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Συνέχεια στις σελίδες 2

Του Λάμπρου Κάράγεώργου

Συνταγματικό κρίνει τον νόμο 4092/2012 o  οποίος στο άρθρο 4 περιλαμ-
βάνει τις πολυσυζητημένες αλλαγές στα όρια αποζημίωσης του Επικουρι-
κού Κεφαλαίου, η εισήγηση του Αρεοπαγίτη Παναγιώτη Χατζηστεφάνου 

προς το Πρώτο Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου το οποίο καλείται να εκδικά-
σει αίτηση αναίρεσης της εκδοθείσας κατά την ειδική διαδικασία των διαφο-

ρών για ζημιές από αυτοκίνητο υπ  αριθμό  345/2013 απόφασης του Τριμελούς 
Εφετείου Ιωαννίνων. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δείχνει ότι η δικαιοσύνη 
στη χώρα μας στέκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Η υπόθεση επρόκειτο να δικα-
στεί τις προηγούμενες ημέρες στον Άρειο Πάγο, ωστόσο πήρε αναβολή για τον 
Ιανουάριο λόγω ασθένειας ενός εκ των δικηγόρων που ζητούν να χαρακτηρι-
στεί αντισυνταγματικός ο νόμος.

Ειδικότερα στην εισήγηση μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι α) Ο θεσμοθετηθείς 

Τι θα ισχύει για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια της Citibank στην Ελλάδα Σελίδα 7

Αφιερωμένη σε επιχειρήσεις που τόλμησαν, καινοτόμησαν και πέτυχαν μέσα στην κρί-
ση, ήταν η βραδιά της 29ης  Σεπτεμβρίου, που διοργάνωσε το Επαγγελματικό Επιμελη-
τήριο της Αθήνας, με  χορηγούς επικοινωνίας το Nextdeal και το Ασφαλιστικό ΝΑΙ .

Θετική εισήγηση στον Άρειο Πάγο 
για το Επικουρικό Κεφάλαιο

Υπέρ  του νόμου που μειώνει τα όρια αποζημιώσεων  

Ε.Ε.Α.: Βράβευσε τις καινοτόμες επιχειρήσεις
Digital Insurer με 
την ψηφιακή 
τεχνολογία 
σύμμαχο όλων των 
δικτύων διανομής

Interamerican
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Θετική εισήγηση στον Άρειο Πάγο για το Επικουρικό Κεφάλαιο

Τη σταθερά ανοδική πο-
ρεία της Εθνικής Ασφα-
λιστικής επιβεβαιώνουν 

τα αποτελέσματα του α’ εξα-
μήνου του έτους και όπως 
τονίζεται η  συνεχιζόμενη 
βελτίωση των οικονομικών 
μεγεθών της εταιρίας είναι 
το αποτέλεσμα της δυναμι-
κής που αναπτύσσει το παρα-
γωγικό της δίκτυο, της καλής 
διαχείρισης των λειτουργι-
κών της εξόδων αλλά και της 
περαιτέρω ισχυροποίησης 
της κεφαλαιακής της επάρ-
κειας.  Η  παραγωγή το α’ ε-
ξάμηνο του 2014 διαμορφώ-
θηκε στα €360 εκατ. έναντι 
€324 εκατ. την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο. Στον κλάδο Ζωής η παραγωγή 
αυξήθηκε κατά 19,7% σε σχέση με το αντίστοιχο 
εξάμηνο του 2013 φθάνοντας τα €228 εκατ. 

Εντυπωσιακή άνοδο 27,3% σημείωσε η νέα πα-
ραγωγή στον κλάδο Ζωής που διαμορφώθηκε σε 
€25,2 εκατ. για το εξάμηνο 2014 έναντι €19,8 ε-

κατ. για το πρώτο εξάμηνο 
του 2013.

Η εταιρία έχοντας σταθε-
ροποιηθεί σε κερδοφόρα α-
ποτελέσματα, παρά τη δύσκο-
λη οικονομική συγκυρία, πα-
ρουσιάζει κέρδη προ φόρων 
€52,4 εκατ. και κινείται εντός 
του προϋπολογισμού για το 
2014. Παράλληλα, βελτιώνει 
τον δείκτη κεφαλαιακής ε-
πάρκειας (SolvI) ο οποίος δι-
αμορφώνεται στο 608% ένα-
ντι 288% στο α’ εξάμηνο του 
2013 και 528% στο τέλος του 
προηγούμενου έτους.

Η εξέλιξη της κερδοφορίας 
είναι αποτέλεσμα και του συ-
νεχούς ελέγχου του κόστους 

ζημιών ιδιαίτερα στους γενικούς κλάδους, όπου 
ο συγκεκριμένος δείκτης ζημιών (LossRatio) δι-
αμορφώθηκε στα 40,8% το εξάμηνο 2014 από 
44,4% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Τέλος σημειώνεται ακόμη ότι η Εθνική Ασφα-
λιστική επενδύει στο μέλλον, αυξάνοντας διαρ-

κώς τα μερίδια της στην αγορά και πραγματοποι-
εί όλα όσα θα της επιτρέψουν να προσφέρει τις 
αρτιότερες δυνατές λύσεις στους πελάτες της. Ε-
πίσης, πραγματοποιεί σειρά επενδύσεων στις υ-
ποδομές της με στόχο τον συνεχή εκσυγχρονισμό 
της λειτουργίας της και τον περιορισμό του κό-
στους της.

Agency της Εθνικής Ασφαλιστικής  
από την LIMRA

Παράλληλα η Εθνική Ασφαλιστική, με γνώμο-
να την αρχή ότι η εκπαίδευση αποτελεί ικανή και 
αναγκαία συνθήκη για την υγιή ανάπτυξη των ερ-
γασιών της, συνεργάζεται με τον διεθνή εκπαι-
δευτικό οργανισμό LIMRA International και υλο-
ποιεί μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων, α-
ποδεικνύοντας έτσι έμπρακτα την υποστήριξή της 
στο δίκτυο των συνεργατών της. Βασικός σκοπός 
της σημαντικής αυτής επένδυσης, εν μέσω μιας 
δύσκολης οικονομικά περιόδου για τη χώρα μας, 
είναι όπως επισημαίνει η εταιρία,η υποστήριξη 
και αναβάθμιση του ρόλου του Manager του δι-
κτύου Agency.

Μέσω της προσφοράς ουσιαστικών εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων που οδηγούν στην εμπέδω-

ση των σχετικών επαγγελματικών πρακτικών, ε-
πιτυγχάνεται η αποδοτικότερη λειτουργία του δι-
κτύου συνεργατών και η αύξηση της αποτελεσμα-
τικότητας και της παραγωγικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκε ένα μοναδι-
κό, για τα σημερινά ελληνικά δεδομένα, αρθρωτό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, από το Φεβρουάριο του 
2013 μέχρι τον Ιούνιο του 2014 το οποίο περι-
λάμβανε πλήθος επιμέρους εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα Management 
Skills Seminar (MSS), Financial Management 
Development Program (FMDP), Field 
Management Seminar (FMS), Profitable 
Management Workshop (PMW), συναποτελούν 
πακέτο Προγραμμάτων του εκπαιδευτικού οργα-
νισμού, συνολικής διάρκειας 25 ημερών, στο ο-
ποίο συμμετείχαν 60 Agency και Unit Managers 
και το οποίο, μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του, 
οδήγησε στην απόκτηση του διεθνούς αναγνωρι-
σμένου τίτλου: CIAΜ (Chartered Insurance 
Agency Manager).Εκπαιδευτής στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα ήταν o κ. Μανώλης Κυριάκου, ανώ-
τερος διαπιστευμένος εισηγητής της. LIMRA 
International.

O διευθύνων σύμβουλος κ. Σπύρος 
Μαυρόγαλος

Εθνική Ασφαλιστική: Σταθερά κερδοφόρα πορεία παρά την κρίση

ποσοτικός περιορισμός της οφειλόμενης χρηματικής ικανοποίησης 
λόγω ψυχικής οδύνης δεν αντίκειται στο προαναφερόμενο άρθρο 1 
παρ. 4 της 84/5/ΕΟΚ δεύτερης Οδηγίας του Συμβουλίου της 
30.12.1983 (ήδη άρθρο 10 παρ. 1 της 2009/103/ΕΚ κωδικοποιητι-
κής Οδηγίας του Συμβουλίου της 16.9.2009). Τούτο δε διότι από τη 
διατύπωση της διάταξης αυτής και το πνεύμα της Οδηγίας, συνάγε-
ται ότι επιτάσσει αυτή μόνο την αποζημίωση των θυμάτων τροχαί-
ων ατυχημάτων και όχι και της οικογένειάς τους. Αυτό επιβεβαιώ-
νεται και από τη ρητή επίκληση στην 14η αιτιολογική σκέψη της ως 
άνω κωδικοποιητικής οδηγίας 2009/103/ΕΚ, της ανάγκης να εξα-
σφαλιστεί μέσω του οργανισμού που προβλέπεται στο άνω άρθρο 
1 παρ. 4 ότι «το θύμα δε θα παραμείνει χωρίς αποζημίωση στην πε-
ρίπτωση που το όχημα που προξένησε το ατύχημα δεν είναι ασφα-
λισμένο ή είναι αγνώστων στοιχείων» . Συνεπώς, η Οδηγία δεν ε-
πιτάσσει  την ικανοποίηση για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχι-
κής οδύνης κατά την έννοια του άρθρου 932 ΑΚ, για το λόγο ότι αυ-
τή δεν συνιστά αξίωση αποζημίωσης του ίδιου του θύματος, αλλά 
τρίτων προσώπων, ήτοι της οικογένειάς του. Στη συνέχεια, από την 
αιτιολογική έκθεση του ως άνω Ν. 4092/2012 προκύπτει, ότι τόσο 
ο προαναφερόμενος περιορισμός όσο και ο περιορισμός της οφειλό-
μενης από το ΕΚ αποζημίωσης προβλέφθηκαν για να εξασφαλίσουν 
τη βιωσιμότητα του ΕΚ, το οποίο παρουσιάζει έλλειμμα επτακοσίων 
εκατομμυρίων (700.000.000) ευρώ, ελήφθησαν δε αυτοί (περιορι-
σμοί) κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης που περνά η Χώρα 
αλλά και της οικονομικής κρίσης του ΕΚ. Ενόψει δε του ότι το ΕΚ ε-
πιτελεί, κατά τα προαναφερόμενα, λειτουργία δημοσίου συμφέρο-
ντος και οιονεί κοινωνικής ασφάλισης, παραβίαση της καθιερούμε-
νης με το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος αρχής της αναλογικότη-
τας δεν προκύπτει. Και τούτο διότι η συνέχιση της επιβίωσης του ΕΚ 
συνιστά ωφέλεια ανώτερη από τον περιορισμό των δικαιωμάτων 
των ζημιουμένων, αφού, αν έπαυε η λειτουργία του ΕΚ, αυτό θα είχε 
ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη ζημιά των ζημιουμένων, αλλά και του 
Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο θα έφερε ευθύνη, έναντι τουλάχιστον, 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη εφαρμογή της πιο πάνω κωδικοποι-
ητικής Οδηγίας 2009/103/ΕΚ.

β) Η αναδρομική ισχύς του Ν. 4092/2012 δεν προσκρούει ούτε στο 
άρθρο 17 παρ. 1 Σ, ούτε στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτο-
κόλλου της ΕΣΔΑ, υπό την έννοια ότι «οι «γεγεννημένες αξιώσεις 

κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου» εμπίπτουν στην έννοια του όρου 
«περιουσία» και ότι, άρα, με τις ρυθμίσεις αυτές και εφόσον υπάρχει 
νόμιμη προσδοκία δικαστικής ικανοποίησης των δικαιούχων στε-
ρούνται αυτοί την περιουσίας  τους. Τούτο δε διότι: βα) με τις ρυθμί-
σεις αυτές επέρχεται απλός ποσοτικός περιορισμός και όχι ολοσχε-
ρής στέρηση των αξιώσεων των δικαιούχων, ενώ σε κάθε περίπτω-
ση οι δικαιούχοι δεν εξαρτώνται για την ικανοποίηση των αξιώσεων 
τους αποκλειστικά από το ΕΚ, δεδομένου ότι διατηρούν το δικαίωμα 
να στραφούν, για το σύνολο των αξιώσεων τους ή συμπληρωματικά, 
κατά του υπαιτίου η οποιουδήποτε  άλλου υπόχρεου προσώπου, ββ) 
ο νομοθέτης μπορεί, με βάση τις ως άνω διατάξεις του συντάγματος 
και του άρθρου 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, να 
θεσπίζει νόμους περιοριστικούς των περιουσιακών δικαιωμάτων 
για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και των δικαιω-
μάτων των άλλων και επομένως και νόμους με αναδρομική δύναμη, 
υπό την προϋπόθεση ότι σέβεται τα τελεσιδίκως κριθέντα (ΑΠ 

1823/2005), γ) με την εν λόγω ρύθμιση ούτε το δεδικασμένο ανατρέ-
πεται, ούτε καταργούνται εκκρεμείς δίκες ενώπιον αναιρετικού δικα-
στηρίου, ούτε θίγονται απαιτήσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί ορι-
στικές απλώς αποφάσεις και δ) η αναδρομικότητα πρέπει να θεωρη-
θεί επιβεβλημένη για λόγους ισότητας, δηλαδή για να μην επαφεθεί 
ο περιορισμός των αποζημιώσεων στο τυχαίο γεγονός της έναρξης 
της τυπικής ισχύος του ν. 4092/2012 και του χρόνου επέλευσης της 
ζημιάς. Θα ήταν άνισο ο μία ημέρα πριν από την έναρξη της τυπικής ι-
σχύος του άνω νόμου ζημιωθείς να μπορούσε να αξιώνει πλήρη α-
ποζημίωση, ενώ ο μετά μία ημέρα ζημιωθείς μειωμένη αποζημίωση 
(βλ. ΦΚ Σπυρόπουλος, από 14.12.2012 γνωμοδότηση).

γ) το ευνοϊκό επιτόκιο του 6% για τους τόκους που βαρύνουν το ΕΚ 
δεν αντίκειται στο Σύνταγμα (άρθρ. 4 παρα1) ή στην ΕΣΔΑ (άρθρ. 6 
παρ. 1) ή στη διάταξη του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτο-
κόλλου της ΕΣΔΑ και τούτο διότι επιβλήθηκε από λόγους γενικότε-
ρου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος.

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Υπέρ του νόμου που μειώνει 
τα όρια αποζημιώσεων  
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ΕΑΕΕ: Νέα αύξηση 
παραγωγής στις 
ασφαλίσεις Ζωής 

για πέμπτο μήνα καταγράφεται σε  μη-
νιαία βάση  αύξηση  παραγωγής στις 

ασφαλίσεις Ζωής, σύμφωνα με τη μελέτη 
της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελ-
λάδος  για το επτάμηνο Ιανουαρίου- Ιου-
λίου 2014. Ειδικότερα, η παραγωγή α-
σφαλίστρων στο επτάμηνο ήταν 
2.263.868.833,56 ευρώ, καταγράφοντας  
μείωση -1,7% σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα του  2013. Στις  ασφαλίσεις  κα-
τά Ζημιών η Αστική Ευθύνη οχημάτων 
σημείωσε πτώση -10,9% στα 
598.419.029,46 ευρώ. 

Συνολικά ανταποκρίθηκαν 58 ασφαλι-
στικές επιχειρήσεις-μέλη οι οποίες συ-
γκέντρωναν το 91,3% της παραγωγής α-
σφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζη-
μιών και το 98,7% των ασφαλίσεων Ζωής 
το 2012. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 
21 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις 
Ζωής και 48 στις ασφαλίσεις κατά Ζη-
μιών. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της έ-
ρευνας προκύπτουν από τις δηλώσεις 
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι ο-
ποίες δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς 
ελεγκτές. 

