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Καλωσορίσατε Φίλοι Αναγνώστες στο Ηλεκτρονικό Newsletter  
της «NP Ασφαλιστική», το NP Family News, με τα Νέα της Εταιρίας μας κατά την περίοδο Ιανουαρίου - 
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Σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα πραγματοποιήθηκε στις 
11 Φεβρουαρίου 2022 η Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης 
Πίτας της ‘‘NP Ασφαλιστική’’ στα Κεντρικά Γραφεία της 
στο Μαρούσι δείχνοντας όπως κάθε χρόνο σεβασμό στις 
παραδόσεις, αξιοποιώντας παράλληλα την τεχνολογία 
προς αυτό το σκοπό.

Λόγω των απαραίτητων μέτρων που απαιτούν οι 
ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας που εξακολουθούν 
να υφίστανται, η εκδήλωση μεταδόθηκε στο προσωπικό 
της Εταιρίας και στα κατά τόπους γραφεία για ακόμη μία 
χρονιά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας webex.

Ο κ. Γιώργος Ζάχος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
της Εταιρίας, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες στην 
εκδήλωση που όπως ανέφερε και ο ίδιος σηματοδοτεί το 
ξεκίνημα της νέας χρονιάς και στη συνέχεια παρουσίασε 
την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της Εταιρίας 
και την πρόοδο του ανθρωπίνου δυναμικού που είναι 
αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς όλων των δυνάμεων 
της Εταιρίας καθώς και της σύγχρονης αντίληψης 

της Διοίκησης για το πώς πρέπει να σκέφτεται και να 
λειτουργεί μία επιχείρηση στο σύγχρονο περιβάλλον. 
Στη συνέχεια παρουσίασε και το νέο οργανόγραμμα 
της Εταιρίας, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
του νέου θεσμικού πλαισίου και στις ανάγκες του 
σύγχρονου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος 
που προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας.

‘‘Φτάνοντας στην ενηλικίωση της Εταιρίας μας, έχοντας 
κλείσει αισίως 18 χρόνια, πιστοί στις αρχές και τις αξίες 
με τις οποίες αναπτυχθήκαμε μέχρι σήμερα και στον 
κοινό στόχο και όραμα να φτιάξουμε κάτι ξεχωριστό και 
μεγάλο όλοι μαζί, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τις 
θέσεις μας κ’ τις ευθύνες μας, να συνειδητοποιήσουμε 
το νέο ασφαλιστικό περιβάλλον και τις προοπτικές του 
και να αφοσιωθούμε στο έργο μας και στην Εταιρία μας 
για να είμαστε νικητές και πρωταγωνιστές στα χρόνια 
που έρχονται’’.

Ακολούθησε γεύμα το οποίο μοιράστηκε στους επιμέρους 
ορόφους αλλά και στον εξωτερικό χώρο της Εταιρίας.

Κοπή Πίτας 2022
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Οι κατακλυσμιαίες εταιρικές  αλλαγές στην ελληνική 
ασφαλιστική αγορά που έχουν ξεκινήσει από το 
2020 μέχρι και τον Φεβρουάριο 2022 και οι πολλές 
εξαγορές και συγχωνεύσεις ασφαλιστικών εταιριών που 
πραγματοποιήθηκαν, οδηγούν σε μία διεθνοποίηση της 
ασφαλιστικής αγοράς και ταυτόχρονα  καθιστούν την NP 
Ασφαλιστική την ισχυρότερη κεφαλαιακά σε δείκτες 
φερεγγυότητας  και την πλέον  επικερδή σε όρους 
απόδοσης ιδίων κεφαλαίων, ελληνική ασφαλιστική 
εταιρία. 

Μία ελληνική ασφαλιστική εταιρία που κατάφερε 
να εδραιωθεί στη συνείδηση των ασφαλισμένων ως 
εξαιρετικά φερέγγυα, με πολλά και πρωτοποριακά 
προϊόντα και άμεσες αποζημιώσεις των ασφαλισμένων 
της.  Τα επιτεύγματα αυτά θα συνεχιστούν σε ακόμα 
υψηλότερο επίπεδο, καθώς η διαρκής πρόοδος είναι 
μόνιμος στόχος για την NP Ασφαλιστική.  

Με 18 χρόνια επιτυχημένη και κερδοφόρα ιστορία (τα 
12 από τα 18 χρόνια ήταν εξαιρετικά δύσκολα για την 
ελληνική οικονομία) η Εταιρία έχει τους ίδιους στόχους 
από την ίδρυσή της, αλλά εντελώς διαφορετικά μεγέθη 
και προοπτικές. 

Είναι υποχρεωμένη πλέον να σηκώνει την ‘‘ελληνική 
σημαία’’ στην ασφαλιστική αγορά υψηλότερα και μαζί 
με τις υπόλοιπες αμιγώς ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες 
να δείξουν ότι το «ελληνικό επιχειρείν» έχει παρελθόν, 
παρόν και μέλλον.

