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Του Λάμπρου Κάράγεώργου

Σημαντικές αλλαγές στην υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου προς 
όφελος ουσιαστικά των ασφαλισμένων επέφερε το άρθρο 169 του 
νόμου 4261/2014, όπως ανακοινώθηκε και σε πρόσφατη συνέντευ-

ξη τύπου των εκπροσώπων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλά-
δος. Τις θέσεις της ΕΑΕΕ παρουσίασαν αναλυτικά ο πρόεδρος της Ένω-
σης κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου και ο πρόεδρος της Επιτροπής Αυτο-
κινήτων κ. Δημήτρης Ζορμπάς. Ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ κ. Αλέξανδρος  
Σαρρηγεωργίου τόνισε μεταξύ άλλων ότι πρωταρχικός μας στόχος είναι 

Τις θέσεις της ΕΑΕΕ παρουσίασαν  
ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου  
και ο κ. Δημήτρης  
Ζορμπάς (δεξιά)

ΑνΑ πΕνΤΑΕΤίΑ όλοι οι διαμεσολαβούντες, 
σύμφωνα με τις αποφάσεις της Τράπεζας της 
Ελλάδος, οφείλουν να επαναπιστοποιούν τα 

προσόντα τους, μέτρο το οποίο θα αρχίσει 
να εφαρμόζεται από το 2015. Ήδη η ΤτΕ 
έθεσε σε διαβούλευση τα σχετικά άρ-

θρα, τονίζοντας ότι 
σύμφωνα με την 
κοινοτική, αλλά 

και την εθνική  νο-

μοθεσία, τα επαγγελματικά προσόντα του φυσι-
κού προσώπου που ασκεί τη δραστηριότητα του 
ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού διαμεσολα-
βητή πρέπει να επικαιροποιούνται και να ανα-
βαθμίζονται διαρκώς. Παρατηρήσεις και προτά-
σεις επί του σχεδίου Πράξης Εκτελεστικής Επι-
τροπής της ΤτΕ, υπέβαλε προς τη ΔΕΙΑ η ΕΑΕΕ, 
ενώ προβληματισμό για σημεία του σχεδίου 
Πράξης εξέφρασαν οι ασφαλιστικοί διαμεσολα-
βητές.

οι αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος 
 και οι θέσεις της ασφαλιστικής αγοράς
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με ιδιαίτερη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε το 
ανατρεπτικό ετήσιο 

συνέδριο πωλήσεων της ΑΧΑ 
Ασφαλιστικής και η τελετή 
βράβευσης των καλύτερων 
αποκλειστικών συνεργατών 
της, με θέμα «AXA Best 
Fighters 2014»,στο Athens 
Metropolitan Expo. 

Στην εκδήλωση συμμετεί-
χαν 173 συνεργάτες και διοι-
κητικό προσωπικό της εται-
ρείας. Καλωσορίζοντας τους 
συμμετέχοντες ο  διευθύνων 
σύμβουλος της ΑΧΑ Ασφαλι-
στικής, κ. Ερρίκος Μοάτσος, 
παρουσίασε την επιτυχημένη 
πορεία του ομίλου ΑΧΑ και 
της ΑΧΑ Ελλάδας. Συγκεκρι-
μένα, απευθυνόμενος στα μέ-
λη της Εταιρείας τόνισε ότι α-
νήκουν στη μεγαλύτερη α-
σφαλιστική επωνυμία και τη 
μεγαλύτερη ασφαλιστική ε-
ταιρεία παγκοσμίως σε εγγε-
γραμμένα ασφάλιστρα, η ο-
ποία ενίσχυσε τόσο τα έσοδά 
της όσο και τα καθαρά της 
κέρδη το 2013, διαφυλάσσο-
ντας τη χρηματοοικονομική 
της φερεγγυότητα. Παράλλη-
λα, επεσήμανε τη σημαντική 
θέση που έχει το Αποκλειστι-
κό Δίκτυο στην οικογένεια της 
ΑΧΑ, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το 47% των νέων εργασιών 
ζωής και το 38% των εργασι-
ών γενικών ασφαλίσεων κα-
τά ζημιών του ομίλου προέρ-
χονται από τους αποκλειστι-
κούς της συνεργάτες. 

Σε ό,τι αφορά την ΑΧΑ Α-
σφαλιστική, ο κ. Μοάτσος α-
νέλυσε την σταθερά κερδο-
φόρα πορεία της μέσα στην 
κρίση, η οποία πέραν των οι-
κονομικών της αποτελεσμά-
των, αποτυπώνεται στα ιδιαι-
τέρως υψηλά ποσοστά ικανο-
ποίησης των πελατών, ικανο-
ποίησης των συνεργατών και 
δέσμευσης των ανθρώπων 
της,  καθώς και στις σημαντι-
κές διακρίσεις της στα Βρα-
βεία Famous Brands, KPMG 
Awards και Innovation 
Awards της ΑΧΑ. Επίσης, υ-
πογράμμισε ότι φιλοδοξία της 
ΑΧΑ είναι να συνεχίσει να εί-
ναι η προτιμώμενη εταιρεία, 
θεωρώντας τις προκλήσεις 
μοναδικές ευκαιρίες και αξιο-

ποιώντας τις για να ενδυνα-
μώνει την αξία που επιστρέ-
φει στον πελάτη. Στην Ελλά-
δα, η εταιρεία εστιάζει σε 2 
κύριους στόχους: την ψηφιο-
ποίηση των διαδικασιών και 
υπηρεσιών της και την αδιά-
κοπη ενίσχυση των προϊό-
ντων της. Κλείνοντας την ομι-
λία του, ανέλυσε τις τακτικές 
κινήσεις που έχουν δρομολο-
γηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης 
της εταιρικής στρατηγικής για 
τα επόμενα χρόνια.

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη 
πήραν ο κ. Νικόλαος Σακελ-
λαρίου, διευθυντής δικτύων 
διανομής της ΑΧΑ Ασφαλιστι-
κής και η κα Κατερίνα Ανα-
γνώστου, διευθύντρια πωλή-
σεων Agency System και υ-

ποστήριξης δικτύων διανο-
μής, οι οποίοι αναφερόμενοι 
στις ενέργειες που πραγματο-
ποιήθηκαν το 2013 με στόχο 
την ενίσχυση του δικτύου, τό-
νισαν σημειολογικά ότι οι α-
ποκλειστικοί συνεργάτες της 
εταιρείας αποτελούν «τα χέ-
ρια και τα πόδια της ΑΧΑ στην 
αγορά». Ολοκληρώνοντας 
τον διαδραστικό τους διάλο-
γο, κάλεσαν στο 360° σκηνικό 
που μετατράπηκε σε ρινγκ, τον 
παγκόσμιο πρωταθλητή Kick 
Boxing, Μιχάλη Ζαμπίδη για 
να παρουσιάσει στους συμμε-
τέχοντες τον τρόπο με τον ο-
ποίο ο ίδιος χρησιμοποιεί τα 
χέρια και τα πόδια του και πε-
τυχαίνει τους ύψιστους στό-
χους του, χρησιμοποιώντας 
πάντα το τρίπτυχο Δύναμη – 
Μυαλό – Ψυχή.

Ο κ. Μιχάλης Ζαμπίδης, έ-
χοντας καλέσει τον βραβευό-
μενο ασφαλιστικό σύμβουλο 
κ. Κωνσταντίνο Παύλου στο 
ρινγκ και  χρησιμοποιώντας 
ως όπλο τη γραβάτα του, προ-
σομοίωσε τον αγώνα που κα-
θημερινά δίνουν όλοι οι συ-
νεργάτες ενάντια στην κρίση 
και απέδειξε ότι όποιος συ-
ντονίζεται «αδιαμαρτύρητα 
και καταδικασμένα» στον 
στόχο του θα τα καταφέρει α-
ναμφίβολα.

Στο 2ο μέρος της εκδήλω-
σης, ο κ. Σακελλαρίου ανέλυ-
σε τη σημερινή κατάσταση 
στην ασφαλιστική αγορά και 
αναφέρθηκε στις μάχες που 

καλούνται να δώσουν σήμερα 
οι ασφαλιστές με τον ανταγω-
νισμό. Επικεντρώθηκε κυρί-
ως στον καθοριστικό ρόλο 
της ξεκάθαρης στρατηγικής 
πωλήσεων και με βοήθεια α-
πό τη βραβευθείσα ασφαλι-
στική σύμβουλο κα Ειρήνη 
Κατσουνάκη, έδειξε, μέσα από 
μια παρτίδα σκάκι, ότι η επι-
κράτηση ενάντια στον αντα-
γωνισμό προϋποθέτει  μυαλό 
και στρατηγική. Ο κύκλος των 
αγώνων που καλούνται να 
δώσουν καθημερινά οι ασφα-
λιστές της ΑΧΑ ολοκληρώθη-
κε με έναν τρίτο και ίσως τον 
σημαντικότερο όλων, εκείνον 
που καλούνται να δώσουν με 
τον ίδιο τους τον εαυτό. Επί 
σκηνής ο πρωταθλητής Μιχά-
λης Ζαμπίδης έδωσε τη δική 
του μάχη με τον εαυτό του και 
παρουσίασε στην κα Κατερίνα 
Αναγνώστου και στους συμ-
μετέχοντες πόσο δύσκολο 
αλλά και σημαντικό είναι να 
μπορεί ο κάθε ασφαλιστής να 
νικάει τους φόβους του ακόμα 
και στο πιο δύσκολο και απρό-
βλεπτο περιβάλλον, επιλέγο-
ντας προσεκτικά την οπτική 
του γωνία. Το συνέδριο πω-
λήσεων της ΑΧΑ Ασφαλιστι-
κής έκλεισε ο κ. Μοάτσος, ο ο-
ποίος ευχαρίστησε τους αν-
θρώπους της ΑΧΑ για τη ση-
μαντική συμβολή τους στην ε-
πιτυχημένη πορεία της εται-
ρείας τονίζοντας ότι: «Στην Α-
ΧΑ έχουμε όλα τα εφόδια για 
να κερδίσουμε κάθε αγώνα.»

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο

Εβδομάδα Εταιρικής 
ύπευθυνότητας 
πληθοσ Απο ΔρΑσΕίσ, μεγάλη συμμετο-
χή και μια σημαντική κληρονομιά από μηνύ-
ματα που θα κινητοποιήσουν τους ανθρώ-
πους της ΑΧΑ να αξιοποιούν ακόμα περισ-
σότερο τις δυνάμεις τους για να στηρίζουν 
την κοινωνία, είναι τα βασικά χαρακτηριστι-
κά της εβδομάδας Εταιρικής Υπευθυνότη-
τας της ΑΧΑ. Στο πλαίσιο της εβδομάδας 
αυτής, 233 άνθρωποι της εταιρείας συμμε-
τείχαν εθελοντικά σε ενέργειες και 1.249 
ώρες εθελοντικής δράσης προσφέρθηκαν 
από την εθελοντική ομάδα της Εταιρείας – 
ΑΧΑ Hearts in Action (αποκλειστικό δίκτυο 
και διοικητικό προσωπικό).Οι ενέργειες 
στις οποίες συμμετείχαν οι άνθρωποι της Α-
ΧΑ κυμάνθηκαν σε ένα ευρύ θεματικό πλαί-
σιο. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε:

Εκπαίδευση για την οδική ασφάλεια για 
τα παιδιά των Μη Κερδοσκοπικών Οργανι-
σμών «Εργαστήρι» και «Έδρα» μέσω βιω-
ματικού προγράμματος για την οδική ασφά-
λεια, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής 
Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», 
Σύμμαχο της ΑΧΑ για την Ασφάλεια και τον 
πολιτισμό στο δρόμο.

Ενημέρωση για τη σημαντική δράση του 
«Ταμείου Ερευνών» της ΑΧΑ που επενδύει 
στην πρόληψη των ασφαλιστικών κινδύ-
νων, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων τον 
Έλληνα ερευνητή Δρ. Νικόλαο Μπάκα στην 
έρευνά του, «Η απότομη αναδιοργάνωση 
του αεροχειμάρρου και οι κλιματικές επι-
πτώσεις της».

Ενημέρωση για την πρόληψη του διαβή-
τη, σε συνεργασία με τη Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία «Με οδηγό τον διαβήτη – Κάρτα 
Διαβήτη» σε 5 πόλεις της Ελλάδας (Κατερί-
νη, Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Αλεξανδρού-
πολη), στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκ-
στρατείας που έλαβε χώρα σε 18 πόλεις.

Ενημέρωση για το πρόγραμμα "Water for 
all in Senegal" που διοργάνωσε η ΑΧΑ Με-
σογείου και Λατινικής Αμερικής, στο πλαί-
σιο του οποίου δημιουργούνται ειδικοί 
σταθμοί για πόσιμο νερό, με συμμετοχή και 
από εθελοντές της ΑΧΑ Ελλάδας. Σημειώ-
νεται ότι οι παραπάνω δράσεις πραγματο-
ποιήθηκαν στο πλαίσιο της εβδομάδας Ε-
ταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου ΑΧΑ 
και της στρατηγικής της εταιρείας για τη 
μείωση των ασφαλιστικών κινδύνων μέσα 
από την έρευνα και την εκπαίδευση. Σε επί-
πεδο Ομίλου, 77.062 άνθρωποι προσέφε-
ραν 132.616 ώρες εθελοντικής δράσης συ-
νολικά. Μέσα από μία σειρά ετήσιων, δομη-
μένων πρωτοβουλιών Εταιρικής Υπευθυ-
νότητας, η ΑΧΑ έχει κερδίσει επάξια την  1η 
θέση στον ασφαλιστικό κλάδο παγκοσμίως 
και στις 120 πιο ανεπτυγμένες εταιρείες1 
στους τομείς της Περιβαλλοντικής, Κοινω-
νικής και Διοικητικής διαχείρισης και την  
1η θέση στον ασφαλιστικό κλάδο παγκο-
σμίως στην κατάταξη Sustainability 
Investment2 του χρηματιστηρίου της Ν. Υ-
όρκης.

σταθερά κερδοφόρα πορεία μέσα στην κρίση

Ο κ. Ερρίκος Μοάτσος

Ο κ. Νίκος 
Σακελλαρίου

Ο κ.Νίκος  
Σακελλαρίου, 
η κα Κατερίνα 
Αναγνώστου και  
ο κ. Μιχάλης 
Ζαμπίδης
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Μ Ε Λ Ε Τ Η

Το αυτοκίνητο 
«οδηγός»

Σε θεσμικό επίπεδο η ασφαλιστική αγορά εί-
χε το τελευταίο διάστημα ορισμένες  σημαντικές 
επιτυχίες κυρίως σε θέματα που άπτονται στον 
κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου.

Επιτυχίες οι οποίες δεν λειτουργούν μόνο 
προς όφελος των ασφαλιστικών εταιρειών αλ-

λά συνολικά για τον θε-
σμό της ιδιωτικής ασφά-
λισης και κυρίως για τους 
ασφαλισμένους, οι οποίοι 
γνωρίζουν πλέον με απλό 
και καθαρό τρόπο, που 
δεν χωρά παρερμηνείες, 
από πότε και για πόσο 

καιρό είναι ασφαλισμένοι και κυρίως πού είναι 
ασφαλισμένοι.

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος 
μετά από συστηματική συλλογική δουλειά κα-
τάφερε και έπεισε την πολιτεία να αλλάξει μία 
νομοθεσία που ίσχυε για σχεδόν 40 χρόνια.

Και το κατάφερε χάρη κυρίως στην συστη-
ματική προσπάθεια ενός ολόκληρου επιτελείου 
και όλου του ΔΣ της ΕΑΕΕ αλλά πρέπει να ανα-
γνωριστεί σε αυτό και η ιδιαίτερη προσήλωση 
και επιμονή που επέδειξε ο πρόεδρος της Επι-
τροπής του Κλάδου Αυτοκινήτων κ. Δημήτρης 
Ζορμπάς.

Επίσης είναι πολύ θετικό αναμφισβήτητα 
που η ΕΑΕΕ προχώρησε και σε επικοινωνιακές 
ενέργειες προκειμένου να αποτυπωθούν αυτές 
οι θετικές εξελίξεις και στη συνείδηση των α-
σφαλισμένων.

Βέβαια θα μπορούσε η επικοινωνιακή δρα-
στηριότητα της ΕΑΕΕ να ήταν πιο δυναμική κα-
θώς δεν δίνεται συχνά η ευκαιρία να προβάλεις 
θετικές για όλους εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση 
πάντως τα αποτελέσματα της μεταρρυθμιστικής 
προσπάθειας στον κλάδο αυτοκινήτου μπορούν 
να γίνουν παράδειγμα και σε άλλους τομείς.

Θέσεις

Η Νο1 δεκαπενθήμερη έκδοση για την ασφαλιστική αγορά 
και τον χρηματοοικονομικό χώρο
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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

Mειωμένη κατά 3,3% εμφανίζεται η παραγωγή ασφαλί-
στρων, το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου,με τις ασφα-
λίσεις  Ζωής να καταγράφουν αύξηση  κατά 3,9%, και 

τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών  πτώση κατά 8,2%, σύμφωνα με  
έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. Ειδι-
κότερα, στην έρευνα συμμετείχαν 58 ασφαλιστικές επιχειρή-
σεις-μέλη, οι οποίες συγκέντρωναν το 91,3% της παραγωγής 
ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 98,7% των 
ασφαλίσεων Ζωής το 2012. Από αυτές, οι 21 δραστηριοποιή-
θηκαν στις ασφαλίσεις ζωής και 48 στις ασφαλίσεις κατά ζη-
μιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά , από τη σύγκριση των δη-
λώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των μηνών Ιανουαρίου - 
Μαΐου 2014 των ανωτέρω 58 επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες 
της ίδιας περιόδου για το 2013 των ιδίων επιχειρήσεων προ-
κύπτουν τα παρακάτω:

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων το διάστημα Ιανουάρι-
ος-Μάιος 2014 έφθασε τα 1.611.040.471,42 ευρώ, μειωμένη 
κατά 3,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013. Οι α-
σφαλίσεις Ζωής ανήλθαν σε 701.380.169,21 ευρώ, παρουσι-
άζοντας αύξηση κατά 3,9%, ενώ οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών έ-
φθασαν τα 909.660.302,20 ευρώ, μειωμένες κατά 8,2% σε 
σχέση με το πρώτο 5μηνο του 2013. Τα  συμβόλαια Αστικής 
Ευθύνης οχημάτων, ανήλθαν σε 430.744.422,39 ευρώ  πα-
ρουσιάζοντας μείωση κατά  11,2%).Αξίζει να σημειωθεί ότι 
κατά τον Μάιο του 2014, οι ασφαλίσεις Ζωής παρουσίασαν 
νέα αύξηση παραγωγής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 
2013. Είναι ο τρίτος μήνας του 2014 και ο έκτος μήνας από τον 
Αύγουστο του 2013 που καταγράφεται αύξηση στις ασφαλί-
σεις Ζωής σε μηνιαία βάση. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της 
έρευνας προκύπτουν από τις δηλώσεις των ασφαλιστικών ε-
πιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ε-
λεγκτές.

ΕΑΕΕ: συνεχίζεται η αύξηση στις ασφαλίσεις Ζωής
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Τον πρόεδρο της ελληνικής κυ-
βέρνησης κ. Αντώνη Σαμαρά ε-
πισκέφθηκε πρόσφατα ο κ. 

Willem van Duin πρόεδρος του ολ-
λανδικού ομίλου εταιρειών 
Achmea. O κ. van Duin, ως πρόε-
δρος παράλληλα της Ευρωπαϊκής 
κοινοπραξίας Eurapco, στην οποία 
συμμετέχουν μεγάλοι ασφαλιστικοί 
όμιλοι συνεργαζόμενοι στο επίπεδο 
της ανταλλαγής εμπειριών και τε-
χνογνωσίας κυρίως στον τομέα υ-
γείας, επέδωσε στον πρωθυπουργό 
μια εμπεριστατωμένη μελέτη της 
Eurapco για τα δημόσια συστήματα 
ασφάλισης και τις μεταρρυθμιστι-
κές κινήσεις προοπτικής στην υγεία 
που έχουν πραγματοποιηθεί στην 
Ευρώπη. Κατά τη συνάντηση, ο κ. 
van Duin ενημέρωσε τον Πρωθυ-
πουργό για το μέγεθος της επένδυ-
σης που έχει πραγματοποιήσει η 
Achmea μέσω της θυγατρικής της 
Interamerican στην Ελλάδα από το 
2001 έως σήμερα, η οποία ξεπερνά 
τα 2 δισ. ευρώ και είναι μια από τις 
μεγαλύτερες επενδύσεις ιστορικά 
στη χώρα μας, υπογραμμίζοντας τη 
σταθερή υποστήριξη της τοπικής 
παρουσίας της Achmea και το ενδι-
αφέρον για περαιτέρω επενδύσεις. 
Ο πρόεδρος του ολλανδικού ομίλου 
επισήμανε την ιδιαίτερα θετική ε-
μπειρία της συνεργασίας που έχει η 
Achmea με το δημόσιο της Ολλανδί-
ας στη σύνθεση του συστήματος υ-
γείας, ως πάροχος ασφάλισης στις 
Κάτω Χώρες. Σημειώνεται ότι το 
ολλανδικό σύστημα αποτελεί ένα ο-
λοκληρωμένο πρότυπο σύμπραξης 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η 
Achmea  είναι πανευρωπαϊκά ο με-
γαλύτερος ασφαλιστικός οργανι-
σμός υγείας σε κύκλο εργασιών και 
πελατολόγιο. 

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

ΑΙΣΘΗΤΗ ήταν η παρουσία της 
Interamerican στο συνέδριο “HR in 
Action” για το ανθρώπινο δυναμικό, 
που οργανώθηκε πρόσφατα στο κέ-
ντρο “Δαΐς” στο Μαρούσι. Η εταιρεία ως 
μεγάλη χορηγός του συνεδρίου, είχε 
την ευκαιρία να αναδείξει την αξία της 
παροχής ομαδικής ασφαλιστικής κά-
λυψης από τις επιχειρήσεις στο προ-
σωπικό τους, με δεδομένη μάλιστα α-
πό το 2014 την κατά 100% φοροαπαλ-
λαγή –ανεξαρτήτως ποσού- των ει-
σφορών για εργοδότες και εργαζομένους.

Σχετική ήταν η ομιλία του Γιώργου Πλωμαρίτη, διευθυντή ομαδικών ασφα-
λίσεων και corporate business της εταιρείας, ο οποίος πρόβαλε την παροχή 
ως στοιχείο ενίσχυσης της δέσμευσης και αφοσίωσης των εργαζομένων στην 

επιχείρηση, τονίζοντας ότι η ομαδική ασφάλιση συ-
μπληρώνει κενά της κοινωνικής ασφάλισης και αντι-
σταθμίζει όποιες μειώσεις στα εισοδήματα των εργα-
ζομένων. Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας του Οικονομι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών οι εργαζόμενοι στη χώρα 
μας θεωρούν ως την πιο σημαντική παροχή εκ μέρους 
μιας επιχείρησης την ασφαλιστική κάλυψη σύνταξης 
και υγείας.Είναι αξιοσημείωτο ότι, παρά την οικονομι-
κή κρίση, πολλές επιχειρήσεις ακολουθούν την πολι-
τική σχετικής παροχής. Χαρακτηριστικά, η 
Interamerican έχει ανοίξει σημαντικά κατά το πρώτο 
εξάμηνο τον κύκλο εργασιών της στις ομαδικές ασφα-

λίσεις -κυρίως στην υγεία- εγγράφοντας παραγωγή που έφθασε στο 281% του 
αντίστοιχου εξαμήνου του 2013. Τα συμβόλαια ομαδικής ασφάλισης της εται-
ρείας παρέχουν το προνόμιο της ασφαλισιμότητας του εργαζομένου χωρίς έ-
λεγχο υγείας, όταν αποχωρήσει από την εργασία του. 

Στιγμιότυπο από την πανελλαδική εκστρατεία

ΑΧΑ Ασφαλιστική 

Μέγας χορηγός  
στην εκστρατεία  
«Με οδηγό  
τον Διαβήτη» 
ΠΙΣΤΗ ΣΤΗ στρατηγική της για πρόληψη κινδύ-
νων μέσα από την έρευνα και την εκπαίδευση, η Α-
ΧΑ στήριξε ενεργά τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανι-
σμό «Με Οδηγό το Διαβήτη – Κάρτα Διαβήτη», στην 
υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθη-
τοποίησης για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε 18 πό-
λεις, με σημαντικά αποτελέσματα. Στο πλαίσιο της 
εκστρατείας περισσότεροι από 18.000 συμπολίτες 
μας ενημερώθηκαν σχετικά με το διαβήτη, ενώ 188 
εθελοντές από την ΑΧΑ συμμετείχαν ενεργά. Στόχος 
της εκστρατείας ήταν να ευαισθητοποιήσει τους Έλ-
ληνες πολίτες και να τους βοηθήσει να κατανοή-
σουν τον σημαντικό ρόλο της πρόληψης της σημα-
ντικής αυτής ασθένειας με τη βοήθεια της έγκαιρης 
διάγνωσης, καθώς και του ελέγχου της με τη βοή-
θεια εξειδικευμένων ιατρών. Η δράση έλαβε χώρα 
σε όλη την Ελλάδα και συγκεκριμένα στις πόλεις Α-
θήνα, Λιβαδειά, Στυλίδα, Βόλο, Λάρισα, Κατερίνη, 
Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσα-
λονίκη, Βέροια, Κοζάνη, Ιωάννινα, Πάτρα, Πύργος, 
Πειραιάς, Ρόδος. Πιστέψαμε από την πρώτη στιγμή 
στην πρόταση του Οργανισμού “Με Οδηγό το Διαβή-
τη – Κάρτα Διαβήτη” για την πανελλαδική εκστρα-
τεία Πρόληψης – Διάγνωσης – Εκπαίδευσης, κα-
θώς είναι ευθυγραμμισμένη με την παγκόσμια 
στρατηγική της ΑΧΑ για πρόληψη κινδύνων μέσω 
εκπαίδευσης και έρευνας. Συμμετείχαμε ενεργά και 
με ενθουσιασμό στις δράσεις κάθε πόλης με 188 ε-
θελοντές μας τόσο από το αποκλειστικό δίκτυο πω-
λήσεών μας όσο και από το προσωπικό μας ανέφε-
ρε από πλευράς ΑΧΑ η διευθύντρια επικοινωνίας κ. 
Λένα Πλαΐτη. Προκειμένου να δώσει παραπάνω ώ-
θηση στην ενημέρωση και την αλλαγή κουλτούρας 
με σκοπό την καλή υγεία, η ΑΧΑ πραγματοποίησε 
κλήρωση για 75 ποδήλατα, στην οποία συμμετείχαν 
κάτοικοι των 18 σταθμών της εκστρατείας. Όπως 
τονίζεται ,ο όμιλος  ΑΧΑ ξεκινά τη δράση του προς 
την τοπική κοινωνία με ενέργειες όπως η συγκε-
κριμένη, δημιουργώντας ένα τοπικό και τελικά πα-
γκόσμιο αποτύπωμα Εταιρικής Υπευθυνότητας, χά-
ρις στο οποίο έχει κερδίσει επάξια την 1η θέση στον 
ασφαλιστικό κλάδο παγκοσμίως και στις 120 πιο α-
νεπτυγμένες εταιρείες στους τομείς της Περιβαλλο-
ντικής, Κοινωνικής και Διοικητικής διαχείρισης και 
την  1η θέση στον ασφαλιστικό κλάδο παγκοσμίως 
στην κατάταξη Sustainability Investment του χρη-
ματιστηρίου της Ν. Υόρκης.