Επισημαίνεται  ότι αν αφαιρεθεί η επί-
δραση του κλάδου Ασφαλίσεις Ζωής συν-
δεδεμένες με επενδύσεις, η παραγωγή 
των ασφαλίσεων Ζωής συνολικά είναι 
αυξημένη κατά 1,8% σε σχέση με τον α-
ντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2013 ε-
νώ, αντιστοίχως, η συνολική παραγωγή 
ασφαλίστρων (Ζωής και Ζημιών) είναι 
μειωμένη κατά 4,7%.

Μείωση 5,6% στην 
παραγωγή ασφαλίστρων 
του κλάδου μεταφερόμενων 
εμπορευμάτων

Mειώθηκε κατά 5,6% η παραγωγή του 
κλάδου των μεταφερόμενων εμπορευ-
μάτων του συνόλου της ασφαλιστικής α-
γοράς το  2013 και εκτιμάται ότι έφτασε τα 
22,3 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, όπως προέκυψε από την 
έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχει-
ρήσεων-μελών της ΕΑΕΕ, ο δείκτης ζη-
μιών του κλάδου μειώθηκε ελαφρώς στο 
24,6% από 25,6%, το 2012.

Η μέση πληρωθείσα ζημιά αυξήθηκε 
στα 3.236 € από 2.687 € το 2012, ενώ η 
μέση εκκρεμής ζημιά μειώθηκε από τα 
6.154 € το 2012 στα 5.522 € το 2013. Από 
τη μελέτη των στοιχείων για το οικονομι-
κό έτος 2013, διαπιστώνεται ακόμη μείω-
ση των εκκρεμών αποζημιώσεων ως πο-
σοστό της παραγωγής ασφαλίστρων από 
το 92,0% το 2012 στο 84,8% το 2013. Πα-
ρομοίως, οι εκκρεμείς αποζημιώσεις μει-
ώθηκαν ως ποσοστό των ζημιών οι οποί-
ες συνέβησαν κατά τη διάρκεια του έτους 
από το 349,7% το 2012 στο 342,2% το 
2013.
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Νέες συλλογικότητες 
στους ασφαλιστές

Όλοι συμφωνούν ότι στον κλάδο των α-
σφαλιστικών διαμεσολαβητών όπως άλλω-
στε και γενικότερα στην κοινωνία υπάρχει έ-
να έλλειμμα συμμετοχής στους συλλόγους 

είτε πρόκειται για τον 
Πανελλήνιο Σύλλογο 
Ασφαλιστικών Συμβού-
λων (ΠΣΑΣ), είτε για τον 
Πανελλήνιο Σύνδεσμο 
Συντονιστών Ασφαλι-
στικών Συμβούλων 
(ΠΣΣΑΣ), είτε για τον 
Σύνδεσμο Μεσιτών Α-

σφαλίσεων (ΣΕΜΑ), είτε πρόκειται για την 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών 
Πρακτόρων

(ΠΟΑΠ), είτε την Ένωση Επαγγελματιών 
Ασφαλιστών Ελλάδος.

Αν και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η ει-
κόνα δεν είναι ίδια σε όλους τους φορείς π.χ. 
η συμμετοχή του ΠΣΣΑΣ και του ΣΕΜΑ είναι 
αναλογικά καλύτερη από ό,τι σε άλλους συν-
δέσμους, εν τούτοις το πρόβλημα υφίσταται 
και προβληματίζει όλες τις υγιείς συνδικαλι-
στικές δυνάμεις των διαμεσολαβητών.

Όλοι συμφωνούν ότι κάτι πρέπει να γίνει 
για να αλλάξει αυτή η εικόνα ωστόσο μέχρι 
στιγμής δεν εκδηλώνονται κάποιες πρωτο-
βουλίες.

Μετά και τη θετική εμπειρία ορισμένων 
παρεμβάσεων του Επαγγελματικού Επιμε-
λητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), όπως οι εκδηλώ-
σεις στο Μέγαρο Μουσικής, φαίνεται ότι πε-
ριθώρια παρεμβάσεων υπάρχουν. Μήπως 
λοιπόν ήρθε η ώρα για τη δημιουργία νέων 
συλλογικοτήτων στους διαμεσολαβούντες, 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα εγκαταλει-
φθούν οι παραδοσιακοί χώροι όπως οι σύλ-
λογοι και οι σύνδεσμοι;

Θέσεις

Η Νο1 δεκαπενθήμερη έκδοση για την ασφαλιστική αγορά 
και τον χρηματοοικονομικό χώρο
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
ΔΙΣΤΡΑΤΟ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΕΠΕ
e-mail: info@spiroueditions.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Λάμπρος Καραγεώργος
Συντάσσεται από συντακτική ομάδα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ VIDEO:  
Κωστής Ε. Σπύρου
ΣΚΙΤΣΟ: Ελπίδα Σπύρου
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Κώστας Παπαντωνόπουλος
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Γεωργία Καλτσώνη
ΥΠΕΥΘ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Γεωργία Καλτσώνη
ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Εύα Καμινάρη
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ: Γιάννης Γ. Μπουκουβάλας
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Γιάννης Γ. Μπουκουβάλας
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: IRIS ΑΕΒΕ
ΔΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 2,00 ΕΥΡΩ
ΕΤΗΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 50,00 ΕΥΡΩ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 100,00 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ: Φιλελλήνων 3, Σύνταγμα, 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 210 3229394, Fax: 210 3257074
Α.Φ.Μ. 095606935, Δ.Ο.Υ. Δ’ ΑΘΗΝΩΝ
e-mail: info@nextdeal.gr
website: www.nextdeal.gr
Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια που στέλνονται στην εφημε-
ρίδα δεν εκφράζουν απαραιτήτως και τις απόψεις του εντύπου.

Του Λάμπρου  
Καραγεώργου

Στην αναδιάρθρωση 
της δραστηριότητας 
και λειτουργίας της 

σε επίπεδο Ευρώπης, 
Μέσης Ανατολής και Α-
φρικής, ως μέρος της 
πρωτοβουλίας “Project 
Evolution”, που στοχεύει, 
εν όψει της εφαρμογής 
του Solvency II, να δημι-
ουργήσει τη βέλτιστη ε-
ταιρική οργανωτική δομή 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
για ακόμα μεγαλύτερη α-
νάπτυξη στο μέλλον, 
προχωρά η MetLife. Η 
νέα δομή "θα προσφέρει 
μεγαλύτερη προστασία 
του πελάτη, αποτελεσμα-
τικότερη διαχείριση κε-
φαλαίων, υψηλότερη πα-
ραγωγικότητα και καλύ-
τερη διαχείριση κινδύ-
νων" όπως τονίζει ο κ. 
Michel Khalaf, President 
Europe, Middle East and 
Africa (EMEA) της 
MetLife.

Με βάση τη νέα δομή η Περι-
φέρεια της Ευρώπης, Μέσης Α-
νατολής και Αφρικής (ΕΜΕΑ), 
θα αποτελείται πλέον από τρεις 
επιμέρους περιοχές. 

Την Κεντρική και Δυτική Ευ-
ρώπη  με επικεφαλής τον Dirk 
Ostijn και θα περιλαμβάνει Με-
γάλη Βρετανία, Ισπανία, Πορτο-
γαλία, Γαλλία, Ιταλία, Βουλγα-
ρία, Σλοβακία, Ρουμανία, Κύ-
προς, Τσεχία, και Ουγγαρία, την 
Ανατολική και Νότια Ευρώπη 
με επικεφαλής τον Eric Clurfain 
και θα περιλαμβάνει Πολωνία, 
Ελλάδα, Ρωσία, και Ουκρανία, 
και τέλος την Μέση Ανατολή και 
Αφρική με επικεφαλής το Julio 
Garcia Villalon και θα περιλαμ-
βάνει τον Περσικό Κόλπο, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυ-
πτο, το Λίβανο, την Ιορδανία  και την Τουρκία. 

Στη νέα οργανωτική δομή, τόσο σε επίπεδο περιφέρει-
ας EMEA όσο και στην περιοχή Ανατολική και Νοτιά Ευ-
ρώπη, σημαντικούς ρόλους θα αναλάβουν Έλληνες στε-

λέχη που προέρχονται α-
πό τη Metlife Ελλάδος. 
Με αφορμή αυτό το γεγο-
νός, ο Δημήτρης Μαζαρά-
κης, διευθύνων σύμβου-
λος της MetLife Ελλάδος 
σημείωσε ότι  η Ελλάδα 
διαθέτει ιδιαίτερα προικι-
σμένα στελέχη με ικανό-
τητες και αξίες, ενώ ανα-
φερόμενος στις αλλαγές 
στην οργανωτική δομή 
του EMEA δήλωσε ότι  
σημερινό περιβάλλον χα-
ρακτηρίζεται από μετα-
βλητότητα, αβεβαιότητα, 
πολυπλοκότητα, και ασά-
φεια, γεγονός το οποίο 
αυξάνει την ταχύτητα των 
αλλαγών. Οι οργανισμοί 
πρέπει να προσαρμόζο-
νται και να εξελίσσονται 
ώστε να ανταποκρίνονται 
με επιτυχία στις νέες προ-
κλήσεις,οι  πρόσφατες 
αλλαγές σε επίπεδο Ε-
ΜΕΑ δεν επηρεάζουν την 
MetLife Ελλάδος η οποία 

είναι καλά τοποθετημένη στην 
Ελληνική αγορά, έχει αντιμε-
τωπίσει τις προκλήσεις του ε-
ξωτερικού περιβάλλοντος και 
είναι έτοιμη να αξιοποιήσει τις 
ευκαιρίες που ταυτόχρονα α-
ναδύονται, τόνισε ο κ. Δημή-
τρης Μαζαράκης.

Ανεξάρτητα από τις πιο πά-
νω εξελίξεις, ο Μιχάλης Χα-
τζηδημητρίου, Regional Head, 
Eastern & Southern Europe, 
έπειτα από μια ιδιαίτερα επιτυ-
χημένη καριέρα 32 ετών στην 
Alico και την MetLife, αποφά-
σισε να συνταξιοδοτηθεί στο 
τέλος του έτους, έχοντας ενη-
μερώσει για αυτή του την προ-
σωπική επιθυμία την εταιρία 

από τις αρχές του 2014. Είναι ένας ξεχωριστός άνθρω-
πος με ηγετικά στοιχεία και ισχυρές αξίες που βοήθησαν 
πολύ την εταιρεία σχολίασε μεταξύ  άλλων  για την  απο-
χώρηση του κ. Χατζηδημητρίου, ο Michel Khalaf, 
President Europe, Middle East and Africa.

Την έναρξη κύκλου σπουδών για 
την απόκτηση Πιστοποιητικού Ε-
πιπέδου Α’ της Τράπεζας της Ελ-

λάδος, ανακοίνωσε ο όμιλος Ιντερ-
σαλόνικα στην έδρα του στη Θεσσα-
λονίκη. Τα μαθήματα που θα αρχί-
σουν τη Δευτέρα 10/11/2014 θα διε-
ξαχθούν στην έδρα του ομίλου, στο 
15ο χλμ Θεσ/νίκης-Περαίας και θα 
διαρκέσουν έξι μέρες, μέχρι το Σάβ-
βατο 15/11/2014, σε συνολικά 30 δι-

δακτικές ώρες. 
Το κόστος των μαθημάτων είναι 

100 €, ενώ για επιχειρήσεις με άνω 
των 3 συμμετοχών, υπάρχει η δυνα-
τότητα διεξαγωγής μαθημάτων στο 
χώρο της ενδιαφερόμενης επιχείρη-
σης, με πρόγραμμα και ωράριο που 
θα συμφωνηθεί. Στους εγγεγραμμέ-
νους θα διανεμηθούν δωρεάν εκπαι-
δευτικές σημειώσεις και πρόσθετο 
υλικό όπου εμπεριέχονται οι παρου-

σιάσεις των εκπαιδευτών οι οποίοι 
θα αναλύσουν διεξοδικά την εξετα-
στέα ύλη και τεστ προσομοίωσης 
των εξετάσεων σύμφωνα με τα νέα 
δεδομένα. Όπως τονίζεται,η  υλικο-
τεχνική υποδομή, τα εποπτικά μέσα 
και οι έμπειροι εκπαιδευτές σε συν-
δυασμό με το ενδιαφέρον της διοίκη-
σης για εμπεριστατωμένη κατάρτιση 
και διαρκή επιμόρφωση όσων ασχο-
λούνται με την Ιδιωτική Ασφάλιση 

δημιουργούν άριστες προϋποθέσεις 
επιτυχίας στις εξετάσεις, που διορ-
γανώνονται από την Τράπεζα της Ελ-
λάδος, εφόσον βέβαια επιδείξουν α-
ντίστοιχη προσπάθεια και οι υποψή-
φιοι. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
λάβουν πληροφορίες σχετικά με την 
εγγραφή στον επόμενο κύκλο σπου-
δών από τον υπεύθυνο κ. Βαρσάμη 
Δημήτριο.

Όμιλος Ιντερσαλόνικα: Νέος κύκλος σπουδών

MetLife: Οργανωτικές αλλαγές 
σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική

Με χορηγό 
επικοινωνίας το 
Nextdeal.gr και το 
Ασφαλιστικό ΝΑΙ

Εκδήλωση  
για την ιδιωτική 
ασφάλιση στη 
Θεσσαλονίκη
ΜΕγΑλη εκδήλωση με θέμα την 
ιδιωτική ασφάλιση διοργανώ-
νουν για μια ακόμη φορά τα τρία 
μεγαλύτερα επαγγελματικά επι-
μελητήρια Αθηνών, Πειραιώς 
και Θεσσαλονίκης στη συμπρω-
τεύουσα, στις 10 Νοεμβρίου 
2014, την παραμονή της ημέρας 
της Ιδιωτικής Ασφάλισης. Χορη-
γός επικοινωνίας της εκδήλω-
σης είναι το Nextdeal.gr και το 
Ασφαλιστικό ΝΑΙ. Χαιρετισμό 
στην εκδήλωση, θα απευθύνει ο 
πρόεδρος της ΕΑΕΕ κ. Αλέξαν-
δρος Σαρρηγεωργίου, διευθύ-
νων σύμβουλος της Eurolife 
ERB Ασφαλιστικής, ενώ θα μιλή-
σουν οι κ.κ. Σπύρος Μαυρόγα-
λος, διευθύνων σύμβουλος της 
Εθνικής Ασφαλιστικής,
• Giuseppe Zorgno, διευθύνων 
σύμβουλος της AIG Ελλάς,
• Ερρίκος Μοάτσος, διευθύνων 
σύμβουλος της ΑΧΑ Ασφαλιστι-
κής,
• Κώστας Γιαννιώτης, αντιπρόε-
δρος και διευθύνων σύμβουλος 
του ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ,
• Κάρολος Σαΐας, διευθύνων 
σύμβουλος της Interasco,καθώς 
και ο πρόεδρος του Επικουρικού 
Κεφαλαίου κ. Δημήτρης Ζορ-
μπάς, γενικός διευθυντής της 
Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής.
Στην εκδήλωση έχουν κληθεί να 
παραστούν  ο Υπουργός Μακεδο-
νίας και Θράκης Γιώργος Ορφα-
νός, ο περιφερειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας Απόστολος Τζι-
τζικώστας και ο δήμαρχος Θεσ-
σαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης.

