργασία με την Κάρτα Διαβήτη. Παράλληλα με τις ενέργειες ενημέρωσης και επιμόρφωσης, η Α-
ΧΑ δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε κλήρωση για 4 ποδήλατα που προσφέρει με στόχο να ενισχύσει την υιοθέτηση ε-
νός υγιεινού τρόπου ζωής. Οι δράσεις της εκστρατείας πραγματοποιούνται 10 π.μ. - 1 μ.μ. και 6 μ.μ. - 9 μ.μ. (πρώτη μέ-
ρα σε κάθε πόλη)  και 10 π.μ. - 2 μ.μ. (δεύτερη μέρα σε κάθε πόλη).Επόμενοι σταθμοί στην εκστρατεία είναι Λάρισα, Κα-
τερίνη, Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Βέροια, Κοζάνη, Ιωάννινα, Πάτρα, Πύργος, Πειραιάς και 
η Ρόδος.

ΑΧΑ Ασφαλιστική 

στηρίζει την πρώτη πανελλήνια εκστρατεία ενημέρωσης για το Διαβήτη

μια μεγάλη γιορτή για την υ-
γεία διοργανώνει η  ING την  
Κυριακή 22 Ιουνίου στην 

πλατεία Συντάγματος. Το 2ο ING 
Live Well event πραγματοποιείται 
σε συνέχεια της εξαιρετικά επιτυχη-
μένης αντίστοιχης εκδήλωσης που 
έγινε το 2013 συγκεντρώνοντας πε-
ρισσότερους από 5.000 συμμετέχο-
ντες και συνδιοργανώνεται από την 
ING και τον Οργανισμό Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας του Δή-
μου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.), με 
στόχο την προώθηση ενός υγιεινού 
τρόπου ζωής, ως μέσο πρόληψης 
και διατήρησης της υγείας.

Σημείο συνάντησης την Κυριακή 22 Ιουνίου στις 
7 το απόγευμα, θα είναι η πλατεία Συντάγματος, ό-
που οι συμμετέχοντες θα διανύσουν μια συμβολική 
απόσταση 4 χιλιομέτρων. Το κέντρο της πόλης μας 
θα είναι άδειο, χωρίς κυκλοφορία οχημάτων, ώστε 
να απολαύσουν οι συμμετέχοντες τη διαδρομή ό-
πως εκείνοι επιθυμούν: με τα ποδήλατά τους, τρέ-

χοντας, ή περπατώντας. Το ING Live Well event, άλ-
λωστε, δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα, δεν απαι-
τείται προεγγραφή ή κόστος συμμετοχής, δεν έχει 
χρονομέτρηση και βραβεύσεις νικητών, δίνοντας με 
αυτόν τον τρόπο, την ευκαιρία σε όλους όσους επι-
θυμούν, να συμμετέχουν.Την εκδήλωση θα παρου-
σιάσει η Μαρία Μπακοδήμου, ενώ η γνωστή γυμνά-

στρια Σόφη Πασχάλη με την ομάδα 
της θα προετοιμάσει γυμναστικά 
τους συμμετέχοντες πριν την εκκί-
νηση. Οι μικροί μας φίλοι θα έχουν 
την ευκαιρία να απολαύσουν παιδι-
κές δραστηριότητες που θα τους δι-
ασκεδάσουν. Η εκδήλωση θα κλεί-
σει με μεγάλη κλήρωση και πλούσια 
δώρα. Ευαισθητοποιημένη και ε-
νεργή στον τομέα της εταιρικής υ-
πευθυνότητας, η ING έχει ως  στόχο, 
μέσω της  εκδήλωσης ING Live 
Well, να ενισχύσει το φιλανθρωπι-
κό σωματείο «Φίλοι του Παιδιού», 
το οποίο δραστηριοποιείται ενεργά 
για τη φροντίδα παιδιών που βρί-

σκονται σε ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτό, θα προσκαλέ-
σει τους ανθρώπους της εταιρίας – εργαζόμενοι και 
Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι – καθώς και τους συμμε-
τέχοντες στη μεγάλη αυτή γιορτή για την υγεία, να υ-
ποστηρίξουν και οι ίδιοι τους σκοπούς του σωματεί-
ου, κάνοντας έτσι τη φιλοσοφία “Live Well” πράξη 
και για τους συνανθρώπους μας.
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Glassdrive®

Δωρεάν 
καύσιμα 

Έως το τέλος Ιουλίου η 
Glassdrive® προσφέρει με κάθε 
αντικατάσταση ή/και επισκευή 
κρυστάλλου αυτοκινήτου δωρεάν 
καύσιμα αξίας 10€.  Η ενέργεια ι-
σχύει για όλους τους ασφαλισμέ-
νους των ασφαλιστικών εταιριών  
με τις οποίες συνεργάζεται η 
Glassdrive®  και οι οποίοι έχουν 
την κάλυψη για θραύση κρυστάλ-
λων στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
τους. Σύμφωνα με την εταιρία, οι  
ασφαλισμένοι που θα επισκεφθούν 
τους σταθμούς της Glassdrive®  
θα έχουν τη δυνατότητα να απο-
λαύσουν τις μοναδικές υπηρεσίες  
όπως άμεση εξυπηρέτηση εντός 24 
ωρών για επισκευή και αντικατά-
σταση των κρυστάλλων τους ,δυ-
νατότητα εξυπηρέτησης μέσω κι-
νητής μονάδας στον χώρο που επι-
θυμούν,πιστοποίηση της γνησιότη-
τας των κρυστάλλων και εγγύηση 
εργασίας «εφ’ όρου ζωής». Επιση-
μαίνεται ότι το δίκτυο της 
Glassdrive®, αποτελείται από 38 
σταθμούς, 15 κινητές μονάδες και 
περισσότερους από 90 συνεργάτες 
σε όλη την επικράτεια αποτελώ-
ντας το μεγαλύτερο δίκτυο σταθ-
μών επισκευής και αντικατάστασης 
κρυστάλλων αυτοκινήτου.

