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Επαναληπτικά σεμινάρια επανεκπαίδευσης & 
παρακίνησης για το 2020 

Ολοκλήρωση Σεμιναρίων για τους Τομείς Α΄, Β΄, Γ΄

H NP Ασφαλιστική, στρατηγικά επικεντρωμένη στη διαδικασία της  επανεκπαίδευσης των επαγγελματιών της ασφάλισης, ολοκλήρωσε 
με επιτυχία το πρόγραμμα Επανεκπαίδευσης & Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών για τους Τομείς Α’, Β’ και Γ’ του 
2020, που αποτελούνταν από 38 σεμινάρια που παρακολούθησαν 965 ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές.

Σεμινάρια Παρακίνησης Δικτύου

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν 13 Σεμινάρια τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο με σκοπό την αναθέρμανση του Δικτύου 
Συνεργατών και την εξοικείωση τους με τα ψηφιακά εργαλεία που τους παρέχει η Εταιρία. Το σεμινάριο είχε θέμα: “Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός του Σύχρονου Ασφαλιστικού Γραφείου”.

Νέος κύκλος Επαναληπτικών Σεμιναρίων για το 2020

Η Εταιρία ξεκίνησε νέο κύκλο επαναληπτικών σεμιναρίων για το 2020 από τις 10 μέχρι και 16 Δεκεμβρίου, δίνοντας την ευκαιρία σε 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές (συνεργάτες της ή μη) να καλύψουν την αναγκαία διδακτέα ύλη που απαιτείται. 

Όλα τα σεμινάρια θα γίνουν εξ’ αποστάσεως λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας μέσω της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής 
πλατφόρμας WebEx και η όλη διαχείριση των σεμιναρίων, θα γίνει μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας της εταιρίας και της ειδικής 
πλατφόρμας εκπαίδευσης «e-Asfalistiki Academia», όπως και όλα τα προηγούμενα σεμινάρια του 2020. 

Μεγάλο ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης στην ΤτΕ 

Το υψηλό εκπαιδευτικό και επαγγελματικό επίπεδο ασφαλιστικών γνώσεων που παρέχει η NP Ασφαλιστική στους ασφαλιστικούς 
πράκτορες έγινε εμφανές με το πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας (82%) των συμμετεχόντων της στις εξετάσεις της Τράπεζας της 
Ελλάδος με τον μέσο όρο επιτυχίας στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς να διαμορφώνεται κάτω από το 50%. Η προετοιμασία των 
επαγγελματιών για τις εξετάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος  γίνεται από την NP Ασφαλιστική δωρεάν.  
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Web Τιμολόγηση Προϊόντων Νομικής 
Προστασίας

Μέσα από την πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Εταιρίας μας, οι Συνεργάτες μας έχουν ήδη διαθέσιμα 
πάνω από 140 προϊόντα για τους Κλάδους :

-   Αυτοκινήτων 
-   Περιουσίας 
-   Σκαφών 
-  Αστικής Ευθύνης 
-  Προσωπικού Ατυχήματος 
-  Σκύλου Συντροφιάς

ενώ προστέθηκε και ο Κλάδος της Νομικής Προστασίας με όλα τα τιμολογημένα προγράμματα ασφάλισης της Εταιρίας.

Οι Συνεργάτες της NP, μπορούν εύκολα και γρήγορα, όπου κι αν βρίσκονται να τιμολογήσουν και να δώσουν προσφορά 
ασφάλισης σε οποιονδήποτε πελάτη τους το επιθυμούν μέσα σε λιγότερο από ένα (1) λεπτό, με μόνη προϋπόθεση να 
έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή και σύνδεση στο internet.

Τα πλεονεκτήματα της Web τιμολόγησης :

1.          Οι αλλαγές στο τιμολόγιο και στα προϊόντα της Εταιρίας ενημερώνονται αυτόματα στην πλατφόρμα και οι συνεργάτες έχουν 
πάντα στη διάθεση τους την επικαιροποιημένη έκδοση τιμολόγησης.

2.    Με την επιλογή του προϊόντος που επιθυμούν και την συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων, μπορούν να τιμολογήσουν και να 
εκδώσουν προσφορά ή και πρόταση ασφάλισης.