Οι  αλλαγές σε επίπεδο ΕΜΕΑ δεν επηρεάζουν την MetLife 
Ελλάδος τόνισε ο κ.Δημήτρης Μαζαράκης

Ο κ.Μιχάλης Χατζηδημητρίου αποχωρεί  
λόγω συνταξιοδότησης
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Εγγυημένο 
κοινωνικό 
εισόδημα  
η ΕισοΔηΜΑΤικη ενίσχυση 
των οικονομικά αδύναμων πο-
λιτών, η πρόσβαση τους σε ένα 
πλέγμα κοινωνικών υπηρεσιών 
καθώς και η επαγγελματική έ-
νταξη ή επανένταξη τους, είναι ο 
στόχος  του Εγγυημένου Κοινω-
νικού Εισοδήματος, που καθιε-
ρώνεται για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα και την πιλοτική εφαρ-
μογή του παρουσίασε ο υπουρ-
γός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης 
σε εκδήλωση του υπουργείου 
Εργασίας στο Ζάπειο, παρουσία 
του πρωθυπουργού Αντώνη Σα-
μαρά και του προέδρου του ΠΑ-
ΣΟΚ Ευάγγελου Βενιζέλου. Το 
πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πιλο-
τικά σε 13 δήμους της χώρας και 
θα καλύψει περίπου το 7% του 
πληθυσμού δηλαδή 700.000 ά-
τομα. Πρόκειται για τους δήμους 
Δράμας, Έδεσσας, Γρεβενών, Ι-
ωαννίνων, Καρδίτσας, Λευκά-
δας, Μεσολογγίου, Χαλκίδας, 
Καλλιθέας, Τρίπολης, Σάμου, Σύ-
ρου και Μαλεβιζίου Κρήτης.

Ως τη μεγαλύτερη κοινωνική 
μεταρρύθμιση χαρακτήρισε την 
εφαρμογή του ελάχιστου εγγυη-
μένου εισοδήματος ο υπουργός 
Εργασίας Γιάννης Βρούτσης,. Ό-
πως τόνισε ο υπουργός , η κρίση 
φανέρωσε με τον πιο εμφανή 
τρόπο τις στρεβλώσεις, τα κενά 
και τις αντιφάσεις του συστήμα-
τος κοινωνικής προστασίας 
στην Ελλάδα. 

«Σήμερα εγκαινιάζουμε στην 
Ελλάδα ένα εργαλείο κοινωνι-
κής πολιτικής για την προστασία 
των πιο αδύναμων για την κατα-
πολέμηση της φτώχειας και για 
την επανένταξη όσων κινδυνεύ-
ουν να μείνουν στο περιθώριο» 
ανέφερε ο πρωθυπουργός, Α-
ντώνης Σαμαράς, μιλώντας στην 
εκδήλωση. Αυτό έγινε εφικτό, 
είπε ο κ. Σαμαράς, «με τα πλεο-
νάσματα που βγάζει η χώρα και 
μπορεί να καλύπτει με τις δικές 
της δυνάμεις τις κοινωνικές α-
νάγκες». Τόνισε, ακόμη, ότι η 
κυβέρνηση βάζει μπροστά πράγ-
ματα που ήταν αδιανόητα μέχρι 
πριν από λίγο, αν και θα έπρεπε 
να έχουν γίνει, καθώς και ότι οι 
μεταρρυθμίσεις καθιστούν τη 
χώρα πιο αποτελεσματική και 
πιο δίκαιη. Η Ελλάδα αλλάζει 
σελίδα, οργανώνουμε τη χώρα 
μετά το μνημόνιο, ανέφερε στην 
ομιλία του ο πρόεδρος του ΠΑ-
ΣΟΚ  Ευάγγελος Βενιζέλος. 

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

Είµαστε εσύ.

Περιουσία |  Υγεία |  Σύνταξη |  Επιχείρηση

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

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

Βραβείο Καινοτομίας  
στη ΜΑTRIX 

Ο κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο κ. Δημήτρης Τσεσμετζόγλου  
και ο κ. Γιάννης Μανιάτης.

Η ΜΑTRIX Insurance & Reinsurance Brokers SA – Broker at 
Lloyd’s,ήταν μεταξύ των διακεκριμένων επιχειρήσεων που βραβεύθη-
κε στην εκδήλωση του Ε.Ε.Α.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, o CEO της MATRIX SA κ. Δημήτρης 
Τσεσμετζόγλου, αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνεργασία της εταιρίας 
με τo Cass Business School, η οποία στοχεύει στην μετεξέλιξη της πρό-
σφατης επιστημονικής έρευνας του συγκεκριμένου Πανεπιστημίου στον 
τομέα της αποθεματοποίησης των κλάδων ασφάλισης κατά Ζημιών, σε 
μια άρτια εμπορική εφαρμογή, κάτι που σε αυτό το επίπεδο υλοποιείται 
για πρώτη φορά.  

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Δ. Τσεσμετζόγλου, απευθυνόμενος στους πα-
ριστάμενους, υπουργούς, βουλευτές, μέλη της κυβέρνησης και εκπρο-
σώπους κρατικών φορέων, εξέφρασε την ευχή, η επόμενη συνεργασία 
της MATRIX SA να συναφθεί με ένα από τα πολλά και αξιόλογα ελληνι-
κά πανεπιστήμια: «Στόχος μας είναι να μεταφέρουμε το “Made in 
Greece” που αναφέρθηκε από τον κ. Μ. Σάλλα, σε όλο τον κόσμο. Αν δε, 
λάβει κανείς υπόψη του ότι στο CASS συνεργαζόμαστε με Έλληνες επι-
στήμονες, είναι νομίζω προφανής η ανάγκη να βρεθεί ταχύτατα ένα 
πλαίσιο σύμπραξης των επιχειρήσεων με τα ελληνικά πανεπιστήμια και 
ερευνητικά κέντρα ώστε να μπορέσουμε να εξαγάγουμε δυναμικά και 
αποτελεσματικά τόσο τεχνογνωσία όσο και καινοτομία».

Το Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Αθηνών τιμά 
τον Μίκη Θεοδωράκη

ΣΕ ΜΙΑ σεμνή τελετή, όπως ταιριάζει σε προσωπικότητες που έφθα-
σαν σε ύψιστα επίπεδα ανιδιοτελούς προσφοράς στον Ελληνικό λαό και 
στον κόσμο όλο, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών  βράβευσε 
τον Μίκη Θεοδωράκη. 

Ο πρόεδρος του ΕΕΑ κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, επισκέφθηκε τον 
Μίκη στο σπίτι του, κοντά στην Ακρόπολη, στις 23 Σεπτεμβρίου 2014 και 
του επέδωσε τιμητική πλακέτα εκ μέρους του Επιμελητηρίου. Η βρά-
βευση αφορούσε τη  συνολική προσφορά του Μίκη Θεοδωράκη ως 
μουσικοσυνθέτη, ως πολιτικού και ως αγωνιστή του λαού, της δημο-
κρατίας και της ελευθερίας. Ο εκδότης του Nextdeal κ. Ευάγγελος Σπύ-
ρου  που ήταν παρών στη συνάντηση κράτησε αρκετά στιγμιότυπα που 
θα δημοσιευθούν σε μια άλλη ευκαιρία, που θα φωτίζει τη μεγάλη προ-
σωπικότητα του Μίκη Θεοδωράκη και την προσφορά του στην Ελλάδα 
την οποία τίμησε με τη συμβολική βράβευση ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου 
και θα συνεχίσει και με άλλες ενέργειες όπως του υποσχέθηκε.

άφιερωμένη σε επιχειρή-
σεις που τόλμησαν,  καινο-
τόμησαν και πέτυχαν μέσα 

στην κρίση, ήταν η βραδιά της 
29ης  Σεπτεμβρίου, που διοργά-
νωσε το Επαγγελματικό Επιμε-
λητήριο της Αθήνας, με τίτλο 
«Καινοτομία  και Δημιουργική 
Επιχειρηματικότητα» και χορη-
γούς επικοινωνίας το Nextdeal 
και το Ασφαλιστικό ΝΑΙ.

Ο πρόεδρος του Ε.Ε.Α., κ. 
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, μιλώ-
ντας  στην έναρξη της εκδήλω-
σης στο Μέγαρο  Μουσικής, τό-
νισε ότι με το θεσμό αυτό σημα-
τοδοτούμε το χρονικό σημείο και 
την ανάγκη να υπερβούμε την οι-
κονομική κρίση, εξωτερικεύο-
ντας ως χώρα, ως επιχειρηματί-
ες, ως εταιρίες και ως φορείς 
τον καλύτερό μας εαυτό, προς 
τον έλληνα καταναλωτή και κυ-
ρίως προς τις διεθνείς αγορές. 

Τιμούμε  το δημιουργικό ηγέ-
τη ή την ηγετική ομάδα επιχειρή-
σεων που διακρίνονται από την 
ικανότητα να συμβιβάζουν τα α-
συμβίβαστα, να επινοούν πρω-
τότυπες λύσεις και να εντοπί-
ζουν νέες ευκαιρίες, ώστε να 

μην υπηρετούν στενά την οικο-
νομική συγκυρία, αλλά να την υ-
περβαίνουν, γράφοντας νέες σε-

λίδες επιχειρηματικής αριστεί-
ας, τόνισε ο κ. Χατζηθεοδοσίου. 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν 

και έλαβαν μέρος στη βράβευση 
των καινοτόμων επιχειρήσεων, 
ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ε-
νέργειας και Κλιματικής Αλλα-
γής  κ. Ιωάννης Μανιάτης, ο Υ-
πουργός Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης κ. Κυριάκος Μητσοτά-
κης, η Υπουργός Τουρισμού κα 
Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Υφυ-
πουργός Ανάπτυξης και Αντα-
γωνιστικότητας κ. Οδυσσέας 
Κωνσταντινόπουλος, ο Υφυ-
πουργός Παιδείας κ. Αλέξαν-
δρος Δερμετζόπουλος, η  Υφυ-
πουργός Υγείας κα Κατερίνα Πα-
πακώστα,  ο Βουλευτής κ. Πανα-
γιώτης  Κουρουπλής, η Βουλευ-
τής κα Μαρία Ρεπούση – εκπρό-
σωπος της ΔΗ.ΜΑΡ.

Επίσης, παραβρέθηκαν : η εκ-
πρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κα Θεα-
νώ Φωτίου, ο Βουλευτής κ. Μί-
μης Ανδρουλάκης, ο εκπρόσω-
πος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών 
Μητροπολίτης Βελεστίνου κ.κ. 
Δαμασκηνός, ο Γενικός Γραμμα-
τέας Εμπορίου κ. Στέφανος Κο-
μνηνός, εκπρόσωποι κομμάτων, 
εκπρόσωποι της τοπικής αυτο-
διοίκησης, της επιμελητηριακής 
κοινότητας, των τραπεζών και 
του επιχειρηματικού κόσμου.

Ξεχωριστή νότα στην εκδή-
λωση αποτέλεσε η βράβευση 
της Κατερίνας Μισθού, από τη 
Ρόδο, η οποία εισήχθη 1η στο 
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας του Οικονομι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών και 
για την οποία ο κ. Χατζηθεοδοσί-
ου τόνισε ότι  στο πρόσωπο της 
νεαρής Κατερίνας από τη Ρόδο, 
το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
της Αθήνας βραβεύει ουσιαστι-
κά τη νέα γενιά.

Ε.Ε.Α. : Βράβευσε τις καινοτόμες επιχειρήσεις

Επάνω, οι επικεφαλείς 
των εταιρειών που 
βραβεύθηκαν με τον κ. 
Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου
Αριστερά  
ο κ. Οδυσσέας 
Κωνσταντινόπουλος, 
ο κ.Μιχάλης Σάλλας,  
η κ. Σοφία Στάικου,  
ο κ. Ιωάννης 
Χατζηθεοδοσίου και  
ο κ. Ιωάννης Μανιάτης

1. MATRIX
2. ΛΟΥΞ
3. ΕPSILONNET
4. ONEX

5.MAT ELECTRONICS 
6. Συνεταιρισμός ΘΕΣ γάλα-ΠΙΕΣ 
7. TAXIBEAT  
8. Όμιλος  9 ΣΥΝ

Οι επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν

πακέτο έξι δράσεων  με στόχο την τόνωση της οικονο-
μίας, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραι-

ώς Μιχάλης Σάλλας στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Οι δρά-
σεις αυτές αφορούν παροχή ρευστότητας σε επιχειρή-
σεις και νοικοκυριά, μείωση κατά μία μονάδα του επιτο-
κίου των επιχειρηματικών δανείων, αλλά και τη δημι-
ουργία Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 
για εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Οπως ανακοίνωσε ο κ.
Μιχάλης Σάλλας:
• Πρώτον,  για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αλ-
λά και την επιβράβευση 100.000 και πλέον πελατών μας,  
επαγγελματιών, μικρών επιχειρήσεων και αγροτών, με 
υπόλοιπα δανείων μέχρι €200 χιλ, που παρά τις δυσκο-
λίες των τελευταίων χρόνων είναι ενήμεροι προς τις 
τραπεζικές τους υποχρεώσεις, η Τράπεζα Πειραιώς προ-
χωρά από την 1η  Νοεμβρίου σε μείωση όλων των περι-
θωρίων επιτοκίου κατά ένα τοις εκατό (100 πόντους). 
• Δεύτερον, εξετάζεται η  δημιουργία ενός Ιδιωτικού Ε-
πενδυτικού Ταμείου – το πρώτο του είδους του στη χώ-
ρα – με αντικείμενο τη μεσομακροπρόθεσμη χρηματο-
δότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το Ταμείο θα στο-
χεύσει αρχικά στην άντληση €500 εκατ. από τις διεθνείς 
αγορές με συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς και εκτι-
μούμε ότι, αν όλα πάνε καλά, η όλη διαδικασία θα έχει ο-
λοκληρωθεί στη διάρκεια του Α’ τριμήνου του 2015. Το 
Ταμείο θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη οντότητα και υπο-
λογίζουμε να καλύψει με δανειοδότηση μέχρι 7 χρόνια 
τα επενδυτικά και αναπτυξιακά σχέδια 200 περίπου μι-
κρού και μεσαίου μεγέθους εταιρειών - από ένα σύνολο 
2.000  περίπου - με τζίρο €5 - €75 εκατ. και με επικέ-
ντρωση στις δυναμικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, τις ε-
πιχειρήσεις προστιθέμενης εγχώριας αξίας και υποκατά-
στασης εισαγωγών, τις επιχειρήσεις με καινοτόμα προϊ-

όντα, ικανή διοίκηση και, ασφαλώς, ενδιαφέρον επιχει-
ρηματικό σχέδιο. 
• Τρίτον, διαμορφώνεται  ένα δυναμικό πρόγραμμα χρη-
ματοδοτήσεων ύψους €700 εκατ. για το επόμενο 12μηνο 
για την υποστήριξη υγιών, συνεπών και δυναμικών επι-
χειρήσεων με προτεραιότητα στις μικρομεσαίες, εξαγω-
γικές και μεταποιητικές, με καινοτόμα προϊόντα και υπη-
ρεσίες. Με το πρόγραμμα αυτό επιδιώκουμε να ενισχύ-
σουμε την προχρηματοδότηση των εξαγωγικών επιχει-
ρήσεων και με προεξόφληση παραγγελιών σε ενήμε-
ρους πελάτες της Τράπεζας ή σε νέους πελάτες με επαρ-
κή πιστοληπτική ικανότητα.  
Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος θέτουμε ως προτε-
ραιότητα την ενίσχυση του εξαγωγικού factoring με 
πρόσθετη χρηματοδότηση.    
• Τέταρτον, στον προϋπολογισμό της Τράπεζας του 2015, 
προβλέπεται να εκταμιεύσουμε ποσό ύψους €500 εκατ. 
για συμμετοχή σε επίσημα προγράμματα χρηματοδότη-
σης της οικονομίας, όπως του ΕΤΕΑΝ, της ΕΤΕπ, του EIF 
(Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο) και του ΕΣΠΑ.
• Πέμπτον, για την υποστήριξη του κατασκευαστικού 
κλάδου και την τόνωση της αγοράς ακινήτων, η Τράπε-
ζα έχει εγκρίνει πρόγραμμα στεγαστικών δανείων συνο-
λικού ύψους €500 εκατ. για το επόμενο δεκαπεντάμηνο, 
για δάνεια μέχρι €300 χιλ με περιθώριο 3% και περίοδο 
χάριτος 1 χρόνο. Ιδιαίτερα για τα νέα ζευγάρια  η περίο-
δος χάριτος θα είναι 2 χρόνια.
• Τέλος, δημιουργούμε Κέντρο Καινοτομίας και Επιχει-
ρηματικότητας, με γνώμονα τα διεθνή πρότυπα και με 
κύριο σκοπό την υποστήριξη επιχειρηματικών σχεδίων 
των οποίων η αποδοτικότητα να βασίζεται στην εκτετα-
μένη εφαρμογή  καινοτόμων πρακτικών, την υλοποίηση 
νέων ιδεών και τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας. 