Επίσκεψη του Willem van Duin στον Αντώνη σαμαρά

στον πρωθυπουργό μελέτη της Eurapco για την υγεία 

Alpha Ασφαλιστική

Εθελοντική αιμοδοσία  
ΕθΕλονΤίκη αιμοδο-
σία πραγματοποιήθηκε 
πρόσφατα από την 
Alpha Ασφαλιστική, σε 
συνεργασία με την τρά-
πεζα αίματος του Γενι-
κού Νοσοκομείου Λευ-
κωσίας. Η εκδήλωση 
διοργανώθηκε στο 
πλαίσιο της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης και της κοινωνικής προσφοράς της Alpha Ασφαλιστικής, με 
στόχο την περαιτέρω ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του προσωπικού της σε κοι-
νωνικά θέματα. Η αιμοδοσία, η οποία έγινε στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας, ό-
πως τονίζεται στέφθηκε με επιτυχία, καθώς τα μέλη του προσωπικού και οι ασφα-
λιστικοί σύμβουλοι ανταποκρίθηκαν πρόθυμα, εκφράζοντας έμπρακτα το ενδια-
φέρον και την αγάπη τους προς το συνάνθρωπο τους.

Generali- Glassdrive®

νέα συνεργασία  
συνΕργΑσίΑ στον τομέα της αντικατάστασης και επισκευής 
κρυστάλλων αυτοκινήτου ανακοίνωσαν η Glassdrive® και  
Generali.Με τη συνεργασία αυτή, οι πελάτες της  Generali  θα 
έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται με ένα απλό τηλεφώ-
νημα από το πανελλαδικό δίκτυο της Glassdrive®, το οποίο α-
ποτελείται από 39 επίσημους σταθμούς, 15 κινητές μονάδες 
και πάνω από 80 συνεργάτες, απολαμβάνοντας μοναδικές υ-
πηρεσίες, όπως άμεση εξυπηρέτηση εντός 24 ωρών για επι-
σκευή και αντικατάσταση των κρυστάλλων τους. Στο πλαίσιο 
της συνεργασίας  δίνεται δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω κι-
νητής μονάδας στον χώρο που επιθυμούν,πιστοποίηση της 
γνησιότητας των κρυστάλλων και εγγύηση εργασίας «εφ’ ό-
ρου ζωής.

Εστιάζει στην ομαδική ασφάλιση

Στελέχη της Διεύθυνσης Ομαδικών Ασφαλίσεων 
και Corporate Business της Interamerican στο 

Συνέδριο «HR in Action»

συνάντηση με τα στελέχη  
της Interamericam

Παράλληλα πλήρη ενημέρω-
ση είχε ο κ. Willem van Duin από 
την ηγεσία και τα διοικητικά στε-
λέχη της Interamerican για την 
πορεία και την υλοποίηση του 
στρατηγικού σχεδιασμού της.Σε 
σειρά εσωτερικών συναντήσε-
ων και παρουσιάσεων πληροφο-
ρήθηκε για την εξέλιξη των ση-
μαντικών έργων στο λειτουργι-
κό-οργανωτικό και εμπορικό το-
μέα και δήλωσε ιδιαίτερα ικανο-
ποιημένος από την προσήλωση 

στους εταιρικούς στό-
χους και την ευθυγράμ-
μιση της  Interamerican 
με την Achmea ως προς 
τις απαιτούμενες αλλα-
γές και τις κατευθύνσεις 
με στόχο την δημιουργία 
αξίας, προς όφελος των 
stakeholders και της ε-
ταιρείας. 

Ο κ. Willem 
van Duin και 
ο κ.Γιώργος 

Κώτσαλος

Ο Πρόεδρος 
της Achmea.κ. 
W. van Duin 
με τον 
πωθυπουργό 
Α. Σαμαρά,  
τον  
Γ. Κώτσαλο, 
διευθύνοντα 
σύμβουλο  
και τον Γ. 
Βελιώτη, 
γενικό 
διευθυντή 
Ζωής & Υγείας 
Interamerican
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Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

η προστασία των ασφαλισμένων. Ο μέ-
σος καταναλωτής συνέχισε, έχει δια-
μορφώσει συγκεκριμένη άποψη ανα-
φορικά με το πώς λειτουργούσε έως 
πρόσφατα το θεσμικό πλαίσιο της υπο-
χρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτου. Ω-
στόσο, η κατασταλαγμένη αυτή άποψη 
του καταναλωτικού κοινού απέχει πολύ 
από τα ισχύοντα σήμερα. Ο κ. Σαρρηγε-
ωργίου πρόσθεσε ότι από τις 5 Μαΐου 
2014 έχει τεθεί σε εφαρμογή ο ν. 
4261/2014 που έχει αλλάξει σημαντικά 
το πλαίσιο στην Ασφάλιση Αυτοκινήτου 
σε σχέση με ό,τι γνωρίζαμε στο παρελ-
θόν. Πρόκειται ουσιαστικά για αλλαγή 
εποχής στην ασφάλιση αυτοκινήτου. Η 
ελλιπής κατανόηση των νέων ρυθμίσε-
ων, συνέχισε,  φοβόμαστε ότι θα οδηγή-
σει σε μη επιθυμητά αποτελέσματα για 
όλους μας και πρωτίστως για τους πο-
λίτες, όπως είναι η αύξηση της κυκλο-
φορίας των ανασφάλιστων οχημάτων 
με τις γνωστές σε όλους μας δυσμενείς 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις του 
φαινομένου αυτού.

Προκειμένου να αποφύγουμε προ-
βλήματα στην εφαρμογή του νέου νό-
μου, είναι εξαιρετικά σημαντικό να ε-
νημερώσουμε τους πολίτες για τα νέα 
δεδομένα και για αυτό το λόγο ως θε-
σμικός φορέας της ασφαλιστικής αγο-
ράς θεωρήσαμε χρέος μας να κάνουμε 
τη συνέντευξη τύπου. 

Ο κ. Σαρρηγεωργίου επεσήμανε α-
κόμη τα εξής:
• Η ανάγκη προστασίας και αποκατά-
στασης των θυμάτων από αυτοκινητικά 
ατυχήματα αποτέλεσε και εξακολουθεί 
να αποτελεί μείζονος σημασίας προτε-
ραιότητα και στόχο κάθε σύγχρονου 
και ευνομούμενου κοινωνικού κρά-
τους. Για το λόγο αυτό, όπως γνωρίζε-
τε, έχει καθιερωθεί εδώ και πολλά 
χρόνια, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο ό-
σο και σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, ο 
θεσμός της υποχρεωτικής ασφάλισης 
της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης από 
ατυχήματα αυτοκινήτων. 
• Στη χώρα μας, η υποχρεωτική ασφά-
λιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτων υ-
φίσταται ήδη από το 1976.
• Η υποχρεωτικότητα της ασφάλισης 
αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία 
οχημάτων έχει βαθιά κοινωνική διά-
σταση που βασίζεται στο σεβασμό για 
τον συμπολίτη και την προστασία των 
θυμάτων από τροχαία ατυχήματα. 
• Το να κυκλοφορεί κάποιος ανασφά-
λιστος σημαίνει ότι θα αφήσει ακάλυ-
πτο το συνάνθρωπό του που ενδεχομέ-
νως αύριο να είναι θύμα του εάν ε-
μπλακεί σε τροχαίο ατύχημα. Επιπλέ-
ον, οι ανασφάλιστοι οδηγοί επιβαρύ-
νουν οικονομικά τους συνεπείς, ασφα-
λισμένους οδηγούς. Εκτός των παρα-
πάνω, ο ιδιοκτήτης ανασφάλιστου ο-
χήματος υποβάλλει τον ίδιο του τον ε-

αυτό σε κίνδυνο, καθώς ακόμα και λί-
γα λεπτά που θα κυκλοφορήσει χωρίς 
ασφάλισης θα επηρεάσουν όλη του 
ζωή αν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα 
και πρέπει να αντιμετωπίσει τόσο το η-
θικό βάρος από τον τραυματισμό ενός 
συνανθρώπου του που στην ουσία α-
φήνει χωρίς τη διασφάλιση που προ-
βλέπει ο νόμος, όσο και τις συχνά υπέ-
ρογκες οικονομικές επιπτώσεις για 
τον ίδιο αλλά και τις ποινικές κυρώ-
σεις.
• Ο νέος νόμος ουσιαστικά έρχεται για 
να διορθώσει δυσλειτουργίες και προ-
βλήματα του παρελθόντος.
• Η κυριότερη αλλαγή που φέρνει ο νέ-
ος Νόμος και τις οποίες πρέπει να 
γνωρίζουν όλοι οι ασφαλισμένοι του 
κλάδου είναι ότι πλέον η ασφάλιση έ-
χει ορισμένη διάρκεια, ισχύει δηλαδή 
ακριβώς για το χρονικό διάστημα που 
αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβό-
λαιο (ημερομηνία και ώρα). Ανανέωση 
της ασφάλισης ή σύναψη νέας σύμβα-
σης επιτρέπεται μόνον αφού προηγη-
θεί η καταβολή του σχετικού ασφαλί-
στρου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο 
νόμος δεν επιτρέπει στην ασφαλιστική 
επιχείρηση να παραδώσει το ασφαλι-
στήριο συμβόλαιο εάν δεν έχει προη-
γουμένως εισπράξει το αντίστοιχο α-
σφάλιστρο.
• Γενικά, οι στόχοι των νέων ρυθμίσε-
ων είναι : η ασφάλεια στις συναλλαγές 
μεταξύ ασφαλιστή / ασφαλισμένου /  
τρίτου ζημιωθέντα, η θωράκιση της κε-
φαλαιακής επάρκειας των ασφαλιστι-
κών επιχειρήσεων, η απλοποίηση και ο 
εκσυγχρονισμός των διαδικασιών. Α-

διαπραγμάτευτος στόχος του νόμου για 
την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής 
ευθύνης οχημάτων ήταν και παραμένει 
η βέλτιστη προστασία ασφαλισμένων 
και τρίτων ζημιωθέντων.
• Οι ασφαλιστικές εταιρίες του κλάδου 
αυτοκινήτων συνεχίζουν να εκπληρώ-
νουν το ρόλο τους που είναι η προστα-
σία των θυμάτων και η οικονομική α-
ποκατάσταση των ζημιών από τροχαία 
ατυχήματα. Οι αποζημιώσεις που κατα-
βάλλει η ασφαλιστική αγορά υπερβαί-
νουν για τον κλάδο αυτοκινήτων τα € 
700 εκ. ανά έτος.

Δημήτρης Ζορμπάς:  
Τι αλλάζει στην υποχρεωτική 
ασφάλιση οχημάτων

Από την πλευρά του ο κ. Ζορμπάς, 
πρόεδρος της Επιτροπής Αυτοκινήτου 
της ΕΑΕΕ και πρόεδρος του Επικουρι-
κού Κεφαλαίου, σημείωσε μεταξύ άλ-
λων τα εξής:
• Πεδίο Εφαρμογής νέων ρυθμίσεων: 
Ισχύουν για όλες τις ασφαλιστικές επι-
χειρήσεις και τους αλληλασφαλιστι-
κούς συνεταιρισμούς που παρέχουν 
στην Ελλάδα την υποχρεωτική ασφά-
λιση αστικής ευθύνης οχημάτων

Τι αλλάζει:
•  H υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων 
καθίσταται πλέον σύμβαση ορισμένης 
διάρκειας , δηλαδή η ασφάλιση μεταξύ 
ασφαλιστή & ασφαλισμένου ισχύει α-
κριβώς για όσο χρονικό διάστημα ορί-
ζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο  
(συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα έ-
ναρξης & λήξης). Όμως, το θύμα ενός 
τροχαίου ατυχήματος εξακολουθεί να 

καλύπτεται από τον ασφαλιστή για επι-
πλέον 16 ημέρες από τη λήξη του α-
σφαλιστηρίου συμβολαίου 
• Αναγνώριση πληρωμής ασφαλί-
στρου ως απαραίτητης προϋπόθεσης 
για την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυ-
ψης: Ανανέωση της ασφαλιστικής 
σύμβασης ή σύναψη νέας ασφάλισης 
επιτρέπεται μόνον αφού προηγηθεί η 
καταβολή από τον ασφαλισμένο του ο-
φειλόμενου για την παρεχόμενη κάλυ-
ψη ασφαλίστρου. Προς διασφάλιση 
των παραπάνω, ο Νόμος απαγορεύει 
ρητά στις ασφαλιστικές εταιρίες να πα-
ραδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια, ε-
άν προηγουμένως δεν έχουν εισπράξει 
το ασφάλιστρο που αναλογεί στην πα-
ρεχόμενη κάλυψη. 
• Αποδεικτικό της σύμβασης ασφάλι-
σης έγγραφο θα είναι εφεξής : το α-
σφαλιστήριο  και πριν την παράδοση 
του ασφαλιστηρίου,  η απόδειξη πλη-
ρωμής του ασφαλίστρου  σε συνδυα-
σμό με σχετικό έγγραφο της ασφαλι-
στικής εταιρίας  (για το διάστημα των 5 
πρώτων ημερών της κάλυψης). Επίσης  
καταργείται το αυτοκόλλητο σήμα α-
σφάλισης και η προσωρινή ασφάλιση.
• Θεσμική αναγνώριση ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας ασφαλιστή με λήπτη α-
σφάλισης / ασφαλισμένο / δικαιούχο 
αποζημίωσης. Συγκεκριμένα προβλέ-
πεται ότι η επικοινωνία αυτή μπορεί να 
γίνεται :  με επιστολή, με ηλεκτρονική 
αλληλογραφία, με τηλεομοιοτυπία,  με 
αποστολή μηνύματος σε συσκευή κινη-
τής τηλεφωνίας, σε στοιχεία επικοι-
νωνίας που τα πρόσωπα αυτά έχουν 
δηλώσει εγγράφως ή με νόμιμα ηχο-

γραφημένη συνομιλία ότι επιθυμούν 
μέσω αυτών να συναλλάσσονται με 
τον ασφαλιστή.
• Αίτηση αποζημίωσης: Mε αίτηση α-
ποζημίωσης εξομοιώνονται εφεξής, η 
δήλωση ατυχήματος από τον ασφαλι-
σμένο, η φιλική δήλωση διακανονι-
σμού (ΣΑΠ), η κάθε εν γένει ενημέρω-
ση (με επιστολή ή με ηλεκτρονική αλ-
ληλογραφία ή με fax) προς τον ασφαλι-
στή από τον ασφαλισμένο  ή το λήπτη 
της ασφάλισης ή το δικαιούχο αποζη-
μίωσης ότι επήλθε ο κίνδυνος. Η αιτιο-
λογημένη προσφορά ή η αιτιολογημέ-
νη άρνηση θα είναι ΕΦΕΞΗΣ «έγγρα-
φη», η δε τρίμηνη προθεσμία για την υ-
ποβολή τους άρχεται πλέον από την 
κοινοποίηση όλων των ανωτέρω εγ-
γράφων στον ασφαλιστή
-Χρόνος καταβολής αποζημίωσης:   Ε-
πικυρώνεται με νόμο προηγούμενη α-
πόφαση της ΤτΕ που ορίζει ότι ο χρό-
νος πληρωμής της ζημιάς δεν επιτρέ-
πεται να υπερβαίνει τις 10 ημέρες από 
την ημερομηνία της προσφοράς, εκτός 
αντίθετης ειδικής συμφωνίας των με-
ρών. Σε περίπτωση αυτούσιας αποκα-
τάστασης της ζημιάς, ο χρόνος αυτής 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέ-
ρες από τη συμφωνία, εκτός αντίθετης 
ειδικής συμφωνίας των μερών

Ανασφάλιστα οχήματα
Ο κ. Ζορμπάς αναφέρθηκε ακόμη και 

στις προβλέψεις της νομοθεσίας για τα 
ανασφάλιστα οχήματα. Υπενθύμισε ότι  
σύμφωνα με το Άρθρο 5 παρ. 4 ν. 
489/1976, όπως ισχύει τροποποιημένο 
προβλέπεται αφαίρεση διπλώματος, ά-
δειας κυκλοφορίας οχήματος & πινακί-
δων κυκλοφορίας οχήματος για 6 μή-
νες.  Ειδικά στην περίπτωση ανασφάλι-
στων οχημάτων που εμπλέκονται σε α-
τύχημα, οι πινακίδες και η άδεια κυκλο-
φορίας αφαιρούνται για 2 χρόνια και ε-
πί υποτροπής για 3 χρόνια.   Στους παρα-
βάτες επιβάλλονται επιπλέον και τα α-
κόλουθα διοικητικά πρόστιμα:
• € 1.000 για τα λεωφορεία και τα 
φορτηγά δημόσιας χρήσης, 
• € 500 για τα επιβατηγά και άλλα οχή-
ματα 
• € 250 για τα δίκυκλα. 

Επίσης σύμφωνα με τον άρθρο 12 
ν.489/1976, όπως ισχύει τροποποιη-
μένος, σε συνδυασμό με άρθρο 31 παρ. 
2 ν.3904/2010 ο κύριος ή ο κάτοχος ο-
χήματος που το θέτει σε κυκλοφορία ή 
ανέχεται να το κυκλοφορεί άλλος χω-
ρίς να είναι ασφαλισμένο, καθώς και 
όποιος θέτει σε κυκλοφορία όχημα που 
δεν ανήκει σε αυτόν και δεν είναι α-
σφαλισμένο, τιμωρούνται με πρόστιμο 
μέχρι € 3.000

Ο καταλογισμός τυχόν ποινικής ευ-
θύνης και η επιβολή του προσήκοντος 
προστίμου είναι αρμοδιότητα των κατά 
τόπους πταισματοδικείων 

Αλλαγές προς όφελος των ασφαλισμένων
Συνέχεια από τη σελίδα 1



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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Άρθρο 1

πεδίο εφαρμογής – 
Αντικείμενο ρύθμισης

Η παρούσα απόφαση αφορά 
στα φυσικά πρόσωπα που α-

σκούν ή προτίθενται να α-
σκήσουν δραστηριότητα 

(αντ)ασφαλιστικού διαμε-
σολαβητή κατά τις δια-

τάξεις του π.δ. 
190/2006 και του Ν. 

1569/1985, στα 
πρόσωπα του άρ-
θρου 4 παρ. 4 περ. 
α και β του π.δ. 

190/2006, των α-
γροτικών συνεται-
ρισμών και των 
πιστωτικών ιδρυ-
μάτων περιλαμ-
βανομένων και 

σε όλους τους υπαλλήλους (αντ)ασφαλι-
στικών επιχειρήσεων που διενεργούν α-
πευθείας πωλήσεις και έχει ως κύριο α-
ντικείμενο τη ρύθμιση της επαναπιστο-
ποίησης των γνώσεων των εν λόγω προ-
σώπων.  
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται:

(α) στις (αντ)ασφαλιστικές επιχειρή-
σεις και στους αλληλασφαλιστικούς συ-
νεταιρισμούς με έδρα την Ελλάδα για το 
σύνολο των ασφαλίσεων που αυτοί συ-
νάπτουν, τόσο στην Ελλάδα όσο και στα 
άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ, μέ-
σω υποκαταστημάτων ή με καθεστώς ε-
λεύθερης παροχής υπηρεσιών, πλην ό-
σων αλληλασφαλιστικών συνεταιρι-
σμών εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 35 του ν.δ. 400/1970, όπως ι-
σχύει, και

(β) στις (αντ)ασφαλιστικές επιχειρή-
σεις και στους αλληλασφαλιστικούς συ-
νεταιρισμούς τρίτων χωρών, δηλαδή χω-
ρών μη κρατών-μελών της ΕΕ και του Ε-

ΟΧ, για τις ασφαλίσεις που συνάπτουν 
στην Ελλάδα, εφεξής αναφερόμενες ως 
«Εταιρείες».

Οι χορηγούμενες κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 3 παρ. 1 της παρούσας βεβαιώ-
σεις επαναπιστοποίησης γνώσεων, κα-
θώς και τα Πιστοποιητικά Γνώσεων της 
Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 
16/2013 (εφεξής «πιστοποιητικό/ά γνώ-
σεων»), αποτελούν το κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 
Α ε του π.δ. 190/2006 απαραίτητο δικαιο-
λογητικό για την ανανέωση της εγγραφής 
ή την επανεγγραφή του (αντ)ασφαλιστι-
κού διαμεσολαβητή στο Μητρώο του άρ-
θρου 3 του π.δ. 190/2006, ξεχωριστά για 
κάθε κατηγορία (αντ)ασφαλιστικής δια-
μεσολάβησης. 

Ως επαναπιστοποίηση γνώσεων, νοεί-
ται η κατάθεση από τον ενδιαφερόμενο 
των βεβαιώσεων του άρθρου 3 παρ. 1 της 
παρούσας για την ανανέωση της εγγρα-
φής στο Μητρώο του άρθρου 3 του π.δ. 
190/2006.

οι αλλαγές που θα φέρει η 
επαναπιστοποίηση διαμεσολαβούντων 

Ανά πενταετία όλοι  οι διαμεσολαβούντες, σύμφωνα με τις α-
ποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, οφείλουν  να επαναπι-
στοποιούν τα προσόντα τους, μέτρο το οποίο θα αρχίσει να ε-
φαρμόζεται από το 2015. H  ΤτΕ  έθεσε  σε διαβούλευση τα σχε-
τικά άρθρα  τονίζοντας ότι σύμφωνα με την κοινοτική, αλλά και 

την εθνική νομοθεσία, τα επαγγελματικά προσόντα του φυσικού 
προσώπου που ασκεί τη δραστηριότητα του ασφαλιστικού και α-

ντασφαλιστικού διαμεσολαβητή, με ατομική ή άλλης εταιρικής 
μορφής επιχείρηση, πρέπει να επικαιροποιούνται και να αναβαθ-

μίζονται διαρκώς. Τονίζει ακόμη ότι το σχέδιο Πράξης 
λαμβάνει υπόψη τις ανομοιομορφίες στο επίπεδο 

κατάρτισης μεταξύ διαμεσολαβητών που έ-
χουν εισέλθει στην ασφαλιστική αγορά σε δι-
αφορετικές περιόδους και υπό διαφορετικά 

καθεστώτα 
και την α-
νάγκη κά-
λυψής τους 

μέσω της ε-
πανεκπαίδευ-

σης και  επιδι-
ώκεται η δημι-

ουργία ενός 
μηχανισμού 
που θα είναι 
ανοικτός σε 
όλους τους 
φορείς που 

δραστηριοποιούνται στην κατάρτιση των ασφαλιστικών και αντα-
σφαλιστικών διαμεσολαβητών και λαμβάνεται υπόψη η πληθώ-
ρα των θεμάτων στα οποία οφείλει να είναι καταρτισμένος ο σύγ-
χρονος διαμεσολαβητής. Παρατηρήσεις και προτάσεις επί του 
σχεδίου  Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ, υπέβαλε προς 
την Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της 
Ελλάδος  η  Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. Η ΕΑΕΕ  
χαιρετίζει κάθε εποπτική προσπάθεια που συμβάλλει στην ποιοτι-
κή αναβάθμιση της επαγγελματικής τάξης των ασφαλιστικών δι-
αμεσολαβητών και η οποία, σε τελική ανάλυση, τονώνει την εμπι-
στοσύνη της κοινωνίας στον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης  το-
νίζει στην επιστολή που υπογράφουν  ο πρόεδρος, κ. Αλέξανδρος 
Σαρρηγεωργίου και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΑΕΕ, κ. Ιωάννης 
Λαπατάς, σημειώνοντας ότι η προς διαβούλευση πράξη της ΤτΕ 
έρχεται να ανεβάσει τον πήχη στον τομέα της διά βίου κατάρτισης 
των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, σε μια χρονική περίοδο κα-
τά την οποία ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης στα κοινωνικά 
δρώμενα διαφαίνεται να αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Οι  
επισημάνσεις και προτάσεις της ΕΑΕΕ έχουν στόχο αφενός  να κα-
ταστήσουν το σχέδιο της πράξης πιο συμβατό με το ήδη υφιστάμε-
νο κανονιστικό και νομοθετικό περιβάλλον και αφετέρου, να δη-
μιουργήσουν ένα μηχανισμό επανεκπαίδευσης ευέλικτο, σύγχρο-
νο και διαχρονικό τονίζουν  ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου και 
ο κ. Ιωάννης Λαπατάς. Το Nextdeal παρουσιάζει στη συνέχεια το 
σχέδιο  της Τράπεζας της Ελλάδος  για την  επανεκπαίδευση και 
επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολα-
βητών και τις προτάσεις και τα σχόλια της ΕΑΕΕ, καθώς και τις θέ-
σεις των διαμεσολαβούντων.

ΤτΕ:  Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση  
γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών
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Ως σεμινάρια για την επαναπιστοποίηση γνώσεων (εφεξής «σε-
μινάρια»), νοούνται σεμινάρια ασφαλιστικής εκπαίδευσης, μετεκ-
παίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης που διεξάγουν παροχείς  
αυτής της εκπαίδευσης, όπως ενδεικτικά, Εταιρείες, ανώτατα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, όπως το Ελληνι-
κό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) και το Ελληνικό Τρα-
πεζικό Ινστιτούτο, και εκπαιδευτικά κέντρα, υπό τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 4 της παρούσας.