3.  Μοναδική προϋπόθεση για την λειτουργία της πλατφόρμας είναι η σύνδεση στο internet.
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τοποθετήσεις του κ. Νίκου Ζάχου στο περιοδικό  
Οικονομική Ασφαλιστική 

Τεύχος Νοεμβρίου, 1ο  Δεκαπενθήμερο

Η  Ηλεκτροκίνηση είναι το μέλλον
Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί την σημαντικότερη τεχνολογική 
εξέλιξη στον τομέα κατασκευής αυτοκινήτων, στη νέα εποχή 
που διανύουμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι, στην Ε.Ε., το δεύτερο 
τρίμηνο του 2020, το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων 
αυξήθηκε στο 7,2% των συνολικών πωλήσεων οχημάτων, από 
το 2,4% στο αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Στην NP Ασφαλιστική προσφέρουμε ήδη ασφαλιστικά 
προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των ηλεκτρικών 
οχημάτων. Θεωρούμε, ότι είναι επιτακτική η ανάγκη της 
ασφαλιστικής αγοράς να προσαρμοστεί στις νέες τεχνολογικές 
εξελίξεις. Στο θέμα της αυτοκίνησης, ο χρόνος ‘ωρίμανσης’ και 
ενσωμάτωσης των τεχνολογικών εξελίξεων έχει μειωθεί πάρα 
πολύ και θα πρέπει αντιστοίχως γρήγορα να εναρμονιστούν 
και τα ασφαλιστικά προϊόντα.

H NP παρουσίασε ένα νέο προϊόν ασφάλισης αστικής ευθύνης 
Τρίτων από την κυκλοφορία Ποδηλάτων και Ελαφρών 
Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων/ΕΠΗΟ.  Ποιο είναι το 
καινούριο στοιχείο που φέρνει;

Η ασφάλιση Ποδηλάτων και ΕΠΗΟ, έρχεται να καλύψει την 
ανάγκη των καταναλωτών χωρίς αυτή να είναι υποχρεωτική 
από την υπάρχουσα νομοθεσία. Όμως, επειδή οι κίνδυνοι 
για πρόκληση ατυχήματος είναι υπαρκτοί, η Εταιρία μας με 
το συγκεκριμένο προϊόν καλύπτει την ανάγκη αυτή με κόστος 
προσιτό για τους πελάτες μας. 

Η NP Ασφαλιστική, όπως και η ασφαλιστική αγορά, 
παρακολουθεί τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου, 
προκειμένου να είναι πάντα έτοιμη στα νέα φαινόμενα που 
αφορούν τις αστικές μεταφορές και την βιώσιμη κινητικότητα. 

Η πανδημία επηρέασε άμεσα τον κλάδο αυτοκινήτου. 
Τόσο αρνητικά (περιορισμός κυκλοφορίας/αγοράς νέων 
οχημάτων), όσο και θετικά (μείωση τροχαίων ατυχημάτων/
αποζημιώσεων). Ποια είναι η δική σας αποτίμηση μέχρι 
στιγμής και πως βλέπετε να διαμορφώνεται η αγορά στο 
προσεχές μέλλον;

Στις συνθήκες της νέας εποχής που διαμόρφωσε η πανδημία 
COVID-19, η ασφαλιστική αγορά έχει επιδείξει πολύ καλά 
αντανακλαστικά και κατά γενική ομολογία έχει ανταποκριθεί 
ικανοποιητικά στις νέες συνθήκες, τόσο όσον αφορά τα 
οικονομικά αποτελέσματα, όσο και για τις υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες που προσφέρει στο καταναλωτικό κοινό. Βεβαίως 
υπάρχει υψηλός ανταγωνισμός και ανάγκη συνεχούς βελτίωσης 
και εκσυγχρονισμού, αν δεν συνειδητοποιηθεί η νέα εποχή και 
η ανάγκη  προσαρμογής σε αυτήν. 

H NP Ασφαλιστική κατάφερε μέσα στην πανδημία, να 
παραμείνει ισχυρή κεφαλαιακά, να εξυπηρετεί άμεσα τους 
πελάτες και τους συνεργάτες της και να ανταποκριθεί πλήρως 
στους στόχους της. 
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Νέο πρόγραμμα 
ασφάλισης 

“My Cargo”

Ένα νέο, απόλυτα ανταγωνιστικό σε κόστος και καλύψεις προϊόν προστέθηκε στα παρεχόμενα προγράμματα 
ασφάλισης στον Κλάδο Μεταφορών. 