Έξι δράσεις  για τη στήριξη της οικονομίας

Οι κ.κ Ευάγγελος Σπύρου, Μίκης Θεοδωράκης και Γιάννης 
Χατζηθεοδοσίου
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ΔΝΤ
Ανάπτυξη 2,9% 
στην Ελλάδα για 
το 2015

Σελ. 8

ΕλσΤΑΤ
Στο 174,9% το χρέος 
και στο 12,2% το 
έλλειμμα το 2013

Σελ. 9

Μνημόνιο
Το  χρηματοδοτικό 
κενό των 43 δις και 
πώς θα καλυφθεί

Σελ. 9

Αισιοδοξία για 
την οικονομία

Η πραγματική οικονομία δείχνει 
σημάδια ανάκαμψης, υπογράμμισε 
ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας 
Χαρδούβελης, μιλώντας στη 2η Ετή-
σια Οικονομική Διάσκεψη της Ελλη-
νικής Ένωσης Επιχειρηματιών. Ξέ-
ρουμε όλοι ότι το τρίτο τρίμηνο του 
2014 θα είναι το πρώτο τρίμηνο με 
θετικό ρυθμό ανάπτυξης, μετά από 6 
χρόνια ύφεσης και ο μέσος ρυθμός 
ανάπτυξης του 2014 θα είναι θετι-
κός, γύρω στο 0,5%- 0,6% του ΑΕΠ. 

Υπολογίζουμε, επιτέλους, το 
2015 η Ελλάδα, η ελληνική οικονο-
μία, να κάνει το μεγάλο βήμα προς 
τα εμπρός με έναν πολύ υψηλότερο 
ρυθμό ανάπτυξης, τόνισε ο υπουρ-
γός. Παράλληλα υπογράμμισε την 
ανάγκη στροφής της οικονομίας σε 
ένα εξωστρεφές υπόδειγμα ανά-
πτυξης. Όπως ανέφερε, πρέπει να 
κάνουμε αυτή τη μεγάλη στροφή της 
οικονομίας σε ένα εξωστρεφές υ-
πόδειγμα ανάπτυξης που θα στηρί-
ζεται σε αυτά που δρομολογεί η ελ-
ληνική κυβέρνηση. Στη βελτίωση 
της προόδου όσον αφορά τις διαρ-
θρωτικές μεταρρυθμίσεις, δεύτερο 
στην επιστροφή του ελληνικού τρα-
πεζικού συστήματος και στην  ανά-
κτηση του παραδοσιακού του ρόλου 
στη χρηματοδότηση της οικονομίας 
και η επιτάχυνση της διαδικασίας 
των ιδιωτικοποιήσεων.

Δεν αλλάζει κάτι για τους ήδη κατόχους ασφαλι-
στηρίων συμβολαίων που τα απέκτησαν μέσω 

της Citιbank, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στο 
nextdeal. Οι κάτοχοι των ασφαλιστηρίων αυτών ανεξάρτητα από το ό-
νομα της ασφαλιστικής εταιρείας στο οποίο εκδόθηκαν θα συνεχίσουν 
να εξυπηρετούνται κανονικά όπως και πριν την εξαγορά των εργασιών 
Λιανικής Τραπεζικής της Citibank από την Alpha Bank.

Εξυπακούεται ότι τα νέα ασφαλιστήρια συμβόλαια των πρώην πελα-
τών της Citibank θα μπορούν να εκδίδονται από τις ασφαλιστικές εται-
ρείες με τις οποίες συνεργάζεται η Alpha Bank και πιο συγκεκριμένα 
την Alpha Life και την ΑΧΑ.

Επισημαίνεται ότι στις 30/09 ολοκληρώθηκε η εξαγορά των εργασι-
ών Λιανικής Τραπεζικής της Citibank (Citi), συμπεριλαμβανομένου του 
Diners Club στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε η Alpha Bank.

Η συναλλαγή περιλαμβάνει τις 
εργασίες Wealth Management με 
υπό διαχείριση κεφάλαια 2 δις ευ-

ρώ (εκ των οποίων καταθέσεις ύψους 0,9 δισ. εύρω), 
καθαρό υπόλοιπο χορηγήσεων (κυρίως πιστωτικών 
καρτών), ύψους 0,4 δις ευρώ καθώς και τα 20 Κατα-
στήματα του δικτύου Λιανικής Τραπεζικής, τα οποία εξυπηρετούν 
480.000 Πελάτες.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς των εργασιών Λιανικής Τραπεζι-
κής της Citi, η Alpha Bank ισχυροποιεί περαιτέρω τη θέση της στην ελ-
ληνική τραπεζική αγορά και εμπλουτίζει τις προσφερόμενες υπηρεσίες 
της στους Πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας. Η συνεργασία με το 
Diners Club, ένα εμπορικό σήμα υψηλού κύρους, ενισχύει επίσης ση-
μαντικά την ήδη ισχυρή παρουσία της Τραπέζης στην αγορά των πιστω-

τικών καρτών. Οι προερχόμενοι από τη Citi Πελάτες 
της Τραπέζης, από την 1.10.2014 θα συνεχίσουν να α-
πολαμβάνουν υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση, χρησι-
μοποιώντας τις ίδιες υπηρεσίες (Citi Online, Citi 
Mobile, Citiphone Banking κ.λπ.) και τα ίδια σημεία ε-
ξυπηρετήσεως, τα οποία έως το τέλος του 2014 θα φέ-

ρουν τη σήμανση Citi (Καταστήματα, ΑΤΜ, APC κ.λπ.), αναφέρεται σε 
σχετική ανακοίνωση. Eντός των αμέσως προσεχών μηνών, οπότε και 
αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο της λειτουργικής ενοποιήσεως 
των συστημάτων, οι προερχόμενοι από τη Citi Πελάτες της Τραπέζης θα 
έχουν στη διάθεσή τους ένα ευρύτερο φάσμα προϊόντων και υπηρεσι-
ών, ενώ παράλληλα θα αποκτήσουν και τη δυνατότητα χρήσεως του ε-
κτεταμένου Δικτύου της Alpha Bank, που αριθμεί άνω των 1.000 σημεί-
ων εξυπηρετήσεως σε όλη την Ελλάδα.

ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Citibank από την Alpha Bank

Τι θα ισχύει για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια της Citibank

Του ΧρήσΤΟυ ΚίΤσίΟυ 

Σε πυρετώδεις προετοιμασίες βρίσκονται τα στελέ-
χη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ώστε να 
έχουν έτοιμες  λύσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης, την 

26η Οκτωβρίου, πιθανότερη ημερομηνία ανακοίνωσης 
των ευρημάτων της πανευρωπαϊκής άσκησης προσο-
μοίωσης. 

Την προηγούμενη εβδομάδα υψηλόβαθμα στελέχη 
των Εθνικής, Eurobank, Alpha και Πειραιώς είχαν την 
ευκαιρία να συναντηθούν με κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας  και να λάβουν γνώση προκαταρ-
κτικών στοιχείων και δεδομένων της άσκησης, επί των 
οποίων διατύπωσαν και τις παρατηρήσεις τους.  

Παρά την αποσπασματική ροή στοιχείων, που δύσκο-
λα επιτρέπει το σχηματισμό ολοκληρωμένης άποψης 

Συνέχεια στη σελ. 8

ΤΑ πλΑΝΑ γιΑ ΕΤΕ, EuRoBAnk, ALphA κΑι πΕιρΑιώσ

✔ Αυξήσεις κεφαλαίου σε μητρικές 
ή θυγατρικές και πωλήσεις 
περιουσιακών στοιχείων 
✔ Γιατί οι πρώτες κινήσεις 
θα βγουν ως τις 12 Δεκεμβρίου

Ξεκίνησε  
η προετοιμασία  
για κεφαλαιακή ενίσχυση
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Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

για τα ευρήματα, που θα ανακοινωθούν 
στις 26 Οκτωβρίου, οι τράπεζες έχουν 
μια πρώτη εικόνα, η οποία επιτρέπει να 
κλιμακώσουν τους σχεδιασμούς για το 
μείγμα κεφαλαιακής ενίσχυσης που θα 
χρειασθούν. 

Η σχετική προεργασία έχει ξεκινήσει 
εδώ και μερικούς μήνες, ώστε με την α-
νακοίνωση των ευρημάτων της άσκησης 
οι διοικήσεις να επιλέξουν το άριστο 
μείγμα κινήσεων κεφαλαιακής ενίσχυ-
σης. Μείγμα που θα περιλαμβάνει, σύμ-
φωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, από 
πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων ως 
και αυξήσεις κεφαλαίου στις μητρικές ή/
και σε θυγατρικές. 

Η ΕΚΤ θα ανακοινώσει στα τέλη Ο-
κτωβρίου ( σ. σ πιθανότατα στις 26 του 
μήνα) τα ευρήματα τη άσκησης προσο-
μοίωσης που διενεργήθηκε με βάση τον 
ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου του 
2013. Για τις τέσσερις εγχώριες τράπε-
ζες, που συμμετέχουν στην άσκηση, είναι 
σχεδόν βέβαιο ότι θα προκύψουν κεφα-
λαιακές ανάγκες. 

Εν συνεχεία οι τράπεζες θα ανακοινώ-
σουν τις κινήσεις κεφαλαιακής ενίσχυ-
σης που έχουν διενεργήσει ως την 30η 
Σεπτεμβρίου 2014, όπως αυξήσεις κε-
φαλαίου και πωλήσεις θυγατρικών. Οι 
τέσσερις συστημικές τράπεζες άντλησαν 
εντός του τρέχοντος έτους 8,3 δις ευρώ 
με αυξήσεις κεφαλαίου ενώ προχώρη-
σαν και σε πωλήσεις θυγατρικών ( ΑΤΕ 
Ασφαλιστική) και συμμετοχών ( 
Eurobank Properties, EYΔΑΠ κά). 

Αν οι συντελεσθείσες ενέργειες κε-
φαλαιακής ενίσχυσης καθώς και τα προ 
προβλέψεων κέρδη 6μήνου ή 9μηνου 
2014 ( σ. σ ανάλογα με το τι έχουν δημο-
σιεύσει οι τράπεζες) δεν αρκούν για να 
καλύψουν τις κεφαλαιακές ανάγκες θα 
πρέπει να υποβάλουν εντός δύο εβδομά-
δων από την ανακοίνωση των ευρημά-
των ( σ. σ πιθανότερη ημερομηνία η 7η 
Νοεμβρίου) σχέδια κεφαλαιακής ενί-
σχυσης.   

Τα σχέδια κεφαλαιακής ενίσχυσης θα 
αξιολογηθούν από την ΕΚΤ για περίοδο 
περίπου ενός μήνα και εκτιμάται ότι το 
αργότερο ως τις 12 Δεκεμβρίου η διαδι-
κασία θα έχει ολοκληρωθεί και οι τράπε-
ζες θα ανακοινώσουν τους τρόπους κά-
λυψης των τυχόν κεφαλαιακών ανα-
γκών με το βασικό και το δυσμενές σε-
νάριο. 

Πρακτικά, όμως ήδη από τις 26 Οκτω-
βρίου οι τράπεζες θα μπορούν να εκτιμή-
σουν με ασφάλεια τι μέρος των κεφα-
λαιακών αναγκών μπορεί να καλυφθεί 
από πώληση περιουσιακών στοιχείων 
και αν χρειασθεί η διενέργεια αυξήσεων 
κεφαλαίου στις μητρικές. 

η προεργασία που έχει διενεργηθεί 
και στα δύο μέτωπα είναι 
σημαντική. 

Πρακτικά από το Σεπτέμβριο οι τέσσε-
ρις τράπεζες βρίσκονται σε ανοικτή δια-
βούλευση με τους επενδυτές συμμετέ-

χοντας σε road shows ( ΕΧΑΕ, Deutsche 
Bank, BofA) ή διενεργώντας απευθείας 
επαφές. Πρόκειται για συναντήσεις που 
μπορεί να αποδειχθούν ως premarketing 
για αυξήσεις κεφαλαίου σε μητρικές ή 
μεγάλες θυγατρικές όπως η Finansbank.  

Το καυτό διάστημα μεταξύ 27 
οκτωβρίου με 12 Δεκεμβρίου 

Οι πρώτες ενέργειες κεφαλαιακής ε-
νίσχυσης εκτιμάται ότι θα τρέξουν ήδη 
στο διάστημα μεταξύ της 27ης Οκτωβρί-
ου με αρχές Δεκεμβρίου ( σ. σ πιθανότε-
ρη ημερομηνία η 12η Δεκεμβρίου) όταν 
και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί η έ-
γκριση των σχεδίων κεφαλαιακής ενί-
σχυσης από την ΕΚΤ. 

Οι ενέργειες του πρώτου κύματος πε-
ριλαμβάνουν ώριμες υποθέσεις, όπως 
για παράδειγμα η τυπική ολοκλήρωση 
της συμφωνίας πώλησης της Αστήρ Πα-
λάς και η πώληση της NBGI Private 
Equity από την Εθνική, αλλά και αυτές 
που έχουν δρομολογούν τώρα οι τράπε-
ζες όπως η διάθεση μειοψηφικού πακέ-
του της Finansbank, η είσοδος στο Χ. Α 
της Eurolife και η πώληση χαρτοφυλακί-
ου επιχειρηματικών δανείων από την 
Eurobank.  

Στην περίπτωση της Αστήρ Παλάς η Ε-
θνική αναμένει την έγκριση του ειδικού 
χωροταξικού σχεδίου για να κλείσει το 
deal. Η κεφαλαιακή ενίσχυση για την 
τράπεζα θα ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευ-
ρώ. 

Ο διαγωνισμός πώλησης της NBGI 
βρίσκεται επίσης κοντά στην ολοκλήρω-
ση καθώς το σχήμα Goldman Sachs και 
Deutsche Bank ολοκληρώνει το due 
diligence στις συμμετοχές της NBGI. Δεν 
είναι βέβαιο αν η Εθνική εγγράψει κεφα-

λαιακό κέρδος αλλά θα μειωθεί το σταθ-
μισμένο ενεργητικό της. 

Τρέχει η διαδικασία για τη διάθεση 
μειοψηφικού πακέτου της 
Finansbank 

Το μεγάλο όπλο όμως της Εθνικής εί-
ναι η διάθεση μειοψηφικού ποσοστού 
της Finansbank. Η διαδικασία επιλογής 
χρηματοοικονομικών συμβούλων ολο-
κληρώθηκε και ξεκινούν παρουσιάσεις 
στο εξωτερικό για την προετοιμασία της 
συνδυασμένης διεθνούς προσφοράς. 

Το στοίχημα για την Εθνική είναι να 
βρει αξιόπιστο στρατηγικό επενδυτή ( 
cornerstone investor) για τη Finansbank 
μεταξύ των private equities και άλλων 
μεγάλων επενδυτών, ο οποίος να είναι 
διατεθειμένος να μπει στην τουρκική τρά-
πεζα σε αποτίμηση που να αντιστοιχεί σε 
1,2 με 1,4 φορές τη λογιστική της αξία. 

Αν το επιτύχει αφενός θα διατηρήσει το 
management της Finansbank αφετέρου 
θα διευκολυνθεί η δημόσια εγγραφή σε 
ξένους επενδυτές και η Εθνική θα εγγρά-
ψει σημαντική άμεση ή έμμεση κεφαλαια-
κή ενίσχυση ανάλογα με το μείγμα διάθε-
σης υφιστάμενων και νέων μετοχών. 