Η NP Ασφαλιστική, εκτός από ισχυρή κεφαλαιακά 
εταιρία -η πρώτη στις γενικές ασφαλίσεις κατά την 
τελευταία διετία σε δείκτες φερεγγυότητας-, έχει όλες 
τις προοπτικές να ενισχύσει περαιτέρω  το ασφαλιστικό 
της δίκτυο καθιστώντας το πρωταγωνιστή στη νέα 
ασφαλιστική αγορά που διαμορφώνεται.

νέο «ασφαλιστικό 
γίγνεσθαι» 
ανεβαίνει στον 
πίνακα των 
ισχυρών ελληνικών 
επιχειρήσεων

Η στο
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Σεμινάρια Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης Ασφαλιστικών 

Διαμεσολαβητών

Στόχος των εν λόγω σεμιναρίων είναι ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει τη 
σύγχρονη γνώση του Κλάδου Αυτοκινήτων και να αντιληφθεί την τεράστια 
σημασία της υψηλής εισπραξιμότητας  του υφισταμένου πελατολογίου ως 
μοχλού ανάπτυξης των εργασιών του στους Κλάδους Γενικών Ασφαλειών.  

Τα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν, δεκατρία (13) στο σύνολο, έλαβαν χώρα 
τόσο στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας στο Μαρούσι, όσο και σε 5 επαρχιακές 
πόλεις της Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Χαλκίδα και Λάρισα) και 
αφορούσαν όλους τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ήταν δωρεάν και μόνη 
προϋπόθεση ήταν η ύπαρξη σύμβασης συνεργασίας με την Εταιρία.
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H NP Ασφαλιστική σταθερά επικεντρωμένη στην εκπαίδευση και επανεκπαίδευση 
των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, ολοκλήρωσε νέο κύκλο σεμιναρίων 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το 2022, ο οποίος ξεκίνησε στις 9 Μαρτίου 2022 
και ολοκληρώθηκε στις 22 Μαρτίου 2022.

Το θέμα των σεμιναρίων αφορούσε τον Τομέα Α΄ 2022 και ήταν «Ασφαλίσεις  
Κλάδου Αυτοκινήτου και Διαχείριση Ζημιών» συνολικής διάρκειας 10 ωρών. 
Πραγματοποιήθηκε ήδη το πρώτο 5ωρο και τέλος Μαϊου θα πραγματοποιηθεί 
και το δεύτερο 5ωρο.
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Η NP Ασφαλιστική δίπλα στον Α.Ο. Χαϊδαρίου
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Ο Αθλητικός Όμιλος Χαϊδαρίου αποτελεί έναν από τους πιο ιστορικούς συλλόγους της Αθήνας με την ίδρυση του  
να χρονολογείται από το 1937, καταγράφοντας μέχρι σήμερα πολλές επιτυχίες και κατακτώντας σημαντικούς 
τίτλους.

Με γνώμονα την φιλοσοφία του συλλόγου όπου ξεχωριστή θέση κατέχει η προστασία της υγείας των αθλητών 
αλλά και όλων των φίλων της ομάδας, η NP Ασφαλιστική στάθηκε αρωγός του Συλλόγου συνεισφέροντας με τη 
δωρεά ενός Αυτόματου Φορητού Απινιδωτή σύχρονης σχεδίασης και τεχνολογίας για να καλύψει τις ανάγκες σε 
ιατρικό εξοπλισμό της ομάδας.

Η NP Ασφαλιστική είναι παρούσα απέναντι στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και στις ανάγκες των τοπικών 
κοινωνιών και ταυτόχρονα στηρίζει την ανάπτυξη αθλητικής συνείδησης στους νέους.

Φιλοσοφία της Εταιρίας είναι ότι η πεμπτουσία μίας ασφαλιστικής επιχείρησης δεν εξαντλείται στις καλύψεις 
και στις αποζημιώσεις, αλλά πρέπει να δίνει το παρόν στην βοήθεια της κοινωνίας και των συνανθρώπων μας.



Η NP Ασφαλιστική Μέγας Χορηγός στο 
Moschopodi Trail 2022
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Για δεύτερη συνεχή χρονιά η NP Ασφαλιστική δηλώνει δυναμικό παρόν στο Moschopodi Trail 2022, στον ορεινό 
αγώνα που θα διεξαχθεί στο Μοσχοπόδι Θήβας την Κυριακή 8 Μαΐου 2022.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 διαδρομές (τρέξιμο 21 & 10χλμ., πεζοπορεία 10χλμ., παιδική 1χλμ.) στο δάσος του 
Μοσχοποδίου.

Με αίσθημα ευθύνης και προσφοράς η NP ασφαλιστική αγκαλιάζει τον παιδικό αγώνα που εντάσσεται για πρώτη 
φορά στο πρόγραμμα του Moschopodi Trail και ανακηρύσσεται χρυσός χορηγός του παιδικού αγώνα με την ονομασία 
«1K Kids Run by NP Ασφαλιστική».