νέος σταθμός  
στο Ρέθυμνο 

Στο πλαίσιο  της συνεχούς της α-
νάπτυξης και της βελτίωσης των 
παρεχομένων υπηρεσιών της στην 
επισκευή και αντικατάσταση κρυ-
στάλλων αυτοκινήτου, η 
Glassdrive®  εν τω μεταξύ, υπο-
δέχεται το νέο μέλος της στην πόλη 
του Ρεθύμνου,  την NEOCAR  Μονο-
πρόσωπη ΕΠΕ. Ο ιδιοκτήτης του 
σταθμού κος Γεωργιουδάκης Μι-
χάλης  διατηρεί πρότυπη μονάδα 
φανοποιείου και  κέντρο επισκευ-
ής & αντικατάστασης κρυστάλλων 
αυτοκινήτου στην πόλη του Ρεθύ-
μνου. Οι εγκαταστάσεις του βρί-
σκονται στον κόμβο Ατσιπόλουλου.

Ο σταθμός λειτουργεί  καθημε-
ρινά 08:00-16:00 ενώ το Σάββατο 
το ωράριο λειτουργίας είναι 09:00-
16:00.

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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Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Ευρώπη Ασφαλιστική

υψηλή 
κερδοφορία στο 
πρώτο  τρίμηνο 

Με αύξηση κερδοφορίας κατά 
98,22% έκλεισε το πρώτο τρίμη-
νο του 2014 έναντι του αντίστοι-
χου περυσινού, για την Ευρώπη 
Ασφαλιστική, ως απόρροια ό-
πως τονίζεται, των έντονων 
ρυθμών ανάπτυξης που κατα-
γράφει ήδη από πέρυσι η εται-
ρεία και της συνετούς διαχείρι-
σης των λειτουργικών της εξό-
δων. 

Αναλυτικά, τα κέρδη προ φό-
ρων για το  Α΄ τρίμηνο του 2014 
ανήλθαν σε  1,223 εκατ. ευρώ έ-
ναντι 0,617 εκατ. ευρώ της αντί-
στοιχης περυσινής περιόδου και 
βάσει προβλέψεων, η διοίκησή 
της εταιρίας  εκτιμά ότι το τρέχον 
έτος θα κλείσει με υψηλή κερ-
δοφορία, η οποία δεν αποκλείε-
ται να ξεπεράσει τα 8 εκατ. ευ-
ρώ.

Η παραγωγή της Ευρώπη Α-
σφαλιστική για το Α΄ τρίμηνο 
του 2014  ανήλθε σε 5,830 εκατ. 
ευρώ έναντι 4,032 εκ. ευρώ του 
Α’ τριμήνου του 2013 παρουσιά-
ζοντας αύξηση κατά 44,59% και 
εκτιμάται ότι η φετινή χρονιά, 
παρά το δύσκολο περιβάλλον 
που επικρατεί στον ασφαλιστικό 
κλάδο, θα κλείσει με έσοδα 30 
εκατ. ευρώ. Η καθαρή θέση της 
εταιρίας για το Α’ τρίμηνο του 
2014 αυξήθηκε κατά 22,91% στα 
9.597 εκ. ευρώ έναντι 7.808 εκ. 
ευρώ την 31/12/2013.Τα τεχνι-
κά αποθέματα της εταιρίας για το 
Α’ τρίμηνο του 2014 αυξήθηκαν 
κατά    15,76 % στα 10.968 εκ ευ-
ρώ έναντι 9.475 εκ. ευρώ την 
31/12/2013. Όπως υπογράμμι-
σε ο πρόεδρος και διευθύνων 
δύμβουλος της Ευρώπη ΑΕΓΑ κ. 
Ν. Μακρόπουλος η υψηλή κερ-
δοφορία που σημειώθηκε το α΄ 
Τρίμηνο του 2014 οφείλεται κυ-
ρίως στην ανάπτυξη των συνερ-
γασιών της εταιρίας με νέα πα-
ραγωγικά δίκτυα και στη στρα-
τηγική επιλογή της να επεκταθεί 
εντονότερα στο Retail και ειδι-
κότερα στην ανάπτυξη σε υγιείς 
βάσεις των  κλάδων Αυτοκινή-
των, κατοικιών και Μικρομεσαί-
ων Επιχειρήσεων διατηρώντας 
ωστόσο, την ισχυρή της θέση 
στις ασφαλίσεις των Μεγάλων 
Εμπορικών και Βιομηχανικών 
Κινδύνων.

