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Σημαντική αλλαγή στα μέχρι τώρα δεδομένα 
συνιστά και για τον κλάδο της ιδιωτικής α-
σφάλισης η νέα κυβέρνηση του Αλέξη Τσί-

πρα. Η ασφαλιστική αγορά αναμένει τις προγραμ-
ματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης αλλά και 
τις ενδεχόμενες αλλαγές στις οποίες μπορεί να 
προχωρήσει όπως είχε υποσχεθεί προεκλογικά 
στις διοικήσεις των συστημικών τραπεζών οι ο-
ποίες ενδεχομένως  θα συμπαρασύρουν και τις 
διοικήσεις των θυγατρικών ασφαλιστικών εται-
ρειών.

Τα σημαντικότερα στελέχη της ελληνικής α-
σφαλιστικής αγοράς είχαν στο πρόσφατο παρελ-
θόν επαφές με σημερινούς υπουργούς ενώ στε-
λέχη της κυβέρνησης κυρίως από το χώρο των 
ΑΝΕΛ που έχουν και προσωπικές σχέσεις με υψη-
λόβαθμους παράγοντες της ελληνικής ασφαλιστι-
κής αγοράς.

Πάντως σε πρώτη φάση αυτό που αναμένει η 
αγορά είναι η νομοθετική πρωτοβουλία για το Ε-
πικουρικό Ταμείο των εργαζομένων στις ασφαλι-
στικές εταιρείες το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, η οποία θα επα-
ναφέρει το παλαιότερο καθεστώς σε ότι αφορά τις 
εισφορές (ποσοστό επί της παραγωγής). Να ση-

μειωθεί ακόμη ότι πολλά στελέχη της ελληνικής 
ασφαλιστικής αγοράς έχουν εκφράσει τον έντονο 
προβληματισμό τους για ορισμένες από τις θέσεις 
που διατύπωσε η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικού 
του Σύριζα για την ιδιωτική ασφάλισης όπως είναι 
η Δημιουργία Επιτροπής Ιδιωτικής Ασφάλισης με 
την συμμετοχή κράτους - εργοδοτών – εργαζομέ-
νων - καταναλωτικών οργανώσεων – διαμεσο-

λαβούντων, η θέση για κατάργηση των μέτρων 
που «επιτρέπουν την εκμετάλλευση του δημόσιου 
συστήματος δομών και υποδομών υγείας από τις 
ασφαλιστικές», ενώ βλέπουν θετικά  τη θέση  για  
θέσπιση ενός «ελάχιστου τεχνικού ασφαλίστρου 
στον κλάδο αυτοκινήτου».

Διαβάστε για τις θέσεις του ΣΎΡΙΖΑ στη σελίδα 4  
και για τις αλλαγές στο ΤΧΣ στις σελίδες 7-8Σελ. 6        

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΧΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ
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Αλλαγές στην ασφαλιστική 
αγορά «βλέπει» ο ΣΥΡΙΖΑ

ΧΡΉΣΤΟΣ ΑΧΉΣ

H ΟΡΙΖΩΝ 
Ασφαλιστική έχει 
εξαιρετικά υψηλή 
κεφαλαιακή 
επάρκεια

«Ώρα Ασφάλισης» στο 
Extra Channel κάθε Πέμπτη 

στις 8 το βράδυ !

Η  εξαιρετικά υψηλή κεφαλαιακή επάρ-
κεια που διαθέτει  η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλι-
στική μας επιτρέπει  να σχεδιάζουμε τις 

μελλοντικές στρατηγικές κινήσεις μας με η-
ρεμία και σύνεση,τονίζει σε συνέντευξή του 
στο Nextdeal  ο κ. Χρήστος Αχής Υπεύθυνος 
Πωλήσεων και Marketing της εταιρίας.

Ο νέος 
πρωθυπουργός 
Αλέξης Τσίπρας

Σελ. 10
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Με  ενθουσιασμό υπο-
δέχτηκε το Δίκτυο υ-
ποκαταστημάτων απο-

κλειστικής συνεργασίας της 
Allianz Ελλάδος, το νέο κανο-
νισμό κινήτρων για πωλήσεις 
δραστηριότητας Ζωής, που 
παρουσιάστηκε από τη Διεύ-
θυνση Πωλήσεων της εται-
ρείας σε πρόσφατη εκδήλω-
ση που πραγματοποιήθηκε 
στην Αθήνα. Η κ. Νόρα Στα-
θούρου, διευθύντρια πωλή-
σεων,  απευθυνόμενη σε 200 
συνεργάτες, παρουσίασε ανα-
λυτικά  το νέο Κανονισμό, ε-
στιάζοντας στη νέα δομή, τα 
πλεονεκτήματα αλλά και τα 
ποσοτικά και ποιοτικά στοι-
χεία που προκαλούν έναν ε-
παγγελματία συνεργάτη να 
κατακτήσει υψηλούς παρα-
γωγικούς στόχους. Ο νέος 
Κανονισμός έχει τη συνταγή 
της επιτυχίας ανέφερε η κ. 

Νόρα Σταθούρου, απευθυνό-
μενη στους συνεργάτες της 
Allianz Ελλάδος. «Είμαστε 
μέλη ενός ισχυρού οργανι-
σμού και αυτό για εσάς σημαί-
νει ασφάλεια. Έχετε στα χέρια 
σας σύγχρονες προϊοντικές 
λύσεις και μοναδικά εργαλεία 
για να βοηθήσετε τον Έλληνα 
καταναλωτή να καλύψει τις 
ασφαλιστικές του ανάγκες. 

Δουλέψτε σκληρά και διεκδι-
κήστε αυτό που μπορείτε και 
σας ανήκει. Ανταμειφθείτε 
γενναιόδωρα για τη δουλειά 
σας μέσα από το νέο Κανονι-
σμό Κινήτρων» είπε η κ.Στα-
θούρου.Στο νέο Κανονισμό 
ως εφαλτήριο ανάπτυξης και 
προοπτικής αναφέρθηκε ο κ. 
Πέτρος Παπανικολάου, πρόε-
δρος και διευθύνων  σύμβου-

λος της Allianz Ελλάδος, κατά 
την ομιλία του στους συνερ-
γάτες της εταιρείας. «Ο σχεδι-
ασμός μας δεν είναι ούτε συ-
γκυριακός, ούτε ευκαιριακός. 
Στοχεύουμε στην ενίσχυση 
της θέσης μας στον κλάδο 
Ζωής & Υγείας και γι’ αυτό 
σχεδιάζουμε σύγχρονες και 
ανταποδοτικές λύσεις, επεν-
δύουμε στην εκπαίδευση των 
συνεργατών μας και φροντί-
ζουμε να σας ανταμείβουμε 
μέσα από ένα διαφανές και 
δίκαιο πλαίσιο αμοιβών. Στό-
χος μας είναι να καλλιεργή-
σουμε την ασφαλιστική συ-
νείδηση της κοινωνίας για να 
μπορέσει να βρει τις κατάλλη-
λες λύσεις για τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει. Μας ενδι-
αφέρουν πρωτίστως οι σω-
στές πωλήσεις και όχι οι πολ-
λές πωλήσεις»,σημείωσε ο 
κ.Παπανικολάου 

Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Την εστίαση της Interamerican στον 
πελάτη υπογραμμίζουν οι καταβο-
λές και αποζημιώσεις της εταιρείας 

σε δικαιούχους κατά το 2014. Ειδικότε-
ρα,όπως έγινε γνωστό,σε  325.634 περι-
πτώσεις η εταιρεία  πλήρωσε συνολικά 
239,48 εκατ. ευρώ, με περαιτέρω βελτί-
ωση των διαδικασιών σε απλότητα και 
ταχύτητα εξυπηρέτησης. Ευρύτερα, η δι-

αχείριση της σχέσης με τους ασφαλισμέ-
νους παρουσιάζεται βελτιωμένη, σύμ-
φωνα με τους δείκτες πρόσφατης σχετι-
κής έρευνας, με την ικανοποίηση των 
πελατών να φθάνει στο 87%, σημειώνο-
ντας αύξηση 4 ποσοστιαίων μονάδων έ-
ναντι του 2013 και 12 μονάδων σε βάθος 
πενταετίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο 
χρόνος έκδοσης συμβολαίων, λόγω των 

ψηφιακών εφαρμογών και την καθετο-
ποίηση των διαδικασιών, έχει περιορι-
στεί κατά μέσο όρο στις δύο ημέρες. 

Οι καταβολές ανά κλάδο
Επιμέρους και ανά τομέα δραστηριό-

τητας, η  Interamerican πλήρωσε κατά το 
2014 στον κλάδο ζωής 95,46 εκατ. ευρώ 
σε 24.596 περιπτώσεις που αφορούσαν 

απώλεια ζωής, λήξη συμβολαίων, μόνι-
μες και πρόσκαιρες ανικανότητες, κα-
θώς και εξαγορές.

Οι καταβολές κατά το 2014 σε σχέση 
με το 2013 μειώθηκαν κατά 33%. Στον 
τομέα της υγείας, η εταιρεία κατέβαλε 
55,63 εκατ. σε 182.829 περιστατικά, με 
τα συμβόλαια Medisystem να φθάνουν 
σε αποζημιώσεις τα 35,25 εκατ. για υπη-
ρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας και νοση-
λείες, ενώ οι νοσοκομειακές και επιδο-
ματικές καλύψεις ανήλθαν σε 20,38 ε-
κατ. Αξιοσημείωτη είναι η αυξημένη κί-
νηση που παρουσίασαν κατά το έτος τα 
εξωτερικά ιατρεία της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ 
MEDICLINIC και του πολυϊατρείου 
MEDIFIRST, ιδιόκτητων μονάδων υγείας 
του Ομίλου, με σύνολο 53.688 επισκέ-
ψεων και διαγνωστικών εξετάσεων.

Στις γενικές ασφαλίσεις, οι αποζημι-
ώσεις έφθασαν συνολικά τα 74,93 εκατ. 
σε 59.889 περιπτώσεις, περίπου στα επί-
πεδα του 2013. Ο κλάδος αυτοκινήτου 
παρουσίασε μικρή μείωση αποζημιώσε-
ων. Για ομαδικά συμβόλαια, η εταιρεία 
κατέβαλε 13,46 εκατ. σε 59.502 περι-
πτώσεις ασφάλισης ζωής, γενικών α-
σφαλίσεων, υγείας τύπου Medisystem 
και συνταξιοδοτικά. Η INTERAMERICAN, 

με στόχο να είναι η πλέον αξιόπιστη εται-
ρεία στην ασφαλιστική αγορά, έχει βελ-
τιώσει εντυπωσιακά τις διαδικασίες ε-
ξυπηρέτησης του πελάτη - από την υπο-
δοχή αιτήσεων, την αξιολόγηση του κιν-
δύνου και την έκδοση συμβολαίου μέχρι 
τη διαχείριση παραπόνων. Πέρα από τις 
καινοτομίες της εξέλιξης του συνόλου 
των εργασιών σε ψηφιακό περιβάλλον 
και το αυτοματοποιημένο underwriting, 
αποδίδει αποτελέσματα η επένδυση σε 
κατάρτιση και εξειδίκευση του προσωπι-
κού. «Η δημιουργία αξίας για τον πελάτη 
παραμένει ο σταθερός, αμετάθετος στό-
χος της INTERAMERICAN» δήλωσε σχε-
τικά  ο κ. Γιώργος Κώτσαλος, διευθύνων 
σύμβουλος του ομίλου.

Allianz Ελλάδος: Νέος κανονισμός 
κινήτρων για τον κλάδο ζωής

Ο κ. Νόρα Σταθούρου

Ο κ. Πέτρος Παπανικολάου

Interamerican 

Πλήρωσε 240 εκατ. ευρώ  
στους ασφαλισμένους το 2014

Ο κ.Γιώργος Κώτσαλος

Ο νέος  
Κανονισμός 
Πωλήσεων  
της Allianz 
Ελλάδος
• Επιβραβεύει το σύνολο 
των παραγωγικών 
συνεργατών
• Προσμετρά όλες τις 
σύγχρονες προϊοντικές 
λύσεις της Allianz στη 
δραστηριότητα Ζωής & 
Υγείας
• Δίνει κίνητρο για τη 
δημιουργία ποιοτικού 
χαρτοφυλακίου
• Ενισχύει τις επιλογές 
συνταξιοδοτικών λύσεων
• Ανταμείβει τους 
Κορυφαίους και 
Διακεκριμένους 
Ασφαλιστικούς 
Συμβούλους
• Δίνει κίνητρο για τη 
στελέχωση των 
γραφείων

Ενίσχυση της δυναμικής της Interamerican  
και του προσανατολισμού της στην ανάπτυ-

ξη των περιφερειακών ασφαλιστικών δραστη-
ριοτήτων της σηματοδοτούν τα εγκαίνια των 
νέων διοικητικών κέντρων της εταιρείας στη 
Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τα κεντρικά γρα-
φεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πωλήσε-
ων Κεντρικής και Βορείου Ελλάδος στην Πυ-
λαία, στα οποία εκτός από τις διοικητικές υπη-
ρεσίες στεγάζονται και τρία γραφεία πωλήσε-
ων, καθώς και το διοικητικό κέντρο που στεγά-
ζει τις υπηρεσίες των κλάδων Γενικών Ασφαλειών και της εταιρείας Βο-
ηθείας (οδική και άμεση ιατρική βοήθεια), στο 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλο-
νίκης – Νέας Μηχανιώνας στην περιοχή του αεροδρομίου. Η επίσημη 
εκκίνηση της λειτουργίας των δύο κέντρων πραγματοποιήθηκε με την 
παρουσία των στελεχών της διοίκησης του ομίλου. Χαιρετίζοντας το νέο 
«πρόσωπο» της INTERAMERICAN κατά τα εγκαίνια, ο διευθύνων σύμβου-

λος Γιώργος Κώτσαλος υπογράμμισε μεταξύ 
άλλων  το στρατηγικό προσανατολισμό της ε-
ταιρείας στην περιφερειακή ανάπτυξη και δη-
μιουργία σημαντικής αξίας για τον πελάτη, το-
νίζοντας τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των 
λειτουργιών και τις καινοτόμες ασφαλιστικές 
προτάσεις που απαντούν στις ανάγκες της επο-
χής, με αιχμή το δυναμικό των συνεργατών 
πωλήσεων και τη βέλτιστη οργάνωση. 

Από την πλευρά του ο περιφερειακός διευ-
θυντής πωλήσεων Κεντρικής και Βορείου Ελ-

λάδος Τάσος Παπαδόπουλος επιβεβαίωσε την ιδιαίτερα θετική πορεία α-
νάπτυξης των εργασιών στην περιοχή, παρατηρώντας ότι επί εννέα έτη 
συνεχώς η διεύθυνσή του υπερβαίνει τους στόχους παραγωγής και ανα-
νεώνει το δίκτυο με νέες συνεργασίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το 
2014 προστέθηκαν στο δυναμικό των πωλήσεων Κεντρικής και Βορείου 
Ελλάδος  80 νέοι συνεργάτες.