Το προίόν ονομάζεται “My Cargo” και καλύπτει τη μεταφορά των ιδιόκτητων εμπορευμάτων μιας εμπορικής 
επιχείρησης με τα δικά της οχήματα ΦΙΧ, εντός της ελληνικής επικράτειας.

Ασφαλιζόμενο Εμπόρευμα :
Οποιοδήποτε εμπόρευμα γενικού εμπορίου εκτός των εξαιρουμένων εμπορευμάτων που αναφέρονται στο 
εγχειρίδιο ασφάλισης.

Αντοχή και ανάπτυξη μέσα στην κρίση που δημιούργησε 
η πανδημία έδειξαν τα αποτελέσματα 9μηνου της «NP 
Ασφαλιστική». Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στο 9μηνο 2020, 
διαμορφώθηκαν στα 28,10 εκατ. Ευρώ  καταγράφοντας αύξηση 
4,7% σε σχέση με την παραγωγή του περυσινού 9μηνου.  H «NP 
Ασφαλιστική» με στοιχεία Σεπτεμβρίου 2020, είναι μία από τις 
πιο ισχυρά κεφαλαιοποιημένες ασφαλιστικές εταιρίες στην 
Ελλάδα, με Δείκτη Φερεγγυότητας (SCR) στo 254,3% και 
Δείκτη MCR στo 1.006,5% 

Τα λειτουργικά κέρδη της «NP Ασφαλιστική» στο 9μηνο 
διαμορφώθηκαν στα 7,4 εκατ. Ευρώ, αυξημένα κατά 40% 
έναντι των αποτελεσμάτων του 9 μήνου στο 2019, ενώ οι 
πληρωθείσες  αποζημιώσεις στο 9μηνο 2020 διαμορφώθηκαν 
στα 8,6 εκατ. Ευρώ.

Στην ανοδική πορεία της λειτουργικής κερδοφορίας συνετέλεσε 
η μείωση του loss ratio στον Κλάδο Αυτοκινήτου ιδιαίτερα στο 
β’ τρίμηνο 2020 και η αύξηση της παραγωγής στους Λοιπούς 
Κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων όπως οι ασφαλίσεις Περιουσίας 
και οι Αστικές Ευθύνες (επαγγελματικές). Η ανάκαμψη της 
πορείας των ελληνικών ομολόγων στο γ’ τρίμηνο βοήθησε 
στην ανάκαμψη των επενδύσεων της Εταιρίας, μετά την πίεση 
που δέχθηκαν (όπως και όλων των ασφαλιστικών) κατά το α’ 
τρίμηνο του 2020 με την έξαρση της πανδημίας.   

Στο δύσκολο 9μηνο 2020, η Εταιρία συνέχισε αταλάντευτη την 
πολιτική της συνέπειας απέναντι σε συνεργάτες και πελάτες 
ενώ παρέμεινε πρωτοπόρος σε θέματα επανεκπαίδευσης 
και επαναπιστοποίησης  ασφαλιστών μέσω web. 

Εκτίναξη λειτουργικής 
κερδοφορίας στο 
9μηνο για την  
NP Ασφαλιστική 
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Η NP Ασφαλιστική δίπλα στους ασφαλισμένους της 
στις πρόσφατες φυσικές καταστροφές σε Εύβοια, 

«Ιανό» & Σάμο

Φιλοσοφία και βασική αρχή για την NP Ασφαλιστική, είναι ότι στις ασφαλίσεις 
κατά φυσικών καταστροφών και στις ασφαλίσεις περιουσίας γενικότερα, οι εταιρίες 
οφείλουν να είναι κοντά στους ασφαλισμένους τους, να στηρίζουν τους συνεργάτες 

τους και να αναδεικνύουν την σημαντική προσφορά της ασφάλισης. 
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Με αποτελεσματικό και άμεσο τρόπο ανταπεξήλθε η NP Ασφαλιστική απέναντι στις ζημιές που καταγράφηκαν από τις φυσικές 
καταστροφές του καλοκαιριού σε Κεντρική Εύβοια και Ιόνιο - Θεσσαλία, καθώς και στον μεγάλο σεισμό στη Σάμο τον Οκτώβριο. Η 
Εταιρία μέσα σε διάστημα 1-2 μηνών από τα καταστροφικά γεγονότα, έχει ήδη κλείσει και πηρώσει ολοσχερώς τις αποζημειώσεις 
στους πληγέντες σχεδόν στο σύνολο τους, καταβάλλοντας ποσά που υπερβαίνουν το 1 εκατ. € σε πάνω από 130 ζημιές.