Η αγορά εκτιμά ότι η άμεση και έμμεση 
κεφαλαιακή ενίσχυση της Εθνικής μπο-
ρεί να φθάσει ως και το 1 δις ευρώ, πε-
ριορίζοντας σε συνδυασμό με την πώλη-
ση των Αστήρ και NBGI σημαντικά τυχόν 
κεφαλαιακές ανάγκες του ομίλου. 

Ετοιμάζεται το Ipo της Eurolife 
Με το όπλο παρά πόδα για σειρά κινή-

σεων κεφαλαιακής ενίσχυσης βρίσκο-
νται και στη Eurobank. Η τράπεζα έχει 
ξεκινήσει την προεργασία για την εισα-
γωγή της Eurolife στο Χ.Α με ταυτόχρονη 

είσοδο στρατηγικού επενδυτή καθώς και 
τη διαδικασία πώλησης χαρτοφυλακίου 
εταιρικών δανείων ύψους 470 εκατ. ευ-
ρώ. 

Η εισαγωγή της Eurolife στο Χ. Α θα 
διενεργηθεί με συνδυασμό ιδιωτικής και 
δημόσιας προσφοράς. Προϋπόθεση για 
να προχωρήσει το εγχείρημα είναι να 
βρεθεί ενδιαφερόμενος στρατηγικός ε-
πενδυτής (cornerstone investor), ο οποί-
ος θα καλύψει την ιδιωτική τοποθέτηση.  
Ενδιαφέρον έχει ήδη εκδηλωθεί, ατύ-
πως, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, από 
private equity funds, όπως η Fairfax και 
η Apollo. 

Επιπρόσθετα η Eurobank έχει κινήσει 
τις διαδικασίες για την πώληση χαρτο-
φυλακίου εταιρικών δανείων ονομαστι-
κής αξίας 470 εκατ. ευρώ και οι δεσμευ-
τικές προσφορές από τους ενδιαφερο-
μένους αναμένεται να κατατεθούν μετά 
την ανακοίνωση των ευρημάτων της ά-
σκησης προσομοίωσης. 

Οι αναλυτές διατυπώνουν την εκτίμη-
ση ότι οι παραπάνω ενέργειες είναι ικα-
νές να μειώσουν τυχόν κεφαλαιακές α-
νάγκες όχι όμως να τις εξαλείψουν.  

πώληση του hilton και αξιοποίηση 
της Αστικά Ακίνητα 

Η Alpha αναμένεται να δρομολογήσει 
την πώληση του Hilton και την αξιοποίη-
ση της Alpha Αστικά Ακίνητα, χωρίς ό-
μως να είναι σαφές ότι κάποια από αυτές 
τις ενέργειες θα ολοκληρωθούν ως τις 
αρχές Δεκεμβρίου. 

Το πιθανότερο σύμφωνα με τους ανα-
λυτές είναι η Alpha να δρομολογήσει τις 
παραπάνω κινήσεις με ορόσημο ολο-
κλήρωσης ως το καλοκαίρι του 2015, 
καλύπτοντας ενδεχόμενες κεφαλαιακές 
ανάγκες που προέκυψαν από το δυσμε-
νές σενάριο της άσκησης. 

Σύμφωνα με τους ίδιους στο βασικό 
σενάριο της άσκησης προσομοίωσης η 
Alpha εμφανίζεται στα μοντέλα τους να 
έχει την ανθεκτικότερη συμπεριφορά και 
επομένως είναι πιθανόν να μην προκύ-
ψουν κεφαλαιακές ανάγκες μετά το συ-
νυπολογισμό των δράσεων μετριασμού ( 
mitigating actions). 

Τι θα κάνει η πειραιώς 
Η Πειραιώς αθόρυβα έχει ολοκληρώ-

σει τους τελευταίους μήνες τις περισσό-
τερες κινήσεις αναδιάρθρωσης δανείων 
ελληνικών επιχειρήσεων, εγγράφοντας 
και ανάκτηση προβλέψεων από αυτές τις 
κινήσεις. 

Ταυτόχρονα πούλησε συμμετοχές ( 
ΕΥΔΑΠ) και θυγατρικές ( ΑΤΕ Ασφαλι-
στική) εγγράφοντας κεφαλαιακό κέρδος 
και μειώνοντας το σταθμισμένο ενεργη-
τικό. Η αγορά εκτιμά ότι μικρό μέρος εν-
δεχόμενων κεφαλαιακών αναγκών θα 
καλυφθεί από πωλήσεις περιουσιακών 
στοιχείων και η τράπεζα θα επιλέξει να 
κινηθεί σε ενδεχόμενο υποβολής σχεδί-
ου κεφαλαιακής ενίσχυσης με την καθα-
ρή λύση της αύξησης κεφαλαίου στη μη-
τρική.

Συνέχεια από τη σελ. 7

ΔΝΤ:Ανάπτυξη 
2,9% στην 
Ελλάδα  
για το 2015
ΑΝΑπΤυξη για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα μετά  
από έξι χρόνια βαθιάς ύ-
φεσης, προβλέπει το Διε-
θνές Νομισματικό Ταμείο 
στην έκθεσή του για την 
κατάσταση της παγκόσμι-
ας οικονομίας (World 
Economic Outlook). 

Ειδικότερα, όπως ανα-
φέρεται στην έκθεση, η 
ελληνική οικονομία ανα-
μένεται να αναπτυχθεί το 
2015 κατά 2,9%, έναντι 
ρυθμού ανάπτυξης 0,6% 
κατά τη φετινή χρονιά. 

Ο πληθωρισμός ανα-
μένεται να ενισχυθεί την 
επόμενη χρονιά και να δι-
αμορφωθεί στο 0,3%, έ-
ναντι αποπληθωρισμού 
-0,8% το 2014. 

Το ισοζύγιο τρεχου-
σών συναλλαγών αναμέ-
νεται να παραμείνει πλε-
ονασματικό, με το πλεό-
νασμα να μειώνεται από 
το 0,7% του ΑΕΠ το 2014, 
στο 0,1% του ΑΕΠ το 
2015. 

Σε ό,τι αφορά την πο-
ρεία της ανεργίας, το ΔΝΤ 
προβλέπει σταδιακή απο-
κλιμάκωση στο 25,8% το 
2014 και περαιτέρω 
πτώση, στο 23,8%, το 
2015,ενώ για την ευρω-
ζώνη εκτιμά ότι η ανά-
καμψη εξακολουθεί να 
μην είναι σταθερή και οι 
μεγάλες οικονομίες  βρί-
σκονται αντιμέτωπες με 
σοβαρές αρρυθμίες.

Η μέση ανάπτυξη στην 
ευρωζώνη προσδιορίζε-
ται το 2014 στο 0,8% και 
στο 1,3% το 2015. 

Για την παγκόσμια οι-
κονομία το ΔΝΤ εκτιμά ό-
τι η ανάπτυξη θα διαμορ-
φωθεί στο 3,3%, έναντι 
3,4% που ήταν η εκτίμηση 
του περασμένου Ιουλίου, 
ενώ για το 2015 εκτιμά-
ται ότι θα υπάρξει αύξηση 
του παγκοσμίου ΑΕΠ κα-
τά 3,8%, έναντι αύξησης 
4%, όπως αναφερόταν 
τον Ιούλιο.

Ξεκίνησε  
η προετοιμασία  
για κεφαλαιακή 

ενίσχυση
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✔ Επιμήκυνση χρέους 
κατά 9 χρόνια ζητά η κυβέρνηση 
χωρίς μείωση επιτοκίων
✔ Η ανάσα στην οικονομία, 
το χρηματοδοτικό κενό των  
43 δις και πώς θα καλυφθεί 

επιμήκυνση του χρέους κατά μόλις 9 χρόνια 
χωρίς μείωση επιτοκίων προτίθεται να ζη-
τήσει σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες α-

πό την Ευρώπη η κυβέρνηση, προκειμένου να τε-
θούν οι βάσεις για την έξοδο της χώρας από το 
Μνημόνιο και την απεμπλοκή της από το εναπο-
μείναν πρόγραμμα χρηματοδότησης του ΔΝΤ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες η πρόταση, την ο-
ποία δούλεψαν τεχνοκράτες κατ εντολή Βενιζέ-
λου, προβλέπει επιμήκυνση των δανείων που ε-
λήφθησαν από την Ευρώπη για 9 χρόνια ώστε η 
πρώτη λήξη δανείου να μεταφερθεί στις αρχές 
της δεκαετίας του 2030. Το σχέδιο προβλέπει ε-
πίσης γραμμή πιστωτικής διευκόλυνσης , σε περί-
πτωση που κλείσουν οι αγορές, προς τα κάτω α-
ναθεώρηση των στόχων για πρωτογενή πλεονά-
σματα ως το 2020 και διατήρηση ενός καθεστώ-
τος επιτήρησης, το αποκαλούμενο post 
programme surveillance  

Η 15ετής περίοδο χάριτος για την έναρξη εξό-
φλησης των ευρωπαϊκών δανείων θα επιτρέψει 
να τεθούν πιο ρεαλιστικοί ( σ. σ χαμηλότεροι) στό-
χοι επίτευξης πρωτογενών πλεονασμάτων από 
τους υφιστάμενους, επιτρέποντας έτσι λελογι-
σμένη δημοσιονομική χαλάρωση που θα δώσει α-
νάσα ρευστότητας στην οικονομία. Επιπρόσθετα, 
η επιμήκυνση εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην ο-
μαλή και με φθηνότερο κόστος άντληση κεφαλαί-
ων από τις αγορές. 

Σημειώνεται ότι ως το 2022 η χώρα βαρύνεται 
μόνο από τις λήξεις ομολόγων που δεν συμμετεί-
χαν στην αναδιάρθρωση χρέους του 2012( το γνω-
στό PSI+) εναπομείνασας ονομαστικής αξίας 3 δις 
ευρώ καθώς και από λήξεις ομολόγων που δια-
κρατούν ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες, οι οποί-
ες επιστρέφουν στην Ελλάδα τα κέρδη από την ε-
ξόφληση των ομολόγων ( σ. σ είχαν αγοράσει ελ-
ληνικά κρατικά ομόλογα ως και το 60% της ονομα-
στικής αξίας και όταν λήγουν παίρνουν το 100%).  

Οι μεικτές χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας 
ανέρχονται ως το τέλος του 2015 σε 43 δις ευρώ. 
Εξ αυτών όμως τα περίπου 20 δις ευρώ αφορούν 
σε ανακυκλούμενο βραχυπρόθεσμο δανεισμό α-
πό την εσωτερική αγορά ( έντοκα γραμμάτια) τα ο-
ποία προβλέπεται ότι θα ανανεωθούν κανονικά ε-
νώ μέρος τους θα μετατραπεί σε μεσοπρόθεσμο 
δανεισμό ( 18μηνα έντοκα). 

Επιπρόσθετα η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα 
να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα ΔΕΚΟ, ενώ εκτι-
μάται ότι θα εισπράξει κάποια κεφάλαια από την 
εξόφληση προνομιούχων μετοχών και τις ιδιωτι-
κοποιήσεις. 

Τα υπόλοιπα 17 με 20 δις ευρώ μπορεί να κα-
λυφθούν από τη χρήση του κεφαλαιακού αποθέ-
ματος του ΤΧΣ ύψους 11,5 δις ευρώ και την ά-
ντληση κεφαλαίων από τις αγορές. Μέχρι τα τέλη 
του έτους κυβέρνηση και τράπεζες θα γνωρίζουν 
αν απαιτηθούν νέες αυξήσεις κεφαλαίου με βάση 
τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής άσκησης 
προσομοίωσης. 

Η εκτίμηση που διατυπώνεται είναι ότι οι κεφα-

λαιακές ανάγκες θα είναι διαχειρίσιμες και θα κα-
λυφθούν είτε με πωλήσεις περιουσιακών στοι-
χείων είτε με αυξήσεις κεφαλαίου που θα καλύ-
ψουν εξ ολοκλήρου οι ιδιώτες.  Σε αυτή την περί-
πτωση τα 11,6 δις ευρώ του ΤΧΣ θα παραμείνουν 
αλώβητα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
την κάλυψη μέρους του χρηματοδοτικού κενού.

Τα αποτελέσματα του stress test θα σηματοδο-
τήσουν και την κλιμάκωση της κυβερνητικής πρό-
θεσης. Με την προϋπόθεση ότι είναι διαχειρίσιμα 
η κυβέρνηση θα επιδιώξει να κλείσει σύντομα την 
τελευταία αξιολόγηση της Τρόικας ώστε να ξεκι-
νήσει μέσα στο δίμηνο Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου η 
συζήτηση για την αναδιάρθρωση του χρέους. 

Θεωρείται βέβαιο ότι η Ελλάδα θα ζητήσει να 
εξαιρεθούν από την αξιολόγηση προαπαιτούμενα 
που είναι δύσκολο να ψηφισθούν στην τρέχουσα 

πολιτική συγκυρία. Θα δεσμευθεί όμως ότι θα πε-
ριλαμβάνονται στο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθ-
μίσεων που θα τρέξει μετά την έξοδο από το Μνη-
μόνιο. Άλλωστε η χώρα θα βρίσκεται υπό καθε-
στώς επιτήρησης όπως συνέβη και με τις Πορτο-
γαλία και Ιρλανδία. 

Η Ελλάδα έχει εκπληρώσει το σύνολο σχεδόν 
των δημοσιονομικών στόχων καθώς ο προϋπο-
λογισμός του 2015 προβλέπει οριακό έλλειμμα 
με πρωτογενές πλεόνασμα που θα αγγίζει το 2,9% 
του ΑΕΠ. Με δεδομένη την επιστροφή στην ανά-
πτυξη ( σ.σ  φέτος η οικονομία προβλέπεται να αυ-
ξηθεί με ρυθμό 0,6% και του χρόνου με 1,5%), το 
υψηλό χρέος και το πολιτικό ρίσκο αποτελούν 
αυτή τη στιγμή τα δύο μεγάλα βαρίδια που κρα-
τούν χαμηλά τις αξιολογήσεις των ξένων οίκων 
και επιφυλακτικούς τους ξένους επενδυτές.   

Η κυβέρνηση προσδοκά ότι η επιμήκυνση του 
χρέους κατά 9 έτη χωρίς περαιτέρω μείωση των ε-
πιτοκίων θα λειτουργήσει ως καταλύτης αναβαθ-
μίσεων πιστοληπτικής ικανότητας αλλά και αλλα-
γής κλίματος στο εσωτερικό, ώστε να ενισχυθούν 
οι όποιες ελπίδες για την εκλογή Προέδρου της 
Δημοκρατίας από την υφιστάμενη Βουλή.  

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Οικονομικών έ-
θεσε από το Λονδίνο και το road show της ΕΧΑΕ 
το φιλόδοξο στόχο η Ελλάδα να έχει πιστοληπτι-
κή διαβάθμιση ΒΒΒ+ το Μάιο του 2015. 

Η αγορά θεωρεί ότι το αίτημα της επιμήκυνσης 
χωρίς καν περαιτέρω μείωση των επιτοκίων 
μπορεί να γίνει ευκολότερα αποδεκτό στις ευρω-
παϊκές πρωτεύουσες, επιτρέποντας στην κυβέρ-
νηση να ολοκληρώσει την έξοδο της χώρας από 
το Μνημόνιο και την απεμπλοκή της από το ΔΝΤ. 