Η διοικητική ομάδα και τα στελέχη της 
εταιρείας στα νέα γραφεία 

Mε νέο «πρόσωπο» στην καρδιά της Βορείου Ελλάδος
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ

Οι δαπάνες  
για  υγεία  
ασφάλιση ΙΧ
ΜΟΛΙΣ ΤΟ 2,9% των νοικοκυριών 
προχώρησε σε αύξηση των δαπα-
νών για την συντήρηση και ασφάλι-
ση του αυτοκινήτου, το 28,9% δαπά-
νησε λιγότερα και το 68,1% των 
νοικοκυριών δαπάνησε περίπου τα 
ίδια με το 2013 το 2014,,όπως  προ-
κύπτει από τα αποτελέσματα της έ-
ρευνας «ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2014» του ΙΜΕ-
ΓΣΕΒΕΕ. Παράλληλα, σύμφωνα με 
την έρευνα  το 18% των νοικοκυ-
ριών δαπάνησε περισσότερα για 
την υγεία και τα φάρμακα ενώ το 
16,1% αναγκάστηκε να κάνει περι-
κοπές. Το υπόλοιπο 65,9% των νοι-
κοκυριών μέσα στο 2014 δαπάνησε 
περίπου τα ίδια με το 2013.

Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα στοι-
χεία,περισσότερο από το 1/3 του 
πληθυσμού βρίσκεται σε διπλή πα-
γίδα φτώχειας και χρέους καθώς 
από τη μια μειώνεται το διαθέσιμο 
εισόδημα σε επίπεδα κάτω του ορί-
ου φτώχειας, και από την άλλη συσ-
σωρεύονται υποχρεώσεις οι οποί-
ες είναι αδύνατο να εξυπηρετηθούν 
ομαλά.Σύμφωνα με ανακοίνωση 
της ΓΣΕΒΕΕ, τα στοιχεία αποτυπώ-
νουν με τον πιο ανάγλυφο τρόπο ότι 
τα ελληνικά νοικοκυριά αντιμετω-
πίζουν μεγάλες δυσκολίες στην α-
ντιμετώπιση των καθημερινών υ-
ποχρεώσεων, και ότι οι επιπρόσθε-
τες επιβαρύνσεις που επιβλήθηκαν 
μέσα στο 2014 αποψίλωσαν κάθε 
προοπτική ανάσχεσης της αρνητι-
κής πορείας που είχε διαμορφωθεί 
με την εξισορρόπηση των δημοσιο-
νομικών μεγεθών. Η απουσία νο-
μοθετικών ρυθμίσεων για τη μη 
άρση των πλειστηριασμών, η αύξη-
ση του φόρου ακινήτων και οι κατα-
σχέσεις καταθέσεων για ληξιπρό-
θεσμες οφειλές που συνεχίστηκαν 
έχουν τροφοδοτήσει ένα νέο κύμα 
ανασφάλειας και μείωσης της εγ-
χώριας ζήτησης.Επιπλέον, όπως 
τονίζει η ΓΣΕΒΕΕ, παγιώνεται η τά-
ση που οδηγεί τα νοικοκυριά σε χα-
μηλότερη κατανάλωση και υποβαθ-
μισμένη ποιότητα ζωής, σε υπερ-
συσσώρευση ιδιωτικού χρέους 
(άλλωστε σύμφωνα με τα τελευ-
ταία στοιχεία το σύνολο του ιδιωτι-
κού χρέους ανέρχεται πλέον στα 
180 δις, ενώ οι ληξιπρόθεσμες ο-
φειλές προς δημόσιο είναι αγγίζει 
τα 100 δις) και σε εντεινόμενη ανα-
σφάλεια ως προς τις μελλοντικές 
προσδοκίες.
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Ποια κυβέρνηση  
είναι καλύτερη για την 
ιδιωτική ασφάλιση;
ΥΠΆΡΧΕΙ αναμφισβήτητα ένας σκεπτικισμός μετα-
ξύ των περισσότερων υψηλόβαθμων στελεχών της 
ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς για το πως θα κι-

νηθεί η νέα κυβέρνηση υπό 
τον Αλέξη Τσίπρα. Πριν τις 
εκλογές αλλά και στο πα-
ρελθόν στελέχη της σημε-
ρινής κυβέρνησης είχαν  
διαμηνύσει ότι προτεραιό-
τητα τους είναι η κοινωνική 
ασφάλιση και η ιδιωτική θα 

λειτουργεί συμπληρωματικά. Η θέση αυτή εκλαμ-
βάνεται ως ένα βαθμό από την ασφαλιστική αγορά 
ως θέτουσα  φράγματα στην διαδικασία προσέγγι-
σης κοινωνικής και ιδιωτικής ασφάλισης. Το μέλ-
λον θα δείξει αν όντως είναι έτσι δεδομένου ότι η 
ιδιωτική ασφάλιση εκ των πραγμάτων έχει διευρύ-
νει το πεδίο δραστηριότητας της, υπάρχουν επίσης 
πρωτοβουλίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ εν 
τέλει προσφέρει και λύσεις που δύσκολα κάποιος 
μπορεί να αμφισβητήσει την ορθότητα τους για να 
μην αναφερθούμε στο σημαντικό επενδυτικό ρόλο 
που τον αναγνωρίζει και η νέα κυβέρνηση.

Από την άλλη πλευρά η ασφαλιστική αγορά δεν 
έχει  ιδιαίτερους λόγους να ήταν πολύ ευχαριστη-
μένη και από την προηγούμενη κυβέρνηση η οποία  
θεωρητικά ήταν πιο φιλική προς τον κλάδο στα 
λόγια τουλάχιστον. Η προηγούμενη κυβέρνηση  
κατήργησε τα όποια φορολογικά κίνητρα υπήρχαν 
στα ατομικά συμβόλαια λόγω των μέτρων δημοσι-
ονομικής προσαρμογής, έθεσε στο ψυγείο το θέμα 
της υποχρεωτικής ασφάλισης έναντι φυσικών κα-
ταστροφών, ενώ στην πράξη δεν προχώρησε και η 
ρύθμιση για τα ανασφάλιστα οχήματα.

Σε κάθε περίπτωση η ελληνική ασφαλιστική α-
γορά πρέπει να ενισχύσει τις προσπάθειες  της 
προκειμένου να κερδίσει το έδαφος που δικαιωμα-
τικά της ανήκει.

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

Το πλαίσιο για υγιή ανάπτυξη με αξιοκρατι-
κούς, διαφανείς και δίκαιους κανόνες, θέτει ο 
ΣΥΡΙΖΑ, όπως τονίζεται, με τις  προτάσεις  της 

Νομαρχιακής Επιτροπής Χρηματοπιστωτικού Το-
μέα  για την ιδιωτική ασφάλιση. Όπως σημειώνει  
ο  ΣΥΡΙΖΑ,  ως υπεύθυνη κυβέρνηση, θα συνεργα-
στεί με όλες τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις στην 
προσπάθεια ανάπτυξης της τραυματισμένης οικο-
νομίας της χώρας μας, ενώ υπογραμμίζει ότι  η 
θέση του  είναι ότι η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να 
λειτουργήσει μόνο συμπληρωματικά προς την 
Κοινωνική Ασφάλιση.

Ειδικότερα,όπως  ανακοινώθηκε :

1Πάγια θέση μας είναι ο έλεγχος να είναι δημόσι-
ος και διαφανής. Τα στοιχεία των ασφαλιστικών 

εταιριών να αναρτώνται από τον επόπτη ανά τρίμη-
νο στο διαδίκτυο.

2 Η αρμόδια Εποπτική Αρχή να εφαρμόζει τον 
θεσμό του Επιτρόπου, ώστε σε συνδυασμό με 

τις κατάλληλες λειτουργικές και διοικητικές αρ-
μοδιότητες που θα έχει, να αποτρέπει αμέσως μό-
λις υπάρξουν σημάδια προβληματικής λειτουργί-
ας, φαινόμενα ανακλήσεων εταιριών, όπως αυτά 
έγιναν τα προηγούμενα χρόνια με τεράστιες επι-
πτώσεις στο κοινωνικό σύνολο. Να συμπληρωθεί 
το νομικό πλαίσιο που, να διευρύνει την ευθύνη 
των μεγαλομετόχων και των μελών της διοίκησής 
τους ακόμη και επί της προσωπικής τους περιου-
σίας (την οποία σε πολλές περιπτώσεις δημιούρ-
γησαν «θεωρώντας» ότι τα χρήματα των ασφαλι-
σμένων τους είναι προσωπική τους περιουσία). Το 
«πάρτυ» που γινόταν σε βάρος των καταναλωτών 

και των εργαζόμενων από ορισμένους ιδιοκτήτες 
θα σταματήσει.

3Κοινωνικός και δημόσιος έλεγχος με την Δημι-
ουργία Επιτροπής Ιδιωτικής Ασφάλισης με την 

συμμετοχή κράτους - εργοδοτών – εργαζομένων 
- καταναλωτικών οργανώσεων – διαμεσολαβού-
ντων.

4Στα πλαίσια της στήριξης της Εθνικής Οικονο-
μίας η, Εθνική Ασφαλιστική θα παραμείνει θυ-

γατρική της ΕΤΕ, με στόχο να διαμορφώσει τους 
όρους στην Ελληνική ασφαλιστική πολιτική σαν 
ηγέτιδα εταιρία του χώρου.

5 Προτείνουμε για την εξασφάλιση των ασφαλι-
σμένων για γρήγορη και δίκαια αντιμετώπιση 

των διαφορών τους με τις ασφαλιστικές εταιρίες 
να δημιουργηθούν εξειδικευμένα «Ασφαλιστικά 
Δικαστήρια» με ειδικά εξειδικευμένους δικαστές 
ώστε με γρήγορους ρυθμούς και «σωστή κρίση» 
να επιλύονται οι διαφορές.

6. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η πρότα-
σή μας για να εξεταστεί η δημιουργία σώματος 

εξειδικευμένων πραγματογνωμόνων, ανεξάρτη-
των από τις εταιρίες, προκειμένου να στηρίζουν με 
το έργο τους τόσο τους επαγγελματίες πραγματο-
γνώμονες όσο και την ορθή επίλυση των προβλη-
μάτων αποζημίωσης.

7 Θα καταργηθούν τα μέτρα που επιτρέπουν την 
εκμετάλλευση του δημόσιου συστήματος δο-

μών και υποδομών υγείας από τις ασφαλιστικές. 
Με δεδομένη την άποψή μας ότι η όποια συνεργα-
σία δημόσιου συστήματος υγείας με τον κλάδο Ιδι-
ωτικής Ασφάλισης προϋποθέτει αμοιβαίο όφελος 

και εξοικονόμηση πόρων υπέρ του πρώτου, θα 
μελετηθούν σε συνεργασία με τις επαγγελματικές 
ενώσεις και θεσπισθούν μέτρα στην παραπάνω 
κατεύθυνση.

8 Θα ληφθούν σοβαρά μέτρα και νέοι τρόποι ενί-
σχυσης του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκι-

νήτων αλλά και του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής 
στην κατεύθυνση της προστασίας του Έλληνα κα-
ταναλωτή. Θα αντιμετωπιστεί στοχευμένα η περί-
πτωση των πολιτών που καταστράφηκαν από την 
υπόθεση της Ασπίδας.

9 Θα εξεταστεί από την Πολιτεία η θέσπιση ενός 
ελάχιστου τεχνικού ασφαλίστρου στον κλάδο 

αυτοκινήτου που θα διασφαλίζει πρώτα απ’ όλους 
τους ασφαλισμένους αλλά και τις επιχειρήσεις α-
πό παράλογες και σε πολλές περιπτώσεις αθέμι-
τες τιμολογιακές πολιτικές

10Στο ίδιο πλαίσιο θα παρθούν μέτρα, μέσα α-
πό στοχευμένες θεσμικές και οικονομικές 

πολιτικές, με την συνεργασία και της Εποπτικής 
Αρχής, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της προ-
σπάθειας των ελληνικών ασφαλιστικών εταιριών 
να επιβιώσουν, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία 
τους διεθνείς κανόνες λειτουργίας του κλάδου και 
τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους ασφαλισμέ-
νους τους αλλά και τους εργαζόμενούς τους.

11 Δεσμευόμαστε ότι θα επαναφερθεί με νόμο η 
χρηματοδότηση του Ταμείου Επικουρικής Α-

σφάλισης των εμπλεκομένων στον χώρο της Ιδι-
ωτικής Ασφάλισης σύμφωνα με το Καταστατικό 
του.

Οι 11 προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ 
για την ιδιωτική ασφάλιση

ΣΕ ΕΟΡΤΆΣΤΙΚΉ ατμόσφαιρα και με την 
συμμετοχή των «συνεπιβατών» των τε-
λευταίων χρόνων, πραγματοποιήθηκε , στο 
Μουσείο Βορρέ η εκδήλωση της Generali 
για την ανακοίνωση του νέου προορισμού, 
για το ταξίδι κινήτρων του 2015  Generali 
goes New Zealand! Πρόκειται για μία εκδή-
λωση - θεσμό για την Generali, η οποία 
πραγματοποιείται κάθε χρόνο με στόχο να 
αναδείξει την ιδιαίτερη σημασία που δίνει η 
εταιρία στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή 
και στο έργο του.

Στον ιδιαίτερο χώρο του Μουσείου 
Βορρέ, πλαισιωμένοι από μοναδικά έργα 
τέχνης αλλά και από τις ξεχωριστές φω-
τογραφίες που απαρτίζουν το πλούσιο 
ταξιδιωτικό αρχείο της εταιρίας, οι 150 
προσκεκλημένοι της Generali είχαν την 
ευκαιρία να θυμηθούν το πιο πρόσφατο 
ταξίδι επιβράβευσης στο Περού και να α-
ναπολήσουν τις όμορφες στιγμές που έ-
ζησαν στα συναρπαστικά ταξίδια των τε-
λευταίων ετών. 

Γνωστοί και φίλοι συγκεντρώθηκαν 
για να απολαύσουν μια όμορφη βραδιά, 
μέσα σε ιδιαίτερα «ζεστή» ατμόσφαιρα, 

να συζητήσουν θέματα που αφορούν το 
χώρο, αλλά και να ξανασμίξουν με καλές 
παρέες που δημιουργήθηκαν στις διάφο-
ρες γωνιές του κόσμου, μέσα από τα ταξί-
δια της Generali.

Ο διευθύνων  σύμβουλος της εταιρίας 
κ. Πάνος Δημητρίου, καλωσόρισε τους 
προσκεκλημένους, τονίζοντας ότι είναι 
χαρά της Generali να υποδέχεται τους ε-
παγγελματίες ασφαλιστικούς διαμεσολα-
βητές, οι οποίοι με καθημερινή σκληρή 
προσπάθεια αναδεικνύουν την αξία της 
ασφάλισης. «Η Generali έχει κάνει την ε-
πιλογή της. Αναπτύσσεται μαζί με τους 
συνεργάτες της, οι οποίοι αποτελούν το 
πιο αποτελεσματικό δίκτυο πωλήσεων 
για τη μεγέθυνση της ασφαλιστικής αγο-
ράς. Για το λόγο αυτό η εταιρία θεωρεί ότι 
το έργο αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται και 
να επιβραβεύεται. Η υψηλή ποιότητα που 
χαρακτηρίζει τη διοργάνωση των ταξι-
διών της Generali, αποτελεί μια έκφραση 
σεβασμού προς τους συνεργάτες της. Α-
κούμε τις απαιτήσεις σας και μαζί κατα-
κτούμε τον κόσμο», υπογράμμισε ο κ. 
Δημητρίου.