Το διάστημα 8-9 Αυγούστου 2020 
δοκιμάστηκε η περιοχή της Κεντρικής 
Εύβοιας με την σφοδρή καταιγίδα «Θάλεια». 
Οι ζημίες που δηλώθηκαν στην Εταιρία  
ανέρχονται σε περίπου 30.

Άμεση ήταν η δραστηριοποίηση της 
Εταιρίας στις καταστροφές που προκάλεσε 
ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός» στη Δυτική 
και Κεντρική Ελλάδα στο διάστημα 18 - 19 
Σεπτεμβρίου 2020. Οι ζημίες που δηλώθηκαν 
στην Εταιρία  ανέρχονται σε περίπου 100.

Κατά τον μεγάλο σεισμό στη Σάμο τον 
Οκτώβριο του 2020 καταγράφηκαν 
αρκετές και σημαντικές ζημιές.

Προκειμένου να στηριχθούν άμεσα οικονομικά οι ασφαλισμένοι μας, με την 
ολοκλήρωση της καταγραφής και αξιολόγησης των ζημιών από την ομάδα 

πραγματογνωμόνων, ξεκίνησαν ήδη οι πληρωμές των πρώτων ολικών 
αποζημιώσεων καθώς επίσης ενεργοποιήθηκε η διαδικασία προκαταβολών για την 

αντιμετώπιση των άμεσων οικονομικών συνεπειών της καταστροφής.  
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Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε 
λόγω της πανδημίας η Εταιρία μας έχει προσαρμοστεί 
πλήρως φροντίζοντας παράλληλα να συνεχίζει ομαλά και 
αποτελεσματικά τη λειτουργία της τηρώντας όλα τα μέτρα 
υγιεινής. 

Τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας μας στο Μαρούσι, καθώς 
και τα περιφερειακά καταστήματα μας, λειτουργούν με 
το κανονικό τους ωράριο και είναι ανοιχτά. Φυσικά, η 
εξυπηρέτηση των Πελατών και των Συνεργατών μας γίνεται 
με την τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων που 
επιβάλλονται λόγω Covid – 19, προκειμένου να εξασφαλίζεται 
η ασφάλεια της υγείας όλων.

Αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής 
Κυβέρνησης, στην Εταιρία μας εφαρμόζεται η υποχρεωτική 
τηλεργασία για το 50% του προσωπικού μας, για τις εργασίες 
που μπορούν να εκτελεστούν εξ αποστάσεως. Κύριο 
μέλημα μας είναι η διασφάλιση του υψηλού επιπέδου 
εξυπηρέτησης σε όλα τα καθημερινά αιτήματα των πελατών 
και των συνεργατών μας, που το πετυχαίνουμε με πολλή 
μεγάλη επιτυχία, παρά τις όποιες ελλείψεις εργαζομένων, 

χάρη στο αυξημένο συναίσθημα εταιρικής αφοσίωσης 
των εργαζομένων μας και των πολύ καλά οργανωμένων 
τεχνολογικών δυνατοτήτων που παρέχονται σε όλους. 

Όλες οι υπηρεσίες της Εταιρίας προς τους Συνεργάτες και 
τους Ασφαλισμένους μας συνεχίζονται απρόσκοπτα. Το 
μεγαλύτερο μέρος των επικοινωνιών και της εξυπηρέτησης 
γίνεται τηλεφωνικά, μέσω email ή μέσω απλού ταχυδρομείου. 
Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές συναλλαγές με την Εταιρία 
για πληρωμές συμβολαίων και αποζημιώσεων, αυτές 
πραγματοποιούνται με όλα τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών 
(POS, πληρωμές μέσω ΔΙΑΣ, Livepay, e-banking όλων των 
τραπεζών), ενώ σε περίπτωση προσέλευσης στα γραφεία της 
Εταιρίας, υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος υποδοχής 
και οι συναλλαγές/ επικοινωνία γίνονται με τις απαιτούμενες 
αποστάσεις και φυσικά τηρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής.