Άρθρο 2
υποχρεώσεις των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών 
προς παρακολούθηση σεμιναρίων

Τα φυσικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο του 
άρθρου 3 του π.δ. 190/2006 ως και τα φυσικά πρόσωπα που απο-
κτούν το πιστοποιητικό γνώσεων της Πράξης Εκτελεστικής Επι-
τροπής 16/2013 υποχρεούνται να επικαιροποιούν και να διευρύ-
νουν τη γνώση και την ικανότητά τους μέσω παρακολούθησης σε-
μιναρίων σύμφωνα με την παρούσα Πράξη, ώστε να διατηρούν ε-
παρκές επίπεδο επαγγελματικής απόδοσης.

Κάθε φυσικό πρόσωπο της παρ. 1 συγκεντρώνει τουλάχιστον ε-
βδομήντα πέντε (75) ώρες παρακολούθησης σεμιναρίων σε διά-
στημα πέντε ετών από την ημερομηνία που απέκτησε το πιστοποιη-
τικό γνώσεων της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 16/2013, και 
έκτοτε τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) ώρες για κάθε επόμενη 
πενταετία, και καλύπτουν ισομερώς τους τρεις τομείς της παρ. 3 
του παρόντος άρθρου. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, για όσες 
πιστοποιήσεις έχουν ληφθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας Πράξης, ως έναρξη της πρώτης πενταετίας του προ-
ηγούμενου εδαφίου νοείται η ημερομηνία έναρξης ισχύος της πα-
ρούσας.
οι τομείς στους οποίους αφορά η εκπαίδευση είναι οι ακόλου-
θοι:
ΤοΜΕΑσ Α: Προϊόντα τα οποία ο εκπαιδευόμενος προωθεί στην α-
γορά, τα αμιγώς ιδιωτικοασφαλιστικής φύσεως χαρακτηριστικά 
τους και  οι φορολογικές, κοινωνικοασφαλιστικές, επενδυτικές και 
άλλες προεκτάσεις τους για τον ασφαλιζόμενο-καταναλωτή,
ΤοΜΕΑσ β: Θεσμικά θέματα της ασφαλιστικής αγοράς, οι επελθού-
σες ή επικείμενες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο του τομέα της ιδιω-
τικής ασφάλισης και της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι υποχρεώσεις ενημέρωσης του ασφαλι-
ζόμενου-καταναλωτή, η εξυπηρέτηση του πελάτη σε περίπτωση ε-
πέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, ζητήματα κανονιστικής συμ-
μόρφωσης, διαφάνεια, σύγκρουση συμφερόντων, γνώσεις για την 
προστασία του πελάτη και όλων των μερών μιας συναλλαγής από α-
πάτη, κανόνες δεοντολογίας, πρόληψη της επαγγελματικής ευθύνης, 
χειρισμός αιτιάσεων ασφαλισμένων-καταναλωτών, θέματα ευρύ-
τερου νομικού πλαισίου όπως, ενδεικτικά, για την προστασία ευαί-
σθητων προσωπικών δεδομένων, καθώς και για την πρόληψη της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και
ΤοΜΕΑσ γ: Ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για 
την αποτελεσματική επικοινωνία, προ- και ενδο-συμβατικά, με τον 
πελάτη και την εξυπηρέτησή του, αναγνώριση του προφίλ (κινδύ-
νου) του πελάτη και αξιολόγηση των καταναλωτικών του αναγκών, 
μέθοδοι και τεχνικές πωλήσεων, οργάνωση και διοίκηση επιχει-
ρήσεων, γενικές και ειδικές γνώσεις επί χρηματοοικονομικών θε-
μάτων.
4. Οι (αντ)ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές τηρούν επικαιροποιημένο 
ατομικό αρχείο των προσώπων του άρθρου 4 παρ. 4 περ. α και β 
του π.δ. 190/2006 που κατέχουν το δικαιολογητικό έγγραφο του 
άρθρου 4 παρ. 1 Α ε του π.δ. 190/2006, είτε αποκτήθηκε βάσει της 
παρούσας απόφασης είτε όχι. Ελάχιστο περιεχόμενο του αρχείου 
αποτελούν το αντίγραφο του σχετικού δικαιολογητικού και ο χρό-
νος έναρξης και διακοπής της συμμετοχής του απασχολούμενου υ-
παλλήλου στη διαμεσολάβηση για την πώληση των ασφαλιστικών 
προϊόντων που προωθεί ο διαμεσολαβητής. Το αρχείο τηρείται για 
τουλάχιστον 5 χρόνια από την ημερομηνία που το πιστοποιημένο 
πρόσωπο έπαψε να εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 
περ. α και β του π.δ. 190/2006.
5. Ειδικά για τα πιστωτικά ιδρύματα, το αρχείο δύναται να τηρείται 
ξεχωριστά σε κάθε κατάστημα.  

Άρθρο 3
υποχρεώσεις των Εταιρειών προς διεξαγωγή των 
σεμιναρίων και χορήγηση αντίστοιχης βεβαίωσης
1.  Οι Εταιρείες, οι οποίες συνεργάζονται είτε με (αντ)ασφαλιστι-
κούς διαμεσολαβητές βάσει συμβάσεων αποκλειστικής συνεργα-
σίας είτε με τους κατ’ άρθρο 2 παρ. 7 του π.δ. 190/2006 συνδεδε-
μένους (αντ)ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, αναλαμβάνουν οι ί-
διες να διεξάγουν τα σεμινάρια των εν λόγω συνεργατών τους και 
να χορηγούν σε αυτούς βεβαίωση περαίωσης για:
(Α) το αντικείμενο του σεμιναρίου  που παρακολούθησαν, 
(β) τον τομέα από τους αναφερόμενους στο άρθρο 2 παρ. 3 της πα-
ρούσας, στον οποίο εντάσσεται το σεμινάριο, 
(γ) τις ώρες διάρκειας του σεμιναρίου, και
(Δ) εφόσον έχει γίνει αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 4 της πα-
ρούσας, την ένδειξη ότι το σεμινάριο είναι κατάλληλο για την επα-
ναπιστοποίηση του συμμετέχοντος. 
2. Η ίδια υποχρέωση βαρύνει τις Εταιρείες και για όσους υπαλλή-
λους τους διενεργούν απευθείας πωλήσεις. Οι Εταιρείες δύνανται 
να παρέχουν την αντίστοιχη (επαν)εκπαίδευση και στους (αντ)α-
σφαλιστικούς διαμεσολαβητές με τους οποίους διατηρούν ανε-
ξάρτητη συνεργασία.
3. Τα σεμινάρια δύνανται να αξιοποιούν όλα τα μέσα της σύγχρο-
νης τεχνολογίας, να απαιτούν παρακολούθηση με φυσική παρου-
σία ή να βασίζονται σε προγράμματα e-learning, όπως για παρά-
δειγμα παρακολούθηση μέσω video-link. Σε κάθε περίπτωση, το 
σεμινάριο περατώνεται με τη διεξαγωγή δοκιμασίας (τεστ) κατανό-
ησης.
4. Οι Εταιρείες δύνανται να προβαίνουν σε συνέργειες για την εκ-
πλήρωση των υποχρεώσεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ή να 
αναθέτουν το έργο σε εκπαιδευτικούς φορείς, το πρόγραμμα των ο-
ποίων έχει υποβληθεί στη διαδικασία του άρθρου 4 της παρούσας.
5. Οι Εταιρείες υιοθετούν κατάλληλη πολιτική και διαδικασίες, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 3 του ν.δ. 
400/1970, ώστε να διασφαλίζουν ότι οι (αντ)ασφαλιστικοί διαμε-
σολαβητές με τους οποίους συνεργάζονται, καθώς και οι υπάλλη-
λοί τους που συμμετέχουν άμεσα στις απευθείας πωλήσεις, διαθέ-
τουν διαρκώς τις αναγκαίες γνώσεις για την αποτελεσματική πα-
ροχή των υπηρεσιών προς τους ασφαλιζόμενους-πελάτες. Ελάχι-
στο περιεχόμενο των πολιτικών και διαδικασιών είναι η δημιουρ-
γία και τήρηση αρχείου με αντίγραφα των πιστοποιητικών της παρ. 
1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4
Αξιολόγηση των σεμιναρίων για την επαναπιστοποίηση

Οι ενδιαφερόμενοι παροχείς ασφαλιστικής εκπαίδευσης υπο-
βάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, το αργότερο μέχρι τις 31 Μα-
ΐου εκάστου ημερολογιακού έτους, το πρόγραμμα εκπαιδευτικών 
τους σεμιναρίων για το επόμενο έτος τα οποία δύνανται να εντα-
χθούν στα σεμινάρια για την επαναπιστοποίηση των διαμεσολαβη-
τών, καθώς και τέλος αξιολόγησης ποσού ………. για κάθε υποβαλ-
λόμενο προς αξιολόγηση εκπαιδευτικό σεμινάριο.  Κατά ειδική πα-
ρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, για το πρόγραμμα του 2014-
15, η προθεσμία υποβολής του λήγει στις 31.8.2014.

Το πρόγραμμα της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνει 
κατ’ ελάχιστον:
(Α) σύντομη περιγραφή του περιεχομένου/ύλης εκάστου εκπαι-
δευτικού σεμιναρίου και τυχόν διαθέσιμο υλικό που θα δίνεται 
στους συμμετέχοντες,
(β) βιογραφικό σημείωμα των εκπαιδευτών/εισηγητών,
(γ) ώρες διάρκειας του εκπαιδευτικού σεμιναρίου,
(Δ) ποιοτικά χαρακτηριστικά των προσώπων στα οποία απευθύνε-
ται το εκπαιδευτικό σεμινάριο, και
(Ε) δοκιμασία (τεστ) κατανόησης.
3. Εφόσον τα σεμινάρια των υποβαλλόμενων προγραμμάτων αξι-
ολογηθούν ως κατάλληλα για την επαναπιστοποίηση των συμμε-
τεχόντων, οι χορηγούμενες σχετικές βεβαιώσεις περαίωσής τους 
δύνανται να προσκομίζονται στο αρμόδιο Επαγγελματικό Επιμελη-
τήριο, αυτών επεχόντων θέση πιστοποιητικών γνώσεων κατά τις 
ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της Πράξης Εκτελεστι-
κής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 16/2013. 
4. Η αξιολόγηση των σεμιναρίων διεξάγεται από …μελή διαρκή Ε-
πιτροπή Αξιολόγησης Σεμιναρίων Επαναπιστοποίησης για την Α-
σφαλιστική Διαμεσολάβηση (εφεξής «Επιτροπή Αξιολόγησης»), η 
οποία συγκροτείται με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, και α-
ποτελείται από … μέλη από την Τράπεζα της Ελλάδος και … μέλη 
καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ιδρυμάτων με εκπαιδευτικό 
αντικείμενο συναφές με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ή την ι-
διωτική ασφάλιση εν γένει.  Ένα εκ των μελών της Επιτροπής Αξι-
ολόγησης ορίζεται ως Πρόεδρος. 
5. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να αναθέτει την αξιολόγηση της 
παρ. 3 του παρόντος άρθρου σε φορέα με γνώση της ευρωπαϊκής 
και της διεθνούς εκπαιδευτικής πρακτικής στον τομέα της ιδιωτι-
κής ασφάλισης και με εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης ασφαλιστι-
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κών διαμεσολαβητών.
6. Η Επιτροπή, ή ο φορέας, Αξιολόγησης, τον Δεκέμβριο εκάστου έ-
τους, συντάσσει, και υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος, έκθεση 
συγκριτικής αξιολόγησης των υποβληθέντων εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων. Οι εκθέσεις αυτές εκτιμώνται στο πλαίσιο των εποπτι-
κών αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος.
7. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης μπορούν ελεύθερα να παρα-
κολουθούν τη διεξαγωγή οποιουδήποτε σεμιναρίου, προκειμένου να 
διακριβώνουν ότι τηρεί τις προδιαγραφές που είχαν γνωστοποιηθεί 
στην Τράπεζα της Ελλάδος για την αξιολόγησή του.
8. Οι παροχείς ασφαλιστικής εκπαίδευσης υποχρεούνται να αναρ-
τούν, και να διατηρούν αναρτημένα μέχρι την ολοκλήρωσή τους, 
στην επίσημη ιστοσελίδα τους πληροφορίες για τα εγκεκριμένα, στο 
πλαίσιο της παρούσας Πράξης, σεμινάρια , και ενδεικτικά τα στοιχεία 
της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5
Με την παρούσα καταργείται το άρθρο 9 της πράξης 
Εκτελεστικής Επιτροπής 16/21.5.2013 (ΦΕκ β 
1257/23.5.2013).

Η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης εξουσιοδοτείται να 
ρυθμίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρού-
σας.

Η συμμετοχή ως μέλους στην Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 
4 παρ. 4 της παρούσας δεν συμβιβάζεται με την παράλληλη συμμε-
τοχή ως εκπαιδευτή/εισηγητή στα σεμινάρια του άρθρου 1 παρ. 5 της 
παρούσας.

Άρθρο 6
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ-

νήσεως.

Άρθρο 1 παρ. 1
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του σχεδίου, θεσπίζεται 

υποχρέωση επανεκπαίδευσης, πέραν των ασφαλιστικών διαμεσο-
λαβητών, και των υπαλλή-λων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
που διενεργούν απευθείας πωλήσεις εντός των επιχειρήσεων στις 
οποίες απασχολούνται. 

Δημιουργείται έτσι πρωτογενώς υποχρέωση επανεκπαίδευσης 
και επαναπιστο-ποίησης των υπαλλήλων και τούτο παρά την πα-
ντελή απουσία τόσο στην κοινοτική όσο και στην εθνική νομοθεσία 
για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και συνακόλουθα στην πράξη 
16/21.5.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ, υποχρέωσης 
των ίδιων προσώπων για εκπαίδευση και πιστοποίηση. Συνεπώς, 
ως προς το σημείο αυτό, το σχέδιο πράξης αντιφάσκει με τον υφι-
στάμενο νομοθετικό κορμό και κανονιστικό πλαίσιο. 

Η νομική αυτή αδυναμία αποτυπώνεται και στην όλη οικονομία 
του ίδιου του σχεδίου, όπου συστηματικά οι διατάξεις του, με μονα-
δική εξαίρεση την παρ. 2 του άρθρου 3, συνδέουν την υποχρέωση 
επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίη-σης με πρόσωπα εγγεγραμ-
μένα στο Μητρώο του άρθρου 3 του π.δ. 190/2006, καθώς και με 
πρόσωπα που αποκτούν πιστοποιητικό γνώσεων της πράξης 
16/2013 της ΤτΕ.

Οι υπάλληλοι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, 
σύμφωνα τουλάχιστον με την ισχύουσα ασφαλιστική 
νομοθεσία, δεν ανήκουν σε καμία από τις δύο ως άνω 
κατηγορίες και σε καμία περίπτωση δεν πιστοποιούνται, 
εφόσον κατά την ισχύουσα νομοθεσία δεν ασκούν α-
σφαλιστική διαμεσολάβηση. 

Για λόγους νομικής τάξης, θεωρούμε ότι θα πρέπει 
να αφαιρεθεί από το προωθούμενο σχέδιο πράξης ο-
ποιαδήποτε πρόβλεψη για επιβολή υποχρέωσης επα-
νεκπαίδευσης των υπαλλήλων των ασφαλιστικών επιχει-
ρήσεων.

Άρθρο 1 παρ. 2
Σύμφωνα με το προς διαβούλευση σχέδιο στο πεδίο εφαρμογής 

του εμπίπτουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα, 
καθώς και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις τρίτων χωρών για τις α-
σφαλίσεις που συνάπτουν στην Ελλάδα.

Παρ’ όλον ότι σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με το 
άρθρο 1 παρ. 1 ουδόλως υφίσταται υποχρέωση των ασφαλιστικών 
εταιριών να επανεκπαιδεύουν και να επαναπιστοποιούν τους υπαλ-
λήλους τους, καθ’ όσον αυτοί ρητά εξαιρούνται από το πεδίο εφαρ-
μογής της νομοθεσίας για την ασφαλιστική νομοθεσία, εντούτοις, 
εφόσον πρόθεση του σχεδίου της πράξης είναι να δημιουργηθούν 
υποχρεώσεις εις βάρος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, δεν γί-
νεται κατανοητή η μη συμπερίληψη των κοινοτικών υποκαταστημά-
των στο πεδίο εφαρμογής του υπό εξέταση σχεδίου. 

Λόγοι δημοσίου συμφέ- ροντος και συγκεκριμένα λόγοι 
π ρ ο σ τ α σ ί α ς του καταναλωτή επι-

βάλλουν επέ-
κταση 

του πεδίου εφαρμογής, ώστε να περιληφθούν σε αυτόν τόσο οι κοι-
νοτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις με υποκατάστημα στην Ελλάδα, 
όσο και οι δραστηριοποιούμενες με καθεστώς ΕΠΥ επιχειρήσεις 
για τις εδώ ασφαλίσεις τους.

Η συμπερίληψη των εν λόγω επιχειρήσεων στις προωθούμενες 
απαιτήσεις, στο μέτρο που δημιουργούν υψηλό κόστος για τις υπό-
ρεες εταιρίες, αιτιολογείται και από λόγους διασφάλισης ίσων ό-
ρων ανταγωνισμού μεταξύ των δραστηριοποιούμενων στην Ελλά-
δα επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, η υπαγωγή τους στις ίδιες προδια-
γραφές, εφόσον εν τέλει υιοθετηθούν για τις ασφαλιστικές επιχει-
ρήσεις γενικά, υπαγορεύεται και για την αποφυγή φαινομένων 
«αρμπιτράζ».

Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται να συμπληρωθούν με τον α-
ντίστοιχο κύκλο επιχειρήσεων οι σχετικές διατάξεις του σχεδίου 
πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Άρθρο 1 παρ. 2  και  Άρθρο 3 παρ. 1 & 2
Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του σχεδίου επιβάλλουν 

στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις υποχρέωση να αναλαμβάνουν 
οι ίδιες να διεξάγουν σεμινάρια επανεκπαίδευσης σε διαμεσο-
λαβητές, είτε πρόκειται για αποκλειστικής συνεργασίας είτε 
για συνδεδεμένους, όπως επίσης και να τους χορηγούν τις 
σχετικές βεβαιώσεις περαίωσής τους. 

Η ανάληψη εκ μέρους των ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
της σχετικής υποχρέωση, όσον αφορά τους λοιπούς διαμε-
σολαβητές, ακόμη και αν διατηρούν με αυτούς αποκλειστι-
κή συνεργασία, η υποχρέωση αυτή δεν μπορεί να γίνει νο-
μικά και ουσιαστικά αποδεκτή. 

Κατ’ αρχάς, οι διαμεσολαβητές δραστηριοποιούνται και 
ενεργούν ως ανεξάρτητοι επαγγελματίες που ασκούν επιχειρημα-
τική δραστηριότητα. Η ανεξάρτητη αυτή υπόσταση του διαμεσολα-
βητή αντανακλάται στην ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία, όπου η 

νομική ευθύνη του διαμεσολαβητή παραμένει αυτοτελής και δι-
ακριτή από την ευθύνη της ασφαλιστικής επιχείρησης, ιδίως 
στην περίπτωση του ασφαλιστικού συμβούλου, ενώ σε καμία 
περίπτωση η ισχύουσα νομοθεσία δεν θέτει ως κριτήριο για τη 

οι προτάσεις της ΕΑΕΕ για την  επαναπιστοποίηση των διαμεσολαβούντων
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στοιχειοθέτηση ευθύνης της ασφαλιστικής επιχείρησης για πράξεις 
ή παραλείψεις του διαμεσολαβητή και κατ’ επέκταση για την κανο-
νιστική του συμμόρφωση, τη διατήρηση αποκλειστικής συνεργασί-
ας της με αυτόν. 

Ακόμη όμως και η εφαρμογή της απαίτησης αυτής στην περίπτω-
ση του συνδεδεμένου διαμεσολαβητή, όπου προβλέπεται κατ’ εξαί-
ρεση ταύτιση ευθύνης ασφαλιστικής επιχείρησης και διαμεσολαβη-
τή, καθίσταται σε μεγάλο βαθμό προβληματική, ιδίως σε σχέση με 
τα πιστωτικά ιδρύματα. Είναι μάλλον υπερβολικό και προφανώς ά-
δικο να επιβαρύνονται οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις με το κόστος 
επανεκπαίδευσης των υπαλλήλων ενός πιστωτικού ιδρύματος, 
λαμβάνοντας υπόψη αφενός τον κατά κανόνα πολύ μεγάλο όγκο εκ-
παιδευόμενων των συγκεκριμένων οργανισμών και αφετέρου το 
οικονομικό εκτόπισμα των τελευταίων έναντι των ασφαλιστικών ε-
πιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, η εν λόγω διάταξη θα πρέπει να απαλει-
φθεί. 

Προς τούτο, θα πρέπει να συνεκτιμηθούν και πραγματικές αδυνα-
μίες που δημιουργεί η επίμαχη πρόβλεψη, όπως για παράδειγμα η 
έλλειψη πρόνοιας από την άποψη της ευθύνης της ασφαλιστικής ε-
πιχείρησης για την αντιμετώπιση περιπτώσεων επαναλαμβανόμε-
νων μετακινήσεων διαμεσολαβητών από εταιρία σε εταιρία. 

Θεωρούμε αυτονόητο και απόλυτα συνεπές με την ισχύουσα νο-
μοθεσία και την εν γένει επιχειρηματική πραγματικότητα, η τήρηση 
των πάσης φύσεως υποχρεώσεων να αποτελεί αυστηρά αντικείμε-
νο επιχειρηματικής απόφασης κάθε διαμεσολαβητή, στο μέτρο που 
οι υποχρεώσεις αυτές είναι άμεσα συνυφασμένες με την επιβίωση 
και βελτίωσή του ως επαγγελματία. Είναι άδικο αυτές να μετακυλύ-
ονται σε άλλες επιχειρηματικές οντότητες στο πλαίσιο των μεταξύ 
τους εμπορικών συνεργασιών, γεγονός που μπορεί να φέρει τα α-
ντίθετα αποτελέσματα και επί το πλείστον τον εφησυχασμό των υ-
πόχρεων προσώπων. 

Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι οι ως άνω διατάξεις του άρθρου 3 
θα πρέπει να διαγραφούν. Ο λόγος συνίσταται στο ότι υπερβαίνουν 
το γράμμα της ισχύουσας ασφαλιστικής νομοθεσίας και σε κάθε πε-
ρίπτωση η τήρηση κανονιστικών υποχρεώσεων θα πρέπει να ενα-
πόκειται στη σφαίρα ευθύνης κάθε διαμεσολαβητή. 

Σε συνδυασμό με την  προηγούμενη ανάλυση, ο προβληματισμός 
εντείνεται, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ-
θρου 1 του σχεδίου, στο μέτρο που οδηγεί εμμέσως πλην σαφώς σε 
υποχρέωση επανεκπαίδευσης, ακόμη και (ενδεχομένως αλλοδα-
πών) διαμεσολαβητών που εμπλέκονται στη διαμεσολάβηση ασφα-
λίσεων σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., μέσω υποκατα-
στήματος ή με ΕΠΥ. 

Άρθρο 3 παρ. 1
Από τις διατάξεις του άρθρου 3 του σχεδίου, αντιλαμβανόμαστε 

ότι πρόθεση της αρχής είναι να μην συνδέσει το νέο σύστημα επα-
νεκπαίδευσης με το ήδη υπάρχον σύστημα πιστοποίησης και ειδικό-
τερα με τη δόμηση αυτού σε τέσσερα αντίστοιχα επίπεδα Πιστοποι-
ητικών. Συνάγεται δηλαδή ότι πρόθεση της ΤτΕ είναι να δημιουργή-
σει μία ενιαία για όλους πλατφόρμα ύλης πάνω στην οποία θα βα-
σίζεται η επανεκπαίδευση, με τη δυνατότητα όμως, ανάλογα με την 
κατηγορία εκπαιδευόμενου, να υπάρξει η απαιτούμενη προσαρμο-
γή. 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ενιαία αντίληψη των προτεινομέ-
νων, κρίνεται επιβεβλημένο να επιβεβαιωθεί το προεκτεθέν συ-
μπέρασμα. 

Δεν γίνεται περαιτέρω σαφές, από το γράμμα τουλάχιστον των 
διατάξεων, τι θα ισχύσει όσον αφορά στην επανεκπαίδευση για τους 
κατέχοντες το Πιστοποιητικό Δ και κατ’ επέκταση των δραστηριο-
ποιούμενων στην πώληση unit-linked προϊόντων είτε επί τη βάσει 
κεκτημένου δικαιώματος, είτε βάσει της προϊσχύουσας πιστοποίη-
σης των ασφαλιστικών συμβούλων. 

Προτείνεται, για τη σφαιρική θεώρηση του συστήματος, να απο-
τυπωθεί ρητά εντός του κειμένου το τι θα ισχύσει ειδικά για το Πι-
στοποιητικό Δ. 

Σημείο προβληματισμού αποτελεί επίσης η επιλογή της αρχής να 
διαμορφώσει με πολύ συγκεκριμένο, μάλλον περιοριστικό τρόπο, 
τους τομείς στους οποίους θα αφορά η επανεκπαίδευση. 

Παρ’ ότι η ένταξη στην ύλη θεσμικών αλλαγών και νομικών θε-
μάτων διαχείρισης και προστασίας καταναλωτών είναι εύλογη και 

απόλυτα κατανοητή, το ίδιο δεν φαίνεται να ισχύει, για παράδειγμα, 
σε σχέση με την εκπαίδευση σε χαρακτηριστικά προϊόντων των ε-
ταιριών. 

Η προϊοντική κατάρτιση των διαμεσολαβητών αποτελεί διαδικα-
σία με αμιγώς εταιρικό χαρακτήρα, που ήδη γίνεται σήμερα από τις 
επιχειρήσεις (προφανώς όχι σε επίπεδο επαναπιστοποίησης), στο 
πλαίσιο λειτουργίας του μεταξύ τους ανταγωνισμού και της κατάλ-
ληλης προετοιμασίας των δικτύων τους για βέλτιστες επιδόσεις 
κατά την πώληση. Ως εκ τούτου, η συμπερίληψή τους δεν έχει, κατά 
την άποψή μας, νόημα, ενώ επί της ουσίας αδυνατεί να λειτουργή-
σει σε περιπτώσεις διαμεσολαβητών που μετακινούνται από εται-
ρία σε εταιρία. 

Συνεπώς, προτείνουμε ο μηχανισμός επανεκπαίδευσης να επι-
τρέπει στον κάθε πάροχο ασφαλιστικής εκπαίδευσης την προσαρ-
μογή του προσφερόμενου προγράμματος στις εκάστοτε ανάγκες 
του υποψηφίου, αλλά και της αγοράς. 