Generali goes New Zealand

O κ. Πάνος Δημητρίου
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ΕΑΕΕ 

 Αυξητική  
τάση στις 
ασφαλίσεις 
Ζωής 
ΜΕΙΩΜΕΝΗ κατά 0,6% εμφανίζεται η 
παραγωγή ασφαλίστρων στο σύνολο 
της  το εντεκάμηνο του 2014 έναντι 
του 2013,ενώ στις  ασφαλίσεις Ζωής 
η αύξηση διαμορφώθηκε στο  12,3%.

Ειδικότερα,σύμφωνα με τη μελέτη 
της ΕΑΕΕ για την παραγωγή Ιανουα-
ρίου-Νοεμβρίου 2014 οι  ασφαλίσεις 
Ζωής το διάστημα Ιανουαρίου-  Ια-
νουάριο  σημείωσαν  άνοδο +12,3% 
συγκριτικά με το 2013 και διαμορ-
φώθηκαν στα 1.653.110.761 ευρώ. 
Οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών μειώθη-
καν κατά  -10%  στα 1.803.944.575 
ευρώ. Οι ασφαλίσεις Ζωής παρουσί-
ασαν μεταβολή +0,2% στα 
1.073.531.519 ευρώ,ενώ οι ασφαλί-
σεις Ζωής συνδεδεμένα με επενδύ-
σεις σημείωσαν αύξηση +70,1% στα 
355.477.604 ευρώ. Η παραγωγή στις 
ασφαλίσεις  υγείας έφτασε τα 
88.666.416 ευρώ με αύξηση 29,0% 
ενώ τα  προϊόντα κεφαλαιοποίησης 
κατέγραψαν αύξηση  142,0% και δια-
μορφώθηκαν στα 108.408,25 ευρώ. 

Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν 59 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη οι 
οποίες συγκέντρωναν το 91,9% της 
παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφα-
λίσεις κατά Ζημιών και το 97,8% των 
ασφαλίσεων Ζωής το 2013. 

Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 
21 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλί-
σεις Ζωής και 49 στις ασφαλίσεις 
κατά Ζημιών. Όπως επισημαίνει η Ε-
ΑΕΕ, για ένα ακόμη μήνα, τον ένατο 
εντός του 2014, οι ασφαλίσεις Ζωής 
επέδειξαν αυξητική τάση ως προς την 
παραγωγή του αντίστοιχου μήνα σε 
σύγκριση με το 2013. Αντίθετα, οι α-
σφαλίσεις κατά Ζημιών από τον Αύ-
γουστο του 2014 κι έπειτα δείχνουν 
να υπολείπονται σταθερά κατά 10% 
από τους αντίστοιχους μήνες του 
2013. Σχετικά με τα παραπάνω, επι-
σημαίνεται ιδιαιτέρως ότι αν αφαιρε-
θεί η επίδραση τουκλάδου ΙΙΙ. 

Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες 
με επενδύσεις, η παραγωγή των α-
σφαλίσεων Ζωής συνολικά είναι αυ-
ξημένη κατά 2,7% σε σχέση με τον 
αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 
2013 ενώ, αντιστοίχως, η συνολική 
παραγωγή ασφαλίστρων (Ζωής και 
Ζημιών) είναι μειωμένη κατά -5,1%.
Τέλος, η έρευνα περιέλαβε και τα 
μεγέθη των επιστροφών ασφαλί-
στρων λόγω ακυρώσεων συμβολαί-
ων. 

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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Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

Το   ανθρώπινο πρόσωπο της  ΟΡΙ-
ΖΩΝ Ασφαλιστικής   προβάλει ο  κ.
Χρήστος Αχής Υπεύθυνος  Πωλή-

σεων και Marketing της εταιρίας, σε συ-
νέντευξή του στο Nextdeal. Η μεγαλύτε-
ρη παρακαταθήκη για το μέλλον είναι ότι 
οι άνθρωποι με τους οποίους συνανα-
στρεφόμαστε ,τονίζει χαρακτηριστικά ο 
κ.Αχής και  προαναγγέλλει  ότι  άμεσο 
μέλλον η εταιρία θα παρουσιάσει ένα νέο 
πρόγραμμα Δευτεροβάθμιας περίθαλ-
ψης. Αναφερόμενος  τα  αποτελέσματα 
των  Stress Test  σημειώνει  ότι η  ΟΡΙ-
ΖΩΝ Ασφαλιστική, διαθέτει εξαιρετικά 
υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, γεγονός 
που μας επιτρέπει όπως τονίζει να σχεδι-
άζουμε τις μελλοντικές στρατηγικές κι-
νήσεις μας με ηρεμία και σύνεση.

1)Η  ιστορία της Ορίζων Ασφαλιστικής 
αποτελεί την πιο πολύτιμη παρακαταθήκη για 
το μέλλον της  εταιρίας. Ποιο είναι το όραμά 
σας για την μελλοντική  ανάπτυξή  της , από τη 
θέση του  υπευθύνου πωλήσεων και 
Marketing;

Η ιστορία γράφεται από τους ανθρώ-
πους και οι άνθρωποι που έχουν διοική-
σει αυτή την εταιρία εδώ και 50 χρόνια, 
διέπονται από αρχές και αξίες που στο 
επίκεντρό τους έχουν πάντα τον άνθρω-
πο.  Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη για το 
μέλλον είναι ότι οι άνθρωποι με τους ο-
ποίους συναναστρεφόμαστε, είτε πρό-
κειται για συνεργάτες είτε για πελάτες 
είτε για το προσωπικό της εταιρίας, με το 
πέρασμα του χρόνου μας αισθάνονται και 
τους αισθανόμαστε σαν ‘οικογένεια’ και 
μαζί πορευόμαστε στις εύκολες και στις 
δύσκολες στιγμές. Επιπλέον, ιστορικά η 
εταιρία διατηρεί ένα διακριτικό προφίλ 
στην ασφαλιστική αγορά και μοναδικό 
της μέλημα είναι να παρουσιάζεται φε-
ρέγγυα σε κάθε συγκυρία, να παρέχει υ-
ψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλο το 
φάσμα των κινδύνων που αναλαμβάνει 
και να αποτελεί σταθερά με τη συνετή 
στρατηγική της έναν αξιόπιστο συνεργά-
τη για τους διαμεσολαβούντες και τους 
πελάτες που την εμπιστεύονται.

Το όραμα μας για τη μελλοντική ανά-
πτυξη της εταιρίας είναι συνυφασμένο α-
φενός με τα παραδοσιακά ισχυρά αντα-
γωνιστικά πλεονεκτήματά μας, που είναι 
η υψηλή τεχνογνωσία στην ανάληψη και 
διαχείριση εμπορικών και βιομηχανικών 
κινδύνων, που σε συνδυασμό με την ιδιαί-
τερα υψηλή κεφαλαιακή μας επάρκεια και 
ισχυρή αντασφαλιστική υποστήριξη, μας 
δίνει τη δυνατότητα να τοποθετούμαστε 
σε σημαντικούς κινδύνους. Επιπλέον, συ-
νεχίζουμε την προσπάθειά μας, που ξεκί-
νησε εδώ και λίγα χρόνια, για τη δημιουρ-
γία ενός αξιόλογου δικτύου διαμεσολα-
βούντων συνεργατών σε όλη την επικρά-
τεια, που πλέον με μια ομάδα νέων αν-
θρώπων και υπό την δική μου επίβλεψη, 
στοχεύει πρώτα από όλα σε συνεργασίες 
που θα διέπονται από αλληλοσεβασμό, 
αλληλοεκτίμηση και κοινούς στόχους.   

2) Αναπτύξατε νέα προϊόντα στον κλάδο Ζωής 
και Ύγείας, κάνοντας έτσι μία δυναμική είσοδο 
στον συγκεκριμένο κλάδο. Ποια  είναι τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα τους έναντι του 

ανταγωνισμού και  αν στα σχέδιά σας είναι η 
συμπλήρωση των προϊόντων;

Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι η Ο-
ΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική είναι μια εταιρία μι-
κτή (Life & Non-Life), γεγονός που της 
δίνει τη δυνατότητα να έχει παρουσία 
τόσο στους γενικούς κλάδους ζημιών 
όσο και στον κλάδο ζωής.

Τα τελευταία χρόνια για λόγους στρα-
τηγικής ο κλάδος ζωής είχε δευτερεύο-
ντα ρόλο, όμως η διοίκηση της εταιρίας, 
παρατηρώντας τα σημεία των καιρών και 
τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που 
διαμορφώνονται στη χώρα μας τα τελευ-
ταία χρόνια, αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα 
για μια δυναμική επιστροφή στο κομμάτι 
των ασφαλειών ζωής και υγείας.

Η αρχή αυτής της επανεκκίνησης έγινε 
με τη δημιουργία απλών ασφαλίσεων 
ζωής, που συνδυάζονται με κάλυψη ε-
ξωνοσοκομειακής περίθαλψης και προ-
σωπικού ατυχήματος.

Τα βασικότερα ανταγωνιστικά πλεο-
νεκτήματά μας στα εν λόγω προϊόντα ιδι-
αίτερα στο κομμάτι της υγείας, είναι ότι 
παρέχουν πλήρη εξωνοσοκομειακή κά-
λυψη, στα μεγαλύτερα και πιο αξιόπιστα 
νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας αλλά 
και σε ένα ευρύ δίκτυο διαγνωστικών 
κέντρων, συμβεβλημένων ιατρών και 
πολυιατρείων σε όλες της πόλεις της 
Ελλάδος, σε εξαιρετικά ανταγωνιστικό 
κόστος.  Επιπλέον, πολύ σημαντικό είναι 
ότι στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, μπο-
ρεί να ασφαλιστεί οποιοσδήποτε, ανε-
ξαρτήτως ηλικίας και ιατρικού ιστορι-
κού, καθώς επίσης και ότι προσφέρει ε-
ντελώς δωρεάν (συνδυαστικά με τον Ε-
ΟΠΥΥ) απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις 
και διαγνωστικές εξετάσεις. 

Ταυτόχρονα προετοιμαζόμαστε προ-

κειμένου στο άμεσο μέλλον η εταιρία να 
παρουσιάσει ένα νέο πρόγραμμα Δευτε-
ροβάθμιας περίθαλψης (νοσηλευτικό), 
το οποίο θα μπορεί να λειτουργήσει και 
ως αναβάθμιση του πρωτοβάθμιου, και 
θα έχει ως στόχο την απόλυτη εξασφάλι-
ση της υγείας των συνανθρώπων μας, 
στα προαναφερόμενα κορυφαία νοση-
λευτικά ιδρύματα. Τέλος, η εταιρεία το 
προσεχές διάστημα θα παρουσιάσει ένα 
νέο πρόγραμμα ασφάλισης ατυχημάτων 
αλλοδαπών.

3) Προχωρήσατε πρόσφατα σε  στοχευμένες 
μειώσεις των ασφαλίστρων στον κλάδο 
αυτοκινήτου. Θα κάνετε και στο άμεσο μέλλον 
αντίστοιχες κινήσεις;

Ακριβώς όπως το είπατε στοχευμένες 
και βασισμένες σε στατιστικές μελέτες, 
που μας δείχνουν που μπορούμε να είμα-
στε ανταγωνιστικοί και πάντα με απο-
κλειστικό στόχο και δέσμευση το ορθό 
τεχνικό αποτέλεσμα για την εταιρεία και 
την άριστη εξυπηρέτηση συνεργατών και 
πελατών. Αναφορικά με τον κλάδο αυτο-
κινήτου και την πορεία των ασφαλί-
στρων τα τελευταία χρόνια θα μπορού-
σαμε να γράψουμε σελίδες ολόκληρες, 
για αστοχίες στα τεχνικά ασφάλιστρα η-
θελημένες και μη. Η ΟΡΙΖΩΝ δεν είναι 
μια εταιρία που θέλει ευκαιριακά χαρτο-
φυλάκια και συνεργασίες, κάνοντας κι-
νήσεις σπασμωδικές που σε καμία περί-
πτωση δεν συνάδουν με το ορθό τεχνικό 
ασφάλιστρο και σε βάθος χρόνου θα κά-
νουν ζημιά στην εταιρία και στους συνερ-
γάτες της σε όλα τα επίπεδα. Προσωπική 
μου εκτίμηση είναι ότι το 2015 θα είναι η 
χρoνιά που τα ασφάλιστρα του αυτοκινή-
του θα έχουν ανοδική πορεία, καθώς ε-
νόψει Solvency 2 που οι κεφαλαιακές 
απαιτήσεις είναι εξαιρετικά υψηλές οι 

εταιρείες θα αναγκαστούν σταδιακά να 
προβούν σε εξορθολογισμό των ασφα-
λίστρων.

4) Ποια είναι τα αποτελέσματα των  Stress 
Test για την εταιρία σας;

Η ΟΡΙΖΩΝ απόλυτα εναρμονισμένη με 
τις απαιτήσεις του Solvency 2, συμμετεί-
χε στην Ευρωπαϊκή άσκηση προσομοίω-
σης ακραίων καταστάσεων της Ευρωπα-
ϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Συντάξεων 
(E.I.O.P.A. 2014 Stress Test).

Η άσκηση βασίστηκε στις απαιτήσεις 
του νέου κανονιστικού πλαισίου Φερεγ-
γυότητα ΙΙ, όπως έχουν διαμορφωθεί έ-
ως τις 30 Απριλίου 2014 και περιελάμ-
βανε τα Εποπτικά μέτρα (Long Term 
Guarantees measures) που συμφωνή-
θηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 19 Νο-
εμβρίου 2013.

Πιο συγκεκριμένα η Εταιρεία μας συμ-
μετείχε στην άσκηση προσομοίωσης α-
κραίων καταστάσεων – Core Stress Test 
καθώς και στην άσκηση χαμηλών επιτο-
κίων  - Low yield Interest Rate της 
E.I.O.P.A. (EUROPEAN INSURANCE AND 
OCCUPATIONAL PENSIONS 
AUTHORITY).

Η άσκηση, όσον αφορά την Εταιρεία 
μας, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία 
με ανεξάρτητο πιστοποιημένο εξωτερικό 
σύμβουλο, ο οποίος επικύρωσε τη χρήση 
των παραδοχών/υποδειγμάτων και επι-
βεβαίωσε τη ορθή εφαρμογή των μεθό-
δων της.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα σε όλα τα 
σενάρια της άσκησης είναι εξαιρετικά 
για την Εταιρεία μας, αφού στο Βασικό 
Σενάριο: 
■ Ο δείκτης κάλυψης του απαιτούμενου 

περιθωρίου φερεγγυότητας (SCR 
coverage ratio) είναι 250%.
■ Ο δείκτης κάλυψης του ελάχιστου α-
παιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότη-
τας (MCR coverage ratio) είναι 244%.

Αντίστοιχα στα σενάρια προσομοίω-
σης ακραίων καταστάσεων επίσης τα α-
ποτελέσματα είναι εξαιρετικά για την Ε-
ταιρεία μας, και πιο συγκεκριμένα:
■ Ο δείκτης κάλυψης του περιθωρίου 
φερεγγυότητας (SCR coverage ratio) στο 
πρώτο σενάριο προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων (Stress 1 – Adverse 1) εί-
ναι 217%,
■ Ο δείκτης κάλυψης του περιθωρίου 
φερεγγυότητας (SCR coverage ratio) στο 
δεύτερο σενάριο προσομοίωσης ακραί-
ων καταστάσεων (Stress 2 – Adverse 2) 
είναι 238%,
■ Ο δείκτης κάλυψης του περιθωρίου 
φερεγγυότητας (SCR coverage ratio) στο 
πρώτο σενάριο χαμηλών επιτοκίων  
(Low yield Scenario 1) είναι 250%,
■ Ο δείκτης κάλυψης του περιθωρίου 
φερεγγυότητας (SCR coverage ratio) στο 
δεύτερο σενάριο χαμηλών επιτοκίων  
(Low yield Scenario 2) είναι 248%.      