Σαφέστατα το βασικό κριτήριο αξιολόγησης είναι η ασφάλεια 
των υπαλλήλων μας,  των συνεργατών μας και των πελατών 
μας, γι’ αυτό και σύμβουλος των ενεργειών μας είναι τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα που επιβάλλει το κράτος και οι 
αρμόδιοι υγειονομικοί φορείς. 

Ενέργειες της Εταιρίας για την εύρυθμη  
λειτουργία της σε καιρό Covid
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Αφιερώματα

Εφημερίδα των Συντακτών, 
4-5 Δεκεμβρίου

Ο Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της «NP Ασφαλιστική» κ. Νίκος 
Ζάχος, εστιάζοντας στην αξία της ιδιωτικής ασφάλισης και στην προσφορά της Εταιρίας 
αναφέρει: «Σε μία εποχή που οι φυσικές καταστροφές και οι κάθε λογής κίνδυνοι απειλούν 
την περιουσία μας και τις οικογένειες μας, η ιδιωτική ασφάλιση έρχεται να σταθεί αρωγός 
σε κάθε προσπάθεια και προστάτης σε κάθε νοικοκυριό απέναντι σε όλους αυτούς τους 
κινδύνους.

Το σπίτι για κάθε Eλληνα έχει ανεκτίμητη υλική και συναισθηματική αξία. Δυστυχώς, τα 
ακραία φαινόμενα φυσικών καταστροφών στη χώρα μας είναι μια πραγματικότητα και 
μάλιστα σε πολύ συχνή και σφοδρή βάση, με σπίτια και επαγγελματικές περιουσίες να 
πλήττονται. Η ιδιωτική ασφάλιση απέδειξε και το 2020 την αξιοπιστία της αγοράς μας, 
μέσα από την γρήγορη ανταπόκριση των εταιριών.

Η NP Ασφαλιστική στάθηκε δίπλα στους ασφαλισμένους της σε όλες αυτές τις φυσικές 
καταστροφές και ήδη όλοι σχεδόν οι πληγέντες στις καταστροφές της «Θάλειας» τον 
Αύγουστο στην Κεντρική Εύβοια, του «Ιανού» τον Σεπτέμβριο στην Καρδίτσα και το Ιόνιο 
αλλά και του μεγάλου σεισμού στη Σάμο τον Οκτώβριο, έχουν ήδη αποζημιωθεί από την 
Εταιρία».

Διευθυντής Διοικητικών  και 
Οικονομικών Υπηρεσιών της «NP 

Ασφαλιστική» κ. Νίκος Ζάχος

Εφημερίδα TA NEA, 
7-8 Νοεμβρίου

“Η NP Ασφαλιστική διαθέτει ευρεία γκάμα καινοτόμων ασφαλιστικών προϊόντων στις Γενικές 
Ασφαλίσεις  που ξεπερνούν τα 140 και μπορούν να καλύψουν κάθε είδους ασφαλιστική ανάγκη 
ιδιώτη και επαγγελματία. 

Η Εταιρία συνεργάζεται μόνο με ανεξάρτητα δίκτυα ασφαλιστικών μεσολαβητών και αριθμεί 
περίπου 1.000 συνεργάτες πανελλαδικά, με το 50% αυτών να συνεργάζονται αποκλειστικά μαζί 
της.