Εννοείται ότι η αξιολόγηση του κάθε προγράμματος, μπορεί να υ-
πόκειται στον αυστηρό έλεγχο της ΤτΕ. 

Άρθρο 3 παρ. 3
Ερωτηματικά προκαλεί η επιλογή του επόπτη να επιβάλει εξετά-

σεις, ως προϋπόθεση για την περαίωση της διαδικασίας επανεκπαί-
δευσης. 

Η διά βίου μάθηση έχει να κάνει ε την ποιοτική αναβάθμιση του 
διαμεσολαβητή και την επικαιροποίηση των γνώσεών του, αποτέ-
λεσμα που ως γνωστόν δεν επιτυγχάνεται κατ’ ανάγκη μέσω εξετά-
σεων, ούτε όμως και οι εξετάσεις ενδείκνυνται για όλες τις ηλικί-
ες. Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγο-
νός ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα και φυσιολογικά έως τη λήξη 
της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, το ίδιο πρόσωπο θα ανα-
γκαστεί να υποστεί συνεχείς τέτοιες δοκιμασίες. 

Είναι δεδομένο ότι η επιτυχία του προωθούμενου εγχειρήματος 
εξαρτάται από τους μηχανισμούς που θα αναπτυχθούν από την ΤτΕ, 
ώστε να διασφαλιστεί ένα επαρκές επίπεδο ποιότητα στα προγράμ-
ματα των διαφόρων παρόχων ασφαλιστικής εκπαίδευσης. 

Θα πρέπει εδώ να υπενθυμίσουμε ότι η ΤτΕ είχε κάνει ήδη την ε-
πιλογή με την Πράξη 16/2013 για πρόβλεψη υποχρεωτικής επανεκ-
παίδευσης στη διάρκεια του επαγγελματικού βίου κάθε ασφαλιστι-
κού διαμεσολαβητή χωρίς εξέταση, ακολουθώντας τις ανάλογες 
συζητήσεις που γίνονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Θα πρέπει ακόμα να επισημανθεί ότι η ελληνική πολιτεία έχει υι-
οθετήσει ως πρακτική για την αρχική πιστοποίηση, την ύπαρξη εξε-
τάσεων, αφήνοντας χωρίς ρύθμιση την εκπαίδευση, η οποία παρα-
μένει στην ευθύνη κάθε υποψήφιου προς πιστοποίηση. 

Το παρόν σχέδιο χαρακτηρίζεται από διαφορετική αντίληψη, συ-
νιστάμενη στην καθιέρωση υποχρεωτικής επανεκπαίδευσης και 
μάλιστα συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας. 

Λόγοι συνοχής επιβάλλουν κατά την άποψή μας την πρόβλεψη υ-
ποχρέωσης για επανεκπαίδευση, χωρίς συγκεκριμένες θεματικές 
ενότητες, χωρίς υποχρεωτική διάρκεια και χωρίς εξέταση. 

Ενόψει, τέλος, της πρόβλεψης για την αξιοποίηση των κάθε εί-
δους μέσων της σύγχρονης τεχνολογίας σε όλο το φάσμα της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων εφόσον 
εντέλει υιοθετούν, και των εξετάσεων, θα πρέπει, για 
λόγους σαφήνειας, να προσδιοριστεί η έκταση 
της πρόβλεψης και συγκεκριμένα να επι-
βεβαιωθεί ότι αυτή μεταφράζεται 
στις εξής δύο δυνατότητες:

Σε δυνατότητα παροχής 
όλων των εκπαιδευτι-
κών σεμιναρίων μέ-
σων προετοιμασμένων 
ηλεκτρονικών σεμιναρί-
ων e-learning, τα οποία ο 
διαμεσολαβητής θα παρακο-
λουθεί με ατομικό κωδικό πρό-
σβασης. Μέσω του συγκεκριμένου 
κωδικού θα καταγράφονται ηλεκτρονι-
κά τόσο οι ενότητες, όσο και οι ώρες παρα-
κολούθησης κάθε εκπαιδευόμενου και 

Στην αντίστοιχη δυνατότητα ηλεκτρονικής δι-

εξαγωγής των τεστ κατανόησης με καταγραφή βαθμολογίας (test 
scoring) ηλεκτρονικά, μέσω πλατφόρμα e-learning και πάλι ανά α-
τομικό κωδικό πρόσβασης. 

Οι περιγραφόμενες μέθοδοι ακολουθούνται παγίως, εξ όσων 
γνωρίζουμε, σε αρκετές χώρες του εξωτερικού, για επαγγελματι-
κές επί το πλείστον επαναπιστοποιήσεις. 

Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί η ως άνω διττή δυνατότητα σχε-
τικά με το εύρος της χρήσης σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης. 

Άρθρο 4
Με την παρ. 1 του άρθρου 4, προβλέπεται η υποχρεωτική καταβο-

λή ενός τέλους για την αξιολόγηση των προσφερόμενων από τους 
φορείς προγραμμάτων κάθε έτος. 

Κατά την άποψή μας, η αξιολόγηση θα πρέπει να παρέχεται χωρίς 
χρέωση από την ΤτΕ, όπως συνέβαινε στο παρελθόν με το προηγού-
μενο καθεστώς υποχρεωτικής εκπαίδευσης των 100 ωρών από την 
τότε εποπτική αρχή. 

Εάν όμως πρόθεση της ΤτΕ είναι να διατηρηθεί εντός του σχεδί-
ου, θα ήταν πιο δίκαιο τουλάχιστον να μην επιβάλλεται το εν λόγω 
τέλος ανά υποβαλλόμενο σεμινάριο, αλλά μόνον ανά επικαιροποί-
ηση του υποβληθέντος εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Στο πλαίσιο του ίδιου άρθρου και όσον αφορά, ειδικά, στην παρ. 
2δ του άρθρου 4, σε σχέση με «τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
προσώπων στα οποία απευθύνεται το εκπαιδευτικό σεμινάριο», θε-
ωρούμε ότι αυτή χρήζει περαιτέρω εξειδίκευσης και ανάλυσης, 
προκειμένου να καταστεί ευκρινές το τι επιδιώκει ο επόπτης κάνο-
ντας λόγο για ποιοτικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων. 

Επίσης, η προτεινόμενη από την παρ. 4 του άρθρου 4 του σχεδίου 
σύνθεση της «Διαρκούς Επιτροπής Αξιολόγησης Σεμιναρίων Επα-
ναπιστοποίησης για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση», κρίνεται 
αρκετά περιορισμένη, καθώς αποκλείονται πρόσωπα που διαθέ-
τουν εκτός από το προφανές προαπαιτούμενο της θεωρητικής γνώ-
σης, και πρακτική εμπειρία στο αρκετά περίπλοκο ασφαλιστικό α-
ντικείμενο. 

Ως προς το πρώτο σημείο παρατηρήσεων, προτείνεται να υπάρξει 
εντός του κειμένου η απαραίτητη ανάλυση των ποιοτικών χαρακτη-
ριστικών, ενώ ως προς το δεύτερο σημείο να επανελεγχθεί η σύν-
θεση της Επιτροπής και να εμπλουτιστεί με πρόσωπα εκτός ακαδη-
μαϊκού περιβάλλοντος.

Τέλος, με δεδομένο ότι η χρονική απόσταση από την έκδοση της 
τελικής πράξης της ΤτΕ έως την 31η Αυγούστου 2014, 
κρίνεται ιδιαίτερα περιορισμένη για την κατάρτιση 
και υποβολή, προς αξιολόγηση από την ΤτΕ, 
των εκπαιδευτι-κών προγραμμάτων 
2014-2015, προτείνεται να δοθεί 
προθεσμία έως την 31η Δε-
κεμβρίου 2014.
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Θ Ε Μ Α

ΜΕ ΑΦορΜη την ανακοίνωση από την Τράπε-
ζα της Ελλάδος, της ημερομηνίας διεξαγωγής 
εξετάσεων στις 20 Σεπτεμβρίου 2014 στην Α-
θήνα, ο όμιλος Ιντερσαλόνικα ανακοίνωσε την 
έναρξη κύκλου σπουδών, για την απόκτηση πι-
στοποιητικού επιπέδου Α’ της Τράπεζας της Ελ-
λάδος, στα γραφεία του στην Αθήνα. 

Όπως έγινε γνωστό, τα μαθήματα που θα αρ-
χίσουν την Παρασκευή 29 Αυγούστου θα διεξα-
χθούν στο κτήριο της γενικής διεύθυνσης Αθη-

νών και Νότιας Ελλάδος του ομίλου, στη Λεω-
φόρο Συγγρού 175 στην Αθήνα και θα ολοκλη-
ρωθούν σε δύο Σαββατοκύριακα (29/08 ως 
31/08 & 06/09 ως 07/09/2014).Το κόστος των 
μαθημάτων είναι 200 €, ενώ για επιχειρήσεις με 
άνω των 2 συμμετοχών, το κόστος διαμορφώ-
νεται στα 180 € ανά άτομο. 

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής 
μαθημάτων στο χώρο της ενδιαφερόμενης επι-
χείρησης, με πρόγραμμα και ωράριο που θα 

συμφωνηθεί. 
Στους εγγεγραμμένους θα διανεμηθούν εκ-

παιδευτικές σημειώσεις και πρόσθετο υλικό ό-
που εμπεριέχονται οι παρουσιάσεις των εκπαι-
δευτών, οι οποίοι θα αναλύσουν διεξοδικά την 
εξεταστέα ύλη, και τεστ προσομοίωσης των ε-
ξετάσεων με τα νέα δεδομένα.

Η υλικοτεχνική υποδομή, τα εποπτικά μέσα 
και οι έμπειροι εκπαιδευτές σε συνδυασμό με το 
ενδιαφέρον της διοίκησης για εμπεριστατωμέ-

νη κατάρτιση και διαρκή επιμόρφωση όσων α-
σχολούνται με την ιδιωτική ασφάλιση δημιουρ-
γούν άριστες προϋποθέσεις επιτυχίας στις εξε-
τάσεις, που οργανώνονται από την Τράπεζα της 
Ελλάδος, εφόσον βέβαια επιδείξουν αντίστοιχη 
προσπάθεια και οι υποψήφιοι. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν  πλη-
ροφορίες σχετικά με την εγγραφή στον επόμενο 
κύκλο σπουδών από τον Υπεύθυνο κ. Βαρσάμη 
Δημήτριο.

Όμιλος Ιντερσαλόνικα: Nέος κύκλος σπουδών για απόκτηση Πιστοποιητικού 

Προβληματίζει τους ασφαλιστές η επαναπιστοποίηση
προβληματισμό εξέφρασαν για σημεία του 

σχεδίου πράξης της Ττε για την «επανεκπαί-
δευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των 
(αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών», οι α-

σφαλιστικοί διαμεσολαβητές όπως προκύπτει 
από τις τοποθετήσεις της πρόεδρου της της Έ-
νωσης επαγγελματιών άσφαλιστών ελλάδος, 
κ. Δήμητρας Λύχρου, στο nextdeal.gr αλλά και 

τις θέσεις της  πανελλήνιας ομοσπονδίας ά-
σφαλιστικών Διαμεσολαβητών και του πανελ-
λήνιου Συνδέσμου Συντονιστών άσφαλιστικών 
Συμβούλων.

Δήμητρα Λύχρου

Τρεις παρατηρήσεις 
επί του σχεδίου  
της ΤτΕ

Η κ.Δήμητρα Λύχρου 

Η κ. Λύχρου επεσήμανε στο nextdeal.
gr ότι η Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλι-
στών Ελλάδος (ΕΕΑΕ) είναι σύμφωνη 
με την επικαιροποίηση και επαναπιστο-
ποίηση των γνώσεων, όμως έχει τρεις 
παρατηρήσεις επί του Σχεδίου της ΤτΕ.

- Οι προβλεπόμενες ώρες (75 ώρες) 
κρίνονται υπερβολικές, όταν για την α-
πόκτηση του αρχικού πιστοποιητικού 
αρκούν 25.

- Θεωρούμε ότι είναι αναγκαία , πέραν 
των γενικών γνώσεων και η εξειδίκευ-
ση για την κάθε κατηγορία Ασφαλιστι-
κού Διαμεσολαβητή, προκειμένου να 
μπορεί να συγκεντρώνει γνώση και 
πληροφορίες για το δικό του επάγγελμα.

- Διαφωνούμε στην παροχή αδείας 
Εκπαιδευτικού Κέντρου στις Ασφαλιστι-
κές Εταιρείες.

Θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατόν να 
παρέχεται εκπαίδευση αντικειμενική και 
ανεπηρέαστη από την Εταιρική της φιλο-
σοφία, την εμπορική της πολιτική και τα 
προϊόντα της .

Και μία τέτοια εκπαίδευση δεν προ-
σφέρει στην αγορά ανεξάρτητους επαγ-
γελματίες χρήσιμους στον καταναλωτή 
και στο επάγγελμα.

Επανεξέταση ζητά η ΠοΑΔ από τη ΔΕιΑ
Η ποάΔ ζητά από τη ΔεΙά 
την επανεξέταση του Σχε-
δίου, για τους παρακάτω 
λόγους:
1. Όταν η ίδια η Πολιτεία έ-
χει καταργήσει την υποχρε-
ωτική εκπαίδευση για την α-
πόκτηση του αρχικού πιστο-
ποιητικού γνώσεων, ποια 
είναι η έννοια της επανεκ-
παίδευσης;
2. Συμφωνούμε με την επι-
καιροποίηση γνώσεων –και 
αυτή άπτεται συγκεκριμένων 
τομέων– και όχι με τον όρο 
επαναπιστοποίηση, διότι η ά-
σκηση του επαγγέλματος του 
Διαμεσολαβητή είναι δεδο-
μένη με την εγγραφή του στο 
Επαγγελματικό Επιμελητή-
ριο. Στο άρθρο 3 §3, αναφέ-
ρεται ότι «το σεμινάριο πε-
ρατώνεται με τη διεξαγωγή 
δοκιμασίας (τεστ) κατανόη-
σης». Θα πρέπει δηλαδή να 
επιτύχει στο τεστ ο Διαμεσο-
λαβών για να συνεχίσει;
3. Ο Ασφαλιστικός Διαμε-
σολαβητής για να μπορέσει 
να προωθήσει ασφαλιστικά 
προϊόντα είναι εκ των πραγ-
μάτων υποχρεωμένος να 
παρακολουθήσει την  πα-
ρουσίαση των προϊόντων α-
πό την Ασφαλιστική Εται-
ρεία που τα δημιούργησε, ο-
πότε η προϊοντική του εκ-
παίδευση καλύπτεται πολ-
λαπλώς (Τομέας Α).
4. Όσον αφορά την ανάπτυ-
ξη ατομικών δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων (Τομέας Γ) ο ε-
παγγελματίας που θέλει να 
επιβιώσει θα το πράξει και 

χωρίς τον υποχρεωτικό χα-
ρακτήρα της Πράξης.
5. Για τις όποιες αλλαγές 
στο θεσμικό πλαίσιο του το-
μέα της Ιδιωτικής Ασφάλι-
σης και της Ασφαλιστικής 

Διαμεσολάβησης θεωρούμε 
ότι είναι δυνατόν να υπάρχει 
επικαιροποίηση, για την ο-
ποία δεν απαιτείται χρόνος 
μεγαλύτερος των 10 ωρών.
6. Η εκπαίδευση από εκπαι-

δευτικό κέντρο Ασφαλιστι-
κής Εταιρείας είναι δυνατόν 
να είναι αντικειμενική και α-
νεπηρέαστη από την εταιρι-
κή της φιλοσοφία, την εμπο-
ρική της πολιτική και τα 

προϊόντα της; Και μία τέτοια 
εκπαίδευση προσφέρει στην 
αγορά ανεξάρτητους επαγ-
γελματίες, χρήσιμους στον 
καταναλωτή και στο επάγ-
γελμα;».

1. Χρόνος επανεκπαίδευσης - Με 
δεδομένο ότι για την απόκτηση 
του αρχικού πιστοποιητικού γνώ-
σεων, κατά τα συνήθως συμβαί-
νοντα, απαιτούνται περί τις 25 ώ-
ρες εκπαίδευσης και λαμβανομέ-
νου υπόψη του βεβαρημένου ω-
ραρίου ενός Διαμεσολαβητή, θε-
ωρεί ότι ιδανικός χρόνος επα-
νεκπαίδευσης είναι 60 ώρες, αντί 
75 που προβλέπει το σχέδιο.
2. Τομείς επανεκπαίδευσης-ύλη. 
Ο ΠΣΣΑΣ, όπως δηλώνει σχετικά, 
δεν έχει αντίρρηση για τους το-
μείς και την ύλη, όμως, θεωρεί ό-
τι «ορθόν θα ήταν να υπάρχει 
(και) ύλη εξειδικευμένη στην κά-
θε κατηγορία Διαμεσολαβητή 
(Συντονιστή, Μεσίτη, Πράκτορα), 
ώστε ο επανεκπαιδευόμενος να 
λαμβάνει πληροφορίες και  για 
την εξέλιξη του δικού του επαγ-
γέλματος» και προτείνει «από το 
σύνολο των 60 ωρών –όπως 
προτείνουμε– οι 10 ώρες να α-
φορούν θέματα/ύλη εξειδικευ-
μένα στο επάγγελμα κατά διαμε-
σολαβούντα».
3. Για την περίπτωση διαμεσολα-
βητών που κατέχουν περισσότε-
ρες της μιας αδείας (π.χ. Ασφαλι-
στικού Συμβούλου και Συντονι-
στή κ.λπ.) που έχουν ληφθεί σε 
διαφορετικά χρονικά διαστήμα-
τα, θεωρεί ότι «δεν θα πρέπει κα-

τά την 5ετία κάθε αδείας ο Διαμε-
σολαβητής αυτός να είναι υπο-
χρεωμένος να επανεκπαιδεύεται, 
αλλά να υπάρξει πρόβλεψη της ε-
πικάλυψης αυτής των χρονικών 
ορίων κάθε αδείας και η μία επα-
νεκπαίδευση να αρκεί για όλες 
τις άδειες (π.χ. της πρώτης ά-
δειας, με εξαίρεση βέβαια την ε-
ξειδικευμένη εκπαίδευση κατά 
κατηγορία διαμεσολαβούντα, κα-
τά 10ώρες όπως ανωτέρω προ-
τείνουμε)».
4. Ζητεί διευκρίνιση του ποιος α-
ποτελεί «Εκπαιδευτικό Κέντρο», 
ενώ ως προς τη δυνατότητα των 
Εταιρειών να πραγματοποιούν τα 
σεμινάρια επανεκπαίδευσης εκ-
φράζει τον έντονο προβληματι-
σμό του, επισημαίνοντας μεταξύ 
άλλων: «Παρότι το Σχέδιό σας 
προβλέπει διαδικασίες ελέγχου 
της ποιότητας και γνώσης που θα 
παρέχουν τα σχετικά Εκπαιδευτι-
κά Κέντρα, θεωρούμε ότι δεν 
πρέπει να δίνεται η συγκεκριμένη 
δυνατότητα στις Ασφαλιστικές Ε-
ταιρείες, όχι μόνο για λόγους Αρ-

χής, αλλά και γιατί θεωρούμε α-
νέφικτο τον έλεγχο σε επίπεδο 
τέτοιο που θα ήταν απαιτητό για 
την προστασία της αμερόληπτης 
γνώσης του Διαμεσολαβητή. Βέ-
βαια, οι Εταιρείες θα πρέπει, έχο-
ντας την κυρία ευθύνη της συνερ-
γασίας με πιστοποιημένους συ-
νεργάτες, να προβλέπουν στην ε-
μπορική τους πολιτική την ανά-
ληψη του κόστους της επανεκ-
παίδευσης».
5. Τέλος, όσον αφορά την επιτρο-
πή αξιολόγησης των σεμιναρίων 
και τη σύνθεσή της, ο ΠΣΣΑΣ επι-
σημαίνει το γεγονός ότι σε αυτή 
δεν προβλέπεται η παρουσία των 
Διαμεσολαβούντων ή εκπροσώ-
πων των Συνδικαλιστικών τους 
Οργάνων. 
«Θεωρούμε θετική την παρουσία 
των προσώπων αυτών (είτε ως 
μελών, είτε ως παρατηρητών εί-
τε τέλος ως τρίτων που θα έχουν 
το δικαίωμα παρακολούθησης 
των όσων γίνονται και θα έχουν 
δικαίωμα υποβολής παρατηρή-
σεων ή απόψεων κ.λπ.), τα οποία 
έχουν την πλήρη γνώση του αντι-
κειμένου αλλά και των εξελίξε-
ων στην αγορά και μόνον θετικά 
αποτελέσματα μπορεί να έχει, η 
με οποιοδήποτε τρόπο ανάμιξή 
τους στην Επιτροπή», σημειώνει 
σχετικά ο ΠΣΣΑΣ.

οι θέσεις 
του ΠσσΑσ 
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Τράπεζες 
Πώς τρέχουν 
τις ρυθμίσεις 
σε δάνεια

Σελ. 16-17

ΤτΕ  
Το 20% του συνόλου των 
επιχειρηματικών δανείων 
είναι προβληματικά

Σελ.  17

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Τι ζητάει η Ελλάδα  
από την ΕκΤ  
για ρευστότητα

Σελ. 18

Eurostat

Αποπληθωρισμός  
τον ιούνιο

Αποπληθωρισμό -1,5% εμφάνισε η 
Ελλάδα τον Ιούνιο, από -2,1% τον Μά-
ιο, σύμφωνα με  τα στοιχεία της 
Eurostat.Αρνητικό πληθωρισμό στην  
ΕΕ, εμφάνισαν επίσης η Βουλγαρία (-
1,8%), η Πορτογαλία (-0,2%), η Ουγγα-
ρία και η Σλοβακία (-0,1%) ενώ τα υψη-
λότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη 
Μεγάλη Βρετανία (+1,9%), την Αυστρία 
(+1,7%) και το Λουξεμβούργο (+1,2%).
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat  ο 
πληθωρισμός στην  ευρωζώνη παρέ-
μεινε αμετάβλητος στο 0,5% τον Ιούνιο, 
ενώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα ή-
ταν στο 1,6%.Στην ΕΕ ο πληθωρισμός 
αυξήθηκε από 0,6% τον Μάιο, σε 0,7% 
τον Ιούνιο, ενώ πριν από ένα χρόνο ή-
ταν 1,7%.Σε σχέση με τον Μάιο ο πλη-
θωρισμός μειώθηκε σε δέκα κράτη- 
μέλη, παρέμεινε αμετάβλητος σε τέσ-
σερα και αυξήθηκε σε 14 κράτη.

Μετά  
το stress 
test οι 
αποφάσεις  
για τα  
warrants

Του ΧρήσΤου ΚΙΤσΙου 

Για τα τέλη του έτους μετατίθεται, όπως όλα δείχνουν, η συζήτηση αναφορικά με 
την επίσπευση της ιδιωτικοποίησης των τραπεζών καθώς παρά την πίεση από πλευ-
ράς διοικήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων για  να δρομολογηθούν άμεσα οι διαδι-
κασίες, υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες που πρέπει να αντιμετωπισθούν. 

Συνέχεια στη σελ. 16

  η σΤΑση Τησ ΤροικΑσ κΑί η ΤΑΜπΑκΕρΑ Τησ ΖηΜίΑσ γίΑ Το ΤΧσ

► Γιατί δεν θα υποβληθούν άμεσα προαιρετικές 
δημόσιες προτάσεις 
► Το ορόσημο του stress test, η αναδιάρθρωση του χρέους 
και η αναγκαία μελέτη για το τι θα πάρει πίσω το Τχσ

μειώσεις στον ενιαίο φόρο ακινήτων για οικόπεδα σε χι-
λιάδες περιοχές της χώρας και δυνατότητα υποβολής δή-

λωσης έως 30 Νοεμβρίου 2014 για διορθώσεις των στοιχείων 
ακινήτων (Ε9) των ετών 2011, 2012 και 2013 προβλέπει, μετα-
ξύ άλλων, τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατα-
τέθηκε στη Βουλή. 
με την τροπολογία, που κατατέθηκε ως προσθήκη στο νομο-
σχέδιο για την απλούστευση των διαδικασιών λειτουργίας των 
τουριστικών επιχειρήσεων και των τουριστικών υποδομών, 
προκύπτει  ευνοϊκότερο σύστημα υπολογισμού της φορολογη-
τέας αξίας και  σημαντική μείωση του αναλογούντος ΕΝΦΙΑ  για 
ορισμένες αστικές ζώνες όπου για τον προσδιορισμό των Συ-
ντελεστών Αξιοποίησης Οικοπέδου απαιτείται βεβαίωση της 
Πολεοδομίας. 

Επίσης σημαντικές μειώσεις από 10% έως και 90% αναμένε-

ται να προκύψουν κι από τις τροποποιήσεις στο σύστημα υπο-
λογισμού της φορολογητέας αξίας ορισμένων οικοπέδων που 
βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεων, αλλά και εντός 
των ορίων οικισμών.

οι βασικές αλλαγές:

1Δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν εμπρόθεσμα αλ-
λαγές στην περιουσιακή κατάσταση των νομικών προσώπων, 

όπως αποτυπώνεται την 1η Ιανουαρίου των ετών 2011, 2012, 
2013 και 2014, με καταληκτική ημερομηνία την 16η Νοεμβρίου 
του 2014, για νομικά πρόσωπα που έχουν δηλώσει τα στοιχεία 
των ακινήτων τους με την υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου υπο-
λογιστικών φύλλων εφαρμογών γραφείου.

2 Δίνεται η δυνατότητα για υποβολή δήλωσης στοιχείων ακι-
νήτων στις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής, εντός της 

προθεσμίας που αρχίζει από την ημερομηνία συμπλήρωσης της 
προθεσμίας για αποποίηση της κληρονομιάς, δηλαδή πρακτικά 
σε χρόνο πέντε μηνών από το θάνατο ή τη δημοσίευση της δι-
αθήκης.

3 Παρέχεται η δυνατότητα για υποβολή δηλώσεων στοιχείων 
ακινήτων των ετών 2011 έως και 2013, μέχρι και την 30η 

Νοεμβρίου προκειμένου οι φορολογούμενοι να διορθώσουν τις 
δηλώσεις τους, ώστε να δημιουργηθεί ορθή εικόνα της περιου-
σιακής τους κατάστασης και, συνεπώς, και του Περιουσιολογί-
ου τους.