Από τα παραπάνω καθίσταται πασιφα-
νές ότι η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική, διαθέτει 
εξαιρετικά υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, 
γεγονός που μας επιτρέπει να σχεδιά-
ζουμε τις μελλοντικές στρατηγικές κινή-
σεις μας με ηρεμία και σύνεση και μπο-
ρούμε να εργαζόμαστε απερίσπαστοι με 
περισσότερη όρεξη και μεράκι για να ε-
δραιώσουμε τη θέση μας στην ασφαλι-
στική αγορά όπως αυτή θα διαμορφωθεί 
σε περιβάλλον Solvency2. 

Με πίστη στις βασικές αξίες και αρχές 
που ακολουθούμε εδώ και 50 χρόνια, 
μπορούμε να αισθανόμαστε περήφανοι 
για ότι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα, και 
με όπλα την εξέχουσα τεχνογνωσία, το 
ήθος, την ευελιξία και την φερεγγυότητα,  
θέλουμε να εξελισσόμαστε και να μεγα-
λώνουμε καθημερινά μαζί με τους πολύ-
τιμους συνεργάτες μας.     

5) Ποιες είναι οι σκέψεις και στόχοι σας για 
την σύναψη συνεργασιών με ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές;

Η συνεχής ενίσχυση του δικτύου δια-
μεσολαβούντων συνεργατών μας σε ό-
λη την χώρα, είναι ένας από τους στρατη-
γικούς στόχους της εταιρίας. Επειδή 
πρόσφατα ανέλαβα το συγκεκριμένο 
κομμάτι αποτελεί προσωπικό στοίχημα 
για μένα και την ομάδα πωλήσεών μας, 
που αποτελείται από νέα καταρτισμένα 
άτομα , αφενός να συνεργαστούμε με αν-
θρώπους που ταιριάζουν στη φιλοσοφία 
της εταιρίας και αφετέρου να σταθούμε 
αντάξιοι των προσδοκιών τους. Σκοπός 
μας είναι οι σχέσεις που θα αναπτύξουμε 
με τους συνεργάτες μας να είναι κάτι πα-
ραπάνω από επαγγελματικές και να ε-
δραιώνονται με το πέρασμα του χρόνου. 
Γενικότερα, η φιλοσοφία μας ως εται-
ρεία είναι να υποστηρίζουμε τους συνερ-
γάτες μας με κάθε δυνατό μέσο και να 
στεκόμαστε δίπλα τους σε κάθε δυσκο-
λία που πιθανόν αντιμετωπίζουν.

Χρήστος Αχής: H ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική έχει 
εξαιρετικά υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια
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MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διακρίσεις 
Με 7 διακρίσεις βραβεύθηκε η MetLife 

Α.Ε.Δ.Α.Κ. στην  καθιερωμένη εκδήλωση για τη 
βράβευση των κορυφαίων διαχειριστών Αμοιβαί-
ων Κεφαλαίων, που διοργανώνεται από την ΠΕ-
ΜΑΚΟ, για τις περιόδους 30/9/2013-30/9/2014 και 
30/9/11-30/9/2014. Ειδικότερα, η MetLife 
Α.Ε.Δ.Α.Κ. βραβεύτηκε ς στα παρακάτω αμοιβαία 
κεφάλαια:
• MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού
2η θέση στο έτος (5,11%)  και 3η θέση στην τριετία 
(17,14%) - στην κατηγορία Ομολογιακά μη Κρατι-
κά Επενδυτικής Διαβάθμισης
• MetLife Alico Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφα-
λαιοποίησης 
2η θέση στο έτος(1,47%) και 3η στην τριε-
τία(14,88%) - κατηγορία Μετοχικά Α/Κ Δείκτη
• MetLife Alico Μετοχικό Εσωτερικού Μεσαίας 
και Μικρής Κεφαλαιοποίησης
3η θέση στην τριετία (91,84%)- στην κατηγορία 
Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας
• MetLife Alico Μετοχικό Εξωτερικού Αναδυομέ-
νων Αγορών
3η θέση στο έτος (6,7%) - κατηγορία Μετοχικά Α/Κ 
Αναπτυσσόμενων Αγορών 

Επιπρόσθετα  το GMM World Balanced Fund 
(30,72%), κατέλαβε την 3η θέση σε μία νέα κατη-
γορία που θεσπίστηκε για τα καλύτερα αμοιβαία 
κεφάλαια ανά asset class, ανεξαρτήτως γεωγρα-
φικής, κλαδικής ή άλλης κατανομής (το συγκε-
κριμένο στα Μικτά Α/Κ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών 
Επενδυτών για το χρονικό διάστημα  01/01/2014-
31/12/2014, τα ακόλουθα αμοιβαία κεφάλαια της 
MetLife  Α.Ε.Δ.Α.Κ. κατέλαβαν τις εξής θέσεις:
• MetLife Αlico Δολαριακό Ομολογιών Εξωτερι-
κού
2η θέση (14,40%)  - στην κατηγορία Ομολογιακά 
Κρατικά Ανεπτυγμένων Χωρών Ελληνικό Ομολο-
γιών Εσωτερικού
2η θέση (-0,49%)  - στην κατηγορία Ομολογιακά 
Ελλάδας
• MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού
3η θέση (4,66%)  - στην κατηγορία Ομολογιακά μη 
Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης
• MetLife Alico Μετοχικό Εξωτερικού Αναδυομέ-
νων Αγορών

4η θέση (7,36%) – στην κατηγορία Μετοχικά 
Αναπτυσσόμενων Αγορών.

Την ετοιμότητα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να  συ-
νεχίσει  να στηρίζει  την Ελλάδα τονίζει η γενική διευθύ-

ντρια του ΔΝΤ  Κριστίν Λαγκάρντ, σε γραπτή δήλωσή της για τις 
εκλογές στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Είμαστε έτοι-
μοι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ελλάδα, και προσβλέ-
πουμε να συζητήσουμε με τη νέα κυβέρνηση». Την ίδια  ώρα ο  
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δή-
λωσε  ότι η περικοπή του ελληνικού χρέους δεν εμφανίζεται 
"στην οθόνη του ραντάρ της Κομισιόν" μετά τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ 
στις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα.«Δεν υπάρχει κατεπεί-
γουσα ανάγκη να δράσουμε» για το ελληνικό χρέος, υποστήρι-
ξε ο Γιούνκερ σε συνέντευξη που παραχώρησε στη δημόσια 
γερμανική τηλεόραση ARD. Το θέμα αυτό "δεν βρίσκεται στη 
οθόνη του ραντάρ της Επιτροπής", συνέχισε, λέγοντας ότι ο ί-
διος «δεν πιστεύει ότι θα υπάρξει πλειοψηφία στο Γιούρο-
γκρουπ, και κυρίως στην ευρωζώνη», που θα ταχθεί υπέρ της 

μείωσης του χρέους.«Η Ελλάδα έχει μια καινούρια κυβέρνηση 
και θα πρέπει να προσανατολιστεί στις δεσμεύσεις που έχει α-
ναλάβει», πρόσθεσε ο Γιούνκερ σημειώνοντας ότι «θα πρέπει 
να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού με την Αθήνα για 
το συμφέρον όλων». Στη συνέντευξή του στη γερμανική τηλε-
όραση ο πρόεδρος της Κομισιόν υπενθύμισε «ότι η Ελλάδα 
δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε έναν αριθμό μεταρρυθμίσεων. 
Η χώρα"έκανε σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια και δεν 
θα πρέπει τώρα να κάνουμε βήματα προς τα πίσω αλλά να ερ-
γαστούμε πάνω σε αυτή τη βάση ώστε να γίνει δυνατή η περαι-
τέρω πρόοδος, να βοηθήσουμε την Ελλάδα να έχει μεγαλύτερη 
ανάπτυξη, περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερες επεν-
δύσεις», υπογράμμισε.Θα εργαστούμε μαζί με εποικοδομητικό 
τρόπο και πρέπει να εργαστούμε εποικοδομητικά για το συμφέ-
ρον της Ελλάδας και της ευρωζώνης στο σύνολό τη», κατέληξε 
ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.

Διαβουλεύσεις με τη νέα κυβέρνηση ζητά η Κριστίν Λαγκάρντ

Του ΧΡΉΣΤΟΥ ΚΊΤΣΊΟΥ 

ΚΣτις αλλαγές που θα επέλθουν στο νευραλγικό  τομέα των τραπεζών και 
του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τη συγκυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ στρέφεται το ενδιαφέρον της αγοράς μετά και την ορκωμοσία 

της κυβέρνησης. 
Αμέσως μετά την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και τη συμφωνία με τον πρόεδρο 

των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Π. Καμένο στην αγορά άρχισαν να κυκλοφορούν 
μετά επιτάσεως πληροφορίες για τα νέα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το Τα-

Συνέχεια στη σελ. 8

ΤΆ ΟΡΟΣΉΜΆ ΚΆΙ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΆ ΝΕΆ ΠΡΟΣΏΠΆ 

Πως αλλάζουν 
οι διοικήσεις 
σε ΤΧΣ και 
τράπεζες

►Οι αλλαγές σε πρόσωπα και σε δικαιώματα ψήφου 
που υποσχέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο στενός κορσές του 
νομοθετικού πλαισίου. 
►Η δυνατότητα παύσης και οι δικλίδες ασφαλείας  
για τα μέλη του ΤΧΣ.

ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ «ΚΟΥΡΕΜΆ» ΤΟΥ ΕΛΛΉΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ Ο ΓΙΟΥΝΚΕΡ

Η κ. Κριστίν  Λαγκάρντ Ο κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ

Ο νέος Ύπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Βαρουφάκης
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μείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και 
τις διοικήσεις των τραπεζών. 

Οι αλλαγές θεωρούνται δεδομένες κα-
θώς αποτελούν βασική δέσμευση του προε-
κλογικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Χαρα-
κτηριστικό είναι ότι κατά την τελευταία προ-
εκλογική του ομιλία ο νυν πρωθυπουργός 
τόνισε με έμφαση ότι θα φύγουν «όσοι πτώ-
χευσαν τις τράπεζες και συνεχίζουν να τις 
διοικούν», ενώ διακηρυγμένη θέση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ αποτελεί και η ενεργητικότερη άσκηση 
ελέγχου του Δημοσίου στις τράπεζες μέσω 
του ΤΧΣ. 

Ειδικότερα, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ 
προβλέπει την πλήρη άσκηση των δικαιω-
μάτων ψήφου του Δημοσίου  στις τράπεζες 
και για θέματα πέραν των στρατηγικών ( 
συγχωνεύσεις, εξαγορές, πωλήσεις περι-
ουσιακών στοιχείων) που ισχύει σήμερα. 
Θέση που συνοδεύτηκε και από αναφορές 
κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιό-
δου για αλλαγές σε πρόσωπα που στελεχώ-
νουν την Εκτελεστική Επιτροπή και το Γενι-
κό Συμβούλιο του Ταμείου.

Το καυτό θέμα της άσκησης των 
δικαιωμάτων ψήφου από το ΤΧΣ

Για να μπορεί όμως να ασκεί  πλήρως το 
ΤΧΣ δικαιώματα ψήφου των μετοχών που 
κατέχει θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στο 
νομοθετικό πλαίσιο  Πρόκειται για δύσκολο 
εγχείρημα καθώς θα επιφέρει την ανατροπή 
της δομής με την οποία ανακεφαλαιοποιή-
θηκαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες την 
προηγούμενη διετία. 

Το Ταμείο ανέστειλε την άσκηση των δι-
καιωμάτων ψήφου με εξαίρεση στρατηγι-
κής σημασίας θέματα το 2013 για τις Εθνική, 
Alpha και Πειραιώς, όταν δηλαδή στις πρώ-
τες αυξήσεις κεφαλαίου οι τρεις τράπεζες 
εξασφάλισαν την ελάχιστη ιδιωτική συμμε-
τοχή ( 10%) και προχώρησαν στην έκδοση 
warrants μέσω των οποίων και θεωρητικά 
ιδιωτικοποιούνται πλήρως. 

Με βάση το παραπάνω status quo οι τρεις 
τράπεζες προχώρησαν πέρσι σε νέες αυξή-
σεις κεφαλαίου που καλύφθηκαν πλήρως 
από τους ιδιώτες μετόχους.

Αντίστοιχα για την Eurobank η αναστολή 
άσκησης δικαιωμάτων ψήφου από πλευράς 
ΤΧΣ ήρθε μετά την επιτυχή κάλυψη της αύ-
ξησης κεφαλαίου του 2014 από τους ιδιώ-
τες. Από τη στιγμή που η κάλυψη της αύξη-
σης από τους ιδιώτες ξεπέρασε το 50%, ό-
πως ορίζει ο νόμος, το ΤΧΣ υποχρεώθηκε να 
περιορίσει τα δικαιώματα ψήφου για τις 
μετοχές που κατέχει μόνο σε στρατηγικής 
σημασίας θέματα. 

Συνολικά οι ιδιώτες μέτοχοι έχουν βάλει 
την προηγούμενη διετία στις τέσσερις συ-
στημικές τράπεζες κεφάλαια της τάξης των 
10 δις ευρώ και θεωρείται δεδομένο ότι θα 
αντιδράσουν σε περίπτωση που η κυβέρνη-
ση τροποποιήσει τελικώς το νομοθετικό 
πλαίσιο προκειμένου το ΤΧΣ να μπορεί να 
ασκεί πλήρως και όλα τα θέματα τα δικαιώ-
ματα ψήφου που αναλογούν στις μετοχές 
που κατέχει. 

Το παράθυρο που προβλέπει ο νόμος
Μοναδικό παράθυρο που προβλέπει το 

υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για να ανακτή-
σει το ΤΧΣ την πλήρη άσκηση των δικαιωμά-
των ψήφου του είναι να κρίνει ότι «παραβι-
άζονται ουσιώδεις υποχρεώσεις του πιστω-
τικού ιδρύματος, οι οποίες προβλέπονται 
στο σχέδιο αναδιάρθρωσης ή προάγουν την 
υλοποίησή του»

Με δεδομένο ότι οι συστημικές τράπεζες 
εφάρμοσαν μέχρι και την έναρξη της προε-
κλογικής περιόδου με επιτυχία τα πλάνα α-
ναδιάρθρωσης ξεπερνώντας μάλιστα και 
χρονικούς στόχους, δύσκολα μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί η παραπάνω διάταξη άμεσα 
τουλάχιστον όσον αφορά το πνεύμα του νό-
μου.