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Το σχέδιο για έξοδο από το Μνημόνιο

ΕΛσΤΑΤ: στο 174,9% το χρέος και στο 12,2% το έλλειμμα το 2013 

Στα 22,3 δισ. ευρώ, ή στο 12,2% επί του Α-
καθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, ανήλθε 
το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης το 

2013, σύμφωνα με το ESA 2010, ενώ το ακα-
θάριστο ενοποιημένο χρέος, σε ονομαστικές 
τιμές, στο τέλος του 2013 ανήλθε σε 319,1 δισ. 
ευρώ, ή στο 174,9% του ΑΕΠ.Από τα στοιχεία 
της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει επίσης ότι το ΑΕΠ της 
χώρας κατέγραψε απώλειες 43,77 δισ. ευρώ 
την περίοδο 2010- 2013. Ειδικότερα, το ΑΕΠ 
διαμορφώθηκε σε 182,438 δισ. ευρώ το 2013, 
από 194,204 δισ. ευρώ το 2012, από 207,752 δισ. ευρώ το 2011 και 

226,21 δισ. ευρώ το 2010.
Η επίπτωση της υποστήριξης των χρηματοπι-

στωτικών ιδρυμάτων από όλες τις παρεμβάσεις 
του κράτους ανήλθε σε 18,996 δισ ευρώ. Υπενθυ-
μίζεται ότι με βάση τους όρους του μνημονίου οι 
συγκεκριμένες παρεμβάσεις έχουν εξαιρεθεί απ' 
τον υπολογισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος, 
γεγονός που δικαιολογεί τα διαφορετικά στοιχεία 
που κοινοποιούν ΕΛΣΤΑΤ και υπ. Οικονομικών. 

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω στοιχεία  καταρτί-
στηκαν στο πλαίσιο της δεύτερης κοινοποίησης Δι-

αδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) του 2014. 
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AIG: Επενδύει στην εκπαίδευση των συνεργατών της
ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πενθήμερο διεθνές σεμινάριο της  AIG για πραγμα-

τογνώμονες αυτοκινήτων με τίτλο «Learn Share Improve (LSI) Auto Material 
Damage Training», το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με  27 συμμετέχοντες α-
πό επτά χώρες και καλεσμένους από τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας σε ΗΠΑ και Αγ-
γλία. Συγκεκριμένα, στη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν νέες μέθοδοι και 
βέλτιστες πρακτικές στην επισκευή αυτοκινήτων, καθώς και νέα υλικά και τεχνολο-
γίες που χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα. 

Το σεμινάριο παρακολούθησαν πραγματογνώμονες  της AIG από την Ελλάδα, το Η-
νωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, το Ισραήλ, την Κύπρο, τη Ρωσία και την Τουρκία, ενώ 

μεταξύ των συμμετεχόντων και ομιλητών ήταν οι κ.κ. Pete Aiena, Kim Leggette και 
Grant Woolven, Global Heads of Consumer & Personal Lines Claims και EMEA Head 
of Personal Lines Claims αντίστοιχα. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις εγκατα-
στάσεις της TOYOTA Νέος Κηφισός, ένα από τα διακεκριμένα συνεργεία του δικτύου 
επιλεγμένων συνεργαζόμενων συνεργείων του προγράμματος Easy Repair της AIG. 
Είναι μεγάλη τιμή για την Ελλάδα που επιλέχθηκε να φιλοξενήσει το σεμινάριο αυτό, 
το οποίο συγκέντρωσε επαγγελματίες του χώρου με εξαιρετική εμπειρία και μεγάλη 
τεχνογνωσία, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Κώστας Καραχάλιος, διευθυντής αποζημιώ-
σεων της AIG στην Ελλάδα.

Ενισχύει  η Eurolife ERB Ασφαλιστική τις ς λύσεις που προτείνει 
στους πελάτες και τους συνεργάτες της σε ότι αφορά την ασφάλιση 
κατοικίας, με το  νέο πακέτο ασφάλισης κατοικίας MultiHome Ευέ-
λικτο. Όπως αναφέρει η εταιρία,ανταποκρινόμενη έμπρακτα στις α-
νάγκες των πελατών της, έχοντας ενσωματώσει τις προτροπές και 
απόψεις των συνεργατών της, η Eurolife ERB Ασφαλιστική ανανε-
ώνει τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας που παρέχει, στοχεύο-
ντας στην καλύτερη κάλυψη του ακινήτου, με ιδιαίτερα προσιτό κό-
στος.Το MultiHome Ευέλικτο παρέχει προστασία από ένα πλήθος 
κινδύνων που απειλούν μια κατοικία, δίνοντας τη δυνατότητα στον 
πελάτη να επεκτείνει την ασφάλισή του, αφού μπορεί να επιλέξει το 

συνδυασμό καλύψεων που ταιριάζει στις ανάγκες του. Ταυτόχρονα 
το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευέλι-
κτο και να «προσαρμόζεται» σε κάθε τύπο στεγαστικής δανειακής 
σύμβασης.Το  νέο πακέτο, παρέχει επίσης τη δυνατότητα στο συνερ-
γάτη της Eurolife ERB Ασφαλιστικής να συνδυάζει ομάδες - πακέ-
τα καλύψεων, ώστε να προσφέρει την βέλτιστη λύση στον πελάτη. 
Με το MultiHome Ευέλικτο η Eurolife ERB Ασφαλιστική δημιουρ-
γεί ένα προϊόν, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών και 
της εποχής, από άποψη καλύψεων, ευελιξίας αλλά και κόστους - με 
ετήσια ασφάλιστρα από €125 για 100.000 ασφαλισμένου κεφαλαί-
ου - καθιστώντας το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.

Eurolife ERB Ασφαλιστική

MultiHome Ευέλικτο για ασφάλιση κατοικίας

Στιγμιότυπο από  το διεθνές σεμινάριο της AIG για πραγματογνώμονες 
αυτοκινήτων.

Στην αρτιότερη υποστήριξη των α-
σφαλιστικών συμβούλων, καθώς 
και στην πλήρη αξιοποίηση της ψη-

φιακής τεχνολογίας με εφαρμογές στην 
εταιρική οργάνωση και τις λειτουργίες 
με γνώμονα την εστίαση στον πελάτη, έ-
χει στραφεί αποφασιστικά όπως ανα-
φέρει η Interamerican. 

Πρόκειται για κορυφαία στρατηγική 
επιλογή, με στόχο να καταστεί διεθνώς 
η εταιρεία αναγνωρίσιμη ως “digital 
insurer”. O ψηφιακός κόσμος των α-
σφαλίσεων αποτελεί τη μεγαλύτερη 
πρόκληση για την εταιρεία  για να επι-
τευχθεί επιτάχυνση και ανάπτυξη σε ό-
λους τους τομείς και βέβαια, στην ισορ-
ροπημένη αύξηση της δυναμικής όλων 
των δικτύων πωλήσεων. Αυτό ήταν ένα 
από τα κύρια θέματα που απασχόλησαν 
τη συνάντηση του David Sanderse, προ-
έδρου του International Division της 
ACHMEA, με 40 στελέχη της διοίκησης 
της εταιρίας  κατά το πρόσφατο road 
show του ανώτατου στελέχους του ολ-
λανδικού ομίλου στις θυγατρικές εται-
ρείες. Ο κ. Sanderse ανανέωσε την από-
λυτη εμπιστοσύνη των μετόχων στη δι-
οίκηση της Interamerican, ενώ επιβε-
βαιώθηκαν από τις συναντήσεις εργασί-
ας τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της ε-
ταιρείας και οι ευκαιρίες-προκλήσεις 
ανάπτυξης που παρουσιάζονται στην 
ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η σημε-
ρινή εικόνα και ο εκσυγχρονισμός που 
έχει επιτευχθεί στην Interamerican ο-
δηγούν στην προοπτική να είναι το 2020 
η εταιρεία ο “digital insurer” της ασφα-
λιστικής αγοράς.

Η εταιρεία έχει προχωρήσει με μεγά-
λα βήματα μετάβασης στην ψηφιακή ε-
ποχή, δημιουργώντας συγκριτικό πλεο-
νέκτημα με την υιοθέτηση συγχρόνων 
project management τεχνικών, την επι-
λογή νέων προηγμένων development 
standards και την απλοποίηση διαδικα-
σιών και προϊόντων.  Αφετηρία αποτέ-
λεσε το back-office, με την αντικατά-
σταση των σημαντικότερων legacy συ-
στημάτων με νέα μοντέρνα συστήματα 
βασισμένα σε SOA (service oriented αρ-
χιτεκτονική) και στόχο την ανάπτυξη μο-
ναδικών “e-υπηρεσιών”  για τους πελά-
τες και τους συνεργάτες της εταιρείας, 
που να τη διαφοροποιούν από τον αντα-
γωνισμό.

Ήδη, η Interamerican διαθέτει στους 
συνεργάτες της μοναδικές υπηρεσίες 

μέσω του «e-Office». Mε τη χρήση ενός 
κινητού τηλεφώνου, ενός tablet ή 
laptop και με μία σύνδεση internet  
μπορεί κάθε συνεργάτης να κάνει τα πά-
ντα,από οποιοδήποτε τόπο βρίσκεται, 
κερδίζοντας χρόνο και μειώνοντας δια-
χειριστικά έξοδα. Παράλληλα, παρέχε-
ται έχει τη δυνατότητα να εκδίδει online 
real time συμβόλαιο σε όλους τους 
κλάδους ασφάλισης, στους οποίους πα-
ραδοσιακά απαιτείται underwriting.Το-
νίζεται ακόμη ότι η Interamerican είναι 
μία από τις ελάχιστες ασφαλιστικές επι-
χειρήσεις στην Ευρώπη που έχει ανα-
πτύξει και διαθέτει στον συνεργάτη ένα 
πρωτοποριακό σύστημα ηλεκτρονικού 
underwriting, το “Genius”, επιτυγχάνο-
ντας να εκδίδονται σε ποσοστό 75% τα 
συμβόλαια χωρίς να απαιτείται καμία  ε-

παφή με τους underwriters και το back-
office της εταιρείας. Παράλληλα με το 
δίκτυα ασφαλιστικών συμβούλων και 
συνεργαζομένων πρακτόρων-μεσιτών, 
η Αnytime στις απευθείας πωλήσεις 
συνεχώς αναβαθμίζεται με μοντέρνες 
τεχνολογίες, όπως personalization, a/b 
testing κ.ά. εφαρμογές.  

Παράλληλα, έχοντας σταθερά στο κέ-
ντρο του ενδιαφέροντός της τους ασφα-
λισμένους της, ξεκίνησε και ολοκλη-
ρώνει μία σειρά από στρατηγικά έργα 
που οδηγούν στο λεγόμενο 
«360-degree customer view», δηλαδή 
στα συστήματα εκείνα που δίνουν τη δυ-
νατότητα να γνωρίζει η εταιρεία στο ό-
λον τη σχέση της με τον πελάτη, συνε-
πώς και την αξία του.  Η αρχή έγινε με 
την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα 

MDM (master data management) 
projects στην Ευρώπη, με στόχο τον κα-
θορισμό και τη μοναδικότητα του πελά-
τη. Έτσι, η εταιρεία απέκτησε ένα επι-
πλέον πλεονέκτημα όσον αφορά στη 
συμμόρφωσή της με το νέο αυστηρό ευ-
ρωπαϊκό πλαίσιο της οδηγίας Solvency 
II που θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από  
1/1/2016. Στη συνέχεια, ολοκληρώθη-
κε η εγκατάσταση μιάς από τις πιο σύγ-
χρονες τεχνολογικά CRM πλατφόρμες 
και η εφαρμογή προηγμένων marketing 
τεχνικών σχετικά με cross–up selling 
campaigns και την επιβράβευση των πι-
στών πελατών (loyalty schemes).  Κα-
θώς ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του 
2014 το enterprise datawarehouse, θα 
δημιουργηθεί η δυνατότητα της εφαρ-
μογής προηγμένων τεχνικών σχετικά 
με το fraud detection, βελτίωσης της 
διατηρησιμότητας (retention) κ.ά. Εξάλ-
λου, από τις αρχές του έτους η εταιρεία 
έχει προχωρήσει σε στρατηγική, πολυ-
σήμαντη συνεργασία με το Πανεπιστή-
μιο της Πάτρας, με στόχο την από κοινού 
ανάπτυξη ιδεών και εφαρμογών στον 
χώρο των big data. 

Σημειώνεται ακόμη ότι η Inter-
american συνεχίζει να επενδύει στην 
τεχνολογία, διαθέτοντας κατά μέσο όρο 
πάνω από 5 εκατ. ευρώ ετησίως.  

Σήμερα, το τεχνολογικό επίπεδο της 
εταιρείας είναι τόσο υψηλό, ώστε κα-
λείται πλέον να διαδραματίσει έναν ιδι-
αίτερο ρόλο και σε επίπεδο Ομίλου, ε-
ξάγοντας γνώση και τεχνολογία και στις 
υπόλοιπες θυγατρικές της ACHMEA σε 
όλη την Ευρώπη. 

Digital Insurer η Interamerican

Αριστερά, ο Γ. Κώτσαλος με τον  David Sanderse, δεξιά οι κ.κ Chris Schonewille, Edmont Hilhorst και Γιάννης Καντώρος
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Αθηναϊκή Mediclinic

Πρόληψη και 
ενημέρωση 
ο ΜηΝΑσ Οκτώβριος έχει καθιε-
ρωθεί από την Ελληνική Αντικαρ-
κινική Εταιρεία ως «μήνας πρόλη-
ψης και ενημέρωσης για τον καρ-
κίνο του μαστού». Ο καρκίνος του 
μαστού είναι ο πιο συχνός καρκί-
νος στις γυναίκες. Εκτιμάται ότι 
μια στις 8-10 γυναίκες εμφανίζει 
τη νόσο, ενώ στην Ελλάδα υπολο-
γίζονται ετησίως περίπου σε 
4.000 τα νέα περιστατικά. Ωστόσο, 
πρόκειται για μια νόσο που, αν δι-
αγνωστεί εγκαίρως, χαρακτηρίζε-
ται από πιθανότητα ίασης που ξε-
περνά πολλές φορές το 97%. Ό-
πως τονίζεται, για  την Αθηναϊκή 
Mediclinic και τη μητρική εταιρεία 
Interamerican με το μεγάλο εύρος 
ασφαλιστικών υπηρεσιών και κα-
λύψεων υγείας, αποτελεί δόγμα 
ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη 
θεραπεία. Ο όμιλος επιβεβαιώνει 
έμπρακτα το ενδιαφέρον του για 
την πρόληψη παρέχοντας δωρεάν 
εξέταση από εξειδικευμένο χει-
ρουργό μαστού. Στο πλαίσιο της 
κοινωνικής υπευθυνότητας που 
διακρίνει την Interamerican  σε ό-
λες τις επιχειρησιακές δραστηριό-
τητες και με αφορμή το θεσμό του 
μήνα πρόληψης και ενημέρωσης 
για τον καρκίνο του μαστού –όπως 
έχει καθιερωθεί ο Οκτώβριος-, η 
παροχή ισχύει για όσες γυναίκες 
υποβληθούν σε  μαστογραφία 
στην Αθηναϊκή Mediclinic. 