4 Παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογουμένους για κάθε 
μεταβολή της περιουσιακής τους κατάστασης που πραγμα-

τοποιήθηκε κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέ-
χρι και την 31η Αυγούστου 2014, να υποβάλουν δήλωση μέχρι 
και την 30η  Σεπτεμβρίου 2014, ώστε να δηλώσουν τις μεταβο-

λές που πραγματοποιήθηκαν κατά το τρέχον έτος.

5  Ορίζεται για οικόπεδα  που βρίσκονται σε περιοχές, στις οποί-
ες  υπάρχουν δύο ή περισσότερες τιμές Συντελεστή Αξιοποίη-

σης Οικοπέδου και δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της θέσης  
τους, λόγω έλλειψης της γεωγραφικής απεικόνισης της περιοχής 
σε χάρτη, ότι λαμβάνεται υπόψη η μικρότερη τιμή της περιοχής. 

6 Ορίζεται για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες 
εντάχθηκαν  στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας 

ακινήτων από το έτος 2011, και στις οποίες δεν υπάρχει τιμή Συ-
ντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ), ότι η τιμή ΣΑΟ είναι το 
0,60.

7 Δίνεται η σε όλους τους φορολογούμενους η δυνατότητα υ-
ποβολής διορθωτικής δήλωσης (συμπλήρωσης, διαγραφής ή 

τροποποίησης ακινήτων) που αφορούν τον υπολογισμό του ΕΝ-
ΦΙΑ μέχρι και την 30η Νοεμβρίου του 2014.

Ενιαίος φόρος Ακινήτων: Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους ιδιοκτήτες
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Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των αυξήσεων 
κεφαλαίου, οι οποίες καλύφθηκαν εξ ολοκλή-
ρου από ιδιώτες, ετέθη το ζήτημα αν η Ελλάδα 
πρέπει να αξιοποιήσει την ευνοική επενδυτική 
συγκυρία, προωθώντας την ταχεία ιδιωτικοποί-
ηση των συστημικών τραπεζών. 

Οι διοικήσεις των τραπεζών πίεζουν προς αυ-
τή την κατεύθυνση, εκτιμώντας ότι δεν πρέπει να 
χαθεί το παράθυρο ευκαιρίας ενώ το αναγκαίο 
θεσμικό πλαίσιο υπάρχει καθώς ο πρόσφατος 
νόμος για τη λειτουργία του ΤΧΣ επιτρέπει την υ-
ποβολή από το Ταμείο προαιρετικών δημόσιων 
προτάσεων στους κατόχους των warrants με α-
ντάλλαγμα την παροχή δωρεάν μετοχών. 

Από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, όμως, γί-
νεται αντιληπτό ότι δεν πρόκειται να δρομολογη-
θούν άμεσα κινήσεις ταχείας ιδιωτικοποίησης 
των τραπεζών. Tα υπό κατάρτιση νέα Πλαίσια 
Συνεργασίας μεταξύ ΤΧΣ και τραπεζών προβλέ-
πουν ότι το Ταμείο θα διατηρήσει το δικαίωμα 
veto ακόμη και αν το ποσοστό του πέσει κάτω 
του 33% μέχρις ότου αποπληρώσουν οι τράπεζες 
την κρατική βοήθεια. 

Πρόκειται για ρήτρα που πρακτικά περιορίζει 
την ταχεία ιδιωτικοποίηση των τραπεζών ακόμη 
και αν υποβληθούν προαιρετικές δημόσιες προ-
τάσεις και γίνουν αποδεκτές από μεγάλο μέρος 
των κατόχων warrants.  Την ίδια στιγμή αποτυ-
πώνει τις διαθέσεις μέρους της Τρόικας ( Κομι-
σιόν) αλλά και της κυβέρνησης για το ζήτημα. 

Η θέση της Τρόικας θα ξεκαθαρίσει στις συνα-
ντήσεις που θα έχουν οι επικεφαλής για το ελλη-
νικό πρόγραμμα με την κυβέρνηση, τη διοίκηση 
του ΤΧΣ και τις διοικήσεις των τραπεζών, αλλά η 
αίσθηση που υπάρχει είναι ότι δύσκολα θα δοθεί 
πράσινο φως για ανάληψη άμεσων ενεργειών. 

οι βασικοί λόγοι είναι οι εξής:  
Πρώτον η εν εξελίξει πανευρωπαϊκή άσκηση 

προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στην ο-
ποία συμπεριλαμβάνονται και οι τέσσερις συ-
στημικές τράπεζες. 

Τα ευρήματα της άσκησης θα ανακοινωθούν 
Οκτώβριο με Νοέμβριο και είναι πιθανόν να προ-
βλέπουν νέες κεφαλαιακές ανάγκες για μεγάλες 
εγχώριες τράπεζες. 

Δεύτερον, το ΤΧΣ δεν έχει δρομολογήσει ακόμη 
τις αναγκαίες διαδικασίες, που θα του επιτρέψουν 
να προχωρήσει στην υποβολή προαιρετικών δημό-
σιων προτάσεων στους κατόχους warrants. 

« Το ταμείο θα πρέπει να αναθέσει μελέτη σε 
ανεξάρτητους οίκους, με αντικείμενο τι μπορεί 

να πάρει πίσω από τα 24,9 δις  που έβαλε για την 
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών» αναφέρουν 
ανώτερα κυβερνητικά στελέχη σημειώνοντας ό-
τι η μελέτη θα αποτελέσει το μπούσουλα των α-
ποφάσεων. 

Πρόκειται για ένα θέμα ιδιαίτερα δύσκολο και 
ευαίσθητο καθώς με το τωρινό μηχανισμό της ε-
ξάσκησης των warrants το ΤΧΣ προβλέπεται να 
πάρει πίσω τουλάχιστον 22 δισ. ευρώ από τις 
Alpha, Πειραιώς και Εθνική ενώ έβαλε κεφά-
λαια 19,2 δισ. ευρώ.  Και έχει αχρησιμοποίητα 
11,5 δισ. ευρώ. 

Επιπρόσθετα, το capital buffer του Ταμείου 
αλλά και οι μετοχές που κατέχει στις τράπεζες, 
εμπλέκονται στο ευρύτερο θέμα της αναδιάρ-
θρωσης του χρέους. Αν το κεφαλαιακό απόθεμα 
του Ταμείου μείνει ανέπαφο και μετά το stress 
test η κυβέρνηση είναι πιθανόν να αιτηθεί την ε-
πιστροφή του στον ESM ώστε να πιέσει για μια ό-
σο το δυνατόν καλύτερη αναδιάρθρωση του ενα-
πομείναντος χρέους. 

Στον αντίποδα αν προκύψουν κεφαλαιακές α-
νάγκες με το βασικό ή με το δυσμενές σενάριο η 
Τρόικα θα απαιτήσει το κεφαλαιακό απόθεμα του 
ΤΧΣ να παραμείνει δεσμευμένο για τις τράπεζες 
για τους επόμενους 6 με 9 μήνες, για όσο διάστη-
μα δηλαδή θα δοθεί στις τράπεζες να βρουν τα α-
ναγκαία κεφάλαια με το βασικό και το δυσμενές 
σενάριο αντίστοιχα. 

Τέλος το θέμα καθίσταται ακόμη πιο δυσχερές 
λόγω των διαφορετικών προσεγγίσεων και στο-
χεύσεων των ίδιων των τραπεζών και των πιέ-
σεων που ασκούν ξένοι μέτοχοι με υψηλά ποσο-
στά.  Στο ΤΧΣ έχουν υποβληθεί προτάσεις από 
ξένες επενδυτικές τράπεζες, οι οποίες προβά-
λουν το επιχείρημα της αναλογικότητας. 

Δηλαδή θα πρέπει το Ταμείο να υπολογίσει το 
premium που θα δώσει στους κατόχους των 
warrants σε ενδεχόμενη προαιρετική δημόσια 
πρόταση αφού υπολογίσει τι εκτιμά ότι θα πάρει 
πίσω από τις τράπεζες. 

“Αν το ΤΧΣ αποδεχθεί ότι θα πάρει πίσω τα λε-
φτά που έβαλε σε Εθνική και Eurobank θα πρέ-
πει να δοθεί αναλογικά αντίστοιχο premium 
στους κατόχους warrants Alpha και Πειραιώς» 
αναφέρουν στελέχη ξένων τραπεζών. 

Αντίστοιχα σύμφωνα με τους ίδιους αν το Τα-
μείο αποδεχθεί ότι θα γράψει ζημιά σε μια από 
τις δύο τράπεζες ή και στις δύο θα πρέπει ανάλο-
γα να μειώσει τις προσδοκίες του για τα έσοδα 
που θα πάρει από τις Alpha και Πειραιώς. 

Χαρακτηριστικό της στρέβλωσης που δημι-
ουργήθηκε είναι ότι στην Alpha Bank το Δημόσιο 
έχει δώσει μέσω του ΤΧΣ τη μικρότερη κρατική 
βοήθεια έχει όμως τη μεγαλύτερη συμμετοχή 
στο μετοχικό της κεφάλαιο όπως επισήμανε 
στους μετόχους της τράπεζας ο διευθύνων σύμ-
βουλος κ. Δ. Ματζούνης.

Συνέχεια από τη σελ. 15 ► Τα προϊόντα αναδιάρθρωσης 
που προσφέρουν ανά κατηγορία 
δανείων
► οι λύσεις για στεγαστικά και 
καταναλωτικά και οι δυσκολίες 
για δάνεια σε Μικρομεσαίες. 
► Ποιους απειλούν με 
πλειστηριασμούς ακινήτων
στόχος η αύξηση των 
εξασφαλίσεων

Του ΧρήσΤου ΚΙΤσΙου 

ραντεβού για τον Δεκαπενταύγουστο όταν εκτι-
μάται ότι θα είναι έτοιμη η μελέτη που έχει ανα-
θέσει το υπουργείο Ανάπτυξης στην KPMG για 

τις αλλαγές στην προπτωχευτική διαδικασία και το 
πτωχευτικό δίκαιο έδωσαν κυβέρνηση και τράπε-
ζες. 

Λίγες ημέρες μετά αναμένεται να είναι έτοιμη και 
η μελέτη που ανέθεσε η Τράπεζα της Ελλάδος στην 
BlackRock για την παρουσίαση των βέλτιστων διε-
θνώς πρακτικών διαχείρισης των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων και πως μπορούν να εφαρμοσθούν 
από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. 

Την ώρα, όμως, που οι εξελίξεις τρέχουν με στό-
χο την απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας 
για την αναδιάρθρωση δανείων μεγάλων επιχειρή-
σεων, οι τράπεζες συνεχίζουν να ρυθμίζουν στεγα-
στικά, καταναλωτικά και δάνεια προς μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Πρόκειται για δάνεια με μικρότερο μέ-
γεθος που αφορούν όμως χιλιάδες νοικοκυριά και 
επαγγελματίες.  

Ο κώδικας δεοντολογίας που έχει συντάξει η 
Τράπεζα της Ελλάδος περιλαμβάνει ήδη πολλά από 
τα εργαλεία που υπαγορεύει η διεθνής πρακτική ε-
πιτρέποντας λύσεις από την απλή επιμήκυνση της 
διάρκειας του δανείου και την καταβολή μόνο τόκων 
για καθορισμένο χρονικό διάστημα ως την εξυπηρέ-
τηση μέρους της οφειλής και την επαναδιαπραγμά-
τευση του υπολοίπου στη λήξη (balloon payment). 

Από την άλλη, η βασική επιδίωξη των τραπεζών 
είναι μέσω των ρυθμίσεων να αυξήσουν την αξία 
των εξασφαλίσεων τους, κίνηση στην οποία βοηθά 
σημαντικά η συγκέντρωση των τραπεζικών δραστη-
ριοτήτων σε τέσσερις μεγάλους ομίλους και η δημι-
ουργία εξειδικευμένων εσωτερικών διευθύνσεων.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Alpha Bank 
Την 31.12.2013 η λογιστική αξία των ρυθμισμένων 
δανείων του ομίλου ανερχόταν σε  6,1 δισ., έναντι 
5,2 δισ. την 31.12.2012. 

H συνολική αξία εξασφαλίσεων, όμως για τα πα-
ραπάνω δάνεια έφθασε στα 4,9 δισ.  από 3,5 δισ. την 
31.12.2012. Δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο η αξία των 
εξασφαλίσεων αυξήθηκε κατά 1,4 δις ευρώ με τα 
ρυθμισμένα δάνεια να αυξάνονται κατά 900 εκατ. 
ευρώ. 

οι βασικές λύσεις για ρυθμίσεις 
στεγαστικών δανείων 

Στα στεγαστικά δάνεια οι τράπεζες εστιάζουν 
την προσοχή τους στην προληπτική αντιμετώπιση 
πελατών με προβλήματα στην ομαλή εξυπηρέτη-
ση των οφειλών τους. 

Το θέμα  των  «κόκκινων» δανείων για τις μικρομεσαίες ε-
πιχειρήσεις τα οποία φθάνουν τα 10,8 δισ. ευρώ,επαναφέ-

ρει  η  η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, ζητώντας 
ρύθμιση των επιχειρηματικών οφειλών .

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, τα τελευταία διαθέσι-
μα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας αναφορικά με τα μη ε-
ξυπηρετούμενα εταιρικά δάνεια προκαλούν έντονο προβλη-
ματισμό και απόγνωση τόσο στους εκπροσώπους της αγοράς 
όσο και στους υπεύθυνους άσκησης/χάραξης κυβερνητικής 
πολιτικής. 

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι  κατά τη διάρκεια του 
πρώτου τρίμηνου 2014 από τα 116 δισ. ευρώ χορηγηθέντων ε-
πιχειρηματικών δανείων, τα 42 δισ. ευρώ εξ’ αυτών έχουν χα-
ρακτηριστεί ως μη εξυπηρετούμενα, με αποτέλεσμα η αναλο-

γία των «κόκκινων» δανείων επί του συνόλου να διαμορφώ-
νεται στο 36,2%, καταγράφοντας αύξηση σε σύγκριση με το 
2013 (32,0%).Ακόμη πιο απογοητευτική είναι η εικόνα που 
προκύπτει για τις χορηγήσεις αξίας 23 δισ. ευρώ που έχουν 
λάβει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τα πιστωτικά ιδρύμα-
τα, με το ποσοστό των καθυστερούμενων δανείων να ανέρχε-
ται στα 10,8 δισ. ευρώ ή στο 47% επί του συνόλου. Η ΕΣΕΕ ανα-
φέρει πως η μόνη βιώσιμη λύση αμφίδρομης ωφέλειας/χρη-
σιμότητας τόσο για τους δανειολήπτες όσο και για τα τραπεζι-
κά ιδρύματα, αποτυπώνεται στην επανενεργοποίηση του μο-
ναδικού νομικού πλαισίου που έχει υπάρξει έως σήμερα, του 
Ν. 3816/2010. 

Σύμφωνα με την Συνομοσπονδία στο συγκεκριμένο νόμο 
είχαν δικαίωμα υπαγωγής όλες οι επιχειρήσεις με ληξιπρόθε-

σμες οφειλές τουλάχιστον 3 μηνών προς τα πιστωτικά ιδρύμα-
τα από επιχειρηματικό δάνειο και μπορούσαν να υπαχθούν και 
όσες επιχειρήσεις είχαν ενήμερες οφειλές στα πιστωτικά ι-
δρύματα αλλά αντιμετώπιζαν προβλήματα στην εξυπηρέτησή 
τους. 

Επισημαίνεται ότι στο  νόμο, υπήρχε πρόνοια και για τα δά-
νεια που είχαν χορηγηθεί σε πυρόπληκτες περιοχές, με διετή 
αναστολή της χρεολυτικής αποπληρωμής του δανείου, αντί-
στοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας και καταβολή των 
τόκων στην διάρκεια της αναστολής. 

Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ ο Ν. 3816/2010 δεν προέβλεπε έντα-
ξη στις ρυθμίσεις του για τα δάνεια που είχαν ληφθεί με την εγ-
γύηση του πρώην ΤΕΜΠΜΕ, πράγμα που πρέπει να θεραπευθεί 
με την νέα ρύθμιση.

ΕσΕΕ: Ζητά νέα ρύθμιση των επιχειρηματικών οφειλών
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Θ Ε Μ Α

Ειδικότερα, για τους απολύτως ενήμερους πε-
λάτες και τους πελάτες με ελαφρά καθυστέρηση ( 
σ.σ μικρότερη των 90 ημερών) εφαρμόζουν προ-
γράμματα διευκόλυνσης ή αναδιάρθρωσης των 
οφειλών τους και ταυτόχρονα επιμήκυνσης της 
διάρκειας του δανείου. 

Στην περίπτωση καθυστέρησης άνω των 90 η-
μερών, προχωρούν σε προγράμματα ρύθμισης ο-
φειλών τα οποία προσφέρουν τη δυνατότητα κα-
ταβολής μέρους της οφειλόμενης δόσης, προ-
σαρμοσμένης στο διαθέσιμο εισόδημα του δανει-
ολήπτη. 

Η Εθνική για παράδειγμα, με βάση το ενημερω-
τικό δελτίο της πρόσφατης αύξησης κεφαλαίου, 
δίνει τη δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας του 
δανείου μέχρι και τα 45 χρόνια, με περιθώριο επι-
τοκίου αυξημένο κατά 30 μ.β. σε σχέση με την πρό-
τερη τους τιμολόγηση και με ελάχιστο περιθώριο 
στις 200 μ.β. Σε όλα τα προγράμματα ρύθμισης δεν 
προβλέπεται διαγραφή κεφαλαίου αλλά αντιθέ-
τως η σταδιακή μείωση του. 

Στο τέλος του 2013 το ρυθμισμένο χαρτοφυλά-
κιο στεγαστικών δανείων της Εθνικής χωρίς να υ-
πολογίζονται οι σχετικές προβλέψεις ανερχόταν 
σε  3,92 δις. Η μέση διάρκεια του διαμορφωνόταν 
σε 34 χρόνια ή 8,7 χρόνια περισσότερα από το μη 
ρυθμισμένο χαρτοφυλάκιο. Αντίστοιχα, το μέσο 
περιθώριο του ρυθμισμένου χαρτοφυ-
λακίου ανήλθε σε 228 μ.β., αυξη-
μένο κατά 42 μ.β. σε σχέση 
με το μη ρυθμισμέ-
νο χαρτοφυ-
λάκιο.

Τραπεζικά στελέχη σημειώνουν ότι η θεσμοθέ-
τηση της δυνατότητας sale and lease back του α-
κινήτου θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο διευρύ-
νοντας τα υφιστάμενα εργαλεία, και δίνοντας λύ-
σεις για νοικοκυριά με μεγάλο υπόλοιπο δανείου 
και μειωμένα λόγω της κρίσης εισοδήματα. 

πλειστηριασμοί μόνο για …μπαταχτζήδες 
Το επόμενο διάστημα θα ενεργοποιηθεί και το 

εργαλείο των πλειστηριασμών 
για περιπτώσεις δα-

νειοληπτών που οι τράπεζες εκτιμούν ότι μπο-
ρούν να πληρώσουν αλλά δεν το κάνουν. Από την 
μέχρι τώρα πρακτική έχει διαπιστωθεί ότι περί-
που το 15% των δανειοληπτών με μη εξυπηρε-
τούμενα δάνεια που έχουν ως ενέχυρο κατοικία 
έχουν την οικονομική δυνατότητα της ομαλής ε-
ξυπηρέτησης και αρκετοί σπεύδουν να μπουν σε 
ρύθμιση με την απειλή του πλειστηριασμού. 

Οι νομοθετικές και εποπτικές πρωτοβουλίες 
που θα αναλάβουν κυβέρνηση και ΤτΕ στις αρχές 
Σεπτεμβρίου αναμένεται να προσφέρουν τα απα-
ραίτητα εργαλεία για να αντιμετωπισθεί και το θέ-
μα των δανειοληπτών που αποδεδειγμένα βρίσκο-
νται σε αδυναμία εξυπηρέτησης του δανείου τους. 

Οι τράπεζες θέλουν να αποφύγουν μαζικούς 
πλειστηριασμούς καθώς κάτι τέτοιο θα ασκούσε 
σημαντική πίεση στις τιμές των ακινήτων και με 
τη σειρά του στην αξία των εξασφαλίσεων για τις 
ίδιες τις τράπεζες. 

Ενοποιούν καταναλωτικά και κάρτες 
ζητώντας ακίνητα για ενέχυρα 

Στο σκέλος των μη εξυπηρετούμενων κατανα-
λωτικών δανείων οι τράπεζες προσφέρουν προι-
όντα αναδιάρθρωσης βασικά χαρακτηριστικά των 
οποίων είναι η προσαρμογή της μηνιαίας δόσης 
στο διαθέσιμο εισόδημα του δανειολήπτη, για συ-
γκεκριμένο χρονικό διάστημα και η ενοποίηση 
δανείων και καρτών με αντάλλαγμα νέες εξα-
σφαλίσεις ή προκαταβολή εξόφλησης. 

Με την αναδιάρθρωση, τα καταναλωτικά δά-
νεια και οι πιστωτικές κάρτες, ενώνονται υπό ένα 
καταναλωτικό δάνειο ορισμένου χρόνου, του ο-
ποίου οι όροι (διάρκεια ή/και επιτόκιο) μπορούν 
να βελτιωθούν στην περίπτωση που ο δανειολή-
πτης προσφέρει ως εξασφάλιση ακίνητο ή κατα-
θέσει προκαταβολή.

Στην περίπτωση που λαμβάνονται επιπλέον ε-
ξασφαλίσεις, η διάρκεια του δανείου μπορεί να ε-
πιμηκυνθεί μέχρι και τα 40 χρόνια. Επιπλέον οι 
τράπεζες προσφέρουν στους δανειολήπτες που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ομαλή εξυπη-
ρέτηση του ρυθμισμένου τους δανείου, νέα προϊ-
όντα με χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις. 

Τράπεζες: Πώς τρέχουν τις ρυθμίσεις σε δάνεια

οι δυσκολίες για τα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
Η μεγαλύτερη δυσκολία για τις τράπεζες έγκειται στην αναχρηματοδότηση δανείων προς μικρο-

μεσαίες επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη υποκατηγορία εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων ενώ οι δανειολήπτες συχνά έχουν αδυναμία να προσκομίσουν επιπρόσθε-
τες εξασφαλίσεις. 

Η ρύθμιση δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί προτεραιότητα τόσο της κυβέρνησης 
όσο και της Τρόικας καθώς αποτελεί μια από τις προυποθέσεις για την επανεκκίνηση της οικονο-
μίας. Στις μέχρι τώρα συναντήσεις οι τράπεζες επισήμαναν την ανάγκη εισαγωγής νέων εργαλεί-
ων που θα επιτρέπουν την ομαδοποίηση περιπτώσεων και την ίδια στιγμή την παροχή εξατομικευ-
μένων λύσεων με κριτήρια που θα επιτρέπουν την ασφαλή αποτίμηση της κατάστασης. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να εξετασθεί και άμεσο ή έμμεσο ( σ.σ μέσω μετοχοποίησης σε 
παρούσες αξίες) κούρεμα δανείων.  

Σήμερα πάντως και σε πελάτες οι οποίοι θεωρούνται βιώσιμοι (με υψηλή πιθανότητα ανάκαμ-
ψης) αλλά έχουν επηρεαστεί από τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, οι τράπεζες προσφέρουν 
τροποποιήσεις των όρων δανειοδότησης. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τις τροποποιήσεις αποτελούν η ικανότητα του δανειολήπτη να 
παρέχει επιπλέον εξασφαλίσεις, η δυνατότητα των μετόχων να εισφέρουν νέα κεφάλαια και η αύ-
ξηση στην τιμολόγηση των δανείων. 



18

N E X T D E A L  # 3 2 0 #  2 3  Ι Ο Υ Λ Ι Ο Υ  2 0 1 4

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Του ΧρήσΤου ΚΙΤσΙου 

Φθηνό χρήμα στην αγορά για στή-
ριξη κυρίως των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, που αποτελούν 

τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονο-
μίας, επιδιώκει να εξασφαλίσει η Ελ-
λάδα από την Ευρωπαική Κεντρική 
Τράπεζα. 

Το νέο πρόγραμμα αναχρηματοδότη-
σης (TLTRO), που ανακοίνωσε πρό-
σφατα η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα 
και θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο ε-
πιτρέπει σε ιταλικές και ισπανικές τρά-
πεζες να αντλήσουν φθηνή ρευστότητα 
για τη χρηματοδότηση της οικονομίας. 

Στον αντίποδα για τις ελληνικές τρά-
πεζες τα οφέλη δεν είναι εξίσου προ-
φανή καθώς όπως περιέγραψε ο νέος 
διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. 
Γ. Στουρνάρας υπάρχει έλλειψη επιλέ-
ξιμων ενεχύρων. Δηλαδή, οι ελληνι-
κές τράπεζες λόγω της έκτασης των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων και της χα-
μηλής πιστοληπτικής ικανότητας της 
χώρας δεν έχουν καλής ποιότητας δά-
νεια για να δώσουν ενέχυρο συμμετέ-
χοντας στο πρόγραμμα δανεισμού. 

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες 
του NextDeal η Τράπεζα της Ελλάδος 
έχει θέσει ήδη το θέμα στην ΕΚΤ και οι 
συζητήσεις έχουν ξεκινήσει. Θα απαι-

τηθεί όμως χρόνος μερικών μηνών 
καθώς για να διευκολυνθεί η ελληνική 
οικονομία θα απαιτηθούν πιθανότατα 
αλλαγές στους υφιστάμενους κανόνες 
της ΕΚΤ. 

«Πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρό θέ-
μα που απαιτεί προσεκτικούς χειρι-
σμούς» σημειώνουν στελέχη της τρα-
πεζικής αγοράς. Δεν είναι τυχαίο ότι ο 
νέος διοικητής της ΤτΕ επέλεξε σε αυ-
τό να εστιάσει την πρώτη δημόσια ανα-
φορά του, δείχνοντας και την σπουδαι-
ότητα που δίνει η κεντρική τράπεζα στο 
θέμα. 

Οι όποιες αποφάσεις αναμένεται να 
έχουν ληφθεί ως τις 18 Σεπτεμβρίου 
όταν και αναμένεται να διενεργηθεί η 
πρώτη πράξη αναχρηματοδότησης.  