Δυνατότητα παύσης της διοίκησης του 
ΤΧΣ από τον υπουργό Οικονομικών

Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο δίνει 
τη δυνατότητα στον υπουργό Οικονομικών 
να παύει τα μέλη της εκτελεστικής επιτρο-
πής καθώς και του Γενικού Συμβουλίου του 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
ξεκινώντας τις διαδικασίες για την εκ νέου 
πλήρωση των κενών θέσεων. Ο διορισμός 
όμως νέων μελών θα πρέπει να έχει και τη 
σύμφωνη γνώμη του Euro-Working-Group 
με εξαίρεση τους εκπροσώπους της ΤτΕ..

Τα  νέα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής 
και του Γενικού Συμβουλίου επιλέγονται α-
πό ειδική  επιτροπή αποτελούμενη από ισά-
ριθμους εκπροσώπους του Υπουργείου Οι-
κονομικών και της ΤτΕ, ύστερα από δημόσια 
πρόσκληση ενδιαφέροντος. Διορίζονται, με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για 
πενταετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης, 
μη δυνάμενη να υπερβεί την διάρκεια λει-
τουργίας του Ταμείου. 

Τα κριτήρια για τις κομβικές θέσεις 
στο ΤΧΣ 

Για τη θέση του προέδρου του Γενικού 

Συμβουλίου και ενός μέλους επιλέγονται 
πρόσωπα με διεθνή εμπειρία σε τραπεζι-
κά θέματα. 

Για τις λοιπές θέσεις επιλέγονται ως 
μέλη ένας εκπρόσωπος του υπουργείου 
Οικονομικών ένας από την Τ.τ.Ε και ένα 
επιπλέον πρόσωπο. 

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποτελεί-
ται από τρία μέλη εκ των οποίων τα δύο 
είναι πρόσωπα με διεθνή εμπειρία σε 
τραπεζικά θέματα και σε θέματα εξυγίαν-
σης πιστωτικών ιδρυμάτων και ο τρίτος 
είναι εκπρόσωπος της Τ.τ.Ε.

 Ένα από τα δύο πρόσωπα με διεθνή ε-
μπειρία ορίζεται Διευθύνων Σύμβουλος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να έ-
χουν πλούσιο βιογραφικό ως προς την 
άσκηση διοίκησης, υψηλού επιπέδου δι-
απραγματευτικές ικανότητες και εμπει-
ρία στην εφαρμογή σχεδίων ανάκαμψης 
και στρατηγικών εξόδου (επιτυχημένη α-
ποεπένδυση). Επιπλέον προσόν θα θεω-
ρηθεί αποδεδειγμένη εμπειρία στην ε-
πενδυτική τραπεζική. 

Τα ορόσημα και οι προυποθέσεις για 
νέα πρόσωπα στις τράπεζες. 

Με δεδομένο ότι οι τέσσερις συστημι-
κές τράπεζες πληρούν τα κριτήρια που 
θέτει το νομοθετικό πλαίσιο για το ιδιω-
τικό χαρακτήρα της άσκησης 
management, οι όποιες αλλαγές στις δι-
οικήσεις τους θα πρέπει να συντελεστούν 
ή έστω να επικυρωθούν από το σώμα των 
μετόχων κατά τις τακτικές γενικές τους 
συνελεύσεις. 

Πρακτικά βέβαια η κυβέρνηση μπορεί 
να πιέσει για διοικητικές αναδιατάξεις 
και να επιτύχει παραιτήσεις τραπεζιτών 
και αντικατάστασή τους με νέα πρόσωπα. 

Οι αλλαγές, όμως, εφόσον εν τω μεταξύ 
δεν αλλάξει άρδην το νομοθετικό πλαίσιο 
θα πρέπει να τύχουν και της έγκρισης της 
πλειοψηφίας των ιδιωτών μετόχων. 

Τα πρόσωπα που παίζουν  
για τράπεζες και ΤΧΣ
ΘΟΛΟ ΠΆΡΆΜΕΝΕΙ το τοπίο για τα πρόσωπα που θα χρη-
σιμοποιήσει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ για θέσεις 
κλειδιά σε ΤΧΣ και τράπεζες. 

Οι πιθανές δεξαμενές από όπου μπορούν να αντληθούν 
πρόσωπα με εμπειρία είναι οι εξής τέσσερις: 

Πρώην τραπεζικά στελέχη με εμπειρία που έχουν συν-
δέσει την πορεία τους με τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ αλλά α-
πείχαν τα τελευταία χρόνια από την άσκηση management 
στις τράπεζες. 

Οι κ.κ. Νίκος Καραμούζης και Θόδωρος Πανταλάκης α-
ποτελούν τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ο πρώτος 
φέρεται να διχάζει τη στελεχιακή βάση του ΣΥΡΙΖΑ ενώ ο 
δεύτερος έχει κρατήσει ηπιότερη στάση και φαίνεται να 
συγκεντρώνει υψηλότερες πιθανότητες για να χρησιμο-
ποιηθεί, εφόσον το θέλει από την κυβέρνηση σε καίριο 
τραπεζικό πόστο. 

Στην αγορά κυκλοφορεί έντονα και το όνομα του πρώην 
διοικητή της ΤτΕ κ. Γ. Προβόπουλου για τη θέση του διευ-
θύνοντος συμβούλου της Εθνικής. Ο κ. Προβόπουλος δια-
τηρεί από την εποχή που ήταν διοικητής της ΤτΕ σχέσεις 
συνεργασίας με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ η οποία έχει εκτι-
μήσει τους μετριοπαθείς χειρισμούς του. Δεν είναι βέβαιο 
όμως ότι ο ίδιος επιθυμεί να επανέλθει στην άσκηση 
management εμπορικών τραπεζών ενώ υπάρχουν και δι-
αδικαστικά εμπόδια λόγω της μη συμπλήρωσης ενός έ-
τους από την λήξη της θητείας του στην ΤτΕ. 

Η δεύτερη δεξαμενή είναι οι καθηγητές Πανεπιστημίου. 
Θεωρείται βέβαιο ότι κάποιος ή κάποιοι εξ αυτών θα χρη-
σιμοποιηθούν για θέσεις κλειδιά στο ΤΧΣ. Στην αγορά α-
κούγεται έντονα το όνομα της κας Λούκα Κατσέλη για θέση 
του Προέδρου ή της Διευθύνουσας Συμβούλου στο ΤΧΣ. 

Η τρίτη δεξαμενή είναι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που μπο-
ρούν να αναλάβουν θέσεις προέδρων κυρίως στις τράπε-
ζες. Το όνομα του κ. Μηλιού παίζει σύμφωνα με τα σενά-
ρια για τη θέση του προέδρου της Εθνικής Τράπεζας. Σί-
γουρα θα αναβαθμιστούν μεσαία στελέχη και συνδικαλι-
στές που στήριξαν το ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διάρκεια των τελευ-
ταίων ετών. 

Τέλος υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης στα όπλα τρα-
πεζικών στελεχών που μεσουράνησαν πριν από χρόνια και 
εν συνεχεία αποχώρησαν. Στην αγορά ακούγεται έντονα το 
όνομα του κ. Μιχελή στελέχους επί σειρά ετών στην Εμπο-
ρική και εν συνεχεία στην Eurobank Ρουμανίας ( Post 
Bank). 

Το πιθανότερο πάντως είναι ότι πλην Εθνικής όπου θα 
υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στις υπόλοιπες τράπεζες οι 
αλλαγές σε πρόσωπα θα είναι μικρές αλλά συμβολικές 
και θα διενεργηθούν σε συνεννόηση με μεγάλους ιδιώτες 
μετόχους.  Για παράδειγμα στην περίπτωση της Alpha α-
κούγεται ότι θα διενεργηθεί η αναμενόμενη εδώ και ενά-
μιση χρόνο αποχώρηση Ματζούνη από θέση εκτελεστικού 
μέλους με αναβάθμιση του κ. Φιλάρετου. 

Στην Eurobank οι αλλαγές αν γίνουν θα προβλέπουν 
σύμφωνα με την αγορά προηγούμενη συνεννόηση με την 
ομάδα βασικών επενδυτών ( Fairfax, Ross Capital κά). Τέ-
λος με ενδιαφέρον αναμένει η αγορά να δει αν υπάρξουν 
αλλαγές στην Πειραιώς και προς ποια κατεύθυνση. Αν δη-
λαδή θα υπάρξουν ηχηρές αποχωρήσεις και αντικαταστά-
σεις με νέα πρόσωπα ή με αναβάθμιση υψηλόβαθμων 
στελεχών.

Πως αλλάζουν οι διοικήσεις σε ΤΧΣ και τράπεζες

Ο κ. Νίκος Καραμούζης Η κ.Λούκα Κατσέλη Ο κ. Θεόδωρος Πανταλάκης 

Ο κ.Γιώργος Προβόπουλος Ο Κ.Γιάννης Μηλιός Ο  κ. Γιώργος Μιχελής
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Η θέση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα ότι 
πρέπει να συγκληθεί μία «ευρωπαϊκή διά-
σκεψη χρέους» για τη μείωση των εξουθε-

νωτικών βαρών που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και 
άλλες χώρες που έχουν πληγεί πολύ από την κρίση 
είναι λογική, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων 
Bloomberg.«Το χρέος της Ελλάδας έχει ήδη ελα-
φρυνθεί κάπως, αλλά όχι αρκετά, για να γίνει βιώ-
σιμη η δημοσιονομική της κατάσταση. Ο Τσίπρας 
ζητά μία διαγραφή του κατά το ένα τρίτο περίπου» 

αναφέρει το άρθρο, που επισημαίνει ότι «υπάρχει 
πληθώρα ιστορικών παραδειγμάτων για μία ελά-
φρυνση αυτής της κλίμακας».Ένα τέτοιο ιστορικό 
παράδειγμα θα έπρεπε να έχει ιδιαίτερη απήχηση 
στους Γερμανούς αξιωματούχους που είναι από 
τους πιο σταθερούς αντιπάλους μίας περαιτέρω 
ελάφρυνσης του χρέους, αναφέρει το άρθρο. «Με-
τά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι πιστωτές 
της Γερμανίας αναγνώρισαν ότι η πλήρης αποπλη-
ρωμή των χρεών της χώρας θα έκανε πιο δύσκολη 

την ανάκαμψη της οικονομίας της και θα μπορούσε 
να αποσταθεροποιήσει όλη την Ευρώπη. Το 1953, 
συμφώνησαν να διαγράψουν περίπου το 50% των 
χρεών της Δυτικής Γερμανίας και να προβλέψουν 
την εξυπηρέτηση του υπόλοιπου, ανάλογα με τις 
οικονομικές επιδόσεις της. Οι πιστώτριες χώρες 
αναγνώρισαν τότε ότι η ελάφρυνση του χρέους ή-
ταν προς το συμφέρον τους».Αυτή η επιβαλλόμενη 
οικονομική ταλαιπωρία δεν βελτιώνει την ικανό-
τητα των χωρών να αποπληρώνουν τα χρέη τους ή 

να βοηθούν τις προοπτικές της οικονομίας της ΕΕ, 
αναφέρει το Bloomberg.Παρά τις μειώσεις δαπα-
νών και τις αυξήσεις φόρων, η Ελλάδα, η Ιταλία, η 
Πορτογαλία, η Ισπανία, ακόμη και η Γαλλία, δεν θα 
είναι σε θέση να μειώσουν το χρέος τους στο επι-
τρεπόμενο ανώτατο όριο του 60% του ΑΕΠ τους 
στο ορατό μέλλον καταλήγει το. Bloomberg σημει-
ώνοντας ότι η  διαγραφή χρέους, που θα συνδέεται 
με οικονομικές μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη, 
θα βοηθούσε. 

Bloomberg: Λογική η  θέση  Τσίπρα για μία ευρωπαϊκή διάσκεψη χρέους

Με μια Ματιά
ΆΜΕΤΆΒΛΉΤΆ αποφάσισε να διατηρή-
σει τα βασικά επιτόκια αναφοράς,η Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα 
με ανακοίνωσή της.Συγκεκριμένα, το ε-
πιτόκιο για πράξεις κύριας αναχρηματο-
δότησης του Ευρωσυστήματος παραμέ-
νει στο επίπεδο του 0,05%, αυτό που α-
φορά πράξεις διευκόλυνσης οριακής 
χρηματοδότησης στο επίπεδο του 0,30% 
και το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής 
καταθέσεων στο επίπεδο του -0,20%.
• Έτοιμη είναι η ελβετική κεντρική τρά-
πεζα (SNB)  να παρέμβει στην αγορά συ-
ναλλάγματος για να χαλαρώσει τη νομι-
σματική πολιτική της, μετά την κατάργη-
ση της ελάχιστης ισοτιμίας των 1,20 
φράγκων ανά ευρώ , δήλωσε ο αντιπρό-
εδρός της.«Η κατάργηση του κατώτατου 
ορίου της ισοτιμίας σημαίνει ότι γίνεται 
πιο περιοριστική η νομισματική πολιτική. 
Αποδεχόμαστε αυτό, αλλά μόνο μέχρι ε-
νός σημείου. Είμαστε βασικά έτοιμοι να 
παρέμβουμε στην αγορά συναλλάγμα-
τος», δήλωσε ο Ζαν Πιερ Νταντίν σε συ-
νέντευξή του στην ελβετική εφημερίδα 
TagesAnzeiger.
• Προθεσμία ως τις 31 Μαρτίου 2015 για 
την υποβολή του Ε9 έχουν οι φορολο-
γούμενοι που είχαν μεταβολές στην πε-
ριουσιακή τους κατάσταση εντός του 
2014. Παράλληλα μεταβολές στην περι-
ουσιακή κατάσταση από την 1η Ιανουαρί-
ου 2015 και μετά θα πρέπει να αποτυπω-
θούν στο Ε9 μέσα σε τριάντα ημέρες από 
τη μεταβολή εκτός από τις κληρονομιές 
ακινήτων, για τις οποίες ο κληρονόμος 
πρέπει να υποβάλλει δήλωση στοιχείων 
ακινήτων μέσα σε τριάντα ημέρες από τη 
λήξη της προθεσμίας αποποίησης κλη-
ρονομιάς. 
• Στο 1,32 δις διαμορφώθηκε η τρύπα 
των εσόδων του κρατικού προϋπολογι-
σμού στο τέλος του 2014 με το πρωτογε-
νές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολο-
γισμού να διαμορφώνεται στα 1,88 δις 
ευρώ από 4,9 δις ευρώ που τεθεί ως 
στόχο στο προϋπολογισμό . Με βάση τα 
στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του 
κράτους εκτός από τα έσοδα από τα κέρ-
δη των 1,9 δις ευρώ από την διακράτηση 
των ελληνικών ομολόγων τα δημόσια 
έσοδα από άμεσους και έμμεσους φό-
ρους υστέρησαν κατά 1,323 εκ ευρώ. 

Τα υπερυπουργεία Οικονομίας, 
Παραγωγικής Ανασυγκρότη-
σης, Παιδείας, Εσωτερικών  

δημιούργησε  η κυβέρνηση του Α-
λέξη Τσίπρα σύμφωνα με Προεδρι-
κό Διάταγμα που κατατέθηκε στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας.Στα 
τέσσερα νέα υπουργεία, θα ενσω-
ματωθούν οι αρμοδιότητες άλλων 
υπουργείων τα οποία καταργού-
νται.