Το σταθερό της προσανατολισμό 
στις ανθρώπινες αξίες,επιβεβαίωσε 
για μια ακόμη φορά η  ΑΤΕ Ασφαλιστι-
κή, στο πλαίσιο της «Εταιρικής Κοινω-
νικής Ευθύνης».Συγκεκριμένα, προ-
σέφερε δωρεάν Ασφαλιστήρια Υγείας 
σε δύο παιδιά από το «Χαμόγελο του 
Παιδιού» στον Ανδρέα και την Καίτη. 

Τα παιδιά αυτά έχουν μεγαλώσει σε 
Σπίτια του Χαμόγελου, σχεδόν από την 
ίδρυσή του και τώρα πια ως ενήλικες, 
είχαν άμεση ανάγκη απόκτησης Ασφα-
λιστηρίων Υγείας, καθώς σε λίγες η-
μέρες έληγε η άδεια παραμονής τους 
και δεν μπορούσε να ανανεωθεί αν δεν 
διέθεταν ασφάλιση υγείας.Παράλληλα 

με τη διαρκή προσπάθεια της για τη δι-
άδοση του θεσμού της ασφάλισης και 
τη βελτίωση του κοινωνικού επιπέ-
δου, η εταιρία με ενέργειες σαν και αυ-
τή, επιβεβαιώνει όπως αναφέρει στην 
πράξη την ευαισθησία της στην κάλυ-
ψη των αναγκών αδύναμων κοινωνι-
κών ομάδων.

ΑΤΕ Ασφαλιστική 

Κοντά  
στα παιδιά 

με στόχευση να  ενισχύ-
σει σε πρακτικό επίπε-
δο το γνωσιακό φάσμα 

των συμμετεχόντων ως προς 
τις αντασφαλιστικές εφαρμο-
γές, πραγματοποιήθηκε το δι-
ήμερο πρότυπο σεμινάριο – 
προσομοίωση με θέμα: 
«Managing Insurance in 
Today’s World» (Σύγχρονο & 
Αποτελεσματικό Ασφαλιστι-
κό Μάνατζμεντ) το οποίο δι-
οργάνωσε η MATRIX 
Insurance & Reinsurance 
Brokers, σε συνεργασία με 
την PartnerRe. Και αυτό  επι-
τεύχθηκε,όπως τονίζει η ε-
ταιρία, μέσω του ReSolve!, ε-
νός διαδραστικού «παιχνι-
διού» μάνατζμεντ που έχει α-
ναπτύξει η PartnerRe και το 
οποίο αποτελεί προσομοίωση 
του καθημερινού ασφαλιστι-
κού επιχειρείν. 

Το ReSolve, έθεσε στους 
παίκτες ζητήματα στρατηγι-
κής, ενώ στόχος της κάθε μί-

ας από τις ομάδες «παικτών» 
ήταν να «διοικήσουν» με βά-
ση τις πιο συμφέρουσες για 
την επιχείρηση αποφάσεις, 
που σχετίζονται με την δια-
χείριση κεφαλαίων και κιν-
δύνων, με την διασφάλιση 
της κερδοφορίας, το Solvency 
II και τις αντασφαλιστικές κα-
λύψεις. Οι συμμετέχοντες 
συγκροτήθηκαν σε 5 ομάδες 
- ασφαλιστικές εταιρίες και 
ανταγωνίστηκαν μεταξύ τους, 
προκειμένου να επιτύχουν το 
βέλτιστο αποτέλεσμα. 

Προκειμένου να αντιλη-
φθούν καλύτερα τις απαιτή-
σεις του έργου της διοίκησης 
μιας ασφαλιστικής, αλλά και 
του αντίκτυπου των αποφά-
σεών τους, σε όλη τη διάρ-
κεια των εργασιών προσο-
μοίωσης οι δύο εισηγητές 
Christoph Kagi, Member of 
Senior Management, 
PartnerRe και Dominik Maier,  
Principal Consultant, Tata 
Interactive Systems, παρεί-
χαν υποστηρικτικό υλικό σε 
θέματα όπως το Solvency II 

και Market & Non-
Underwriting Risks.

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε 
σε τέσσερις κύκλους, ενώ 
στο τέλος της κάθε ενότητας 
οι εισηγητές καθοδηγούσαν - 
δίνοντας λεπτομερείς επεξη-
γήσεις – την κάθε ομάδα, δια-
σφαλίζοντας ότι όλοι οι παί-
κτες έχουν κατανοήσει σε βά-
θος την διαδικασία. Νικήτρια 
ομάδα αναδείχθηκε αυτή με 
επικεφαλής τον Μιχάλη Τυλ-
λής (CEO), τον Gerry Tighe (Υ-
πεύθυνο Αντασφαλίσεων), 
τον Πάνο Ιωάννου (COO) και 
τον Σπύρο Μπαρκούζο (Ανα-
λογιστή) αφού επέτυχε την υ-
ψηλότερη τιμή ανά μετοχή 
στο τέλος και των τεσσάρων 
κύκλων.

Το σεμινάριο που πραγμα-
τοποιήθηκε την 21η & 22η 
Μαΐου 2014, στο ξενοδοχείο 
Athenaeum Intercontinental 
και με Awards Gala Dinner 
στο εστιατόριο Malconi’s, α-

ποτελεί μία ακόμη πρωτο-
βουλία προστιθέμενης αξίας 
(Added Value) της MATRIX 
Insurance & Reinsurance 
Brokers. Σύμφωνα με τον 
CEO, κ. Δημήτρη Τσεσμετζό-
γλου η ηγετική μας θέση στην 
αγορά, μας δημιουργεί μια 
νέα πρόκληση, που υπερβαί-
νει τα όρια του συμβούλου ή 
του συνεργάτη. 