Θεωρητικά με βάση τις πρόνοιες του 
προγράμματος της ΕΚΤ οι εγχώριες 
τράπεζες θα μπορούσαν να αντλήσουν 
σύμφωνα με την Goldman Sachs φθη-
νή ρευστότητα ως και 10 δις ευρώ βά-
ζοντας ενέχυρο ως και το 7% των δα-
νείων που έχουν χορηγήσει ( σ.σ πλην 
των στεγαστικών).  Άλλωστε το πρό-
γραμμα επιδιώκει να ενισχύσει τις τρά-
πεζες που έχουν υποστεί απομόχλευση 
το προηγούμενο 12μηνο, κάτι που κα-
τεξοχήν ισχύει για τις ελληνικές. 

Πρακτικά όμως με δεδομένη τη χα-
μηλή πιστοληπτική διαβάθμιση της 

χώρας και των εταιρειών και το γεγο-
νός ότι περίπου το 35% των επιχειρη-
ματικών δανείων είναι μη εξυπηρε-
τούμενα η εξεύρεση ενεχύρων δυσκο-
λεύει. Αν συνυπολογισθεί και η εξό-
φληση δανεισμού από τις καλές εται-
ρείες τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο 
δύσκολα. 

Στο δίμηνο Μαίου – Ιουνίου μεγάλες 
επιχειρήσεις άντλησαν από τις αγορές, 
μέσω εκδόσεων ομολόγων, περίπου 
6,1 δις ευρώ. Εξ αυτών το μεγαλύτερο 
μέρος πήγε για εξόφληση τραπεζικού 

δανεισμού. Την ίδια στιγμή οι νέες χο-
ρηγήσεις παραμένουν ιδιαίτερα χαμη-
λές με αποτέλεσμα το υπόλοιπο του 
χαρτοφυλακίου χορηγήσεων να μειώ-
νεται γρήγορα καθώς οι καλοί πελάτες 
εξοφλούν δάνεια, με τα κόκκινα να αυ-
ξάνονται έστω και με μειούμενο ρυθ-
μό. 

Χαρακτηριστικό της αδυναμίας των 
ελληνικών τραπεζών να συμμετά-
σχουν στα προγράμματα αναχρηματο-
δότησης είναι ότι στην προηγούμενη 
πράξη οι εγχώριες τράπεζες άντλησαν 

μόλις 1 δις ευρώ. 
Ο δανεισμός των ελληνικών τραπε-

ζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δι-
αμορφώθηκε στα 44,95 δισ., σε σχέση 
με τα 50,66 δισ. ευρώ, στα τέλη Μαϊου. 
Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η επίδο-
ση από το τέλος του 2013. Μέσα σε έξι 
μήνες οι τράπεζες μείωσαν κατά 27 δις 
ευρώ την εξάρτησή τους από το Ευρω-
σύστημα και έχουν σταματήσει ήδη από 
το Μάιο την χρήση του ακριβού ELA. 

Ταυτόχρονα, πληρούν ήδη την απαί-
τηση της DG Comp να ρίξουν ως το 
2017 τη ρευστότητα, που αντλούν από 
το Ευρωσύστημα, σε επίπεδα χαμηλό-
τερα του 15% του ενεργητικού τους, ε-
νώ μειώνουν γρήγορα τη χρήση κρατι-
κών εγγυήσεων καθώς από την 1η 
Μαρτίου 2015 δεν θα γίνονται αποδε-
κτές από την ΕΚΤ ως ενέχυρο για την 
άντληση δανεισμού. 

Τι ζητάει η Ελλάδα 
από την ΕκΤ  
για ρευστότητα
► Το αίτημα χαλάρωσης των κανόνων 
για τα ενέχυρα που γίνονται αποδεκτά 
► στόχος να πέσει φθηνό χρήμα στην αγορά 
για στήριξη κυρίως Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

Στο τελευταίο νομοσχέδιο που πέρασε από τη Βουλή για τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα θεσμοθετήθηκε η μείωση του ονο-
μαστικού κινδύνου  που εφαρμόζουν οι τράπεζες, όταν πρό-
κειται για δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Αυτό με τη σειρά του θα μειώσει το ποσό των κεφαλαίων που 
πρέπει να διαθέτουν ως αποθεματικά οι τράπεζες για την κά-
λυψη ενδεχόμενων κόκκινων δανείων, απελευθερώνοντας 

κεφάλαια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νέες χορηγήσεις. Στόχος της ρύθμισης εί-
ναι να δοθεί κίνητρο στις τράπεζες για να αυξήσουν τη ροή  χρηματοδότησης σε μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις.

Κίνητρα για 
αύξηση των 
χορηγήσεων σε 
Μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις

Τη δημιουργία ειδικών θεσμών έκτακτης ανάγκης, μεγάλης 
αποτελεσματικότητας και για χρήση σε περιορισμένο χρονι-

κό διάστημα. πρότεινε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
κατά την διάρκεια  συζήτησης  στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη 
συσσώρευση προβληματικών δανείων. Επίκεντρο της συζήτη-
σης στην οποία  έλαβαν μέρος εκπρόσωποι του Δημοσίου, δια-
φόρων φορέων, τραπεζών και επιχειρήσεων και διεθνείς ε-
μπειρογνώμονες και συμβουλευτικές εταιρίες,ήταν η αναζήτη-
ση λύσεων εξωδικαστικής διευθέτησης χρεών με γρήγορα α-
ποτελέσματα, θετική επίπτωση στην οικονομία και με το ελάχι-
στο δυνατό διοικητικό βάρος. Το θέμα διερευνήθηκε από τρεις 
διαφορετικές οπτικές, την οικονομική πραγματικότητα των επι-
χειρήσεων, τα  νομικά προβλήματα και εμπόδια και την διεθνή 
εμπειρία.

Ως προς το οικονομικό περιβάλλον και την κατάσταση των ε-
πιχειρήσεων οι μελέτες που παρουσιάστηκαν διακρίνουν επι-
χειρήσεις και τομείς με διαφορετικές προοπτικές επιβίωσης και 
ανάπτυξης. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρου-

σίασε τα κύρια σημεία της Σύστασης, που εκδόθηκε πρόσφατα 
και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου για την 
διευκόλυνση της εξωδικαστικής αναδιάρθρωσης των επιχειρή-
σεων. Η παρουσίαση της διεθνούς εμπειρίας έδειξε ότι ειδικές 
καταστάσεις αντιμετωπίστηκαν με ειδικές δράσεις έκτακτης α-
νάγκης και όχι με τα υφιστάμενα μέσα. Σε απολύτως υγιή κατά-
σταση με σημαντικές προοπτικές βρίσκεται, σύμφωνα με τις με-
λέτες, τουλάχιστον το 1/3 των επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, ένας 
μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων θα βελτίωνε σημαντικά τις προ-
οπτικές του με κατάλληλη αναδιάρθρωση του χρέους του.

Σε μη υγιή κατάσταση βρίσκεται, σύμφωνα με μελέτη, ένας 
αριθμός επιχειρήσεων που οι οφειλές τους αντιστοιχούν περί-
που στο 20% του συνόλου των δανείων.

Σε επίπεδο κλάδων δραστηριότητας οι μελέτες δείχνουν κα-
λύτερες προοπτικές για επιχειρήσεις που εντάσσονται σε κλά-
δους με συγκριτικά πλεονεκτήματα για την Ελλάδα, ενώ παρου-
σιάζεται γενικευμένη αποχή από επενδυτική δραστηριότητα.

Από τη συζήτηση προέκυψε ότι μια λύση διευθέτησης χρεών 

θα λειτουργήσει εξυγιαντικά για όλο το σύστημα, επιτρέποντας 
στις επιχειρήσεις που επιβίωσαν να αναπτυχθούν περισσότερο. 
Τονίσθηκαν η σημασία της απελευθέρωσης πόρων από λιμνά-
ζοντα χρέη και η άρση της αβεβαιότητας ως σημαντικοί θετικοί 
παράγοντες στην οικονομία που καταδεικνύουν την ανάγκη ε-
ξεύρεσης λύσης το ταχύτερο δυνατόν.

Η συζήτηση για τα νομικά προβλήματα επικεντρώθηκε κυρί-
ως στον πτωχευτικό κώδικα. Ο ισχύων πτωχευτικός κώδικας έ-
χει χαρακτήρα σύγχρονου και δημοκρατικού νομοθετήματος, ε-
ντούτοις τονίστηκε ότι πολλές από τις διατάξεις του είτε παρα-
τείνουν τη δικαστική λύση των υποθέσεων είτε αποτελούν από 
μόνες τους εμπόδια σε ενδεχόμενη διευθέτηση χρεών στο εξω-
δικαστικό επίπεδο. Αναφέρθηκε επίσης ότι οι διατάξεις του κώ-
δικα, σε συνδυασμό και με άλλα χαρακτηριστικά της αγοράς, α-
ποτρέπουν τη συνεννόηση μεταξύ των πιστωτών μιας επιχείρη-
σης στον κατάλληλο χρόνο, καθώς και τη συνεργασία των με-
τόχων με τους πιστωτές. Γενικότερα, παρατηρήθηκε ότι το θε-
σμικό πλαίσιο σε όλα τα επίπεδα, παρά την αρτιότητά του, δεν 

είναι εφαρμόσιμο σε περιβάλλον συστημικής κρίσης. Η προτε-
ραιότητα των απαιτήσεων του Δημοσίου και των ασφαλιστικών 
ταμείων έναντι των λοιπών πιστωτών αναδείχθηκε επίσης ως 
κρίσιμο ζήτημα που έχει επιπτώσεις και στη συνεννόηση μετα-
ξύ των πιστωτών και στο κίνητρο εξεύρεσης εξωδικαστικής λύ-
σης από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Κρίσιμες παρεμβάσεις έγιναν από το Υπουργείο Οικονομι-
κών σε σχέση με την πρωτοβουλία του να δημιουργήσει το θε-
σμό της εξωδικαστικής επίλυσης φορολογικών διενέξεων, από 
νομικούς εμπειρογνώμονες σχετικά με σειρά βελτιώσεων που 
προτείνονται στο πτωχευτικό δίκαιο γενικότερα και από την Τει-
ρεσίας Α.Ε. για τις βάσεις δεδομένων που τηρούνται για τα δά-
νεια. Όσον αφορά τη βάση δεδομένων, ειδικότερα, παρουσιά-
στηκαν στοιχεία που δείχνουν ότι η δυνατότητα ρυθμίσεων έχει 
συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην επάνοδο αρκετών δανείων σε 
κατάσταση ενημερότητας. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗΝ  ΣΕΛΙΔΑ 15  ΣΧΕΤΙΚΟ  ΡΕΠΟΡΤΑΖ  ΓΙΑ ΤΙΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΥ ΖΗΤΑ Η ΕΣΕΕ 

ΤτΕ: Το 20% του συνόλου των επιχειρηματικών δανείων είναι προβληματικά
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Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Θετικά οικονομικά αποτελέσματα  κατα-
γράφει για το πρώτο εξάμηνο του 2014 
η  International Life,ενώ προχωρά σε  

σημαντικές  εσωτερικές αλλαγές. 
Ειδικότερα όπως τονίζεται με σημαντική 

κερδοφορία €4,4 εκ. έκλεισε το εξάμηνο για 
την International Life έναντι €3,3 εκ. πέρυσι 
στο ίδιο διάστημα. Παράλληλα με τα υψηλά 
κέρδη και την άνοδο στα εποπτικά κεφάλαια, η 
μέση είσπραξη ασφαλίστρων μειώθηκε σε 11 
μόλις ημέρες περιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό 
τον κίνδυνο επισφαλειών. Σημαντικό ρόλο στη 
βελτίωση των εισπράξεων είχε η πράξη 30-31 
του διοικητή της ΤτΕ σε συνδυασμό με την ετοι-
μότητα τη εταιρίας μέσω του ολοκληρωμένου 
συστήματος διαχείρισης Πληρώνω - Τυπώνω.   

Επιπλέον, η International Life έχει προχω-
ρήσει σε σημαντικές εσωτερικές αλλαγές, 
που ενδυναμώνουν ακόμη περισσότερο τη θέ-
ση της:

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας έχει 
εμπλουτιστεί με έμπειρα και ικανά στελέχη σε 
καίριους τομείς όπως η Υγεία, Συντάξεις, Πε-
ριουσία, Agency, Οικονομικές υπηρεσίες, 
Μάρκετινγκ και HR.

Η οργανωτική δομή των profit centers αλ-
λάζει με σκοπό την εστίαση στην κερδοφορία, 
την καλύτερη εξυπηρέτηση και αποδοτικότε-
ρη λειτουργία της εταιρείας στο σύνολό της.

Η πελατοκεντρική προσέγγιση της εταιρεί-
ας έχει εξελιχθεί ακόμη περισσότερο μέσω 

του cross selling, της ενίσχυσης της εξυπηρέ-
τησης πελατών και συνεργατών και την ανα-
βάθμιση του In Life web, μέσω του οποίου ε-
νημερώνονται πελάτες και συνεργάτες.

Οι υποδομές και τα IT συστήματα της εται-
ρείας αναβαθμίζονται συνεχώς με νέα εργα-

λεία όπως το One, Solvency II Reporting και 
E-learning.

Παράλληλα, η International Life στοχεύει 
στρατηγικά σε τομείς της αγοράς που ανα-
πτύσσονται και τομείς που χρήζουν ενίσχυσης 
στην αγορά όπως τα συνταξιοδοτικά προ-
γράμματα. Η εταιρεία σχεδιάζει νέα ανταγωνι-
στικά προϊόντα με στόχο την προσφορά εξει-
δικευμένων και ταυτόχρονα ευέλικτων επι-
λογών, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των 
πελατών στους οποίους στοχεύει.

Υπογραμμίζεται ακόμη ότι τα θετικά οικο-
νομικά μεγέθη σε συνδυασμό με τις βελτιωτι-
κές αλλαγές στις οποίες έχει προβεί η 
International Life, ενισχύουν τη θέση της στην 
ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η εταιρεία πα-
ραμένει πιστή στην φιλοσοφία της να διαφο-
ροποιεί τις υπηρεσίες της από τον ανταγωνι-
σμό και να διατηρεί ένα από τα ποιοτικότερα 
ασφαλιστικά χαρτοφυλάκια, αξιοποιώντας ό-
λες τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
ευκαιρίες ανάπτυξης. 

Έναν ξεχωριστό ευρωπαϊκό 
προορισμό, το Δουβλίνο , 
είχαν την ευκαιρία να επι-

σκεφτούν οι κορυφαίοι του δι-
κτύου Agency της Allianz Ελλά-
δος. Ο διαγωνισμός πωλήσεων 
που διήρκεσε 12 μήνες, είχε επί-
κεντρο τις λύσεις της Allianz για 
τις ανάγκες της Σύνταξης, Απο-
ταμίευσης και Συσσώρευσης Κε-
φαλαίου και κεντρικό μήνυμα 
«Διεκδίκηση και Συμμετοχή» και 
όπως τονίζεται σε  μια εποχή ό-
που η ανάγκη για πρόβλεψη επι-
πλέον εισοδήματος είναι επιτα-
κτική, η Allianz Ελλάδος μέσα α-
πό τις σύγχρονες λύσεις της και 
τη συστηματική και ποιοτική 
δραστηριοποίηση των συνεργα-
τών της, βοηθάει τους πελάτες 
της να φροντίσουν για το μέλλον 
τους. Οι στόχοι του διαγωνισμού, 
απαιτητικοί και ρεαλιστικοί, στά-
θηκαν ικανοί να κινητοποιήσουν 
το μεγαλύτερο μέρος των συ-
νεργατών του δικτύου Agency 
της εταιρίας. Οι κορυφαίοι συ-
νεργάτες της Allianz είχαν την 
ευκαιρία να ξεναγηθούν στο 
Δουβλίνο, την πόλη του Όσκαρ 
Γουάιλντ, να επισκεφτούν μία α-
πό τις πιο γοητευτικές πόλεις της 
Ιρλανδίας, το Kilkenny, και να 

δουν από κοντά το Malahide 
Castle, ένα από τα παλαιότερα 
και πιο ιστορικά κτίσματα της Ιρ-
λανδίας με μία εξαιρετική συλ-
λογή από έπιπλα εποχής και πί-
νακες ζωγραφικής. Ξεχωριστή 
ήταν η ολοήμερη ξενάγηση στο 
Belfast, την πρωτεύουσα της 
Βόρειας Ιρλανδίας και η επίσκε-
ψη στο Μουσείου του Τιτανικού. 
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ό-
τι στα πλαίσια του ταξιδίου, 
πραγματοποιήθηκε  συνάντηση 
εργασίας του δικτύου πωλήσε-
ων με στελέχη της εταιρίας, ό-
που  υπήρξε η ευκαιρία να συζη-
τηθούν τόσο επίκαιρα θέματα  
της αγοράς όσο και της εταιρί-
ας.Η επίτευξη υψηλών στόχων 
και η κατάκτηση της κορυφής, 
μέσα από  συστηματική συμμετο-
χή σε  διαγωνισμούς πωλήσεων, 
αλλά και αξιοποίηση σημαντι-
κών κινήτρων που η  Allianz Ελ-
λάδος σχεδιάζει για τους συνερ-
γάτες της, εδραιώνουν την κοινή 
εταιρική κουλτούρα, ενισχύουν 
το αίσθημα συμμετοχής σε μία ε-
πίλεκτη ομάδα με κοινές αξίες 
και στόχους και δημιουργούν τις 
προϋποθέσεις για μακροχρόνια 
επαγγελματική καταξίωση, προ-
στίθεται στην ανακοίνωση.

Allianz Ελλάδος: στο Δουβλίνο οι κορυφαίοι του Agency

Οι κορυφαίοι συνεργάτες της Allianz  στο Δουβλίνο

ΣΕΣΑΕ

σύσσωμη η ασφαλιστική 
αγορά στην εκδήλωση

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η συμμετοχή εκπροσώπων της ελληνι-
κής ασφαλιστικής αγοράς στην καθιερωμένη πλέον καλοκαιρινή εκ-
δήλωση του ΣΕΣΑΕ, όπου  350 περίπου επαγγελματίες της ασφαλιστι-
κής αγοράς – o πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. της Ε.Α.Ε.Ε., στελέχη α-
σφαλιστικών εταιριών, ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, συνεργάτες, 
εκπρόσωποι του κλαδικού Τύπου - είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν 
και να περάσουν μία όμορφη βραδιά σε χαλαρό και ευχάριστο κλίμα 
στο χώρο του Island. Επιπλέον, τη βραδιά αυτή – όπως και σε κάθε 
δράση του - o ΣΕΣΑΕ στήριξε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες προσφέ-
ροντας τα εδέσματα που απέμειναν στο «Μπορούμε!».. Το «Μπορού-
με!» είναι μια Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που καταπολεμά τη 
σπατάλη του φαγητού που περισσεύει σε κάποιους και δρα υπέρ της α-
ξιοποίησής του για κοινωφελή σκοπό σε όλη την Ελλάδα.

MDRT

στο Τορόντο 8.500 
ασφαλιστικοί σύμβουλοι Ζωής 

Η ελληνική αποστολή στο  Τορόντο του Καναδά

ΠΑΡΟΥΣΙΑ 8.500 ασφαλιστικών συμβούλων Ζωής από 80 χώ-
ρες,πραγματοποιήθηκε στο  Τορόντο του Καναδά το ετήσιο συνέδριο 
του MDRT. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Ελλάδα εκπροσωπήθη-
κε από 31 ασφαλιστικούς σύμβουλους . Δέκα παραβρέθηκαν για πρώ-
τη φορά, εκ των οποίων οι 3 μέσω της διαδικασίας Mentoring-
Aspirant. Την Ελληνική Σημαία κατά την έναρξη του συνεδρίου ύψω-
σε περήφανα για όλους μας ο κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, ενώ όπως το-
νίζεται σημαντική διάκριση για την ελληνική αποστολή ήταν για φέτος 
οι ομιλίες της κας Ελένη Γρυπάρη και κ. Δημοσθένη Συκοβάρη στο 
Annual Meeting.Η κ. Ελένη Γρυπάρη (European MDRT Chair) παρουσί-
ασε την ομιλία της στο Focus Session με την ψυχίατρο Mary Gresham 
και με θέμα: «Πώς σε εποχές κρίσης ένας έντιμος ασφαλιστικός δια-
μεσολαβητής μπορεί να πέσει σε παράπτωμα και να παρανομήσει». Ο 
κ. Δημοσθένης Συκοβάρης  (Zone MDRT Chair) παρουσίασε στο 
Connexion Zone το θέμα του: «Βοηθήστε τους πελάτες σας να ιεραρ-
χούν τις ανάγκες τους, για να διατηρείτε μακροχρόνιες σχέσεις μαζί 
τους». 

Αύξηση κερδών κατά 33,5%  
το πρώτο εξάμηνο  στα €4,4 εκ. 
Επτά  διαδοχικά τρίμηνα με 
συνολική αύξηση εποπτικών 
κεφαλαίων κατά €32,8 εκ.

International Life: σταθερά βήματα μπροστά
Ιnternational One  

για την εξυπηρέτηση 
συνεργατών και πελατών 

Καινοτομία, ταχύτητα και υψηλού επιπέδου εξυ-
πηρέτηση είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του συστή-
ματος ONE, με  το οποίο η International Life εξυπη-
ρετεί σε πραγματικό χρόνο όλους τους συνεργάτες 
της 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα 

Το σύστημα ΟΝΕ επιταχύνει και απλοποιεί τη ροή 
εργασιών των συνεργατών της εταιρείας παρέχο-
ντάς τους τη δυνατότητα να προσφέρουν άμεση εξυ-
πηρέτηση στους πελάτες τους με κυριότερα εργα-
λεία:

Την άμεση τιμολόγηση, τη δημιουργία προσφοράς 
και την άμεση αποστολή της στον πελάτη

Την έκδοση και αποστολή  του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου

Την παρακολούθηση της εξέλιξης των αιτημάτων 
τους (αιτήσεις, αποζημιώσεις)

Στατιστικά στοιχεία χαρτοφυλακίου, προμηθειών 
και αμοιβών, loss ratio κλπ

Οι κ.κ. Α. 
Σαρρηγεωργίου 
και Ε. Μοάτσος
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Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά παραγωγικότη-
τας και συμβολής στην εταιρική κερδοφορία 
που ευθυγραμμίζονται με την στρατηγική της ι-

σορροπίας κόστους-oφέλους,έχει διαμορφώσει το  
μοντέλο εκσυγχρονισμού του δικτύου Agency της 
Interamerican που εφαρμόζεται κατά την τελευταία 
τριετία.

Ειδικότερα,κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους οι 
κατ’ αποκλειστικότητα συνεργάτες της εταιρείας 
συνέχισαν τις υψηλές επιδόσεις, βελτιωμένες σε 
σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, στους 
κλάδους ζωής και υγείας.  Η νέα παραγωγή ζωής 
και υγείας του δικτύου Agency απέδωσε συνολικά 
13,9 εκατ. ευρώ (έναντι 13,3 εκατ. πέρυσι), που α-
ποτελεί συνεισφορά κατά 79% και 83% αντιστοίχως 
στο σύνολο της νέας παραγωγής σε ζωή και υ-
γεία, με βελτίωση της διατηρησιμότητας και 
σημαντική μείωση –πάνω από 20%- των α-
κυρώσεων. Ειδικότερα στις ασφαλίσεις 
υγείας, σημειώθηκε αύξηση νέων 
πελατών κατά 13%. Στους κλάδους 
γενικών ασφαλειών, η συνεισφορά 
του δικτύου υπολογίζεται στο 21% των 
συνολικών μεικτών εγγεγραμμένων 
ασφαλίστρων, με τη μεγαλύτερη δυ-
ναμική της παραγωγής να χαρακτηρί-
ζει τις απευθείας πωλήσεις και το δί-
κτυο συνεργαζόμενων πρακτόρων και 
μεσιτών. Βασικά στοιχεία του σημερι-
νού δικτύου Agency, που συγκροτούν 
οι 1.200 ασφαλιστικοί σύμβουλοι και 
200 financial planners αποκλειστι-
κής συνεργασίας οι οποίοι στελε-
χώνουν 25 γραφεία πωλήσεων πα-
νελλαδικά, είναι η συνεχής βελτί-
ωση του επαγγελματισμού και η ε-
ξελισσόμενη ανανέωση. Σημειώ-
νεται ότι κατά το 2013 η 
Interamerican  προσέλκυσε 400 
νέους ασφαλιστικούς συμβούλους, 
με στόχο φέτος να εισέλθουν 500 

ακόμη συνεργάτες. 
Το ποιοτικό επίπεδο των συνεργατών διαμορ-

φώνεται στη βάση ενός πολυσύνθετου προγράμμα-
τος εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης, με σύγχρονες 
μεθόδους και απόλυτη αξιοποίηση της τεχνολογίας 
για τηλεκπαίδευση (περιβάλλον distance learning, 
e-training και webinar), καθώς και συνεργασιών με 
τοπικούς και διεθνείς εκπαιδευτικούς φορείς (Οι-

κονομικό Πανεπιστή-

μιο Αθηνών, Πειραιώς, ΚΕΠΕ, ΕΙΑΣ, ACHMEA 
Academy, LIMRA, GAMA, MDRT). Πρόσφατα, πιστο-
ποιήθηκαν 103 νέοι συνεργάτες –το 98% αυτών που 
συμμετείχαν στις εξετάσεις επαγγελματικής πιστο-
ποίησης της Τράπεζας της Ελλάδος- ενώ 100% ή-
ταν η επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης για τη 
διάθεση προϊόντων unit linked (28 επιτυχόντες συ-
νεργάτες). Επίσης, η εταιρεία διαθέτει τη μεγαλύτε-
ρη δύναμη πιστοποιημένων financial planners. 

Στον τομέα των λειτουργικών εφαρμογών οι 
τεχνολογικές καινοτομίες που έχει 
εισαγάγει η εταιρία, για την υποστή-

ριξη των πωλήσεων και των συνερ-
γατών του Δικτύου, αποτελούν πρότυ-

πο για την ελληνική ασφαλιστική αγορά, 
με βασικό γνώρισμα την ταχύτητα εξυπη-

ρέτησης του πελάτη στη διαδικασία αί-
τησης-έκδοσης συμβολαίου από τα 

γραφεία πωλήσεων.
Η γενική διεύθυνση πωλήσεων και 

marketing ακολουθεί πολιτική επιθετι-
κών αναπτυξιακών έργων, με το ηλε-
κτρονικό γραφείο και την υιοθέτηση νέ-
ων κατηγοριών συνεργατών όπως είναι 
οι team instigators και οι δόκιμοι team 
managers, με τα οποία διευρύνεται η 
προσέγγιση των αναγκών της αγοράς 
υπογραμμίζει ο Γιάννης Καντώρος, γε-
νικός διευθυντής πωλήσεων και 
marketing. Το στέλεχος της εταιρείας  
επισημαίνει ότι η πολυκαναλική δέ-
σμη διανομής της Interamerican  στην 
ισορροπία που τη χαρακτηρίζει, έχει 
για το δίκτυο Agency συγκεκριμένες 
περιοχές δυναμικής ανάπτυξης που 
υποστηρίζει συστηματικά η εταιρεία, 
συνδιαμορφώνοντας με τους συνερ-
γάτες της ένα σταθερό, ανά τριετία 
επικαιροποιούμενο κανονιστικό 

πλαίσιο συνεργασίας και υπευ-
θυνότητας. 