Συγκεκριμένα, η προσφορά α-
πευθύνεται στις ενδιαφερόμενες 
που θα προγραμματίσουν τηλε-
φωνικά επίσκεψη για μαστογρα-
φία (τηλ. 210.6475000, 
210.6464610) ή θα συμπληρώ-
σουν στην ιστοσελίδα της κλινικής 
www.athinaiki-mediclinic.gr τα 
στοιχεία τους έως και την Παρα-
σκευή 7 Νοεμβρίου 2014 για κλεί-
σιμο συνάντησης προς εξέταση, 
γράφοντας στο πεδίο «Σχόλια για 
το ραντεβού»: «Οκτώβριος: μήνας 
πρόληψης και ενημέρωσης».
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Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

επιβεβαιώθηκαν από την 
Interbrand το  ισχυρό όνομα 
και η ηγετική θέση της ΑΧΑ 

στον ασφαλιστικό κλάδο. Σύμφω-
να με σχετική ανακοίνωση, συνο-
λικά σε αναγνωρισιμότητα η ΑΧΑ 
βρίσκεται στην 53η θέση στον κό-
σμο σε όλους τους κλάδους με το 
«brand value» της να έχει ενισχυ-
θεί κατά 14% τον περασμένο χρόνο 
και να αντιστοιχεί πλέον σε 8,12 
δισεκατομμύρια δολάρια. Σημαντι-
κές επιτυχίες του ομίλου μέσα στο 
2014, όπως η επέκταση σε νέες α-
γορές, η επένδυση σε εργαστήρια 
τεχνολογίας και νέες επιχειρήσεις 
(Startups), η συνεργασία με Πανε-
πιστημιακά Ιδρύματα και με εται-
ρείες ηγέτες στην τεχνολογία, κα-
θώς και ένα σημαντικό αποτύπωμα 
από δράσεις εταιρικής υπευθυνό-
τητας ήταν ανάμεσα στα βασικά ση-
μεία που τονίστηκαν από την 
Interbrand για την κατάταξη της Α-
ΧΑ στην κορυφή του ασφαλιστικού 
κλάδου. Επιπλέον, η Interbrand α-
ξιολόγησε την AXA ως την καλύτε-
ρη πράσινη επωνυμία στον ασφα-
λιστικό κλάδο παγκοσμίως, ιδιαί-
τερα υπογραμμίζοντας το ρόλο της 
στην αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής μέσω της βελτίωσης της 
κατανόησης των περιβαλλοντικών 
κινδύνων, καθώς και τη μείωση 
του περιβαλλοντικού αποτυπώμα-
τος της AXA.

«Είμαστε όλοι πολύ περήφανοι 
που βρισκόμαστε για 6η συνεχή 
χρονιά στην 1η θέση του ασφαλι-
στικού κλάδου στον κόσμο και με-
ταξύ των 100 καλύτερων εταιρει-
ών σε όλους τους κλάδους. Το ό-

νομα “AXA” αποτελεί ένα πολύ ση-
μαντικό Κεφάλαιο το οποίο προ-
σελκύει και διατηρεί πελάτες, συ-
νεργάτες και ταλέντα σε όλο τον 
κόσμο. Το ισχυρό μας όνομα είναι 
κεφαλαιώδους σημασίας για την 
επέκτασή μας σε γρήγορα ανα-
πτυσσόμενες αγορές και αποτελεί 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη 
ψηφιοποίηση των εργασιών μας» 
ανέφερε μεταξύ άλλων η κ. 
Véronique Weill, διευθύντρια λει-
τουργιών του ομίλου ΑΧΑ. Τους 
τελευταίους 12 μήνες, συνεχίσαμε 
να επενδύουμε στην επωνυμία της 
εταιρείας μας και τη διαρκή παρου-
σία της. Βελτιώσαμε επίσης την ε-
μπειρία των πελατών μας στη συ-
νεργασία τους μαζί μας με αξιοποί-
ηση κινητών συσκευών, προσφέ-
ροντας καινοτόμες υπηρεσίες, ό-
πως οι εφαρμογές για 
Smartphones, προσέθεσε η κ. 
Weill

IXOS Academy

Σημαντική 
ημερίδα για 
την κοινωνική 
ασφάλιση
ΜΙΑ ΠΟΛΥ σημαντική ημερίδα για 
την ασφαλιστική διαμεσολάβηση δι-
οργανώνει αύριο Πέμπτη 16 Οκτω-
βρίου το IXOS Academy, με χορη-
γούς επικοινωνίας το Nextdeal.gr 
και το Ασφαλιστικό ΝΑΙ. 
Η έρευνα που θα παρουσιαστεί για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα αφορά 
τις ριζικές αλλαγές που έχουν γίνει 
τα τελευταία  2 έτη στην κοινωνική 
ασφάλιση και τι από αυτά πρέπει να 
γνωρίζει καλά ο ασφαλιστικός δια-
μεσολαβητής για να συμβουλεύει 
σωστά τον υποψήφιο πελάτη. 

Η έρευνα την οποία διεύθυνε ο 
κ. Παναγιώτης  Λελεδάκης  πραγ-
ματοποιήθηκε  σε συνεργασία με 
στελέχη του Υπουργείου Εργασίας  
και Υγείας, διευθυντικά στελέχη του 
ΕΟΠΥΥ και ΠΕΔΥ και καθηγητές της 
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας 
καθώς και διαγνωστικά κέντρα και 
κλινικές. 

Επίσης θα παρουσιαστεί και μια 
νέα προσέγγιση του υποψήφιου 
πελάτη στηριζόμενη στη συγκυρία 
και στη γνώση αυτή η οποία υπό-
σχεται περισσότερες και πιο ποιοτι-
κές συναντήσεις με τον υποψήφιο 
πελάτη βάζοντας τον ασφαλιστικό 
διαμεσολαβητή  στη θέση του «επι-
στήμονα» – συμβούλου και όχι του 
πωλητή. Ομιλητές στην ημερίδα θα 
είναι οι κ.κ.  Νίκος Μανιαδάκης, 
Καθηγητής Οργάνωσης και Διοίκη-
σης Υπηρεσιών Υγείας,  Αθανάσιος 
Λοπατατζίδης, σύμβουλος ανώτα-
της διοίκησης του ομίλου της Βιοι-
ατρικής και ο Άδωνις Γεωργιάδης 
βουλευτής και πρώην Υπουργός Υ-
γείας
• Ζωντανή παρακολούθηση Αθήνα 
http://goo.gl/I9fLN0
• Διαδικτυακή παρακολούθηση –
webinar http://goo.gl/oienOp
Η κάμερα του Next Deal  
και ο Κωστής Σπύρου 
βρέθηκαν στα γραφεία  
του IXOSAcademy και 
μίλησαν με τον  
κ. Παναγιώτη Λελεδάκη 
σχετικά με την ημερίδα 
Δείτε στο nextdeal.gr  
το σχετικό VIDEO

Ευρώπη Ασφαλιστική

Επιτυχής η συμμετοχή στα Stress Tests 
υπΕρκΑλυψΕ η Ευρώπη Ασφαλιστική το περιθώριο φερεγγυότητας 
σύμφωνα με το νέο εποπτικό πλαίσιο Solvency II, συμμετέχοντας στην ά-
σκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της EIOPA, η οποία ολο-
κληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2014 βάσει των οικονομικών στοιχείων 
της 31ης Δεκεμβρίου 2013. Ειδικότερα, στο Βασικό Σενάριο, που προέ-
βλεπε το σχηματισμό του Ισολογισμού της Ευρώπη Ασφαλιστική σύμ-
φωνα μετά όσα ορίζει το Solvency II:

Ο δείκτης κάλυψης του απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας 
(SCR coverage ratio) διαμορφώθηκε στο 199%.
Ο δείκτης κάλυψης του ελάχιστου απαιτούμενου περιθωρίου φερεγ-

γυότητας (MCR coverage ratio) ανήλθε σε 260%.
Επίσης τα αποτελέσματα των σεναρίων προσομοίωσης ακραίων κα-

ταστάσεων είναι πάρα πολύ ικανοποιητικά, με το δείκτη κάλυψης του πε-
ριθωρίου φερεγγυότητας   SCR coverage ratio.Στο πρώτο σενάριο προ-
σομοίωσης ακραίων καταστάσεων (Stress 1 – Adverse 1) να φθάνει στο 
186% και στο  δεύτερο σενάριο προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 
(Stress 2 – Adverse2)  να διαμορφώνεται στο 195%. Όπως τονίζεται, η  
KPMG, ως πιστοποιημένος εξωτερικός σύμβουλος, επιβεβαίωσε και ε-
πικύρωσε (validation) την ορθή χρήση των παραδοχών, των υποδειγμά-
των και των μεθόδων που ακολουθήθηκαν.

ΕΝισχυΕι η Prime Insurance την παρου-
σία της στο χώρο της Αστικής Ευθύνης ε-
παγγελματιών, με το νέο ασφαλιστικό 
προϊόν που αφορά την ασφάλιση Αστικής 
Ευθύνης Λογιστών. 

Το προϊόν απευθύνεται σε λογιστές και 
λογιστικά γραφεία με κύκλο εργασιών έ-
ως € 300.000, ενώ το κόστος ασφάλισης 
εξαρτάται αποκλειστικά από το όριο της 
επιθυμητής κάλυψης. 

Συγκεκριμένα,καλύπτεται η Αστική Ευ-
θύνη του λήπτη της ασφάλισης ή/και α-
σφαλιζόμενου προς τρίτους, για κάθε οι-
κονομική ζημιά από πράξεις ή παραλεί-
ψεις από αμέλειά του ιδίου ή και των υ-
παλλήλων του, κατά τη συνήθη άσκηση 
του δηλωθέντος επαγγέλματός του. 

Καλύπτεται οποιαδήποτε απαίτηση κα-
τά του ασφαλισμένου για απώλεια εγγρά-
φων, είτε αυτά είναι χειρόγραφα (έντυπα 
ή αναπαραγόμενα με οποιαδήποτε άλλη 

μέθοδο), είτε απώλεια οποιασδήποτε 
πληροφορίας που βασίζεται σε Η/Υ ή α-
ποθηκεύεται ηλεκτρονικά, ή από απώ-
λεια υλικών, τα οποία έχουν απολεσθεί 
και δεν μπορούν να ανευρεθούν ή έχουν 
καταστραφεί, ενώ είχαν παραδοθεί στον  
ασφαλιζόμενο ή είχαν τεθεί υπό την επι-
μέλεια, φύλαξη και έλεγχό του. 

Ακόμη καλύπτεται το ποσό που αφορά 
α) αποζημίωση που απορρέει από δικα-
στική απόφαση που λαμβάνεται ή εξα-
σφαλίζεται από δικαστήριο εντός της Ελ-
ληνικής Επικράτειας  και β) χρεώσεις, 
δαπάνες και νομικά έξοδα που προκλή-
θηκαν και είναι ανακτήσιμα

Όπως σημειώνει η  Prime, έχοντας δη-
μιουργήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με 
τον Πελάτη, στηρίζει τους επαγγελματίες 
και φιλοδοξεί στο άμεσο μέλλον να προ-
στεθούν στην γκάμα των προϊόντων της,  
νέα δελεαστικά πακέτα. 

Prime Insurance

Ασφάλιση αστικής ευθύνης λογιστών

ΑΧΑ: Πρώτη ασφαλιστική επωνυμία στον κόσμο

Η κ. Véronique Weill
Τη Φλόριντα, έναν από τους διασημότερους τουριστικούς προορισμούς των ΗΠΑ, επέλεξε η ΑΧΑ Ασφαλιστική για 

το ταξίδι επιβράβευσης των καλύτερων συνεργατών του αποκλειστικού της δικτύου από τις 29 Αυγούστου έως τις 3 
Σεπτεμβρίου 2014, καθώς και των καλύτερων Πρακτόρων και Μεσιτών της από τις 15 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2014, 
συνδυάζοντας μοναδικά δυο δημοφιλείς πόλεις, το Μαϊάμι και το Ορλάντο.

Πρώτος σταθμός το Μαϊάμι και έδρα το πολυτελές ξενοδοχείο Loews Miami Beach Hotel στην περιοχή του South 
Beach και  επόμενος το Ορλάντο με διαμονή στο ξενοδοχείο Loews Portofino Bay Hotel, το οποίο έχει χτιστεί μέσα στο 
Universal Orlando Resort. Η εμπειρία ήταν μοναδική, καθώς η αρχιτεκτονική και η φιλοσοφία των εγκαταστάσεων 
είναι εμπνευσμένη από τη Μεσόγειο και συγκεκριμένα από το Πορτοφίνο της Βόρειας Ιταλίας. Κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ανάπτυξη νέων εργασιών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών τόσο προς τους Συνεργάτες όσο και προς τους πελάτες.Τους κορυφαίους συνεργάτες του αποκλειστικού δικτύ-
ου συνόδευσαν οι κκ. Νικόλαος Σακελλαρίου, διευθυντής δικτύων διανομής, Ernesto Di Giorgio, διευθυντής Agency 
System, υποστήριξης και στρατηγικής δικτύων διανομής και Ειρήνη Νικολοπούλου από τη διεύθυνση επικοινωνίας.

Τους κορυφαίους πράκτορες και μεσίτες συνόδευσαν οι κκ. Ερρίκος Μοάτσος, διευθύνων σύμβουλος, Νικόλαος 
Σακελλαρίου, διευθυντής δικτύων διανομής, Δημήτριος Μελεξόπουλος, διευθυντής πρακτόρων και μεσιτών και Ειρή-
νη Νικολοπούλου από τη διεύθυνση επικοινωνίας.

στη Φλόριντα για το ταξίδι επιβράβευσης
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

ΓΔΑ

Θα αποζημιώσει 
για το δυστύχημα 
στην Εγνατία  
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Γραφείο Διεθνούς Ασφά-
λισης (ΓΔΑ) θα αναλάβει πλήρως τη διαχεί-
ριση των αποζημιώσεων όλων των παθό-
ντων του μεγάλου τραγικού δυστυχήματος 
της Εγνατίας Οδού. 

Όπως διευκρίνισε στο  Νextdeal ο  πρό-
εδρος του ΓΔΑ κ. Γιώργος Τζανής σύμφωνα 
με το σύστημα πρασίνων καρτών, οι αποζη-
μιώσεις θα καταβληθούν μέσω του ΓΔΑ, για 
λογαριασμό των εμπλεκομένων ασφαλιστι-
κών εταιριών από τη Ρουμανία. 

Ο κ. Τζανής τονίζει ότι το Γραφείο είναι έ-
τοιμο να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
του. 

Επισημαίνεται ότι στη συνέχεια το ΓΔΑ θα 
ενάγει τις Ρουμανικές ασφαλιστικές εταιρί-
ες που έχουν ασφαλίσει το φορτηγό και το 
ρυμουλκούμενο και θα λάβει τις αποζημιώ-
σεις που κατέβαλε στους παθόντες.

AIGAION Ασφαλιστική 

Εγκρίθηκε  
η συμφωνία  
με DARAG 
ΕΝΕΚΡΙΝΕ η Επιτροπή Πιστωτικών και 

Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της 
Ελλάδος  σε πρόσφατη συνεδρίαση την 
συμφωνία της AIGAION Ασφαλιστική με τη 
DARAG, ανοίγοντας το δρόμο για την ολο-
κλήρωση της μεταφοράς του χαρτοφυλακί-
ου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων (ασφαλι-
στήρια με έναρξη κάλυψης έως 31.12.2010) 
της AIGAION στη γερμανική αντασφαλιστι-
κή. 

Η κίνηση αυτή όπως τονίζεται, εντάσσε-
ται στο γενικότερο σχεδιασμό της ΑIGAION 
Ασφαλιστική Α.Ε. προκειμένου να ανταπο-
κριθεί στις προκλήσεις της αγοράς απαλ-
λαγμένη από τις αβεβαιότητες του παρελ-
θόντος και να προετοιμαστεί για την εφαρ-
μογή του Solvency II. 

Την AIGAION Ασφαλιστική  εμπιστεύτηκε 
εν τω μεταξύ ο δήμος Θεσσαλονίκης για την 
ασφάλιση 2.703 πινάκων ζωγραφικής που 
εκτίθενται στη Δημοτική Πινακοθήκη και σε 
άλλα πολιτιστικά ιδρύματα του Δήμου. 

Η AIGAION ανέλαβε την ασφάλιση κατά 
παντός κινδύνου των συγκεκριμένων έρ-
γων τέχνης, μετά τη διεξαγωγή του σχετι-
κού διαγωνισμού που πραγματοποίησε ο 
δήμος Θεσσαλονίκης. 