Έναν νέο ρόλο, στο πλαίσιο 
του οποίου επιδιώκουμε να 
παρέχουμε στους πελάτες 
μας σημαντικές και εξαιρετι-
κές υπηρεσίες, χωρίς επιβά-
ρυνση, αλλά και τις κατάλλη-
λες ευκαιρίες, ώστε να ενι-
σχύεται η καθημερινή τους 
δραστηριότητα και να λαμβά-
νουν τα κατάλληλα ερεθίσμα-
τα, προκειμένου να ανταπο-
κριθούν αποτελεσματικότερα 
στο διαρκώς και ταχύτατα ε-
ξελισσόμενο διεθνές περι-
βάλλον, πρόσθεσε ο κ.  Τσε-
σμετζόγλου.

Η ομάδα Resolve master

MATRIX: Δημιουργεί προστιθέμενη αξία

άύξηση κατά 50% εμφάνισε το 2013 σε σύ-
γκριση με το προηγούμενο έτος ο όμιλος 
ERGO. Όπως ανακοινώθηκε, το  ενοποιημέ-

νο αποτέλεσμα των 436 εκατομμυρίων ευρώ πα-
ρουσίασε αύξηση κατά 50% σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος, ενώ η παραγωγή ασφαλί-
στρων, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών κα-
τά 2,3%, έκλεισε στα 18,1 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Όλοι οι τομείς εργασιών συνεισέφεραν στο 
πολύ ικανοποιητικό ενοποιημένο αποτέλεσμα, 
σχολίασε ο CFO Christoph Jurecka. Μιλώντας 
για το 2013 ο Torsten Oletzky, πρόεδρος του δι-
οικητικού συμβουλίου, επίσης επισήμανε το σα-
φώς θετικό ισοζύγιο, παρά τη μείωση στην πα-
ραγωγή ασφαλίστρων: Όντως πετύχαμε καλά α-
ποτελέσματα και πήγαμε την ERGO συνολικά 
μπροστά, με τη νέα μας οργανωτική δομή στις 
πωλήσεις, την ολιστική μας προσέγγιση στην 
παροχή υπηρεσιών στους πελάτες μας, το καινο-
τόμο μας προϊόν στην ασφάλιση ζωής, καθώς 
και με την επέκταση των δραστηριοτήτων μας 
στην Ασία – για να αναφέρω μερικά μόνο θέμα-
τα, είπε ο Torsten Oletzky. 

Στις ασφαλίσεις Ζωής στη Γερμανία, η συνο-

λική παραγωγή ασφαλίστρων έκλεισε στα 4,5 
δισεκατομμύρια ευρώ, με μια μείωση 4,6%, ενώ 
αντίθετα στις ασφαλίσεις Ζημιών στη Γερμανία 
τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα σημείωσαν 
αύξηση κατά 4,1%, καθώς ανήλθαν στα 3,3 δισε-
κατομμύρια ευρώ. Το 2013, ο δείκτης combined 
ratio σε αυτόν τον τομέα εργασιών έφτασε στο 
96,1% έναντι 95,8% το προηγούμενο έτος. Η μι-
κρή αύξηση οφείλεται σε αποζημιώσεις λόγω 
καταστροφικών καιρικών συμβάντων, όπως 
πλημμύρες και χαλαζοπτώσεις. Η επίδρασή τους 
στο δείκτη combined ratio ήταν 3,3% πάνω από 
το μακροπρόθεσμο μέσο όρο. Ωστόσο, το ενο-
ποιημένο αποτέλεσμα σε αυτόν τον τομέα ανήλ-
θε στα 195 εκατομμύρια ευρώ (+28,7%).Στις δι-
εθνείς δραστηριότητες του ομίλου, η συνολική 
παραγωγή ασφαλίστρων μειώθηκε κατά 4,6 %, 
φτάνοντας τα 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Στις α-
σφαλίσεις ζωής, η συνολική παραγωγή υποχώ-
ρησε κατά 5,5%, κυρίως στην Αυστρία και την 
Πολωνία, ενώ η παραγωγή στις ασφαλίσεις ζη-
μιών μειώθηκε κατά 3,9%. Η ERGO International 
βελτίωσε σημαντικά τον δείκτη combined ratio, 
ο οποίος έκλεισε στο 99,2%.