Ευρωπαϊκή Ένωσις - 
Ασφάλειαι Μινέττα  

Επέκταση  
στους κλάδους 
περιουσίας και 
αστικής ευθύνης

Η Ευρωπαϊκή Ένωσις – Ασφάλειαι 
Μινέττα, έχοντας στόχο τα επόμενα 
χρόνια να επεκταθεί σημαντικά στους 
κλάδους περιουσίας και αστικής ευθύ-
νης, ενίσχυσε πρόσφατα το ανθρώπινο 
δυναμικό της με τον κ. Νίκο Σπυράτο, έ-
μπειρο στέλεχος της ασφαλιστικής α-
γοράς, ο οποίος και ανέλαβε από 1η Ι-
ουνίου την ανάπτυξη των δύο κλάδων. 
Παράλληλα, η εταιρεία εισάγει στην α-
γορά μια νέα μηχανογραφική πλατφόρ-
μα, που επιτρέπει την αποτελεσματικό-
τερη διαχείριση των ασφαλιστικών 
προγραμμάτων αυτών των δύο κλά-
δων, προσφέροντας στους συνεργάτες 
της, τη δυνατότητα άμεσης τιμολόγη-
σης, έκδοσης προσφοράς και συμβο-
λαίου. Τονίζεται ακόμη ότι η Ευρωπαϊ-
κή Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα στοχεύ-
οντας στη συνεχή βελτίωση των προ-
σφερόμενων υπηρεσιών προς τους α-
σφαλισμένους της, που αποτελεί βασι-
κή εταιρική αξία της και πηγάζει από την 
πελατοκεντρική φιλοσοφία της εται-
ρείας, θα συνεχίσει να επεκτείνει τις 
δραστηριότητες, προσαρμοσμένη στις 
ανάγκες των πελατών της.

ATE Ασφαλιστική 

στηρίζει τους νέους
Η ΑΤΕ Ασφαλιστική, όπως κάθε 

χρόνο, έτσι και φέτος ήταν μεταξύ 
των επιχειρήσεων που βοήθησαν να 
ολοκληρωθεί το τριήμερο «Πανόρα-
μα Επιχειρηματικότητας & Σταδιο-
δρομίας 2014» που γίνεται από τον 
καθηγητή της ΑΣΟΕΕ κ. Ιορδάνη Λα-
δόπουλο και παρακολούθησαν 3.000 
επισκέπτες, νέοι και νέες ηλικίας 18 
-30 ετών.Στο συνέδριο, καταξιωμέ-
νοι εισηγητές μοιράστηκαν τις εμπει-
ρίες τους με τους συμμετέχοντες και 
ανέλυσαν τις τάσεις και ευκαιρίες 
που υπάρχουν για επιχειρηματικότητα 
και απασχόληση. Οπως τονίζεται,η  Α-
ΤΕ Ασφαλιστική θα  συνεχίσει να στη-
ρίζει πρωτοβουλίες οι οποίες μπο-
ρούν να προχωρήσουν την κοινωνία 
μας βήματα μπροστά, παρέχοντας 
ταυτόχρονα την ευκαιρία σε κλάδους 
της οικονομίας, όπως ο ασφαλιστι-
κός κλάδος, να απευθυνθούν σε νέ-
ους ανθρώπους, ενημερώνοντάς 
τους για τη σημασία και το ρόλο του 
θεσμού της ασφάλισης αλλά και τις 
προοπτικές που παρουσιάζει η ασφα-
λιστική βιομηχανία στη χώρα μας.

ΜίΑ ΑκοΜη ενέργεια για την εξυπη-
ρέτηση των πελατών και των συνερ-
γατών της πραγματοποίησε η 
AIGAION Ασφαλιστική,  συγκεντρώ-
νοντας και αναρτώντας στην εταιρική 
της ιστοσελίδα τις συνεργαζόμενες 
με αυτήν εταιρίες επισκευής ή αντικα-
τάστασης κρυστάλλων, καθώς και τα 
υποκαταστήματα τους. 

Ειδικότερα, στην ιστοσελίδα  www.
aigaion.gr, δημιούργησε μία νέα κα-
τηγορία με τίτλο θραύση κρυστάλ-

λων, στην οποία ο χρήστης έχει τη δυ-
νατότητα να βρει τις συνεργαζόμενες 
με την AIGAION εταιρίες, Carglass, 
Glassdrive και ΦίληςGlass και να έχει 
πρόσβαση στη λίστα με τα υποκατα-
στήματα, τις διευθύνσεις και τα τηλέ-
φωνα τους.

Οπως υπογραμμίζεται οι  πελάτες 
της AIGAION που απευθύνονται στις 
συγκεκριμένες εταιρίες για επισκευή 
ή αντικατάσταση κρυστάλλων εξα-
σφαλίζουν άμεση αποκατάσταση της 

ζημιάς τους, χωρίς να καταβάλλουν 
χρήματα και χωρίς απαλλαγή, μέχρι 
του ορίου της καλύψεως. 

Χορηγός του ιστιοπλοϊκού  
Απήδαλος ναυς

Με τα «χρώματα» της AIGAION Α-
σφαλιστική Α.Ε. θα συμμετάσχει 
στους ιστιοπλοϊκούς αγώνες που θα 
πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του 
καλοκαιριού στην Ελλάδα, το σκάφος 
Απήδαλος ναυς. 

Το σκάφος, με κυβερνήτη τον κ. 
Παύλο Κούρκουλο και την ομάδα 
του, θα λάβει μέρος στο 51ο Ιστιο-
πλοϊκό Ράλλυ Αιγαίου που θα διεξα-
χθεί από 18 έως 28 Ιουλίου 2014, ε-
νώ θα ακολουθήσουν η 26η Διεθνής 
Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου -Ράλ-
λυ Ιονίου-, 3 έως 10 Αυγούστου 
2014 και ο 14ος Διεθνής Ιστιοπλοϊ-
κός Αγώνας Ανοικτής Θαλάσσης 
Aegean Regatta, 16 έως 23 Αυγού-
στου. 

AIGAION Ασφαλιστική: Άμεση πληροφόρηση για την επισκευή  κρυστάλλων 

Η SAS διατηρεί την επιβλητική ηγετική της θέση 
στην αγορά προηγμένων και προγνωστικών  

analytics, σύμφωνα με την έκθεση της IDC, 
«Worldwide Advanced and Predictive Analytics 
Software 2014–2018 Forecast and 2013 Vendor 
Shares».Οπως τονίζεται,από το  1997, όταν η IDC 
ξεκίνησε να παρακολουθεί τον κλάδο των προηγ-
μένων analytics, η SAS κατέχει την ανώτερη θέση, 
κάτι που επιβεβαιώνει την αδιάκοπη ανάπτυξη της 

εταιρείας.Η IDC χαρακτήρισε τη SAS ως τον κορυ-
φαίο προμηθευτή, με μερίδιο αγοράς 35,4 τοις εκα-
τό στην αγορά των προηγμένων και προγνωστικών 
analytics το 2013, μεγαλύτερο, δηλαδή, από το δι-
πλάσιο των κοντινών ανταγωνιστών της. Επιπλέον, 
η έκθεση της IDC κατέταξε τη SAS μεταξύ των πέντε 
κορυφαίων παρόχων που παρουσιάζουν τους υψη-
λότερους ρυθμούς ανάπτυξης στα προηγμένα και 
προγνωστικά analytics.«Τα αποτελέσματα της έ-

ρευνας της IDC αντανακλούν τόσο το πλούσιο χαρ-
τοφυλάκιο της SAS σε λύσεις analytics, όσο και την 
αφοσίωση της στην εξυπηρέτηση των πελατών 
της», δήλωσε ο Jim Davis, SAS Senior Vice 
President και Chief Marketing Officer της SAS.

Κάθε οργανισμός μπορεί να επωφεληθεί από 
την ανάλυση των μεγάλων δεδομένων –Big 
Data-,» τόνισε ο Jim Davis .Οι λύσεις analytics μας, 
ενδυναμώνουν τις επιχειρήσεις με αμέτρητες γνώ-

σεις σχετικά με το πώς  να προβλέψουν την απάτη, 
να αυξήσουν την εμπιστοσύνη των πελατών και να 
μειώσουν τα κόστη τους, και τα παραπάνω είναι μό-
νο μερικές από τις εφαρμογές τους. Τα αποτελέσμα-
τα της έκθεσης της IDC σχετικά με τα μερίδια αγοράς 
των προμηθευτών, επικυρώνει το έργο που έχουμε 
κάνει ώστε να καταφέρουμε να δημιουργούμε τις 
πιο καινοτόμες λύσεις analytics στην αγορά,πρό-
σθεσε ο Jim Davis.

SAS: ή αγορά εμπιστεύεται τις τεχνολογίες Big Data analytics 

Interamerican: στα 13,9 εκατ. η παραγωγή 6μήνου από το δίκτυο
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SAS- ALBA

συνεργασία   
για το 
μεταπτυχιακό  
MSc in 
Marketing

Σε συνεργασία με το ALBA 
Graduate Business School at 
The American College προχώ-
ρησε η  SAS,  σχετικά με τη δι-
εξαγωγή ενός workshop διάρ-
κειας δεκατεσσάρων ωρών με 
τίτλο “Marketing Analytics 
with SAS” για τους φοιτητές 
του προγράμματος MSc in 
Marketing. To σεμινάριο 
“Marketing Analytics with 
SAS”, το οποίο έλαβε χώρα 
στα μέσα Ιουνίου, έχει σχεδια-
στεί έτσι ώστε να βοηθήσει 
τους φοιτητές, όχι μόνο να κα-
ταλάβουν τη σημασία των ανα-
λυτικών μεθόδων για τα σύγ-
χρονα τμήματα μάρκετινγκ, 
αλλά πολύ περισσότερο να α-
ποκτήσουν άμεση εμπειρία στη 
χρήση του SAS Enterprise 
Miner, κορυφαίου εργαλείου 
στο χώρο και ιδιαίτερα διαδε-
δομένο στον επιχειρησιακό 
κόσμο παγκοσμίως. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι για την καλύτε-
ρη κατανόηση των εννοιών η 
διδασκαλία των αναλυτικών 
μεθόδων έγινε μέσω case 
studies ενώ κάθε φοιτητής εί-
χε αποκλειστική πρόσβαση σε 
προσωπικό υπολογιστή με το 
λογισμικό εγκατεστημένο.Το 
σεμινάριο αυτό αποτελεί την ε-
πέκταση συνεργασίας που α-
νακοίνωσε το ALBA στην αρχή 
του έτους στον τομέα των 
Executive Seminars και δεί-
χνει ότι και οι δύο οργανισμοί 
μοιράζονται το ίδιο όραμα σχε-
τικά με την προώθηση της 
γνώσης. 

με μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε η εκδήλωση της MATRIX 
Insurance & Reinsurance 

Brokers, με την υποστήριξη της AIG και 
θέμα «Εξαγορές & Συγχωνεύσεις: δια-
χείριση των κινδύνων». Στο Ballroom της 
Μεγ. Βρετανίας, οι εισηγητές από την Ελ-
λάδα και το εξωτερικό, ανέλυσαν σε βά-
θος όχι μόνον την εξειδικευμένη ασφαλι-
στική κάλυψη «Warranty & Indemnity 
Insurance, αλλά και τα όσα προβλέπονται 
από την νομοθεσία, τις νομικές πτυχές της 
διαδικασίας εξαγοράς, καθώς και τις πι-
θανές παραβάσεις εγγυήσεων. Η κα Χρι-
στίνα Σακελλαρίδη, πρόεδρος της Πανελ-
λήνιας Ένωσης Ελλήνων Εξαγωγέων 
και πρώην πρόεδρος του ΟΑΕΠ αναφέρ-
θηκε στην εξαιρετική πορεία της ελληνι-
κής εξαγωγικής δραστηριότητας που πα-
ρουσιάζει ιδιαίτερη ένταση στους τομείς 
της τεχνολογίας. Η κα Σακελλαρίδη υπο-
γράμμισε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν, όχι 
μόνον επιχειρηματικοί τομείς με εξαιρετι-
κά οικονομικά αποτελέσματα και προο-
πτικές, αλλά και μεγάλες ευκαιρίες που 
– σε όσους αποφασίσουν να επενδύσουν 
σήμερα – θα αποδώσουν τα μέγιστα στο 
προσεχές μέλλον. Ο κ. Δημήτρης Τσεσμε-
τζόγλου, CEO της MATRIX Insurance & 
Reinsurance Brokers, αναφέρθηκε στην 
μεγάλη ενοποίηση του ελληνικού τραπε-
ζικού συστήματος κατά το 2013 μέσω 
συγχωνεύσεων και απορροφήσεων, τά-
ση η οποία θα επικρατήσει και στην ακτο-
πλοΐα, στην κλωστοϋφαντουργία και στα 
ιχθυρά, ενώ ήδη ο τομέας των τηλεπικοι-
νωνιών αναζητά λύσεις μέσω συγχω-
νεύσεων και συνεργειών. Στο πλαίσιο 
αυτό, ο ρόλος του εξειδικευμένου αντα-
σφαλιστικού μεσίτη επικεντρώνεται στον 
εντοπισμό προϊόντων που θα διευκολύ-
νουν την εξέλιξη των μεγαλύτερων ή μι-
κρότερων επιχειρηματικών αποφάσεων 
για συγχωνεύσεις ή εξαγορές μέσω του 
ασφαλιστήριου Warranty & Indemnity 
που μεταξύ άλλων διευκολύνει την συ-
γκέντρωση των απαραίτητων κεφαλαίων 
για την όποια εξαγορά, αφού διασφαλίζει 
και τους χρηματοδότες / επενδυτές. Σύμ-
φωνα με τον κ. Τσεσμετζόγλου, σε ένα 

περιβάλλον όπου η πολυπλοκότητα των 
κινδύνων γίνεται ολοένα και πιο έντονη, 
οι εξειδικευμένες ασφαλιστικές καλύ-
ψεις αποτελούν ουσιώδες συστατικό του 
risk management. Στο πλαίσιο αυτό, το 
προϊόν «W&I» που σχεδιάστηκε σε συ-
νεργασία με την AIG συνδυάζει όλη την 
διεθνή εμπειρία του ασφαλιστικού κο-
λοσσού με τις ανάγκες της τοπικής αγο-
ράς. 

O κ. Gareth Rees, M&A Group 
Underwriting Counsel of EMEA & APAC, 
AIG, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης 
παρουσίασης του ασφαλιστηρίου συμβο-
λαίου «W&I» της AIG υπογράμμισε τα ση-
μαντικά οφέλη τόσο για τον πωλητή όσο 
και για τον αγοραστή, αφού παρέχεται κά-
λυψη για όλες τις πιθανές παραβάσεις εγ-
γυήσεων και στην ουσία – μέσω της κάλυ-
ψης – υποκαθίστανται αποτελεσματικά οι 
υποχρεώσεις του πωλητή, όπως αυτές 
προκύπτουν από το σχετικό συμβόλαιο και 
σε όρους διαδοχικότητας (back to back). Η 
κα Χαρούλα Απαλαγάκη, Καθηγήτρια του 

Νομικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου  εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., 
μέλος της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγ-
χου και Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλί-
ου της Τράπεζας Πειραιώς, παρουσίασε 
συνοπτικά και με περιεκτικό τρόπο την ελ-
ληνική νομοθεσία που αφορά στις εξαγο-
ρές και συγχωνεύσεις και τόνισε την ανά-
γκη ύπαρξης ασφαλιστικής κάλυψης συ-
ναλλακτικών κινδύνων, η οποία θα λει-
τουργήσει αποτελεσματικά ειδικά σε όσες 
εξαγορές αφορούν σε περιουσιακά στοι-

χεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα κυρί-
ως εξαιτίας του ελλιπούς due diligence 
που ως συνέπεια έχει τα οικονομικά στοι-
χεία των “δημοσίων” αυτών επιχειρήσε-
ων να παρουσιάζονται σχεδόν πάντοτε λί-
γο “νεφελώδη”. Καταλήγοντας, η κα Απα-
λαγάκη είπε πως παρά τις κατά καιρούς 
προσπάθειες της ελληνικής Βουλής προς 
την διευκόλυνση των ιδιωτικοποιήσεων 
μέσω της ψήφισης σχετικής νομοθεσίας, 
δεν αποφεύχθηκε ένας νέος κύκλος δικα-
στικής διαμάχης, που βάλτωσε τις δια-
πραγματεύσεις. 

Ως εκ τούτου, η ύπαρξη ΤRI 
(Transanctional Risk Insurance) θα απο-
τελέσει ένα ανεκτίμητο εργαλείο, η χρήση 
του οποίου θα ενισχύσει την διαφάνεια και 
θα προστατεύσει τον υποψήφιο αγοραστή 
από απρόβλεπτες ζημίες, επιταχύνοντας 
έτσι την διαδικασία της ιδιωτικοποίησης. 
O κ. Αλέξης Κυριακούλης, Corporate 
Partner, Holman Fenwick Willan LLP,  α-
φού διευκρίνισε ότι οι διευρωπαϊκές συ-
ναλλαγές - συμπεριλαμβανομένων αυ-
τών που αφορούν είτε ελληνικά συμφέ-
ροντα, είτε ελληνικά κεφάλαια - διενερ-
γούνται ολοένα και συχνότερα υπό τους ό-
ρους του αγγλικού δικαίου,  υπογράμμισε 
ότι παρατηρείται μία δυσχέρεια από πλευ-
ράς επενδυτών στην συμμετοχή τους στις 
ελληνικές ιδιωτικοποιήσεις, κυρίως γιατί 
θεωρούν ότι η χώρα παρουσιάζει μεγάλο 
βαθμό επικινδυνότητας. Ως αποτέλεσμα η 
δραστηριότητα ως προς τις εξαγορές και 
τις συγχωνεύσεις παρουσιάζεται υποτονι-
κή, κατάσταση που θα μπορούσε να ανα-
στραφεί εάν η προσφορά συνοδευόταν α-
πό την κάλυψη «W&I» που σε συνδυασμό 
με ενδελεχές due diligince θα έδινε την 
δυνατότητα στον πωλητή να παρέχει πε-
ρισσότερες εγγυήσεις. 

Ο κ. Κώστας Φραγκεσκίδης, Insurance 
Partner, Holman Fenwick Willan LLP,  ε-
στίασε στο νομικό χειρισμό των απαιτήσε-
ων και αποζημιώσεων του ασφαλιστηρί-
ου συμβολαίου «W&I», υπογραμμίζοντας 
τον καθοριστικό του ρόλο ως προς την κά-
λυψη τυχόν φορολογικών υποχρεώσεων 
που μπορεί να προκύψουν και για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.

MATRIX Insurance & Reinsurance Brokers

Εξειδικευμένη ασφαλιστική κάλυψη «W&I»

Το Automotive Glass Europe, ο πανευρω-
παϊκός σύνδεσμος εταιριών με δίκτυα επι-
σκευής και αντικατάστασης κρυστάλλων ο-
χημάτων, επέλεξε την Αθήνα για τη διεξαγω-
γή του εξαμηνιαίου συνεδρίου του  και την  
φιλοξενία ανέλαβε η Autoglassfit AE με το 
δίκτυο καταστημάτων GlassFit®  το μοναδι-
κό μέλος του συνδέσμου από την ελληνική 
αγορά. 

Σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών πα-
ρευρέθηκαν εκπρόσωποι από την Δανία, τη 
Γαλλία, τη Μ. Βρετανία, την Ιρλανδία, το Βέλ-

γιο, την Ολλανδία, την Νορβηγία, την Ελβε-
τία, τη Σλοβακία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, 
την Πολωνία και  από την Ελλάδα, για να συ-
ζητήσουν τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγο-
ρά για τη θραύση κρυστάλλων και να χαρά-
ξουν κοινή στρατηγική για το μέλλον. Την 
Ελλάδα εκπροσώπησαν ο πρόεδρος της 
Autoglassfit A.E. Κος Απόστολος Δουλγέ-
ρης, ο Αντιπρόεδρος Κος Κωνσταντίνος 
Βαρδακαστάνης και ο Γενικός Διευθυντής 
Κος Νικόλαος Γκουζέλος. Τον συντονισμό 
του συνεδρίου είχε ο Κος Pim De Ridder, ο ε-

πικεφαλής του συνδέσμου με έδρα το Άμ-
στερνταμ.Εκτός από τον τεχνικό τομέα (νέων 
εφαρμογών για την επισκευή και αντικατά-
σταση κρυστάλλων) αναπτύχθηκαν και άλλα 
ζητήματα όπως η εμπορική και η οικονομική 
πολιτική του συνδέσμου καθώς και η ανα-
βάθμιση των λειτουργικών προτύπων των 
καταστημάτων με στόχο την βελτίωση της α-
σφάλειας και της εξυπηρέτησης των πελα-
τών. Οι σύνεδροι λειτούργησαν σε ομάδες 
εργασίας και λήφθηκαν δεσμευτικές αποφά-
σεις για όλα τα κράτη μέλη. 

Automotive Glass Europe: συνέδριο με κοινή στρατηγική για το μέλλον

Το πάνελ των ομιλητών: (από αριστερά) οι κ.κ. Gareth Rees, Αλέξης Κυριακούλης και Κώστας 
Φραγκεσκίδης.

H κα Χριστίνα Σακελλαρίδη Ο κ. Δημήτρης Τσεσμετζόγλου

H καθηγήτρια ΑΠΘ Χαρούλα Απαλαγάκη
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ΔΙΑΧΕΙρΙσή ΑΙΤΙΑσΕΩΝ  
ΑΠο ΑσΦΑΛΙσΤΙΚουσ 
ΔΙΑΜΕσοΛΑΒήΤΕσ
Άρθρο 1
ορισμοί
1. Ως «ασφαλιστικός διαμεσολαβητής», νοείται 
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει τις υ-
πηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 3 και 
παρ. 7 του π.δ. 190/2006. 
2. Ως «αιτίαση», νοείται η δήλωση δυσαρέσκειας 
που απευθύνεται σε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή 
από πρόσωπο που γίνεται αποδέκτης των υπηρε-
σιών του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, όπως 
αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 3 και 7 
του π.δ. 190/2006.  Η έννοια των αιτιάσεων δεν 
περιλαμβάνει τις αναγγελίες απαιτήσεων ή αιτή-
σεις αποζημίωσης ούτε τα απλά αιτήματα που 
σχετίζονται με την εκτέλεση του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου και την παροχή πληροφοριών ή διευ-
κρινίσεων.
3.Ως «αιτιώμενος», νοείται το πρόσωπο που ε-
κλαμβάνεται ως έχον τις προϋποθέσεις να εγεί-
ρει αιτίαση προς εξέταση από ασφαλιστικό διαμε-
σολαβητή και το οποίο έχει ήδη υποβάλει αιτίαση, 
όπως είναι ο αντισυμβαλλόμενος, ο ασφαλισμέ-
νος, ο δικαιούχος αποζημίωσης ή/και ο ζημιω-
θείς τρίτος.
4. ό, με εξουσία εκπροσώπησης, συλλογικό ή α-
τομικό όργανο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, 
το επιφορτισμένο με την εν γένει διοίκησή του, ό-
πως προβλέπεται από την εκάστοτε νομοθεσία 
περί Εμπορικών Εταιρειών αναλόγως της νομι-
κής μορφής του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. 
Στις ατομικές επιχειρήσεις, τον ρόλο του οργάνου 
διοίκησης έχει ο ίδιος ο διαμεσολαβητής. 
5. Ως «πιστωτικό ίδρυμα», νοείται το αναφερόμε-
νο στο άρθρο 3 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α 107).

Άρθρο 2
πεδίο Εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται:
α.σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που ασκούν 
τη δραστηριότητα του άρθρου 2 παρ. 3 και 7 του 
π.δ. 190/2006, για το σύνολο των εργασιών τους, 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Για τις 
εργασίες στο εξωτερικό, και κατόπιν γραπτού αι-
τήματος των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, η 
Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να χορηγεί εξαίρε-
ση από την εφαρμογή μέρους ή όλων των διατά-
ξεων της παρούσας εφόσον πεισθεί ότι για τις ερ-
γασίες αυτές οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές υ-
πόκεινται σε πλαίσιο ισοδύναμο με τις διατάξεις 
της παρούσας,
β. σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές με έδρα σε 
κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απο-
κλειστικά για τις εργασίες τους στην Ελλάδα, και
γ. στα εν Ελλάδι υποκαταστήματα ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών με έδρα εκτός ΕΕ.
2. Η παρούσα δεν εφαρμόζεται όταν: 

α. ένας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής παραλαμ-
βάνει αιτίαση σχετικά με δραστηριότητες άλλες 
από εκείνες που ρυθμίζονται κανονιστικά από τις 
«αρμόδιες αρχές» σύμφωνα με το άρθρο 4 παρά-
γραφος 2 του Kανονισμού υπ’ αριθμ. 1094/2010 
της EIOPA, ή
β. ένας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής εξετάζει 
αιτίαση για λογαριασμό άλλου χρηματοοικονομι-
κού ιδρύματος βάσει των νομικών διατάξεων που 
ισχύουν για το εν λόγω ίδρυμα.

Εντούτοις, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ο-
φείλει να ανταποκρίνεται, όπου είναι δυνατόν, ε-
ξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν είναι 
το αρμόδιο πρόσωπο στο οποίο πρέπει να απευ-
θυνθεί η αιτίαση.  
3. Στην περίπτωση του συνδεδεμένου ασφαλιστι-
κού διαμεσολαβητή, όπου ένα χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα έχει αναλάβει την ευθύνη έναντι του αιτι-
ώμενου για τις ενέργειες του ασφαλιστικού δια-

μεσολαβητή κατά του οποίου στρέφεται η αιτίαση, 
ο εν λόγω ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν ε-
ξετάζει ο ίδιος την αιτίαση, ακόμη και αν εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας κατ’ άρθρο 
1α. Εντούτοις, οφείλει να ενημερώνει τον αιτιώ-
μενο και να παραπέμπει την αιτίαση στο αρμόδιο 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, εφόσον είναι δυνατός 
ο προσδιορισμός του.  Από την εφαρμογή της πα-
ρούσας παραγράφου εξαιρούνται τα πιστωτικά ι-
δρύματα.