Γιατί να επιλέξετε την NP Ασφαλιστική για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας :

-    Eίναι η πιο γρήγορη στον χρόνο αποζημίωσης των ζημιών

-    Διαθέτει σύγχρονη τεχνολογία και αντίληψη αντιμετώπισης των ζημιών 

-    Φιλική εξυπηρέτηση προς τους πελάτες 

-     Παρέχει προσφορές που περιλαμβάνουν μείωση του κόστους ασφάλισης αυτοκινήτου με 
συνδυαστικές ασφαλίσεις άλλων προϊόντων και παροχές εκπτώσεων για μέλη 

-    Συμμετοχή  στο σύστημα του φιλικού διακανονισμού δηλαδή ο πελάτης αποζημιώνεται 
τάχιστα από την δική του εταιρία όταν δεν ευθύνεται σε ατύχημα  

Ισχυρή με ανοδική πορεία των μεγεθών της 

Η NP Ασφαλιστική είναι καλά δομημένη και κεφαλαιοποιημένη που ακόμη και στο δύσκολο 
2020, καταφέρνει να παρουσιάζει ανοδικά αποτελέσματα. Τα μεγέθη της κινήθηκαν με 
ανοδικούς ρυθμούς κατά το εννεάμηνο 2020,  σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό. Αυτή η 
αύξηση μεγεθών παίρνει ιδιαίτερη αξία καθώς πραγματοποιήθηκε εν μέσω του lockdown  και 
των μεγάλων οικονομικών αναταραχών που αντιμετώπισαν η ελληνική οικονομία και οι Έλληνες 

Πρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος της «NP 
Ασφαλιστική» κ. Γιώργος 
Ζάχος
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Στο επίκεντρο της νέα διαφημιστικής καμπάνιας είναι η ιδιαίτερη και 
μοναδική σχέση που έχει η NP Aσφαλιστική με τους συνεργάτες της. 

Η  Εταιρία πιστή στην φιλοσοφία της και στον στρατηγικό σχεδιασμό 
της  που ακολουθεί από την πρώτη ημέρα της, είναι δίπλα σε όλους τους 
επαγγελματίες ασφαλιστές συνεργάτες της, τους στηρίζει, τους ενθαρρύνει 
και τους προστατεύει. 

Η νέα τηλεοπτική μας καμπάνια  δεν στοχεύει στην ανάδειξη μόνο της Εταιρίας 
ή των προϊόντων της. 

Στοχεύει να δείξει ότι είναι δίπλα στον επαγγελματία ασφαλιστή και 
διαμεσολαβητή σε εποχές που άλλες εταιρίες του ‘γυρνούν την πλάτη’ και 
στρέφονται στην τεχνολογία. 

Νέα διαφημιστική καμπάνια από την NP Ασφαλιστική
με τίτλο “Ντοκιμαντέρ - Ασφαλιστής”

“Εσύ επαγγελματία ασφαλιστή που βλέπεις τις νέες συνθήκες της ζωής να μεταβάλλονται, μη φοβάσαι”

FAMILYNEWS
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3η Δεκεμβρίου - Μια ξεχωριστή μέρα - Σε μια ιδιαίτερη 
εποχή

Mέσα σε ένα “ιδιαίτερο” κλίμα στα Κεντρικά Γραφεία της «NP Ασφαλιστική» στη Λ. Κηφισίας , η Εταιρία φέτος γιόρτασε τα 17α 
γενέθλιά της στις 3 Δεκεμβρίου 2020, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Μία επέτειος που 
έγινε αφορμή απολογισμού 17 επιτυχημένων ετών δημιουργίας και στόχων για τη νέα 10ετία που ακολουθεί με τη διαβεβαίωση 
ότι θα ακολουθηθούν οι ίδιοι στρατηγικοί στόχοι που θα οδηγήσουν σε νέες επαγγελματικές κατακτήσεις. 

Ο Πρόεδρος της «NP Ασφαλιστική» κ. Γιώργος Ζάχος μιλώντας στην εσωτερική εκδήλωση την οποία παρακολούθησαν μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας webex όλα τα στελέχη και όλο το προσωπικό της Εταιρίας, στάθηκε στην παρουσία της Εταιρίας 
μέσα στην ασφαλιστική αγορά τα 17 τελευταία χρόνια και έθεσε τους στόχους και τις προσδοκίες για το μέλλον : “Η 17χρονη 
παρουσία της «NP Ασφαλιστική» στην ασφαλιστική βιομηχανία της χώρας συνέπεσε με  όλα τα χαρακτηριστικά μία ιδιαίτερης 
περιόδου: την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, το νέο θεσμικό πλαίσιο , την είσοδο στο ψηφιακό περιβάλλον και την πανδημία 
του 2020”