Όμιλος ERGO 

ςτα 18,1 δισ. ευρώ η παραγωγή ασφαλίστρων
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Aigaion 
Ασφαλιστική

άιγαίον 
Κατοικία

Νέο βελτιωμένο πρόγραμμα περι-
ουσίας, με επιπλέον καλύψεις και 
χαμηλότερο κόστος προσφέρει η 
Aigaion Ασφαλιστική. Όπως αναφέ-
ρει η εταιρία το  «ΑΙΓΑΙΟΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» 
αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρό-
γραμμα που αποζημιώνει άμεσα και 
προστατεύει την κύρια ή την εξοχική 
κατοικία από δεκάδες κινδύνους. 
Χωρίς «ψιλά» γράμματα, εστιασμένο 
στις πραγματικές ανάγκες του ασφα-
λισμένου και με τιμολόγηση προσαρ-
μοσμένη στις ανάγκες της εποχής, το 
«ΑΙΓΑΙΟΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» καλύπτει απρό-
οπτα συμβάντα από σεισμό, φωτιά, 
ακραία καιρικά φαινόμενα, κλοπή, 
τρομοκρατικές ενέργειες, καθώς και 
οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβεί σε 
μία κατοικία προκαλώντας κατα-
στροφές σε περιεχόμενο και κτίσμα.
Το πρόγραμμα είναι εμπλουτισμένο 
με πολλές ακόμη καλύψεις, όπως 
θραύση τζαμιών, θραύση ειδών υγι-
εινής, ζημιές ηλεκτρονικών συσκευ-
ών, έξοδα για αμοιβές αρχιτεκτό-
νων- μηχανικών-δημοσίων αρχών, 
έξοδα άντλησης υδάτων, έξοδα φύ-
λαξης, έξοδα αντικατάστασης κλει-
δαριών-κλειδιών, έξοδα αποκατά-
στασης προσωπικών εγγράφων, 
πληρωμή λογαριασμών, ζημίες αντι-
κειμένων στην εξωτερική πλευρά 
της οικοδομής, κάλυψη δόσεων δα-
νείου ή απώλειες ενοικίου, προστα-
σία υπασφάλισης, κάλυψη τραπεζι-
κής θυρίδας και προσωπικό ατύχημα. 

 Την Aigaion Ασφαλιστική εμπι-
στεύτηκε εν τω μεταξύ το Ινστιτούτο 
Πολιτισμού Έντευξις για την ασφάλι-
ση της μεταφοράς και της έκθεσης 80 
φωτογραφιών του διεθνούς φήμης 
φωτογράφου Κωνταντίνου Μάνου, 
που ανήκουν στο Μουσείο Μπενάκη. 
Το φωτογραφικό υλικό θα παρουσια-
στεί στο κοινό στο πλαίσιο του Φεστι-
βάλ Φωτογραφίας Photometria, που 
θα πραγματοποιηθεί στην πόλη των 
Ιωαννίνων.Η έκθεση του κ. Μάνου, 
με τίτλο “Τhe Greek Portfolio”  περι-
λαμβάνει φωτογραφίες με καθημε-
ρινές στιγμές από τα απομακρυσμένα 
χωριά και νησιά της Ελλάδας του ’60, 
οι οποίες μεταφέρθηκαν από το 
Μουσείο Μπενάκη στη Δημοτική Πι-
νακοθήκη Ιωαννίνων, όπου και θα ε-
κτίθενται από τις 5 εώς τις 30 Ιουνίου 
2014. Η  Aigaion, διαθέτει ολοκλη-
ρωμένα προγράμματα ασφάλισης 
έργων τέχνης, που καλύπτουν συλ-
λογές ιδιωτών και επαγγελματιών α-
πό κάθε πιθανό κίνδυνο. 
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με άνοδο εσόδων 2%  στα 28,5 δισ. ευρώ, ολοκληρώθηκε 
το πρώτο τρίμηνο για τον όμιλο ΑΧΑ,ενώ θετικά κινήθη-
καν  οι  δείκτες επίδοσης του ομίλου. Συγκεκριμένα για το 

σύνολο των  εσόδων η αύξηση ήταν 2%, φτάνοντας στα  28,5 δις, 
ευρώ  ενώ στις ασφαλίσεις ζωής η αύξηση  εσόδων ήταν στο 
1%, φτάνοντας στα  15,8 δισ. ευρώ. 

Στις γενικές ασφαλίσεις σημειώθηκε αύξηση εσόδων κατά 
3%, φτάνοντας στα  10,4 δις και τα έσοδα διαχείρισης κεφαλαί-
ων σημείωσαν  αύξηση 2% στα  0,8 δις ευρώ με καθαρές εισρο-
ές  1,5 δισ. ευρώ. Ο τέταρτος χρόνος της Φιλοδοξίας της ΑΧΑ να 
γίνει η προτιμώμενη εταιρεία ξεκίνησε με περαιτέρω βελτίωση 
σε όλο το εύρος των προϊόντων μας, αποδεικνύοντας την επιτυ-
χή στρατηγική μας», σχολίασε ο Denis Duverne, αναπληρωτής 
διευθύνων σύμβουλος ΑΧΑ Ασφαλιστικής. Στις ασφαλίσεις ζω-
ής, συνεχίσαμε την αλλαγή της σύνθεσης των διαθέσιμων προ-
ϊόντων μας σε προϊόντα με υψηλότερα περιθώρια κέρδους και 
λιγότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, με στόχο να ανταποκριθού-
με στις ανάγκες των ασφαλισμένων μας για υπηρεσίες προστα-
σίας και αποταμίευσης. Ως αποτέλεσμα, πετύχαμε αύξηση της α-
ξίας της νέας μας παραγωγής παρά τη μείωση των όγκων. Στις 
γενικές ασφαλίσεις, η ηγετική μας θέση παγκοσμίως μας έδω-