Αναλυτικότερα, δημιουργούνται 
τα εξής υπερυπουργεία:
• Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-

συγκρότησης στο οποίο υπάγονται 
οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες 
των υπουργείων: 1) Εσωτερικών, 2) 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Η-
λεκτρονικής Διακυβέρνησης, 3) Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη και 4) Μακεδονίας Θράκης.
• Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 
και Τουρισμού στο οποίο υπάγονται 
οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες 
των υπουργείων: 1) Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, 2) Ναυτιλίας 
και Αιγαίου, 3) Τουρισμού και 4) Υ-
ποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

• Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο 
οποίο υπάγονται οι υπηρεσίες και 
οι αρμοδιότητες των υπουργείων: 
1) Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, 2) Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και 3) οι 
υπηρεσίες της Γενικής Γραμματεί-
ας Βιομηχανίας του υπουργείου Α-
νάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
• Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων στο οποίο υπάγονται οι 
αρμοδιότητες και οι υπηρεσίες των 
υπουργείων: 1) Πολιτισμού και Α-

θλητισμού και 2) Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων.
• Το υπουργείο Υγείας μετονομά-
ζεται σε υπουργείο Υγείας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων και το υ-
πουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας μετονο-
μάζεται σε υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η 
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Α-
σφαλίσεων μεταφέρεται από το υ-
πουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης στο υπουργείο Υγεί-
ας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΆΣ, ΠΆΡΆΓΏΓΙΚΉΣ ΆΝΆΣΥΓΚΡΟΤΉΣΉΣ, ΠΆΙΔΕΙΆΣ, ΕΣΏΤΕΡΙΚΏΝ 

Τέσσερα υπερυπουργεία δημιούργησε  
η κυβέρνηση Τσίπρα

Από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ  πανεπιστη-
μιακούς και πέντε στελέχη των Ανε-
ξαρτήτων Ελλήνων - μεταξύ των οποί-
ων ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ Πάνος Καμ-
μένος που αναλαμβάνει υπουργός Ε-
θνικής Άμυνας αποτελείται η νέα κυ-
βέρνηση .
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του 
Πρωθυπουργικού Γραφείου η 
σύνθεση της κυβέρνησης  έχει ως 
εξής: 
Πρωθυπουργός: Αλέξης Τσίπρας
Άντιπρόεδρος της κυβέρνησης: 
Γιάννης Δραγασάκης 

ΥΠΕΡΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΆΣ, 
ΥΠΟΔΟΜΏΝ, ΝΆΥΤΙΛΙΆΣ  

ΚΆΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ:
Υπουργός: Γιώργος Σταθάκης, Άναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας: 
Θοδωρής Δρίτσας, Άναπληρωτής υπουργός Τουρισμού: Ελενα 
Κουντουρά, Άναπληρωτης υπουργός: Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΡΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΏΤΕΡΙΚΏΝ  
ΚΆΙ ΔΙΟΙΚΉΤΙΚΉΣ ΆΝΆΣΥΓΚΡΟΤΉΣΉΣ

Υπουργός Εσωτερικών: Νίκος Βούτσης, Άναπληρωτής υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη: Γιάννης Πανούσης, Άναπληρωτής υπουργός: 
Γιώργος Κατρούγκαλος, Υφυπουργός: Τασία Χριστοδουλοπούλου, 
Υφυπουργός: Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
Υπουργός: Γιάννης Βαρουφάκης, Άναπληρώτρια: Νάντια Βαλαβάνη, 
Άναπληρωτής: Δημήτρης Μάρδας

ΥΠΕΡΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΆΡΆΓΏΓΙΚΉΣ ΆΝΆΣΥΓΚΡΟΤΉΣΉΣ, 
ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΚΆΙ ΕΝΕΡΓΕΙΆΣ

Υπουργός: Παναγιώτης Λαφαζάνης, Άναπληρωτής υπουργός: Γιάννης 
Τσιρώνης, Άναπληρωτής υπουργός: Βαγγέλης Αποστόλου, 
Υφυπουργός: Παναγιώτης Σγουρίδης

ΥΠΕΡΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΆΙΔΕΙΆΣ ΚΆΙ ΘΡΉΣΚΕΥΜΆΤΏΝ

Υπουργός: Αριστείδης Μπαλτάς, 
Άναπληρωτής: Τάσος Κουράκης, 
Άναπληρωτής έρευνας και 
καινοτομίας: Κώστας Φωτάκης, 
Άναπληρωτής Άθλητισμού: Σταύρος 
Κοντονής, Άναπληρωτής υπουργός: 
Νίκος Ξυδάκης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΆΣΙΆΣ
Υπουργός Πάνος Σκουρλέτης, 
Υφυπουργός Θεανώ Φωτίου, 
Υφυπουργός Ράνια Αντωνοπούλου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΆΣ ΚΆΙ 
ΚΟΙΝΏΝΙΚΏΝ ΆΣΦΆΛΙΣΕΏΝ

Υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής, 
Άναπληρωτής υπουργός Ανδρέας 

Ξανθός, Άναπληρωτής υπουργός Δημήτρης Στρατούλης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΏΤΕΡΙΚΏΝ

Υπουργός Νίκος Κοτζιάς, Άναπληρωτής υπουργός Νίκος Χουντής, 
Άναπληρωτής υπουργός Ευκλείδης Τσακαλώτος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΉΣ ΆΜΥΝΆΣ
Υπουργός: Πάνος Καμμένος, Άναπληρωτής: Κώστας Ήσυχος, 
Υφυπουργός: Νίκος Τόσκας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΆΙΟΣΥΝΉΣ, ΔΙΆΦΆΝΕΙΆΣ  
ΚΆΙ ΆΝΘΡΏΠΙΝΏΝ ΔΙΚΆΙΏΜΆΤΏΝ,

Υπουργός: Νίκος Παρασκευόπουλος, Άναπληρωτής υπουργός: 
Παναγιώτης Νικολούδης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΚΡΆΤΕΙΆΣ
Υπουργός: Νίκος Παππάς, Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ: 
Γαβριήλ Σακελλαρίδης
Υπουργός Επικρατείας για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου: 
Αλέκος Φλαμπουράρης,  Υφυπουργός: Τέρενς Κουίκ
Για την προεδρία της Βουλής θα προταθεί η Ζ. Κωνσταντοπούλου

Το νέο υπουργικό συμβούλιο 

Ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας υπογράφει το πρωτόκολλο του σχηματισμού 
της νέας Κυβέρνησης
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Μ Ε Λ Ε Τ Η

Στις 19.925 ανέρχονται οι δηλωθείσες ζη-
μιές στις ασφαλιστικές εταιρίες  από φυσι-
κές καταστροφές και ταραχές  συνολικής 

απαίτησης  272,5 εκατ. ευρώ την περίοδο 1993-
2014, σύμφωνα με σχετική μελέτη της Ένωσης 
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. 

Ειδικότερα, η έρευνα έγινε μεταξύ των ασφα-
λιστικών επιχειρήσεων-μελών της ΕΑΕΕ και 
εστίασε στην χρονική περίοδο 1993-2014, στο 
πλήθος δηλωθεισών ζημιών και στο ποσό α-
παίτησης καταστροφών μεγάλης έκτασης και 
έντασης. Η ΕΑΕΕ ταξινόμησε ανά αιτία, έτος και 
τόπο συμβάντος τις καταστροφές και όπως 
προκύπτει από βροχοπτώσεις προκλήθηκαν 
7.732 ζημίες. Το ποσό απαίτησης ανήλθε σε 
93,1 εκατ. ευρώ και η μέση ζημία σε 12 χιλ. ευ-
ρώ.Από δασικές πυρκαγιές προκλήθηκαν 459 
ζημίες και το  ποσό απαίτησης ανήλθε σε 9,7 ε-
κατ. ευρώ και η μέση ζημία σε 21,2 χιλ. ευρώ. 
Από σεισμούς προκλήθηκαν 9.895 ζημιές με το  
ποσό απαίτησης να ανέρχεται  σε 118,8 εκατ. 
ευρώ και η μέση ζημία σε 12 χιλ. ευρώ.Από τα-
ραχές προκλήθηκαν 1.193 ζημιές, ενώ το  ποσό 
απαίτησης ανήλθε σε 48,5 εκατ. ευρώ και η μέ-
ση ζημία σε 40,7 χιλ. ευρώ.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία ανά έτος 
συμβάντος ξεχωρίζει το 1999, τον Σεπτέμβριο 
του οποίου πραγματοποιήθηκε ο σεισμός της 
Αθήνας, καθώς για τη συγκεκριμένη περίπτωση 
οι συνολικές απαιτήσεις αποζημίωσης ξεπερ-
νούν τα 110  εκατ. ευρώ ,ενώ  οι συνολικές α-
παιτήσεις αποζημίωσης από τις ασφαλιστικές 
εταιρίες για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα 
επεισόδια του 2012 στην Αθήνα ανήλθαν στα 
48,5 εκατ. ευρώ. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα ποσά των απαιτή-
σεων των ετών μέχρι το 2000 που ήταν εκφρα-
σμένα σε δραχμές, μετατράπηκαν σε ευρώ με 
την χρήση της αμετάκλητης συναλλαγματικής 
ισοτιμίας εισόδου της χώρας στο ευρώ, ώστε 
να αποφευχθεί η διαχρονική επίδραση της έως 
τότε μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμι-
ών στις αποζημιώσεις. 

Επίσης, τα ποσά των αποζημιώσεων αποτυ-
πώνονται σε ονομαστική αξία χωρίς να ληφθεί 
υπόψη η επίδραση του πληθωρισμούν.

Η παρούσα εργασία τέθηκε υπό την επιμέλεια 
της Υποεπιτροπής ΑσφαλίσεωνΚαταστροφι-
κών κινδύνων και Αντασφαλίσεων, της αρμό-
διας επιτροπής Περιουσίας,Αντασφαλίσεων, 
Μεταφορών και Σκαφών της Ε.Α.Ε.Ε.

Tα στοιχεία της ΕΆΕΕ για την περίοδο 1993-2014

Στα 272,5 εκατ. ευρώ το κόστος από φυσικές καταστροφές-ταραχές
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

ΑΤΕ Ασφαλιστική

Mε κοινωνική 
υπευθυνότητα
ΚΆΙ ΦΕΤΟΣ η διοίκηση της ΑΤΕ  
Ασφαλιστικής στο πλαίσιο των 
δράσεων της Εταιρικής Κοινω-
νικής Ευθύνης ,είχε την ευκαιρία 
να δείξει την έμπρακτη στήριξή 
της στο σημαντικότατο έργο των 
χωριών SOS, με την παράδοση 
επιταγής στον πρόεδρο του ορ-
γανισμού κ. Αναστάσιο Βρεττό.

Με κάλαντα γέμισε  
η ΆΤΕ Άσφαλιστική
Παράλληλα, με την αφορμή των 
Χριστουγέννων και της Πρωτο-
χρονιάς, διατηρήθηκε η επί σει-
ρά ετών ξεχωριστή παράδοση με 
τη διοργάνωση γιορτής-αγάπης 
για τα παιδιά των παιδικών χω-
ριών SOS, στα γραφεία της εται-
ρείας. Στην πολύ ζεστή ατμό-
σφαιρα από την ανταλλαγή των 
ευχών, τα παιδιά που φιλοξενή-
θηκαν τραγούδησαν τα κάλαντα 
και έλαβαν τα δώρα τους από τη 
διοίκηση και το προσωπικό της 
ΑΤΕ Ασφαλιστικής. Παράλληλα 
τα  παιδιά των εργαζομένων της 
ΑΤΕ Ασφαλιστικής, είχαν την ευ-
καιρία να απολαύσουν μία από 
τις δύο θεατρικές παραστάσεις: 
«Προσοχή ο Πρίγκιπας Λερώ-
νει» στη Λυρική Σκηνή και την 
παράσταση του Ευγένιου Τριβιζά 
«Δώδεκα παρά 12» στο Μέγαρο 
Μουσικής
Σε σχετική δήλωσή του ο διευ-
θύνων σύμβουλος της ΑΤΕ Α-
σφαλιστικής κος Ι. Χατζηιωσήφ, 
δήλωσε ότι οι  γιορτές-αγάπης 
αποτελούν ορόσημα με πολλα-
πλά μηνύματα για όλους μας, ιδι-
αίτερα σε μία εποχή που πρέπει 
να περισσεύει η προσφορά σε 
όσους τη χρειάζονται. Στο πλαί-
σιο της Κοινωνικής μας Υπευθυ-
νότητας, αποτελεί χαρά για την 
εταιρεία μας να μετουσιώνει το 
ανθρώπινο πρόσωπό της, έ-
μπρακτα, στηρίζοντας ανθρώ-
πους με όραμα και με προσφορά 
στο κοινωνικό σύνολο και ιδιαί-
τερα στα παιδιά που αποτελούν 
την ελπίδα για ένα καλύτερο 
μέλλον ,υπογράμμισε ο κ. Χατζη-
ιωσήφ.
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Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιή-
θηκε η τιμητική εκδήλωση της 
Interasco AEΓΑ προς τους συνερ-

γάτες της, στο πλαίσιο  του κλεισίματος έ-
τους, με πνεύμα εορταστικό Όπως  τονίζε-
ται, η  εκδήλωση τελέσθηκε σε μια λαμπρή 
και παράλληλα ζεστή ατμόσφαιρα, στον 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο εκπαίδευσης 
στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στο Χα-
λάνδρι.

Περισσότεροι από 80 επιλεγμένοι προ-
σκεκλημένοι συνεργάτες και εκπρόσωποι 
ασφαλιστικού τύπου παρευρέθηκαν στην 
εκδήλωση, μαζί με τον κ. Sammy Bassat, 
Executive Vice Chairman της μητρικής 
Harel, τον κ. Κάρολο Σαία, δ/νων  σύμβου-
λο της εταιρίας, τον κ. Κων/νο Κοτσιλίνη, 
πρόεδρο του Δ.Σ, καθώς και το στελεχιακό 
δυναμικό της INTERASCO. 

Απευθύνοντας χαιρετισμό στους  συνερ-

γάτες  ο κ. Κάρολος Σαίας, τόνισε  την ευ-
γνωμοσύνη του για τη στήριξη της εταιρίας 
από το μοναδικό κανάλι διανομής εργασι-
ών που έχει επιλέξει η INTERASCO για την 
ανάπτυξή της, του ελεύθερου δικτύου δια-
μεσολαβούντων, μεσιτών και πρακτόρων 
και επισημαίνοντας τη διαρκή στήριξη της 
εταιρίας απέναντί τους, εγγυώμενος τη φε-
ρεγγυότητα και σιγουριά που εξασφαλίζει 
η Interasco στους ανθρώπους της, διοικη-
τικό προσωπικό, συνεργάτες και πελάτες.

Με τη σειρά του, ο κ. Κων/νος Κοτσιλί-
νης, στο δικό του χαιρετισμό, ευχαρίστησε 
θερμά τόσο τους συνεργάτες πωλήσεων 
όσο και το διοικητικό προσωπικό της εται-
ρίας, για το εκπληκτικό όπως τόνισε απο-
τέλεσμα και απόδοσή τους, μέσα σε μια 
χρονιά με τόσες σπουδαίες και δύσκολες 
στην υλοποίησή τους αλλαγές στον χώρο 
της ιδιωτικής  ασφάλισης.