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Διευθυντής Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρίας κ. Νίκος Ζάχος, ο οποίος ανέλυσε 
τα οικονομικά στοιχεία και την πορεία της Εταιρίας επισημαίνοντας : “ Σε αυτήν την ιδιαίτερη περίοδο που διανύσαμε και 
διανύουμε, η NP Ασφαλιστική στάθηκε με αξιοπρέπεια οικοδομώντας μια Εταιρία που χαρακτηρίζεται από :  

-     Ισχυρά οικονομικά μεγέθη που εξασφαλίζουν τις προοπτικές των συνεργατών, τις αμοιβές των εργαζομένων και τους 
στόχους των μετόχων

-    Οικογενειακή συνοχή με αρχές αμοιβαίου σεβασμού και κατανόησης στην επαγγελματική συνεργασία 

-    Συνθήκες απόλυτης ασφάλειας για κάθε εταιρικό συνεργάτη 

-     Παροχή άψογων υπηρεσιών σε πελάτες και συνεργάτες με σεμινάρια επαναπιστοποίησης, σύγχρονα πρωτοποριακά 
προϊόντα σε όλους τους Γενικούς Κλάδους, διαχρονικές πολιτικές, σταθερές προμήθειες και κανονισμό πωλήσεων με 
πρόσθετες αμοιβές

-    Προσφορά εργασίας σε περισσότερα από 1.000 άτομα και ασφάλεια σε περισσότερους από 200.000 πελάτες 

Η NP Ασφαλιστική υϊοθέτησε άμεσα τις νέες τεχνολογικές εφαρμογές που θα είναι ορόσημο για την νέα εποχή της ασφαλιστικής 
αγοράς. Τις εφαρμογές αυτές τις προσφέρει στους συνεργάτες της προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή τους, οι 
εργαζόμενοι να γίνονται αποδοτικότεροι και οι πελάτες να έχουν την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση”.   
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Πώς να περάσετε 
το χρόνο σας 
εποικοδομητικά στο σπίτι

Εδώ και λίγες εβδομάδες η ζωή στην καραντίνα λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας 
όλων. Ο αριθμός των ημερών που θα μείνουμε στο σπίτι είναι 
αρκετός για να αλλάξουμε συνήθειες. Οι μέρες στο σπίτι είναι 
η ευκαιρία μας να κάνουμε πράγματα που πάντα θέλαμε να 
κάνουμε αλλά ποτέ ως τώρα δεν είχαμε επιχειρήσει είτε λόγω 
περιορισμένου χρόνου είτε λόγω υποχρεώσεων, είτε λόγω 
απαιτητικού προγράμματος.

#1. Οργάνωση & Ανανέωση του προσωπικού σας χώρου 
Ο χώρος στον οποίο μένετε ή εργάζεστε είναι κάτι προσωπικό 
και είναι αυτό που σας εκφράζει. Είναι ο χώρος εκείνος που 
σας κάνει να νιώθετε άνετα και όμορφα. Μια αλλαγή στη 
διακόσμηση και τη διαρρύθμιση του σαλονιού, του δωματίου ή 
του γραφείου σας μπορεί σίγουρα να είναι κάτι το οποίο θα σας 
αλλάξει τη διάθεση θετικά και θα ανανεώσει το σπίτι σας. 

#2.  Κάντε Σχέδια

Νιώθετε πολύ αγχωμένοι για την επίτευξη του επόμενου 
στόχου σας ή το πρότζεκτ που αναλάβατε έχει παύσει λόγω των 
συνθηκών; Κάντε σχέδια για μια μελλοντική προσπάθεια, όταν 
θα βρεθείτε υπό τις ιδανικές συνθήκες, γράφοντας τις ιδέες σας 
σε μορφή λίστας. 

#3.  Παρακολουθήστε Τις Αγαπημένες Σας Σειρές/Ταινίες

Ο χρόνος στην καραντίνα μπορεί να περάσει ευχάριστα 
παρακολουθώντας σειρές ή ταινίες που επιθυμούσατε να δείτε, 
αλλά δεν προλαβαίνατε. Αν θέλετε, μπορείτε να δείτε ακόμη και 
ντοκιμαντέρ ώστε παράλληλα να επεκτείνετε τις γνώσεις σας.