σε τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου μας, 
διατηρώντας την πειθαρχημένη στρατηγική μας στην ανάληψη 
νέων κινδύνων. Επίσης, σε ό,τι αφορά στη διαχείριση κεφαλαί-
ων έχουμε καταγράψει θετικές εισροές για 6 συνεχή εξάμηνα. 
Στις αγορές ταχείας ανάπτυξης διατηρήσαμε την κεκτημένη μας 
ταχύτητα και προχωρήσαμε σε εξαγορές στην Κίνα και την Κο-
λομβία.Για τον κλάδο ασφάλισης ζωής ο Jacques de Vaucleroy, 
επικεφαλής ασφαλίσεων Ζωής του ομίλου ΑΧΑ, δήλωσε ότι σε  
ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της επιλεκτικότητας της ΑΧΑ, η 
αξία των πωλήσεών μας συνέχισε να αυξάνεται ακόμα και με χα-
μηλότερο όγκο πωλήσεων, υπογραμμίζοντας τη σημαντικότητα 
που έχει για εμάς η συνεχής αύξηση της αξίας για τους μετόχους 
μας. Συνολικά για το 2014 είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι με τη 
στρατηγική μας είμαστε σε καλή θέση για να αποδώσουμε μεγα-
λύτερους όγκους παραγωγής και μεγαλύτερη αξία,τόνισε ο 
Jacques de Vaucleroy.Τέλος ο Jean-Laurent Granier, πρόε-
δρος και διευθύνων σύμβουλος της AXA Global P&C (Γενικές 
Ασφαλίσεις),ανέφερε ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2014, συνεχί-
σαμε να έχουμε κερδοφόρα πολιτική ανάπτυξης, γεγονός που 
μας κρατά στο σωστό δρόμο για τους στόχους που έχουμε θέσει 
βάσει Φιλοδοξίας ΑΧΑ. 

Τήν ΚΑλΥΤΕΡή ΕΠΙδΟΣή στους τομείς περιβάλλον, κοινωνία 
και διοίκηση παρουσίασε η ΑΧΑ σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγη-
σης Vigeo.Ειδικότερα το  Euronext του Χρηματιστηρίου της Ν.Υ-
όρκης και o Vigeο, ευρωπαϊκός οίκος αξιολόγησης εταιρικής υ-
πευθυνότητας, ανακοίνωσαν το σύνολο των δεικτών «Κοινωνι-
κά Υπεύθυνων Επενδύσεων» (SRI – Socially Responsible 

Investment) για το δεύτερο μισό του 
2014.Από τον Ιούνιο του 2014, η Α-
ΧΑ αποτελεί μέρος του δείκτη 
Euronext Vigeo – “World 120”, ο ο-
ποίος επιλέγει τις 120 πιο ανεπτυγ-
μένες εταιρείες στον κόσμο στους 
τομείς της Περιβαλλοντικής, Κοι-
νωνικής και Διοικητικής διαχείρι-
σης. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε η 

συμμετοχή της ΑΧΑ στους δείκτες1 Euronext Vigeo “France 20”, 
“Eurozone 120” και “Europe 120”.Μέσα από αυτές τις επιτυχείς 
αξιολογήσεις, ο Όμιλος ΑΧΑ έχει πλέον τοποθετηθεί στην κορυ-
φή μεταξύ του ασφαλιστικού κλάδου στους τομείς: Περιβάλλον, 
Κοινωνία, Διοίκηση, μεταξύ 37 εταιρειών. Το γεγονός αυτό απο-
τελεί καλή πρόοδο σε σχέση με το 2012, όπου η ΑΧΑ είχε τοπο-
θετηθεί στην 4η θέση μεταξύ 33 εταιρειών,ενώ για να κατακτή-
σει την πρώτη θέση, η ΑΧΑ ξεπέρασε στον μέσο όρο τους συνα-
γωνιστές της σε 6 τομείς της μεθοδολογίας αξιολόγησης.

Όμιλος ΑΧΑ 

ςε θετική τροχιά οι δείκτες επίδοσης

ή πρώτη  
στην εταιρική 
υπευθυνότητα 
στον κλάδο

Credea - NAK Katsiberis Insurance Brokers

Εργαλείο διαχείρισης η  ασφάλεια πιστώσεων

οι εξελίξεις του ασφαλιστικού κλάδου συζητήθη-
καν στο ετήσιο συνέδριο της Παγκόσμιας Ένωσης 
Μεσιτών Ασφάλισης Πιστώσεων Credea, που εκ-

προσωπείται στην χώρα μας από την ΝΑΚ Katsiberis 
Insurance Brokers. 

Κατά την διάρκεια  των εργασιών του συνεδρίου που  
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, υπήρξε ξεκάθαρο μήνυ-
μα προς τους συνέδρους των 11 χωρών που συμμετείχαν 
ότι η Ελλάδα ανακτά σταδιακά την εμπιστοσύνη των ξέ-
νων αγορών και ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν την 
δυνατότητα να εκμεταλλευτούν την ασφάλεια πιστώσε-
ων ως εργαλείο διαχείρισης και προστασίας προστατεύ-
οντας την ομαλή ροή ρευστότητας της εταιρείας αλλά και 
ως εργαλείο πιθανής χρηματοδότησης επενδύσεων.