Η  εταιρία  διαθέτει ολοκληρωμένα προ-
γράμματα ασφάλισης έργων τέχνης και κα-
λύπτει συλλογές ιδιωτών, επιχειρήσεων, 
μουσείων, αιθουσών τέχνης, πολιτιστικών 
ιδρυμάτων από κάθε πιθανό κίνδυνο, ενώ 
σε συνεργασία με ισχυρούς αντασφαλιστι-
κούς οίκους έχει τη δυνατότητα καλύψεων 
πολύ μεγάλων ασφαλιζόμενων κεφαλαίων. 
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Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Την  πιστοποίηση με βάση το σύστημα δια-
χείρισης ποιότητας κατά ELOT EN ISO 
9001:2008 και στις Τεχνικές Ασφαλίσεις 

(Μηχανολογία, Αστική Ευθύνη και Λοιπά Ατυ-
χήματα, Μεταφορές και Σκάφη ), εξασφάλισε η 
Αγροτική Ασφαλιστική, υλοποιώντας όπως 
σημειώνει  τη διαρκή δέσμευσή της για συνεχή 
αναβάθμιση των υπηρεσιών της με σκοπό την 
αύξηση ικανοποίησης των πελατών της. Φορέ-
ας πιστοποίησης είναι η διάδοχος του ΕΛ.Ο.Τ., 
εταιρία «ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.». Η επιτυχής αξιολόγη-
ση και πιστοποίηση, ήταν το επιστέγασμα πολύ-
μηνου σχεδιασμού και πιστής εφαρμογής των 
υψηλών απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 στην καθημερινή λει-
τουργία της Διεύθυνσης Τεχνικών Ασφαλίσε-
ων, υπό το συντονισμό της Διεύθυνσης Οργά-
νωσης και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και με 
την πολύτιμη βοήθεια των εξειδικευμένων 
συμβούλων της «Q-PLAN A.E.».

Στο πλαίσιο  της πρόσφατης επιθεώρησης, 

επιβεβαιώθηκε η εφαρμογή του Συστήματος  
Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 
και στις υπόλοιπες πιστοποιημένες μονάδες 
της Αγροτικής Ασφαλιστικής: Ασφαλίσεων 
Κλάδου Πυρός, Αγροτικών Ασφαλίσεων, Α-
σφαλίσεων Πληρωμάτων Πλοίων, Ατομικών 
Ασφαλίσεων Ζωής και Ατυχημάτων, Ομαδι-
κών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας,  της Εκ-
παίδευσης του Προσωπικού και των Δικτύων 
Πωλήσεων  και της Διαχείρισης Αιτιάσεων.

Για τη στήριξη της λειτουργίας του Συστή-
ματος Διαχείρισης Ποιότητας, η διοίκηση της 
εταιρίας, αναγνωρίζοντας την αξία και τη ση-
μασία των παρεχομένων υπηρεσιών προς 
τους πελάτες της, έχει αναπτύξει την απαιτού-
μενη υποδομή ώστε, σε συνδυασμό με το υ-
ψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό και 
τους συνεργάτες των δικτύων πωλήσεων, να 
ανταποκρίνεται κάθε φορά με υπευθυνότητα 
και αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις και 
τις προσδοκίες τους. 

Τα δύο ετήσια συνέδρια, Technical και Sales & Marketing, 
που πραγματοποίησε στην Αθήνα  η Insurope, ένας από 
τους μεγαλύτερους οργανισμούς παροχής Employee 

Benefits παγκοσμίως, με περισσότερα από 40 έτη ιστορίας 
στην παροχή ασφαλιστικών λύσεων, διοργάνωσε η 
International Life. Την International Life εκπροσώπησε ο κ. 
Μάκης Καραμπόλης, Senior Manager Employee Benefits & 
Major Accounts, o οποίος αφού ευχαρίστησε το Management 
της Insurope για τη διενέργεια των συνεδρίων στη χώρα μας, 
αναφέρθηκε εκτενώς στα σημαντικά πλάνα περαιτέρω ανά-
πτυξης της υπάρχουσας συνεργασίας της εταιρίας με την 
Insurope διεθνώς, καθώς επίσης και στην προοπτική που 
προσφέρει αυτή η συνεργασία στο νέο ασφαλιστικό παγκο-
σμιοποιημένο περιβάλλον, μέσω μιας σειράς καινοτόμων α-
σφαλιστικών συνεργειών και λύσεων.  Στα δύο συνέδρια, 
συμμετείχαν στελέχη του τμήματος ομαδικών προγραμμάτων 

της International Life, 42 αντιπρόσωποι από τις συνεργαζό-
μενες εταιρίες διεθνώς, καθώς και το Management της πο-
λυεθνικής εταιρίας. Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούν τις 
διεθνείς τάσεις που επικρατούν στην αγορά των Employee 
Benefits, τις αλλαγές που φέρνει το Solvency II, την επίπτω-
ση της μακροβιότητας και της χρήσης της νέας τεχνολογίας 
καθώς και τις συνεπαγόμενες αλλαγές στη λειτουργία αλλά 
και την υποστήριξη των προγραμμάτων Υγείας και Συνταξιο-
δότησης, που προσφέρονται στους υπαλλήλους των συνερ-
γαζόμενων οργανισμών. Η συνεργασία της International Life 
με την Insurope, έναν από τους δύο μεγαλύτερους παρόχους 
Employee Benefits διεθνώς, μας δίνει τη δυνατότητα να πα-
ρέχουμε σύγχρονες, καινοτόμες  και ολοκληρωμένες ασφα-
λιστικές λύσεις στους συνεργάτες μας και στους πελάτες 
μας, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, σχολίασε ο 
κ.. Μ. Καραμπόλης.

Η Διοικητική ομάδα της Insurope SCRL/CVBA μαζί με τα στελέχη του τμήματος Ομαδικών 
της International Life στην Αθήνα

International Life:  Συνεργασία με την Insurope

NP Insurance

Στα 5,6 εκατ.  
τα κέρδη  
προ φόρων  
στο εξάμηνο
MΕ ΕΝΑΝ από τους καλύτερους δεί-
κτες φερεγγυότητας στην ελληνική α-
σφαλιστική αγορά, έκλεισε σύμφωνα 
με σχετική ανακοίνωση το πρώτο εξά-
μηνο του 2014 η  NP Insurance. Η εται-
ρία κατέγραψε κέρδη προ φόρων Α’ 
εξαμήνου ύψους 5,6 εκατ. ευρώ και 
διαμόρφωσε τα  Ίδια Κεφάλαια της στα 
32,5 εκατ. Ευρώ, με τον δείκτη  φε-
ρεγγυότητας να ξεπερνάει το 510% 
που είναι ένας από τους υψηλότερους 
στην ελληνική αγορά. 

Η εταιρία διαχρονικά ακολουθεί 
προσεκτικό underwriting καθώς και 
καλή διαχείριση των ζημιών, που συ-
ντελούν τη δημιουργία υψηλού τεχνι-
κού αποτελέσματος. Στον τομέα της ε-
πενδυτικής πολιτικής, η NP Insurance 
συνεχίζει να επιλέγει τις πιο συντηρη-
τικές τοποθετήσεις όπως σε προθε-
σμιακές καταθέσεις, ελληνικά κρατικά 
ομόλογα, ξένα εταιρικά ομόλογα και 
αμοιβαία κεφάλαια, καθώς επίσης, 
συνεχίζει να στηρίζει το ελληνικό τρα-
πεζικό σύστημα με τις καταθέσεις που 
διατηρεί στις ελληνικές τράπεζες χω-
ρίς να έχει βγάλει εκτός Ελλάδας ούτε 
ένα Ευρώ όλα αυτά τα χρόνια της κρί-
σης.  

Σχετικά με την προετοιμασία της ε-
ταιρίας για την εφαρμογή της Solvency 
II, με ότι αφορά τις εποπτικές κεφα-
λαιακές ανάγκες που θα προκύψουν 
αυτές καλύπτονται ήδη από τα τωρινά 
Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας, ενώ και με 
ότι αφορά την προσαρμογή των στε-
λεχών της στο νέο νομοθετικό πλαίσιο 
της εταιρικής διακυβέρνησης, η διοί-
κηση της NP παρουσιάζεται  σίγουρη 
ότι θα είναι απολύτως έτοιμα στο πρώ-
το εξάμηνο του 2015. 

πανελλήνιος  σύνδεσμος  Ασφαλιστικών συμβούλων

Βράβευσε τους κορυφαίους ασφαλιστικούς συμβούλους

με μεγάλη επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκε η εκδή-
λωση του συνδέσμου, 

για τη βράβευση των κορυφαί-
ων ασφαλιστικών συμβούλων 
της χώρας στο Περιστύλιο του 
Ζαππείου Μεγάρου και τη συ-
μπλήρωση 40 χρόνων από την 
ίδρυσή του (1974-2014), με 
χορηγούς επικοινωνίας το 
Nextdeal και το Ασφαλιστικό 
ΝΑΙ.

Η εκδήλωση πραγματοποιή-
θηκε σε γιορτινό κλίμα, με τη 
συμμετοχή ασφαλιστικών συμ-
βούλων, αλλά και στελεχών 
της ασφαλιστικής αγοράς,ενώ 
κατά την διάρκεια της εκδήλω-
σης οι προσκεκλημένοι είχαν 
την ευκαιρία να παρακολουθή-

σουν μία 10΄λεπτη ταινία με τις 
δραστηριότητες του συνδέ-
σμου από την ίδρυσή του μέχρι 
σήμερα.

Η πρόεδρος, κ. Ελένη Γρυ-

πάρη, μεταξύ άλλων τόνισε ότι 
για να εισέλθει νέο αίμα στην 
ασφαλιστική αγορά πρέπει να 
υπάρχουν συμβάσεις δίκαιες 
και όχι συμβάσεις προσχώρη-
σης, που θέτουν περισσότερο 
τους ποσοτικούς στόχους εις 
βάρος της ποιότητος. Επιση-
μαίνεται ότι η εκδήλωση βρά-

βευσης, είναι η κορυφαία εκ-
δήλωση του Πανελληνίου Συν-
δέσμου Ασφαλιστικών Συμ-
βούλων, η οποία τιμά και βρα-
βεύει τους κορυφαίους ασφα-
λιστικούς συμβούλους, έναν 
για κάθε κλάδο, Ζωής, Γενι-
κών Ασφαλειών και Επενδυτι-
κών Προϊόντων.

Οι κορυφαίοι ασφαλιστικοί 
σύμβουλοι για το έτος 2013 
Για τον κλάδο Ζωής, η κ. Θεοδώρα Γουργούλη, από την «Interamerican»
Για τον κλάδο Γενικών Ασφαλειών, ο κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, από την 
«International Life»
Για τον κλάδο Επενδυτικών Προϊόντων ο κ. Ιάκωβος Αρβανίτης, από την 
«MetLife»

InG Ελλάδος

Εκπαιδεύει τα στελέχη της 
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ της  είναι το 
πιο σημαντικό κεφάλαιο στην  
ING Ελλάδος. Ειδικότερα  όπως 
τονίζεται,όσοι βρίσκονται σε 
διαρκή επαφή με τον πελάτη, 
οφείλουν να του παρέχουν την 
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση 
και εμπειρία, γεγονός που αποτελεί κύριο στρατηγικό στόχο του ομίλου. Εκφράζοντας αυτή 
την πεποίθηση, η εταιρεία επενδύει διαρκώς στην άρτια και ολοκληρωμένη επαγγελματική 
κατάρτιση των συνεργατών του δικτύου πωλήσεων και στο πλαίσιο αυτό παρέχει προγράμ-
ματα επιμόρφωσης, σε συνεργασία  με τα καλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Συγκεκριμένα, οι Agency Managers καθώς και Unit Managers του δικτύου Πωλήσεων της 
ING, ολοκλήρωσαν με επιτυχία το ενδοεπιχειρησιακό πρόγραμμα  mini MBA του ALBA 
Graduate Business School. Ο τίτλος του προγράμματος ήταν «ΙΝG Diploma in Business 
Management» και βασικές θεματικές ενότητες του ήταν «Business Economics», «Strategy» 
και  «Customer Centricity».Το πρόγραμμα περιελάμβανε ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων 
σε θέματα όπως το σύγχρονο ασφαλιστικό περιβάλλον, η δομή της αγοράς και οι βασικές αρ-
χές μικρο- και μακροοικονομίας. Επιπλέον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι ενότητες που ανέ-
πτυξαν τους άξονες της πελατοκεντρικής συμπεριφοράς με την χρήση εργαλείων Marketing.

Αγροτική Ασφαλιστική

Πιστοποίηση  και στις τεχνικές ασφαλίσεις

Επάνω, άποψη της αίθουσας, 
αριστερά ο εκδότης Ευάγγελος 
Σπύρου απευθύνει χαιρετισμό στην 
εκδήλωση του ΠΣΑΣ
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Allianz 

Βιομηχανικοί 
Κίνδυνοι 

ΤΑ 10 ΠΡΩΤΑ αίτια ζημιών και 
τις νέες τάσεις στους βιομηχανι-
κούς κινδύνους, όπως προκύ-
πτουν από 11.427 ασφαλιστικές α-
παιτήσεις, άνω των 100.000 ευρώ 
σε κάθε περίπτωση 

και 148 χώρες, μεταξύ των ε-
τών 2009 και 2013,αποκαλύπτει η  
νέα έκθεση της Allianz Global 
Corporate & Specialty, με τίτλο 
«Global Claims Review 2014».Η 
ανάλυση δείχνει ότι σχεδόν το 70% 
των οικονομικών απωλειών ο-
φείλονται σε 10 αιτίες, με πρώτη 
την προσάραξη πλοίων, γεγονός 
που αντανακλά τους κινδύνους της 
σύγχρονης ναυτιλίας, ενώ ακο-
λουθούν οι πυρκαγιές  η συντριβή 
αεροσκαφών, ο σεισμός, η θύελ-
λα, ο τραυματισμός (και θάνατος), η 
πλημμύρα, η επαγγελματική απο-
ζημίωση, το ελαττωματικό προϊόν 
και η τεχνική βλάβη.

Το 2013 οι 20 μεγαλύτερες ζη-
μιές που δηλώθηκαν στην ασφαλι-
στική βιομηχανία ανήλθαν σε περί-
που 5,9 δισ. ευρώ συνολικά, με ε-
ξαίρεση όσες οφείλονταν σε φυσι-
κές καταστροφές. Τα περιστατικά 
από τις βιομηχανίες πετρελαίου 
και φυσικού αερίου κυριαρχούν σε 
αυτές τις μεγάλες ζημιές του 2013, 
με ποσοστό 40% και συνολικό ύ-
ψος στα 2,9 δισ. ευρώ. Το 2014, 
μέχρι στιγμής, το 80% των μεγά-
λων απαιτήσεων προέρχονται από 
συντριβές αεροσκαφών ή πυρκα-
γιές, ιδίως στον τομέα της ενέργει-
ας. Η μεγαλύτερη σε οικονομικό 
κόστος ζημιά, περίπου 586 εκατ. 
ευρώ, σημειώθηκε τον περασμένο 
Ιούνιο σε διυλιστήριο της Σιβηρίας. 

Η ανάλυση της Allianz για τα έτη 
2009-13 επιβεβαιώνει ακόμα τις 
υψηλές αρνητικές επιδόσεις του 
τομέα πετρελαίου και φυσικού αε-
ρίου, ο οποίος είναι υπεύθυνος τις 
μεγαλύτερες ασφαλισμένες ζημί-
ες, κατά μέσο όρο στα 20,8 εκατ. 
ευρώ – πάνω από 10 φορές ο μέ-
σος όρος των απωλειών που εξε-
τάζονται στην εν λόγω έκθεση.

Η όλο και στενότερη σχέση της 
διακοπής εργασιών με τις ζημιές 
του κλάδου περιουσίας, λόγω των 
τρωτών εφοδιαστικών αλυσίδων 
και της παγκοσμιοποιημένης πα-
ραγωγής, αντικατοπτρίζεται στις 
απώλειες 997,602 ευρώ λόγω δι-
ακοπής εργασιών. Αυτές είναι κα-
τά 32% υψηλότερες από εκείνες 
που οφείλονται σε καθαυτό κατα-
στροφές περιουσίας (755,198 ευ-
ρώ).
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