#4.  Ευκαιρία για Γυμναστική

Η γυμναστική όχι μόνο σας κρατά σε καλή φυσική κατάσταση, 
αλλά συμβάλλει και στην βελτίωση της ψυχολογίας και της 
σωματικής και ψυχικής υγείας. Μια τέτοια δύσκολη περίοδος 
είναι απαιτητική και μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στην 
διάθεση σας. Γι’ αυτό, μπορείτε να βγαίνετε για τρέξιμο, 
περπάτημα ή ποδήλατο ή αν φοβάστε να κυκλοφορήσετε ή αν 
ανήκετε σε ευπαθή ομάδα, μπορείτε να κάνετε ασκήσεις ακόμη 
και μέσα στο σπίτι.

#5.  Διαβάστε Βιβλία Για Να Περάσετε Τον Χρόνο Σας Και Όχι 
Μόνο

Αν έχετε στη βιβλιοθήκη σας βιβλία που δεν έχετε βρει το χρόνο 
για να διαβάσετε, η καραντίνα είναι μια καλή αφορμή για να 
τα κατεβάσετε από τη βιβλιοθήκη και να αξιοποιήσετε τον 
ελεύθερο χρόνο σας εποικοδομητικά.

#6.  Ξεκινήστε Ένα Καινούριο Χόμπι Η Εξασκηθείτε Σε Ένα Παλιό

Πολλές φορές η έλλειψη χρόνου μας απομακρύνει από 
δραστηριότητες που αγαπάμε. Ο χρόνος στην καραντίνα μπορεί 
να αξιοποιηθεί ξεκινώντας ξανά ένα χόμπι που είχατε αφήσει 
ή αρχίζοντας ένα καινούριο. Οι ιδέες είναι αμέτρητες, ανάλογα 
με τα γούστα του καθενός, από ζωγραφική και μουσική, έως 
κηπουρική ή εκμάθηση κάποιας ξένης γλώσσας. Βρείτε λοιπόν τι 
σας ταιριάζει και εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία.

#7.  Παρακολουθήστε Πολιτισμικά Δρώμενα Online

Αν σας αρέσει το θέατρο και οι επισκέψεις σε μουσεία, μπορείτε 
ακόμη και από το σπίτι να δείτε παραστάσεις. Το Εθνικό Θέατρο 
παρέχει πολλές θεατρικές παραστάσεις, κάποιες εκ των οποίων 
είναι δωρεάν, ενώ το Θέατρο Τέχνης έναντι χαμηλού ποσού 
σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις δημοφιλείς 
παραστάσεις. Ακόμη πολλά μουσεία στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό παρέχουν εικονικές ξεναγήσεις στα εκθέματα τους.

#8.  Περάστε Ποιοτικό Χρόνο Με Τους Κοντινούς Σας Ανθρώπους

Ζώντας σε μία κοινωνία που οι ρυθμοί είναι πολύ γρήγοροι, συχνά 
ξεχνάμε και παραμελούμε κοντινά μας πρόσωπα ή και πρόσωπα 
που είναι μακριά μας. Τώρα όμως που έχετε περισσότερο χρόνο 
στη μέρα σας ίσως ήρθε η ώρα να περάσετε ποιοτικό χρόνο 
με την οικογένεια σας και να στείλετε ένα μήνυμα σε εκείνο το 
πρόσωπο, φίλο ή γνωστό που συνέχεια αναβάλλετε. 
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‘‘Αν θες να καταλάβεις ένα 
άτομο, μην ακούς τα λόγια του 
παρατήρησε τη συμπεριφορά του’’

Άλμπερτ Αϊνστάιν
Γερμανός Φυσικός

‘‘Όλοι έχουμε ένα ανυποψίαστο 
απόθεμα δύναμης μέσα μας που 

προκύπτει όταν η ζωή μας δοκιμάζει’’

Χόρχε Μπουκάι
Γιατρός & Συγγραφέας

‘‘Διαφωνώ με ό,τι λες, αλλά θα 
υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το 
δικαίωμά σου να το λες’’

ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λεωφ. Κηφισίας 81-83, 151 24 Μαρούσι
Τηλ.: 210 4173 300
E-mail: info@np-asfalistiki.gr
www.np-asfalistiki.gr

Βολταίρος
Γάλλος φιλόσοφος - συγγραφέας
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