«Παρατηρούμε ότι η Ελλάδα είναι σε θέση σήμερα να 
κινηθεί με ανοδικούς ρυθμούς. Το γεγονός αυτό αφήνει 
σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, καθώς ασφάλειες πι-
στώσεων δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις 
και προοπτικές οικονομικής ισχυροποίησης των εται-
ρειών» δήλωσε ο κ. Ralph Krumpen, Πρόεδρος της 
Credea. Ο κ. Νίκος Κατσιμπέρης, Πρόεδρος της NAK 
Katsiberis Insurance Brokers επιβεβαίωσε αντίστοιχα 
ότι «ένα 10% περίπου των Ελληνικών επιχειρήσεων με 
τζίρους από 10-50 εκατ. ευρώ διατηρούν συμβόλαια α-

σφάλισης πιστώσεων αλλά η τάση είναι αυξητική. Για 
τις ελληνικές επιχειρήσεις που τα τελευταία χρόνια α-
γωνίζονται να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να διεκ-
δικήσουν μερίδιο αγοράς και στο εξωτερικό, η ασφά-
λεια πιστώσεων αποτελεί δίκτυ ασφαλείας αλλά και α-
νεκμετάλλευτο εργαλείο ανάπτυξης» δήλωσε χαρακτη-
ριστικά.  

Κατά τις εργασίες του Συνεδρίου οι εταιρείες ασφαλί-
σεων Atradius και Euler Hermes είχαν την ευκαιρία να 
παρουσιάσουν την τρέχουσα εικόνα της ασφαλιστικής 
αγοράς στην Ελλάδα. «Η ασφάλιση πιστώσεων βρίσκε-
ται σε μια εποχή εύθραυστης ανάκαμψης για την ελληνι-
κή οικονομία, η οποία βέβαια σημειωτέον ότι παρουσιά-
ζει σημάδια βελτίωσης», δήλωσε ο κ. Μάκης Τζέης, Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της Atradius στην Ελλάδα. Από την   
πλευρά του  ο κ. Βασίλης Χριστίδης, Διευθύνων Σύμ-
βουλος της Euler Hermes στην Ελλάδα, επεσήμανε ότι 
«η Ελλάδα παραμένει χώρα υψηλού ρίσκου. Εντούτοις, 
οι επισφάλειες αυξήθηκαν κατά το 2013 με μειούμενο 
ρυθμό. Υπάρχει ακόμη δρόμος για την επίτευξη μειωμέ-
νου ρίσκου, όμως οι συνθήκες από την πλευρά των εται-
ρειών ασφάλισης και διαχείρισης πιστώσεων μας δί-
νουν την ευελιξία να είμαστε πιο δεκτικοί στην ανάληψη 
ρίσκου». 

O κ. Νίκος 
Κατσιμπέρης, 
Πρόεδρος της NAK 
Katsiberis 
Insurance Brokers 
Ltd., Mr. Ralph 
Krumpen, Πρόεδρος 
της Credea, Mr. 
Nick Flux, 
Αντιπρόεδρος της 
Credea.

μεγάλη ήταν η  συμμετοχή στο  Φεστιβάλ για την Οδική Ασφάλεια, μια ανοιχτή εκδήλωση για όλους, 
με κεντρικό μήνυμα: «ΑΣΦΑΛΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗ, ΖΗΤΗΜΑ ΖΩΗΣ!», που διοργάνωσαν η Ένωση Ασφαλιστι-

κών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», με την ευ-
γενική στήριξη εταιριών μελών της ΕΑΕΕ και την υποστήριξη εθελοντών του Ινστιτούτου και της ασφαλι-

στικής αγοράς. Χιλιάδες πολίτες και παιδιά προσήλθαν στην Πλατεία Συντάγμα-
τος για να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν πάνω στο κρίσιμο ζήτημα της Α-
σφάλειας στους δρόμους και της μείωσης των τροχαίων δυστυχημάτων, ένα 
θέμα που αφορά όλους μας. Οι   επισκέπτες του Φεστιβάλ είχαν την ευκαιρία 
μεταξύ άλλων να χρησιμοποιήσουν τους προσομοιωτές ανατροπής, οδήγησης, 
πρόσκρουσης, οδήγησης υπό την επήρεια μέθης, μέτρησης αντανακλαστικών 
κ.ά. και να βιώσουν σε προστατευμένο περιβάλλον τις συνθήκες και τις πιθα-
νές συνέπειες ενός δυστυχήματος, τη χρησιμότητα της ζώνης ασφαλείας κ.ά. Να 
συμμετάσχουν στο διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Οδική Ασφά-
λεια «ΚΑΝΤΟ ΣΩΣΤΑ» με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, video καθώς και 
του online ερωτηματολογίου  www.kantososta.gr. Παράλληλα παρακολουθή-
σαν το 8ωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση 
τροχαίου δυστυχήματος που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ και οι  

συμμετέχοντες έλαβαν πιστοποίηση στις Πρώτες Βοήθειες. Το Φεστιβάλ  έγινε πραγματικότητα χάρη στην 
υποστήριξη ασφαλιστικών εταιριών–μελών της ΕΑΕΕ, που ανέλαβαν τις ανωτέρω δράσεις και συγκεκρι-
μένα των: Εθνική Ασφαλιστική, Ευρωπαϊκή Πίστη, Συνεταιριστική (Χορηγοί), Υδρόγειος (Υποστηρικτής) και 
με τη συμμετοχή των εταιριών ΑΧΑ (Μέλος της Συμμαχίας για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο Δρόμο 
– Ι.Ο.ΑΣ.) και Interamerican, που παρείχε χορηγικά και την ασφάλιση του Φεστιβάλ. Σημειώνεται ότι η εκ-
δήλωση ήταν υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε. και του Δήμου Αθηναίων

ΕΑΕΕ-Ι.Ο.ΑΣ.