ΙΝG Eλλάδος: Eθνικός Πρωταθλητής στα European Business Awards 
H ING Ελλάδος αναδείχθηκε «Εθνικός Πρωταθλητής» 

στην κατηγορία «Βραβείο Επικέντρωσης στον Πελάτη» 
(“Award for Customer Focus”), κατά την διάρκεια  τελε-

τής βράβευσης του διεθνούς διαγωνισμού European Business 
Awards 2014-2015 by RSM London στην Αίγλη Ζαππείου.Ό-
πως τονίζεται,ο  καταξιωμένος θεσμός των European 
Business Awards αποτελεί τον πιο σημαντικό διαγωνισμό επι-
χειρήσεων που έχουν κατακτήσει ηγετικές θέσεις στην Ευρώ-
πη σε 10 κατηγορίες βραβείων και η  ING Ελλάδος διακρίθηκε 
ανάμεσα σε 24.000 επιχειρήσεις από 33 χώρες που συμμετεί-
χαν στο διαγωνισμό. Ως National Champion της χώρας μας, η 
ING, προκρίθηκε στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, διεκ-
δικώντας τον τιμητικό τίτλο «Ruban d’Honneur», ο οποίος δί-

νεται στις δέκα κορυφαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη σε 
κάθε κατηγορία βραβείων. Οι τελικοί νικητές κάθε κατηγορίας 
θα αναδειχτούν το καλοκαίρι του 2015.Το βραβείο παρέλαβε 
ο κ.Χαρίλαος Στρατουδάκης, Chief Operations Officer, ING Ελ-
λάδος  εκφράζοντας την ικανοποίηση της εταιρίας ι για τη βρά-
βευση της ING Ελλάδος από έναν διεθνή οργανισμό που επι-
βραβεύει την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τις καλύ-
τερες πρακτικές. Για εμάς στην ING Ελλάδος, η συγκεκριμένη 
βράβευση αποτελεί την καλύτερη αναγνώριση μιας συνεχούς 
προσπάθειας βελτίωσης, τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών 
μας, όσο και της εξυπηρέτησης των πελατών μας που βρίσκο-
νται, πάντα, στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας, τόνισε ο 
κ.Χαρίλαος Στρατουδάκης

Oι κ.κ. Adrian Tripp, 
Διευθύνων Σύμβουλος των 

European Business 
Awards, John Kittmer, 

Πρέσβης Mεγάλης 
Βρετανίας, Χαρίλαος 
Στρατουδάκης, Chief 

Operations Officer ING 
Greece, Άθως Στυλιανού, 

Διευθύνων Σύμβουλος της 
RSM Greece και Θεόδωρος 

Φέσσας, Πρόεδρος του 
Σ.Ε.Β. στην τελετή 

απονομής των European 
Business Awards 2014-

2015.

Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών 
Περιοδικού Τύπου

Με αισιοδοξία υποδέχεται τη 
νέα χρονιά 

Στα ιδιόκτητα γραφεία της Ένωσης Δημοσιογρά-
φων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου πραγματοποιήθη-
κε η καθιερωμένη εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιτας.
Για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ο περιοδικός 
και περιφερειακός τύπος στην εποχή της οικονομικής 
κρίσης και τους νέους στόχους της ΕΔΙΠΤ μίλησε ο 
πρόεδρος  της Ένωσης κ. Μιχάλης Σαββάκης.Την πίτα 
ευλόγησε  ο Αρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Παπαθα-
νασίου ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών 
και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου και την έκοψε ο 
πρώην πρόεδρος της Βουλής κ. Απόστολος Κακλαμά-
νης.Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων παρευρέθησαν 
εκπρόσωποι των κομμάτων, Βουλευτές, προσωπικό-
τητες της πνευματικής και επιχειρηματικής ζωής του 
τόπου, εκπρόσωποι των οργανώσεων Τύπου κ.ά.

Alpha Ασφαλιστική Κύπρου

Ολοκληρώθηκε η πώληση   
στον Δούκα Παλαιολόγο

Ολοκληρώθηκε,  η μεταβίβαση του συνόλου των 
μετοχών της Alpha Insurance Limited από εταιρίες 
του ομίλου Alpha Bank A.E. προς τους κ.κ. Δούκα Πα-
λαιολόγο, BOGERIO Limited που εκπροσωπεί τη διευ-
θυντική ομάδα της Alpha Ασφαλιστικής, Ιωάννη Πα-
λαιολόγο, Ελένη Παλαιολόγου, Έλλη Παλαιολόγου, 
Νικόλαο Παντελάκη και Ιωάννη Οικονομίδη, σύμφω-
να με ανακοίνωση της εταιρίας.

Ο  Πρόεδρος  της Ένωσης κ. Μιχάλης Σαββάκης, ο   ταμίας κ.
Νικόλαος Χατζηγεωργίου,ο   σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων 

Σχέσεων κ.Γεώργιος-Κωνσταντίνος Σπύρου και μέλη του  
διοικητικού  συμβουλίου με τον πρώην πρόεδρο  της Βουλής, 

Απόστολο Κακλαμάνη.

Με νέα aύξηση μετοχικού  κεφαλαίου 
ύψους €3 εκ. η International Life εν-

δυνάμωσε περαιτέρω τα εποπτικά της κε-
φάλαια, με τη βελτίωση σε αυτά να ξεπερ-
νά τα €35 εκ. τα τελευταία 2,5 χρόνια.

Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στην 
International Life,όπως αναφέρεται, να 
προχωρήσει δυναμικά στην υλοποίηση της 
στρατηγικής της, στοχεύοντας στη μεγιστο-
ποίηση του ήδη υψηλού επιπέδου υπηρεσι-
ών που παρέχει στην πελατειακή της βάση. 

Σε μια εποχή που οι επενδύσεις στη χώ-
ρα μας βρίσκονται σε αναμονή λόγω των 

πολιτικών εξελίξεων, στην International 
Life ενισχύουμε τα κεφάλαιά μας και προ-
ετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα τόνι-
σε ο  διευθύνων σύμβουλος, κ. Γιάννης 
Μπράβος. Εκτιμούμε ότι η ασφαλιστική α-
γορά θα αποτελέσει βασικό πυλώνα της 
ελληνικής οικονομίας με σημαντική ανά-

πτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργα-
σίας, οι  επενδύσεις των μετόχων και της 
διοίκησης, σε κεφάλαια και σε ανθρώπινο 
δυναμικό, έχουν βελτιώσει σημαντικά την 
ανταγωνιστικότητα και τις προοπτικές α-
νάπτυξης της εταιρίας μας, πρόσθεσε ο κ. 
Μπράβος.

International Life: Αύξηση άνω των €35 εκ. στα εποπτικά κεφάλαια  
Η International Life επενδύει στην ελληνική 
οικονομία ενισχύοντας τα κεφάλαιά της, ενώ 
παράλληλα προετοιμάζεται για το Solvency II

Ο κ. Γιάννης Μπράβος

Interasco AEΓΑ: Συνεχίζει την δυναμική πορεία

Πάνω,  Ιωάννης 
Γραμματικός, Μιχάλης 
Κασκαντάμης, Δημήτρης 
Φαραντούρης, Sammy 
Bassat, Ιωάννης Παππάς, 
Κάρολος Σαίας, Σταύρος 
Σταυρόπουλος, Δημήτρης 
Καρατζάς, Θεόδωρος 
Ζαχαρόπουλος, 
αριστερά, Κάρολος Σαίας, 
Κων/νος Κοτσιλίνης, 
Sammy Bassat

Την  ανάληψη της γενικής διεύθυνσης 
της Marsh Ε.Π.Ε. Μεσίτες Ασφαλίσε-

ων από την κυρία Ντορίνα Οικονομοπού-
λου, αντικαθιστώντας τον κ. Παναγιώτη 
Λυσσαίο, ο οποίος προήχθη σε Περιφερει-
ακό Διευθυντή της Marsh για τις χώρες 
Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ,ανακοίνωσε  η 
διοίκηση της Marsh. Η κ. Ντορίνα Οικονο-
μοπούλου προήχθη στη θέση της  γενικής 
διευθύντριας από τη θέση της αναπληρώ-
τριας γενικής διευθύντριας, θέση που κα-

τείχε από το 2000. Οπως αναφέρεται, η 
κ. Οικονομοπούλου διαθέτει βαθειά ε-
μπειρία και γνώση της ασφαλιστικής βιο-
μηχανίας, αλλά και μεγάλη εμπειρία στην 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, επί 
ασφαλιστικών θεμάτων αλλά και θεμάτων 
διαχείρισης κινδύνων σε επιχειρήσεις .
Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στην Marsh 
Ελλάδος, το 1994, από τη θέση της υπεύ-
θυνης εξυπηρέτησης πελατών Risk 
Management και από το 2000 που ανέλα-

βε τη θέση της αναπληρώτριας γενικής 
διευθύντριας, στις περιοχές ευθύνης της 
εντάσσονταν ο τομέας ανάπτυξης εργασι-
ών, αλλά και η διοίκηση των τμημάτων 
εξυπηρέτησης πελατών,τοποθέτησης κιν-
δύνων, ζημιών και ομαδικών  ασφαλίσε-
ων. 

Ήταν επίσης υπεύθυνη για τους τομείς 
παροχής υπηρεσιών Private Equity, 
Mergers and Acquisitions και Risk 
Consulting.Διαθέτοντας γνώση και εμπει-

ρία στην αναγνώριση ευκαιριών αλλά και 
αντιμετώπισης προκλήσεων που αντιμε-
τωπίζει τόσο η ασφαλιστική βιομηχανία 
όσο και οι πελάτες της Marsh αλλά και 
βαθειά γνώση της λειτουργίας της εταιρί-
ας και των δραστηριοτήτων της αναμένε-
ται να οδηγήσει την Marsh Ελλάδος στην 
επόμενη φάση της ανάπτυξής της καθώς 
και να συνεχίσει να παρέχει υψηλού επι-
πέδου υπηρεσίες και προστιθέμενη αξία 
στους πελάτες της.

Marsh Ελλάδος: Γενική διευθύντρια η Ντορίνα Οικονομοπούλου
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

ΥΓΕΙΑ

Στην Ελένη 
Γιαμαρέλλου το 
Ιπποκράτειο 
Βραβείο 
ΣΉΜΆΝΤΙΚΉ τιμητική διάκριση έ-
λαβε η καθηγήτρια κα Ελένη Γιαμαρέλ-
λου, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Διευ-
θύντρια της ΣΤ’ Παθολογικής Κλινικής 
του ΥΓΕΙΑ, κατά τη διεξαγωγή του 19ου 
Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Ε-
σωτερικής Παθολογίας τον περασμένο 
Δεκέμβριο.

Η καθηγήτρια τιμήθηκε με το 19ο 
Ιπποκράτειο Βραβείο, το οποίο απονέ-
μεται σε διακεκριμένους παθολόγους ή 
συναφών ειδικοτήτων ιατρούς, διε-
θνούς εμβέλειας. Το Ιπποκράτειο Βρα-
βείο, θεσμοθετήθηκε από την Ελληνική 
Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας τον 
Οκτώβριο του 1995, με την ευκαιρία της 
διεξαγωγής του 13ου Πανευρωπαϊκού 
Συνεδρίου Εσωτερικής Παθολογίας 
στην Αθήνα. Μέχρι σήμερα το Ιπποκρά-
τειο βραβείο,  έχει απονεμηθεί 18 φορές 
σε παγκοσμίως γνωστούς Ευρωπαίους  
και Αμερικανούς ιατρούς.

Όμιλο Ιατρικού 
Αθηνών

Προληπτικές 
εξετάσεις 
ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ προληπτικού έλεγχου σε 
προνομιακές τιμές, με αφορμή την Πα-
γκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, 
προσφέρει ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών 
από τις 02 έως τις 06 Φεβρουαρίου. Συ-
γκεκριμένα, για τους άνδρες, η προ-
σφορά απευθύνεται στον προληπτικό 
έλεγχο για τον καρκίνο του προστάτη 
και περιλαμβάνει oυρολογική εξέταση 
και PSA στην προνομιακή τιμή των 20 
ευρώ. Επιπλέον, σε περίπτωση που 
χρειαστεί, υπάρχει δυνατότητα επιλογής 
και της εξέτασης Free-PSA στην ειδική 
τιμή των 20 ευρώ.

Στις γυναίκες, η προσφορά αφορά 
στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού 
και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επι-
λέξουν μεταξύ των εξεταστικών πακέ-
των που ακολουθούν:
• Test ΠΑΠ και ψηφιακή μαστογραφία 
στην προνομιακή τιμή των 55 ευρώ.
• Test ΠΑΠ και υπερηχογράφημα μα-
στών στην προνομιακή τιμή των 55 ευρώ. 

Η προσφορά πραγματοποιείται με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του 
Καρκίνου στις 4 Φεβρουαρίου, στο 
πλαίσιο ευαισθητοποίησης και ενημέ-
ρωσης για την έγκαιρη διάγνωση και 
πρόληψη της ασθένειας. 

Κάποια πράγµατα αξίζει
να κρατάνε για πάντα.

Τηλεφωνήστε στο 210 93 09 500 

40 χρόνια τώρα, ασφαλίζει ότι αξίζει

www.minetta.gr

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

Ασφάλεια. Για εµάς είναι αξία διαχρονική.
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Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Οι ευρωπαϊκές ασφαλι-
στικές το 2013 πλήρω-
ναν κατά μέσο όρο 2,6 

δισ. ευρώ τη μέρα για αποζη-
μιώσεις και άλλες παροχές, 
σύμφωνα με τη μελέτη 
«European Insurance in 
Figures», την οποία εξέδωσε 
αρχές Ιανουαρίου η 
Insurance Europe.

H μελέτη, που εξετάζει τις 
τάσεις στην ευρωπαϊκή α-
σφαλιστική αγορά για διά-
στημα αρκετών χρόνων, απο-
κάλυψε ότι το 2013 δόθηκαν 
συνολικά 952 δισ. ευρώ σε 
ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Η Michaela Koller, γενική 
διευθύντρια της Insurance 
Europe, δήλωσε σχετικά: «Ο 
σταθερός και υψηλός όγκος 
αποζημιώσεων και παροχών  
δείχνει τη σημαντική συνει-
σφορά των ασφαλιστών στην 
κοινωνία μας. Είναι ζωτικής 
σημασίας να παρέχουν οι δια-
μορφωτές πολιτικής στους 
ασφαλιστές ένα ρυθμιστικό 
πλαίσιο που τους επιτρέπει 
να συνεχίσουν να προσφέ-
ρουν τις τόσο πολύτιμες υπη-
ρεσίες τους».

Από τα 952 δισ. που προα-
ναφέρθηκαν τα 626 αφορού-
σαν τους κλάδους ζωής και 
τα 326 τους κλάδους ζημιών. 
Όσον αφορά τους τελευταί-
ους, το 2013 οι αποζημιώ-
σεις ανήλθαν σε:
• 103 δισ. ευρώ στον κλάδο 
αυτοκινήτου (4,8% αύξηση α-
πό το 2012)
• 57 δισ. ευρώ στον κλάδο 
περιουσίας (13,9% αύξηση 
από το 2012)
• 97 δισ. ευρώ στον κλάδο 
υγείας (12,9% αύξηση από το 
2012).