Άρθρο 3
οργανωτικές υποχρεώσεις των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών
1. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές εντάσσουν 
στον εγκεκριμένο από το όργανο διοίκησης εσω-
τερικό κανονισμό λειτουργίας και εφαρμόζουν 
«Πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων», η οποία δια-
τυπώνεται εγγράφως στο πλαίσιο της ευρύτερης 
εμπορικής πολιτικής της επιχείρησης και γνω-
στοποιείται σε όλο το αρμόδιο προσωπικό. Το όρ-
γανο διοίκησης  είναι υπεύθυνο για την αποτελε-
σματική εφαρμογή και την συμμόρφωση της επι-
χείρησης με την πολιτική του προηγούμενου εδα-
φίου.  
2. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές διαθέτουν 
λειτουργία διαχείρισης αιτιάσεων, η οποία επι-
τρέπει τη δίκαιη διερεύνησή τους. Ο επικεφαλής 

της εν λόγω λειτουργίας διαθέτει όλα τα μέσα και 
όλες τις εξουσίες να επικοινωνεί με τα κατάλλη-
λα κάθε φορά πρόσωπα ή οργανωτικές μονάδες 
της επιχείρησης για την άντληση κάθε πληροφο-
ρίας και κάθε αποδεικτικού στοιχείου που είναι α-
ναγκαία για την ουσιαστική και αντικειμενική διε-
ρεύνηση της αιτίασης. 
3. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές διασφαλί-
ζουν ότι οι αιτιάσεις αντιμετωπίζονται με γνώμο-
να την καλή πίστη, μέσω της συγκέντρωσης και ε-
πεξεργασίας κάθε συναφούς στοιχείου και πλη-
ροφορίας, και -με την εξαίρεση των ασφαλιστι-
κών διαμεσολαβητών που είναι ατομικές επιχει-
ρήσεις- τυχόν αναφυόμενες συγκρούσεις συμφε-
ρόντων εντοπίζονται και καταπολεμώνται αποτε-
λεσματικά. 
4. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές τηρούν αρ-
χείο όπου αυθημερόν καταχωρίζουν τις υποβαλ-
λόμενες αιτιάσεις  και τηρούν πλήρη σειρά των 

εγγράφων που αφορούν στο χειρισμό κάθε αιτία-
σης ξεχωριστά .  Ελάχιστο περιεχόμενο του αντί-
στοιχου αρχείου είναι τα ακόλουθα:
α. η ημερομηνία υποβολής της αιτίασης από τον 
αιτιώμενο και η ημερομηνία που έκλεισε ο σχετι-
κός φάκελος, 
β. τα προσωπικά στοιχεία του αιτιώμενου, 
γ. κωδικοποιημένη περιγραφή της συγκεκριμέ-
νης αιτίασης,
δ. ο κλάδος ασφάλισης στον οποίο αφορά η αιτί-
αση, και
ε. η έκβαση της αιτίασης.
5. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, κατ’ ελάχι-
στον, προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:
α. παραδίδουν στον αιτιώμενο:
α.1. απόδειξη για την παραλαβή της υποβληθεί-
σας αιτίασης , η οποία θα περιλαμβάνει περιγρα-
φή της ακολουθητέας διαδικασίας, τα στοιχεία ε-
πικοινωνίας του προσώπου που θα χειριστεί την 
αιτίαση, το είδος των πληροφοριών που χρειάζο-
νται να τους παράσχει ο αιτιώμενος, καθώς και τα 
στοιχεία β, γ και δ της παρούσας παραγράφου, και 
α.2. αντίγραφα του σχηματιζόμενου φακέλου, δι-
αφορετικά εγγράφως και αιτιολογημένα θα εξη-
γούνται στον αιτιώμενο οι λόγοι άρνησης,
β. τηρούν συγκεκριμένη προθεσμία, που πάντως 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα (50) ημερο-
λογιακές ημέρες από την ημερομηνία υποβολής 

της αιτίασης, εντός της οποίας πρέπει να ολοκλη-
ρωθεί η εξέταση της αιτίασης και να αποσταλεί α-
πάντηση στον αιτιώμενο, ώστε να μην βλάπτονται 
από την τυχόν καθυστέρηση τα έννομα συμφέρο-
ντα του αιτιώμενου. Τυχόν υπέρβαση της προθε-
σμίας αυτής αιτιολογείται εγγράφως προς τον αι-
τιώμενο και προσδιορίζεται ο νέος χρόνος ολο-
κλήρωσης της επεξεργασίας της αιτίασης,
γ. ενημερώνουν τον αιτιώμενο ότι η ενεργοποίη-
ση του μηχανισμού αιτιάσεων δεν διακόπτει την 
παραγραφή των εννόμων αξιώσεών του, 
δ. ενημερώνουν τον αιτιώμενο ενδεικτικά για τις 
αρχές στις οποίες μπορεί να αποταθεί κάνοντας 
μνεία τυχόν νόμιμων προθεσμιών,
ε. ενημερώνουν τον αιτιώμενο για την πορεία της 
εξέτασης της αιτίασης,
στ. αποστέλλουν έγγραφη και αιτιολογημένη α-
πάντηση στον αιτιώμενο εντός της προθεσμίας 
της περίπτωσης β της παρούσας παραγράφου. Ε-
άν δεν ικανοποιείται πλήρως το αίτημα του αιτιώ-
μενου, ρητώς αναφέρεται ότι ο αιτιώμενος έχει 
το δικαίωμα να εμμείνει στην αιτίασή του καθώς 
και αναφέρονται ενδεικτικά οι αρχές της περί-
πτωσης δ της παρούσας παραγράφου,
ζ. γνωστοποιούν προς το καταναλωτικό κοινό την 
ακολουθητέα διαδικασία και τα στοιχεία επικοι-
νωνίας του αρμόδιου για τις αιτιάσεις προσώπου, 
καθώς και των στοιχείων β, γ και δ της παρούσας 
παραγράφου, ενδεικτικά με έγγραφα προσυμβα-
τικής ενημέρωσης ή με καταχώρηση σε εμφανές 
σημείο του δικτυακού τόπου του ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή.
6. Κάθε έξι μήνες, και εκτάκτως όποτε ο ίδιος 
κρίνει αναγκαίο, ο επικεφαλής της εξέτασης αιτι-
άσεων συντάσσει αναφορά προς το όργανο διοί-
κησης του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, όπου 
καταγράφει τις τυχόν αδυναμίες και ελλείψεις 
των εσωτερικών διαδικασιών που ενέχουν νομι-
κούς και λειτουργικούς κινδύνους για τον ασφα-
λιστικό διαμεσολαβητή και αναδείχθηκαν από τον 
χειρισμό των αιτιάσεων και την ανάλυση των 
σχετικών δεδομένων. Ελάχιστο περιεχόμενο της 
αναφοράς αποτελούν:
α. τα συνήθη αίτια που προκαλούν την υποβολή 
αιτιάσεων,
β. η σύνδεση των αιτίων κάθε είδους αιτιάσεων 
με τις ακολουθούμενες από την επιχείρηση διαδι-
κασίες, ακόμα και αν δεν κατονομάζονται ευθέως 
στη αιτίαση, και
γ. τα τυχόν προτεινόμενα μέτρα για την εξάλειψη 
των αιτίων αυτών.
7. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές παρέχουν 
κάθε είδους πληροφορία ή έγγραφη ενημέρωση 
στην Τράπεζα της Ελλάδος για μέρος ή το σύνολο 
των παραληφθεισών αιτιάσεων.

Άρθρο 4
1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευ-
σή της.
2. Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως.

Τι προβλέπει  το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος για την διαχείριση των αιτιάσεων

Για τα παράπονα σας στον… ασφαλιστικό σύμβουλο
Πρόσθετη γραφειοκρατία θα επιφέρει στην εργασία 

του ασφαλιστικού συμβούλου η πράξη του διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος για την διαχείριση των παραπό-
νων (αιτιάσεων) από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων 
(ΠΣΑΣ) προτείνει η διαχείριση των αιτιάσεων να γίνεται 
από την Εποπτική Αρχή και να ανακληθεί η συγκεκριμέ-
νη προτεινόμενη διαδικασία για τους Ασφαλιστικούς 

Διαμεσολαβητές.
Ειδικότερα το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος για 

την διαχείριση των αιτιάσεων (παραπόνων) έναντι των 
ασφαλιστικών συμβούλων προβλέπει τα εξής:

ή ανακοίνωση του ΠσΑσ
Η άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συνδέσμου Ασφαλιστικών Συμβούλων, όσο αφορά την Διαχείρι-

ση αιτιάσεων από Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές είναι η εξής:
Τα πρόσωπα που προάγουν την ασφάλιση στην Εθνική μας οικονομία, είναι επαγγελματίες και όχι ιδιωτικοί ή δημόσιοι 

υπάλληλοι, με την έννοια ότι έχουν αυξημένο επιχειρησιακό φόρτο και αρκετοί από αυτούς βρίσκονται και σε επιχειρημα-
τικές αποστολές εκτός Ελλάδος. Υπό το πρίσμα αυτό γίνεται κατανοητό, ότι η εμπλοκή του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή 
στην διαδικασία των αιτιάσεων ως την ορίζει η ΤτΕ ενέχει τον κίνδυνο της γραφειοκρατικής επιφόρτισης αυτών με αποτέ-
λεσμα την δυσκολία τέλεσης αποτελεσματικής και παραγωγικής διαδικασίας.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε η διαχείριση των αιτιάσεων να γίνεται από την Εποπτική Αρχή και να ανακληθεί η 
συγκεκριμένη προτεινόμενη διαδικασία για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές.
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μειωμένη κατά 2,5% περίπου εμφανίστηκε το 
2013  η παραγωγή ασφαλίστρων στον  κλά-
δο της Γενικής  αστικής ευθύνης σε σχέση 

με το 2012,όπως , προκύπτει από σχετική μελέτη 
της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. 
Ειδικότερα, η  παραγωγή ασφαλίστρων του κλά-
δου της Γενικής αστικής ευθύνης εκτιμάται ότι α-
νήλθε στα 75 εκατ. ευρώ ,ενώ  ο δείκτης ζημιών έ-
φτασε το 18,4%, αυξημένος από το 17,4% κατά το 
2012, και παραμένει το γεγονός ότι ο κλάδος έχει 
καλύτερη επίδοση σε σχέση με τους λοιπούς κλά-
δους ασφάλισης κατά Ζημιών (δηλαδή εκτός της 
Αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων) οι οποίοι ή-
ταν στο 27,5% το 2012. Επίσης, διαπιστώνεται ότι 
το μέσο ποσοστό κόστους πρόσκτησης εργασιών 
του κλάδου μειώθηκε στο 10,7% από το 11,6% και 
είναι μικρότερο σε σχέση με αυτό των λοιπών α-
σφαλίσεων κατά Ζημιών (16,4%), με αποτέλεσμα ο 
δείκτης ζημιών και προμηθειών να βρίσκεται στο 
29,2% για τη Γενική αστική ευθύνη έναντι 29,0% 
του 2012 και 43,9% για τις λοιπές ασφαλίσεις κα-
τά Ζημιών. Τέλος, οι εκκρεμείς αποζημιώσεις επί 
της παραγωγής ασφαλίστρων αυξήθηκαν στο 
147,3% από το 139,4% το 2012 και είναι μεγαλύτε-
ρες από αυτές των λοιπών ασφαλίσεων κατά Ζη-
μιών (59,1%).

Όταν υπολογίζονται οι χρηματοοικονομικοί δεί-
κτες ανά είδος κάλυψης, τους υψηλότερους δεί-
κτες ζημιών επιδεικνύουν οι εργοδοτικές και ε-
παγγελματικές καλύψεις (37,8% και 35,2% αντι-
στοίχως). Αντιθέτως, πολύ χαμηλούς δείκτες απο-
λαμβάνουν οι κλινικές δοκιμές και η υποχρεωτική 
κάλυψη αποβλήτων. Κατά την κατάτμηση της επαγ-
γελματικής ευθύνης, οι ιατροί έχουν το μεγαλύτε-
ρο δείκτη ζημιών (78,1%) ενώ οι αρχιτέκτονες-
μηχανικοί και οι δικηγόροι έχουν το χαμηλότερο.

Συνολικά στοιχεία του κλάδου της Γενικής αστι-
κής ευθύνης

Κατά τη διάρκεια του 2013, 35 ( 2012: 38) ασφα-
λιστικές επιχειρήσεις δραστηριοποιήθηκαν στον 
κλάδο της Γενικής αστικής ευθύνης (κλάδος 13). 
Από αυτές, 27 (2012: 30) είχαν τη μορφή της Ανώ-
νυμης ασφαλιστικής εταιρίας και 8 (2012: 8) του Υ-
ποκαταστήματος αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχεί-
ρησης. Το σύνολο παραγωγής ασφαλίστρων από 
πρωτασφαλίσεις (συμπεριλαμβανομένου του δι-
καιώματος συμβολαίου) για τον κλάδο της Γενικής 
αστικής ευθύνης το 2013 εκτιμάται ότι ανήλθε στα 
75 εκατ. €, μειωμένη κατά 2,5% σε σχέση με το 
20122. Επίσης, να σημειωθεί ότι η ποσοστιαία 
συμμετοχή του κλάδου στις ασφαλίσεις κατά Ζη-
μιών εκτιμάται ότι αυξήθηκε από 3,1% το 2012 στο 
3,2% το 2013. Τέλος, η συμμετοχή του κλάδου επί 
των λοιπών ασφαλίσεων κατά ζημιών (δηλαδή ε-
κτός της αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων) 
παρέμεινε σταθερή στο 6,6%.

Με αφετηρία τον Ιανουάριο του 2011, η ΕΑΕΕ 
διεξάγει έρευνα επί της μηνιαίας

πρωτασφαλιστικής παραγωγής των ασφαλιστι-
κών επιχειρήσεων-μελών, ενώ σύμφωνα με τα 
στοιχεία, από  πλευράς εποχικότητας, παρατηρείται 
κορύφωση της παραγωγής ασφαλίστρων τους μή-
νες Ιανουάριο και Απρίλιο και σχετική σταθερότη-
τα στην εξέλιξη της παραγωγής από το Δεκέμβριο 
του 2012 και μετά για τους υπόλοιπους μήνες.

Χρηματοοικονομικοί δείκτες

Από τα συγκεντρωμένα στοιχεία του κλάδου, εί-
ναι δυνατόν να υπολογιστούν αριθμοδείκτες οι ο-
ποίοι επιτρέπουν την ετήσια παρακολούθηση της 
λειτουργικής συμπεριφοράς του κλάδου αλλά και 
τη σύγκρισή της με αυτή άλλων κλάδων. Στο πλαί-
σιο της παρούσας μελέτης, η οικονομική λειτουρ-
γία του κλάδου συγκρίνεται με αυτή των λοιπών 
κλάδων ασφαλίσεων κατά ζημιών (δηλαδή πλην 
της αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων).Ο δεί-
κτης ζημιών  (υπολογισμένος με βάση τη δεδου-
λευμένη παραγωγή ασφαλίστρων) είναι χαμηλό-

τερος στον κλάδο της Γενικής αστικής ευθύνης σε 
σχέση με τους Λοιπούς κλάδους κατά ζημιών (δη-
λαδή εκτός της Αστικής ευθύνης χερσαίων οχημά-
των), 18,4% έναντι 27,5%. Επίσης, ο δείκτης ζη-
μιών και προμηθειών είναι αρκετά χαμηλότερος έ-
ναντι του αντίστοιχου δείκτη για τις λοιπές ασφα-
λίσεις κατά Ζημιών, 29,2% έναντι 43,9%.Αντιθέ-
τως, ο κλάδος εμφανίζει μεγαλύτερο ποσοστό εκ-
κρεμών αποζημιώσεων τέλους έτους, τόσο ως 
προς την εγγεγραμμένη παραγωγή ασφαλίστρων 
(147,3% έναντι 59,1%), όσο και ως προς τις ζη-

μιές8 του έτους (793,7% έναντι 204,6%).
Συγκριτικά με τους λοιπούς κλάδους κατά Ζη-

μιών, ο κλάδος της Γενικής αστικής ευθύνης προ-
σφέρει χαμηλότερο ποσοστό επί της εγγεγραμμέ-
νης παραγωγής ασφαλίστρων του ως κόστος πρό-
σκτησης εργασιών. Ειδικότερα για το δείκτη ζη-
μιών, η περιγραφική στατιστική ανάλυση ανά α-
σφαλιστική επιχείρηση για το 2013 έδειξε ότι ο 
σταθμισμένος μέσος όρος του δείγματος των α-
σφαλιστικών επιχειρήσεων ήταν 18,4%. Από την 
ανάλυση των υπόλοιπων δεικτών προκύπτει ότι η 
διάμεσος12 ήταν 16,8%, το πρώτο και τρίτο τεταρ-
τημόριο13 ήταν 5,6% και 37,7% αντιστοίχως, άρα 
το ενδοτεταρτημοριακό εύρος (εντός του οποίου 
συγκεντρώνεται το 50% των παρατηρήσεων που 
περιβάλλουν τη διάμεσο) έφτασε το 32,1%.

Συγκρίνοντας το πλήθος συμβολαίων με την πα-
ραγωγή ασφαλίστρων, διαπιστώνεται ότι η Γενική 
αστική ευθύνη μείωσε ελαφρά τη συμμετοχή της 
στο πλήθος συμβολαίων από το 56,4% στο 51,8% 
όμως εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγάλη πλειο-
ψηφία των συμβολαίων.

Παρ’όλα αυτά συμμετέχει μόνο κατά 25,9% στην 
παραγωγή ασφαλίστρων. Ως αποτέλεσμα, όλοι οι 
άλλοι κλάδοι εμφανίζουν πολύ μεγάλη συμμετοχή 
στην παραγωγή ασφαλίστρων, δυσανάλογη ως 
προς την αντίστοιχη συμμετοχή του πλήθους συμ-
βολαίων.

Συγκρίνοντας το πλήθος των πληρωθεισών α-
ποζημιώσεων με τα αντίστοιχα ποσά, φαίνεται ότι 
η γενική αστική ευθύνη αποζημίωσε το 32,6% των 
περιπτώσεων (2012: 65,4%) αλλά με το 36,9% των 
ποσών. Απόσταση υπάρχει και στην ευθύνη στελε-
χών διοίκησης όπου αντιστοιχούσαν το 1,4% των 
περιπτώσεων αλλά το 14,1% των ποσών.Αξίζει να 
σημειωθεί η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής 
των συμβολαίων των ιατρών

στο σύνολο, ενώ αντίθετα μείωσαν το μερίδιό 
τους τα συμβόλαια των διαμεσολαβούντων, ενώ 
το μερίδιο συμμετοχής της παραγωγής ασφαλί-
στρων των ιατρών είναι σαφώς μικρότερο από την 
αναλογία του πλήθους των συμβολαίων τους. Τα 
ασφαλιστήρια συμβόλαια ιατρών αντιπροσωπεύ-
ουν το 54,4% του πλήθους ενώ παράγουν μόνο το 
39,3% των ασφαλίστρων. Παρομοίως, τα ασφαλι-
στήρια συμβόλαια των ασφαλιστικών διαμεσολα-
βητών αποτελούν το 29,8% του πλήθους αλλά μό-
νο το 16,4% της παραγωγής ασφαλίστρων. Σημει-
ώνεται ότι η  υπηρεσία μελετών και στατιστικής 
της ΕΑΕΕ κατέγραψε, μελέτησε και παρουσίασε  τα 
στατιστικά στοιχεία του κλάδου της Γενικής αστι-
κής ευθύνης για το 2013 ,ενώ είναι η  τέταρτη συ-
νεχόμενη χρονιά κατά την οποία πραγματοποιείται 
η συγκεκριμένη έρευνα. Η καθοδήγηση της μελέ-
της έγινε από την επιτροπή Αστικής ευθύνης και Ε-
παγγελματικών ευθυνών της ΕΑΕΕ.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη ανταπο-
κρίθηκαν σε ενιαίο ερωτηματολόγιο το οποίο ζη-
τούσε πληροφόρηση σχετικά με τα στοιχεία του 
κλάδου (παραγωγή ασφαλίστρων, αποζημιώσεις, 
προβλέψεις κτλ.) τα οποία αφορούσαν στο οικονο-
μικό έτος 2013. Συνολικά, συλλέχθηκαν 22 απα-
ντήσεις από ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη οι 
οποίες συγκέντρωσαν μερίδιο 92,7% επί της παρα-
γωγής ασφαλίστρων του κλάδου Γενικής αστικής 
ευθύνης το 2012.

κλάδος Αστικής Ευθύνης 

Τα περισσότερα συμβόλαια είναι γιατρών και ασφαλιστών!
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Τα 10,9 εκατ. ευρώ το έφθασε η  παραγωγή  ασφαλί-
στρων του συνόλου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιήθηκαν στην αγορά στον κλάδο 

πλοίων το 2013 - μέρος του οποίου αποτελούν οι ασφαλί-
σεις σκαφών αναψυχής οι οποίες ήταν αντικείμενο της πα-
ρούσας μελέτης της ΕΑΕΕ - καταγράφοντας  μείωση κατά 
15,6% σε σχέση με το 2012. Ομοίως, ο κλάδος αστικής ευ-
θύνης πλοίων εκτιμάται ότι είχε παραγωγή 6,0 εκατ. € η ο-
ποία επίσης ήταν μειωμένη κατά 2,9% σε σχέση με το 2012. 
Συνεπώς η παραγωγή ασφαλίστρων της αγοράς για τις α-
σφαλίσεις πλοίων συνολικά υπολογίζεται ότι ανήλθε στα 
16,8 εκατ. € το 2013,ενώ η παραγωγή ασφαλίστρων για τις 
ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής το 2013  έφτασε τα 10,0 ε-
κατ. €, από τα οποία τα 3,3 εκατ. € αναλογούσαν στην ασφά-
λιση της αστικής ευθύνης των σκαφών.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις στη σχετική έρευνα με ερω-
τηματολόγιο των 19 ασφαλιστικών επιχειρήσεων - μελών 
της ΕΑΕΕ που δραστηριοποιούνται στην ασφάλιση σκαφών 
αναψυχής, η εγγεγραμμένη παραγωγή πρωτασφαλίστρων 
στο σύνολο των καλύψεων στα σκάφη αναψυχής έφτασε 
τα 9,5 εκατομμύρια ευρώ για το 2013, εκ των οποίων τα 3,3 
εκατομμύρια ευρώ αφορούσαν στην κάλυψη της αστικής 
ευθύνης. Το απόθεμα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων 
στο τέλος της χρονιάς μειώθηκε στα 4 εκατομμύρια ευρώ 
από τα 4,6 εκατομμύρια ευρώ στην αρχή της χρονιάς.

Οι συνολικές καταβολές για αποζημιώσεις κατά τη διάρ-
κεια του έτους ήταν 4,1 εκατομμύρια ευρώ για 659 απαιτή-
σεις. Το απόθεμα εκκρεμών ζημιών στο τέλος του 2013 αυ-
ξήθηκε στα 10,9 εκατομμύρια ευρώ από τα 10,1 εκατομμύ-
ρια ευρώ και αφορά σε 638 περιπτώσεις. Κατά τη διάρκεια 
του 2013, τα δικαιώματα συμβολαίου έφτασαν στα 1,4 εκα-
τομμύρια ευρώ και οι προμήθειες τα 1,8 εκατομμύρια ευ-
ρώ.

Ο υπολογιζόμενος δείκτης ζημιών του κλάδου για το 
2013, με βάση το οικονομικό έτος, ήταν 42,6% (55,7% το 
2012) και το κόστος πρόσκτησης εργασιών 19,2% (από 
18,2% το 2012). Το ποσοστό του δικαιώματος συμβολαίου 
επί των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων κυμάνθηκε κατά μέ-
σον όρο στο 15,1%, από 13,9% το 2012. Αντιστοίχως, στους 
λοιπούς κλάδους ασφάλισης κατά Ζημιών (δηλαδή χωρίς 
την Αστική ευθύνη οχημάτων), ο δείκτης ζημιών για το 
2012 ήταν 27,5%, το κόστος πρόσκτησης εργασιών 16,4% 
ενώ το δικαίωμα συμβολαίου 15,4%.

Ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων σκαφών είναι 
αυτά της προσωπικής αναψυχής, ενώ τα επαγγελματικά 
σκάφη αναλογικά υπερέχουν στις αποζημιώσεις. Ως τρόπο 
κίνησης, η πλειοψηφία των ασφαλισμένων σκαφών διαθέ-
τει μηχανοκίνηση αλλά τα ιστιοπλοϊκά σκάφη έχουν μεγα-
λύτερη μέση ασφαλιζόμενη αξία. Σε σχέση με το 2012, το 
μερίδιο των ιστιοπλοϊκών στο σύνολο των ασφαλιζομέ-
νων σκαφών μειώθηκε ως προς το πλήθος αλλά αυξήθη-
κε ως προς την ασφαλιζόμενη αξία.

Οι κύριες αιτίες όσον αφορά το ποσό καταβολής αποζη-
μίωσης είναι αυτές της πρόσκρουσης/σύγκρουσης, των 
μηχανικών βλαβών και των ζημιών στο ελικοαξονικό σύ-
στημα. Η μέση αποζημίωση, η οποία γνώρισε μείωση από 
12,3 χιλ. ευρώ στα 7,7 χιλ. ευρώ συνολικά, όταν εξετάζεται 
ανά αιτία ζημιάς φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερη στα αίτια της 
προσάραξης, των μηχανικών βλαβών και των ζημιών στο 
ελικοαξονικό σύστημα.

Από τη μελέτη των στοιχείων των αποζημιώσεων ανά έ-
τος έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο δείκτης ζημιών 
του κλάδου εκτιμάται στο 42,9% κατά μέσον όρο τα πέντε 
τελευταία έτη (2009-2013).

Η καθοδήγηση της έρευνας έγινε από την αρμόδια Υποε-
πιτροπή ασφαλίσεων σκαφών και αεροσκαφών της Επι-
τροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών και Σκα-
φών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Μείωση 15,6% στην παραγωγή ασφαλίστρων στον κλάδο πλοίων