Φεστιβάλ 
για την 
Οδική 
Ασφάλεια
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Μουντιάλ 

άσφαλιστική   
κάλυψη 

Δισεκατομμύρια δολάρια έχουν 
καταβληθεί για να καλυφθεί ασφαλι-
στικά τυχόν ακύρωση του Μουντιάλ, 
οι μισθοί παικτών που θα τραυματι-
στούν σοβαρά, η αστική ευθύνη για 
τραυματισμούς θεατών, καθώς και 
πανδημίες ή μεταδοτικές ασθένειες, 
ενώ πλησιάζει η πρεμιέρα του κορυ-
φαίου τουρνουά ποδοσφαίρου, στις 
12 Ιουνίου στη Βραζιλία. Ανάμεσα στις 
ασφαλιστικές εταιρείες που καλύ-
πτουν το Μουντιάλ είναι η Munich 
Reinsurance Co., με την οικονομική 
της έκθεση για την ολική ακύρωση της 
διοργάνωσης να ανέρχεται σε περί-
που 400 εκατ. δολάρια, και η Swiss Re 
Corporate Solutions, μονάδα της 
Swiss Re Ltd., με οικονομική έκθεση 
επίσης μερικών εκατοντάδων εκα-
τομμυρίων δολαρίων. Πηγές του κλά-
δου υποστηρίζουν ότι και πολλές εται-
ρείες μέλη των Lloyd’s του Λονδίνου 
συμμετέχουν… ασφαλιστικά στο Πα-
γκόσμιο Κύπελλο της Βραζιλίας.

Η ασφάλεια για τα παγκόσμια αθλη-
τικά γεγονότα είθισται να αγοράζεται 
έξι χρόνια πριν από την έναρξή τους, 
συχνά με το που ανακοινωθεί η πόλη ή 
χώρα που θα τα φιλοξενήσει. Ο 
Andrew Duxbury, μάνατζερ της 
Munich Re στο Λονδίνο, είπε ότι ενώ η 
τρομοκρατική απειλή για το Μουντιάλ 
της Βραζιλίας δεν είναι τόσο μεγάλη 
όσο ήταν το 2012 στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Λονδίνου ή φέτος στους 
Χειμερινούς Ολυμπιακούς του Σότσι 
στη Ρωσία, οι ασφαλιστές την έλαβαν 
υπόψη κατά την αξιολόγηση των κιν-
δύνων και τις συναφείς αποφάσεις 
τους.Επίσης, ενώ η Βραζιλία δεν απει-
λείται τόσο από σεισμούς και τυφώ-
νες όσο το Σίδνεϊ και το Πεκίνο –που ε-
πίσης φιλοξένησε πρόσφατα Ολυμπι-
ακούς Αγώνες–, ο Α. Duxbury πιστεύ-
ει πως ανεμοθύελλες και πλημμύρες 
θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη διε-
ξαγωγή μεμονωμένων ματς. Παράγο-
ντες υψηλού κινδύνου θεωρούνται ε-
πίσης από τους διοργανωτές και τους 
ασφαλιστές οι πανδημίες, ωστόσο η 
συγκεκριμένη απειλή φαντάζει μικρό-
τερη όσο πλησιάζει η ημέρα έναρξης, 
λέει από την πλευρά της η Sonja 
Kaufmann, υψηλόβαθμο στέλεχος 
της Swiss Re Corporate Solutions.

Μετά τον κίνδυνο ακύρωσης, ο ε-
πόμενος πιο πιθανός κίνδυνος ενός 
Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι οι τραυ-
ματισμοί παικτών, σύμφωνα με τον 
Richard Tolley της Marsh Ltd. στο 
Μπίρμιγχαμ, επικεφαλής του τμήμα-
τος αθλητισμού και διοργανώσεων 
της εταιρείας για την Ευρώπη, τη Μέ-
ση Ανατολή και την Αφρική. 



Στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική σας µιλάµε απλά, για να έχετε την ασφάλεια που χρειάζεστε και σας αποζηµιώνουµε
άµεσα τη στιγµή που το χρειάζεστε!

Είµαστε εσύ.

Περιουσία |  Υγεία |  Σύνταξη |  Επιχείρηση

Εκεί που τελειώνουν τα “Ακαταλαβίστικα”... αρχίζεις και αισθάνεσαι
τη σιγουριά µιας αξιόπιστης ασφαλιστικής εταιρίας.

Κεντρικά γραφεία: Λεωφ. Συγγρού 367, 175 64, Π. Φάληρο, Αθήνα
τηλ: 210 949 1280-299 | fax:  210 940 3148 | email: info@syneteristiki.gr
Yποκατάστηµα: Πολυτεχνείου 27-29, 546 26, Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 554 331, 2310 544 775 | fax: 2310 500 240 | www.syneteristiki.gr
       Syneteristiki Ins. Co 
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