Η μελέτη της Insurance 
Europe έδειξε επίσης ότι τα 
ευρωπαϊκά μεικτά εγγεγραμ-
μένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 
1,117 τρισ. ευρώ το 2013. Ε-
πίσης, ότι τα υπό διαχείριση 
κεφάλαια των ευρωπαϊκών 
ασφαλιστικών αυξήθηκαν 
κατά 3,1% το 2013, έως τα 
8,527 τρισ. ευρώ, με το 82% 
αυτών των κεφαλαίων να 
χρησιμοποιείται για υποχρε-
ώσεις των κλάδων ζωής και 
το 18% για υποχρεώσεις των 
κλάδων ζημιών.

Τα συνολικά ευρωπαϊκά 
μεικτά εγγεγραμμένα ασφά-
λιστρα ανήλθαν σε 1,117 
τρισ. ευρώ το 2013, σημειώ-
νοντας αύξηση 2,1%, μετα την 
αύξηση 0,8% του 2012.Τα α-
σφάλιστρα ζωής, που αντι-
στοιχούσαν στο 60% των εγ-
γεγραμμένων ασφαλίστρων 
στην Ευρώπη, σημείωσαν 
αύξηση 3,1% το 2013, έως τα 
667 δισ. ευρώ, και ύστερα α-
πό αύξηση 0,4% το 2012. Ως 
οι 4 μεγαλύτερες αγορές α-
ναδείχθηκαν και πάλι το Η-
νωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η 
Γερμανία και η Ιταλία – όλες 
μαζί δίνουν το 70% των ευ-
ρωπαϊκών ασφαλίστρων ζω-
ής για το 2013.

Τα ασφάλιστρα των κλά-
δων ζημιών ανήλθαν σε 450 
δισ. το 2013, με ετήσια αύξη-
ση 0,7%. Τα στοιχεία δεί-
χνουν ότι ακόμη και σε περιό-
δους οικονομικής αβεβαιό-
τητας οι καταναλωτές εξακο-
λουθούν να αγοράζουν α-
σφάλειες για να προστατέ-
ψουν ό,τι θεωρούν πολύτιμο, 
όπως την υγεία τους, το σπίτι 
και το αυτοκίνητό τους – εξού 
και η σχετικά σταθερή ροή 

των ασφαλίστρων. Τα ασφά-
λιστρα υγείας ήταν συνολικά 
116 δισ. ευρώ (αύξηση 3,2% 
από το 2012), τα περιουσίας 
90 δισ. ευρώ (αύξηση 2%) και 
τα αυτοκινήτου 130 δισ. ευ-
ρώ, με οριακή μείωση 0,5% 
από το 2012. Ωστόσο, ο κλά-
δος αυτοκινήτου παραμένει ο 
μεγαλύτερος των κλάδων 
ζημιών, δίνοντας το 30% των 
ασφαλίστρων.

Οι καταβληθείσες παροχές 
και αποζημιώσεις

Το σύνολο των παροχών 
και των αποζημιώσεων πα-
ρέμεινε σταθερό το 2013 σε 
σχέση με το 2012 και ανήλθε 
σε 952 δισ. ευρώ παρά τις ε-
πιμέρους διαφορές. Οι παρο-
χές των κλάδων ζωής μειώ-
θηκαν κατά 2,6% και έως τα 
626 δισ. ευρώ, ύστερα από 
3ετή αύξηση. Το ΗΒ, η Γαλλία 
και η Ιταλία εξακολουθούν να 
δίνουν το 72% των παροχών 
ζωής.

Στους κλάδους ζημιών, οι 
αποζημιώσεις αυξήθηκαν 
κατά 5,4% κα έως τα 326 δισ. 
ευρώ. Στις περισσότερες από 
τις μεγάλες αγορές σημείω-
σαν αύξηση: 6,8% στο ΗΒ, 
9,1% στη Γερμανία, 14,6% 
στην Ολλανδία και 2,5% στη 
Γαλλία. Εξαίρεση η Ιταλία, ό-
που οι αποζημιώσεις το 2013 
μειώθηκαν κατά 4,3%.

Οι παροχές υγείας αυξήθη-
καν κατά 12,9% και έως τα 97 
δισ. ευρώ. Τα 3/4 των παρο-
χών καταβλήθηκαν σε Ολ-
λανδία (41%), Γερμανία (25%) 
και Γαλλία (9%). Οι ασφαλι-
στές αυτοκινήτου πλήρωσαν 
103 δισ. ευρώ, δηλαδή 4,8% 
παραπάνω από το 2012, ενώ 
οι αποζημιώσεις περιουσίας 

ανήλθαν σε 57 δισ. ευρώ, με 
αύξηση 13,9% από το προη-
γούμενο έτος.

Σε ράστερ Το επενδυτικό 
χαρτοφυλάκιο των ασφαλι-
στών

Η δυνατότητα και η ανάγκη 
του ασφαλιστικού τομέα για 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις 
καθιστά τις ασφαλιστικές 
σταθερές πηγές χρηματοδό-
τησης για κυβερνήσεις, επι-
χειρήσεις και, σε μικρότερο 
βαθμό, νοικοκυριά. Ο ασφα-
λιστικός τομέας είναι ο μεγα-
λύτερος θεσμικός επενδυ-
τής, με τις ευρωπαϊκές ασφα-
λιστικές να έχουν υπό διαχεί-
ριση περίπου το 50% των θε-
σμικών περιουσιακών στοι-
χείων της Ευρώπης, και την 
παγκόσμια ασφαλιστική βιο-
μηχανία να διαχειρίζεται πε-
ρίπου το 12% των χρηματοοι-
κονομικων περιουσιακών 
στοιχείων διεθνώς.

Το συνολικό επενδυτικό 
χαρτοφυλάκιο των ευρωπαϊ-
κών ασφαλιστικών αυξήθη-
κε κατά 3,1% το 2013 και έως 
τα 8,527 τρισ. ευρώ, σε μεγά-
λο βαθμό λόγω της αύξησης 

2,1% στα ασφάλιστρα και των 
καλών επιδόσεων στις χρη-
ματαγορές. Το 2013 οι χρη-
ματαγορές είδαν ανάμεικτα 
αποτελέσματα στα προϊόντα 
σταθερού εισοδήματος (κρα-
τικά και εταιρικά ομόλογα) 
και θετικά στην αγορά μετο-
χών.

Το επενδυτικό χαρτοφυλά-
κιο των ασφαλιστών αντι-
στοιχεί στο 59% του ευρωπα-
ϊκού ΑΕΠ το 2013. Το 62% 
των περιουσιακών στοιχείων 
των ασφαλιστικών βρίσκεται 
στη Γαλλία (αύξηση 4%), στο 
ΗΒ (αύξηση 3,4%) και στη 
Γερμανία (σταθερό το ποσο-
στό).

Στην Ελλάδα
Σύμφωνα με τη μελέτη της 

Insurance Europe, η διείσδυ-
ση των ελληνικών ασφαλι-
στικών στην αγορά μειώθηκε 
κατά 12%, ενώ η παραγωγή 
ασφαλίστρων των κλάδων 
ζωής περίπου 14% και των 
κλάδων ζημιών 11,8%. Η δε 
κατά κεφαλήν δαπάνη γιαα-
σφάλιση υγείας βρίσκεται 
μόλις στα 2 ευρώ.

Eurolife ERB

Ολοκληρώθηκε  
το Advanced 
Program in 
Management for 
Insurance 
Executives
ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΆ ολοκλήρωσε τον 3ο Α-
καδημαϊκό κύκλο, η  επιτυχημένη πρω-
τοβουλία της Eurolife ERB Ασφαλιστι-
κής για το πρόγραμμα «Advanced 
Program in Management for Insurance 
Executives», το οποίο έχει λάβει σημα-
ντική αποδοχή και αναγνώριση από ό-
λους τους συνεργάτες της.Το εκπαι-
δευτικό αυτό πρόγραμμα πραγματοποι-
είται σε συνεργασία με το Τμήμα Διοί-
κησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημί-
ου Πειραιώς και ως εισηγητές, έχουν 
επιλεγεί καθηγητές του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος του Πανεπιστημίου.Επι-
λεγμένοι συνεργάτες της Eurolife ERB 
Ασφαλιστικής παρακολούθησαν τέσ-
σερις υποχρεωτικές ενότητες συνολι-
κής διάρκειας 32 ωρών καλύπτοντας 
τα εξής γνωστικά αντικείμενα: Ηγεσία 
και Οργανωσιακή Συμπεριφορά,Ανά-
λυση Λογιστικών Καταστάσεων και 
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες, Μάρκε-
τινγκ και Συμπεριφορά Καταναλωτή, 
Κατάρτιση και αξιολόγηση επιχειρημα-
τικών σχεδίων (Business Plans)

Επιπροσθέτως, στα πλαίσια του συ-
γκεκριμένου προγράμματος οι συμμε-
τέχοντες παρακολουθήσαν μια επιπλέ-
ον ενότητα διάρκειας τεσσάρων ωρών, 
έχοντας να επιλέξουν μια από τις ακό-
λουθες ενότητες:

Οι συνεργάτες που ολοκλήρωσαν με 
επιτυχία τα «Τεστ γνώσεων πολλα-
πλών απαντήσεων» παραβρεθήκαν 
στην τελετή αποφοίτησης   και παρέλα-
βαν το σχετικό Πιστοποιητικό Σπουδών. 
Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο κ. Αλέ-
ξανδρος Σαρρηγεωργίου, πρόεδρος  
και  διευθύνων σύμβουλος της Eurolife 
ERB Ασφαλιστικής τόνισε,αναφέρθηκε  
μεταξύ άλλων, στην ιδιαίτερη έμφαση 
που δίνει στην εκπαίδευση η εταιρία.

Νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα πλήρους α-
σφάλισης ασθενείας «Ξένιος Δίας» για 
τους οικονομικούς μετανάστες διαθέτει  η 

ΑΤΕ Ασφαλιστική,, με το οποίο παρέχεται πλήρης 
ασφάλιση ασθενείας σε πολίτες τρίτων χωρών 
που αιτούνται χορήγησης ή ανανέωσης άδειας 
διαμονής. Ειδικότερα, το πρόγραμμα «Ξένιος Δί-
ας: 
• Απευθύνεται, αποκλειστικά σε πολίτες τρίτων 
χωρών, ηλικίας 3 μηνών ως και 65 ετών,
• Εντάσσεται στον Κλάδο Προσωπικού Ατυχήμα-
τος,

• Είναι ετησίως ανανεούμενο,
• Υποστηρίζεται από Ηλεκτρονική Αίτηση,  ενώ
• Παρέχει δυνατότητα Άμεσης Εξόφλησης και Έκ-
δοσης Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, σε πραγματι-
κό χρόνο.

Άσφαλιστικές Καλύψεις Προγράμματος 
«Ξένιος Δίας»

Αναφορικά με τις ασφαλιστικές του καλύψεις 
το Πρόγραμμα «Ξένιος Δίας» της ΑΤΕ Ασφαλιστι-
κής, παρέχει:

1. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα. 

Καταβάλλεται στον Ασφαλισμένο ποσό 
€15.000,00.

2. Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα. 
Καταβάλλεται στον Ασφαλισμένο ποσοστό (%) 
ποσού €15.000,00, βάσει αντίστοιχου πίνακα που 
περιέχεται στους Γενικούς Όρους ασφάλισης του 
Προγράμματος.

3. Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες από Ατύχημα 
ή Ασθένεια. Το ύψος των καλυπτόμενων παρο-
χών ανέρχεται σε ποσό €1.500,00 ετησίως, με 
συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20%.

4. Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη. Το ανώ-

τατο ύψος των καλυπτόμενων παροχών ανέρχε-
ται σε ποσό €10.000,00 ετησίως, με ελεύθερη ε-
πιλογή νοσοκομείου. Καταβάλλεται στον ασφαλι-
σμένο το 80% των δαπανών νοσοκομειακής περί-
θαλψης εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας, καθώς 
και τα έξοδα τροφής και δωματίου για νοσηλεία, 
με ανώτατη μέχρι και Β’ θέση (δίκλινο δωμάτιο). 
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που, χρησιμο-
ποιηθεί  δημόσιο νοσοκομείο, ή τρίτος ασφαλι-
στικός φορέας καλύψει ύψος εξόδων μεγαλύτε-
ρο ή ίσο του 20%, τότε μηδενίζεται το ποσοστό 
συμμετοχής του ασφαλισμένου.

ΆΤΕ Άσφαλιστική: Νέο πρόγραμμα για τους μετανάστες 

ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ Ή ΕΡΕΥΝΆ EUROPEAN INSURANCE IN FIGURES ΤΉΣ INSURANCE EUROPE

Η ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά πλήρωσε 952 δισ. 
ευρώ για αποζημιώσεις 

Η κ. Michaela Koller
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

KPMG 

Oι κυβερνο-
επιθέσεις 
κίνδυνος για  
τα εταιρικά ΔΣ 
Ή ΆΠΕΙΛΉ των κυβερνοεπιθέσε-
ων πρέπει να ληφθεί πιο σοβαρά 
από τα διοικητικά συμβούλια των 
μεγαλύτερων εταιρειών, σύμφω-
να με την τελευταία έρευνα της 
KPMG LLP, που διεξήχθη στο Η-
νωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με αυτή, κάτω από το 
40% των μελών ΔΣ εταιρειών του 
δείκτη FTSE 350 θεωρούν τις κυ-
βερνοεπιθέσεις πιο σοβαρό κίν-
δυνο από άλλους. «Είναι καθαρή 
ένδειξη ότι τα ΔΣ έχουν πολύ δρό-
μο να διανύσουν μέχρι να καταλά-
βουν τις δυνητικές συνέπειες μιας 
κυβερνοεπίθεσης για την επωνυ-
μία και τα οικονομικά αποτελέ-
σματα» σχολίασε ο Malcolm 
Marshall, αρμόδιος διευθυντής 
της KPMG.

Δεν είναι τυχαίο ότι τo Παγκό-
σμιο Οικονομικό Φόρουμ, στη νέα 
ετήσια έκθεσή του για τους πα-
γκόσμιους κινδύνους, αναφέρει 
ότι οι απάτες και οι κλοπές που 
αφορούν δεδομένα, καθώς και οι 
κυβερνοεπιθέσεις, ανήκουν στις 
10 μεγαλύτερες απειλές για την 
παγκόσμια σταθερότητα το 2015.

Πέρυσι, εξάλλου, χάκερ έκλε-
ψαν δεδομένα πελατών της 
JPMorgan Chase & Co., ενώ η ο-
μάδα Guardians of Peace έβγαζε 
επί εβδομάδες στη φόρα τα άπλυ-
τα της Sony Corp.

Σχεδόν τα 3/4 των εταιρειών 
που ρωτήθηκαν από την KPMG εί-
παν ότι τα ΔΣ τους έπαιρναν την 
κυβερνοασφάλεια στα σοβαρά. 
Ωστόσο, ενώ πάνω το 60% των 
μελών υποστήριξαν ότι καταλα-
βαίνουν τη σημασία των δεδομέ-
νων που κατέχει η εταιρεία τους, 
μόλις το 24% ασχολούνται τακτι-
κά με τη διαχείριση κινδύνων που 
αφορούν τα εν λόγω δεδομένα.

«Η ασφάλεια στον κυβερνοχώ-
ρο μπορεί να ανεβαίνει θέσεις 
στην εταιρική ατζέντα, αλλά η σα-
φής επικοινωνία μεταξύ συμβου-
λίου και διοίκησης παραμένει, 
στην καλύτερη περίπτωση, ασυ-
νεχής» επισημαίνει ο Μ. Marshall.