Το Μοσχοπόδι είναι πνεύμονας Αθλητισμού και Πολιτισμού για την Θήβα και όχι μόνο, καθώς φιλοξενεί αρκετές 
δραστηριότητες τον χρόνο. Το Moschopodi Trail είναι μια ιδέα η οποία προέκυψε από μια ομάδα ανθρώπων με 
πάθος για τον αθλητισμό και τον τόπο τους και των οποίων πρωταρχικός στόχος είναι η προστασία και η ανάδειξη 
του δάσους.



Οι πρόσφατες φυσικές καταστροφές που καταγράφηκαν 
κατά το Α’ τρίμηνο του έτους σε ολόκληρη την επικράτεια, 
ιδιαίτερα όμως στην Αττική, επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις 
των ειδικών, ότι ο πλανήτης γενικότερα εισέρχεται σε 
περίοδο έντονης σφοδρότητας αλλά και συχνότητας 
φυσικών φαινόμενων, ως απόρροια της κλιματικής 
αλλαγής. Η τελευταία κάνει εμφανή την παρουσία της 
και απειλεί με καταστροφή περιουσίες και υποδομές. 
Επιπλέον απειλεί εισοδήματα, ως επακόλουθο μιας 
ενδεχόμενης διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 
εξαιτίας των φυσικών φαινομένων που προκαλούνται.

Η NP Ασφαλιστική με τα ειδικευμένα ολοκληρωμένα 
προγράμματά προστασίας έναντι φυσικών 
καταστροφών, έχει τη δυνατότητα να καταβάλει 
άμεσα αποζημιώσεις για καταστροφές και απώλειες 
εισοδήματος, που προκλήθηκαν σε νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις, από φυσικά και καιρικά φαινόμενα.  Η 
πιθανότητα τέτοιων ζημιών δεν είναι αμελητέα και 
υπολογίζεται πως υπερβαίνει την πιθανότητα ζημιάς 
από τροχαίο συμβάν. 

Πλήρη προϊόντα από την NP Ασφαλιστική, 
ανταγωνιστικές τιμολογήσεις, άμεσες αποζημιώσεις  

Η  NP Ασφαλιστική διαθέτει προϊόντα ασφάλισης, 
με ξεκάθαρους όρους και καλύψεις, κατά φυσικών 
καταστροφών. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι η 
ευελιξία που δίνεται να προστεθούν συμπληρωματικές 
καλύψεις μέσα στο πρόγραμμα, προκειμένου ο 
ασφαλισμένος να επωφεληθεί κατά το βέλτιστο βαθμό 
έναντι φυσικών καταστροφών. Όλα αυτά γίνονται μέσα 
από σωστά τιμολογημένα ασφαλιστικά προγράμματα και 
με την εγγύηση της κεφαλαιακής υπερεπάρκειας της ‘‘NP 
Ασφαλιστική’’. 

Ασφαλίσεις σε κάθε γωνιά της Ελλάδος 

Ουσιαστικά τα προγράμματα της ‘‘NP Ασφαλιστική’’, 
καλύπτουν κάθε ακίνητο και κάθε επαγγελματική 
δραστηριότητα πρωτογενούς, δευτερογενούς και 
τριτογενούς τομέα για τους κινδύνους από φυσικές 
καταστροφές.

Όσο συχνότερα είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα και 
οι φυσικές καταστροφές, τόσο μεγαλύτερη θα είναι 
η ανάγκη ασφάλισης περιουσιών. Οι συνεργάτες της 
‘‘NP Ασφαλιστική’’ σ’ ολόκληρη την Ελλάδα είναι δίπλα 
στον πολίτη που ενδιαφέρεται να ασφαλιστεί και να 
προστατευτεί από ενδεχόμενη φυσική καταστροφή.  

FAMILYNEWS
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NP Ασφαλιστική: Ολοκληρωμένη προστασία έναντι 
φυσικών καταστροφών σε κάθε γωνιά της Ελλάδος 



• Όταν είστε απόντες από τα σπίτια, ακόμα και για 
μικρό χρονικό διάστημα, αυτό προϋποθέτει το 
κλείδωμα πορτών και παραθύρων.

• Τα παραθυρόφυλλα και οι κουρτίνες πρέπει να 
παραμένουν κλειστά, ώστε να μην επιτρέπουν στους 
διαρρήκτες να δουν τί υπάρχει μέσα στην κατοικία.

• Δεν πρέπει να ανοίγετε την πόρτα χωρίς να είστε 
βέβαιοι ότι γνωρίζετε τον επισκέπτη. Για το λόγο 
αυτό, θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος από το 
«μάτι» για το άτομο που χτυπά την πόρτα ή μέσω 
θυροτηλεφώνου/θυροτηλεόρασης.

• Οι ένοικοι και οι ιδιοκτήτες σπιτιών δεν πρέπει να 
παραδίδουν κλειδιά σε καθαρίστριες ή άλλα ξένα 
πρόσωπα.

• Σε καμιά περίπτωση να μην αφήνετε το κλειδί του 
σπιτιού κάτω από γλάστρες ή χαλάκια.

• δεν πρέπει να αφήνετε τα κλειδιά της κατοικίας σας 
στο αυτοκίνητο, όταν το αφήνετε στο πλυντήριο 
αυτοκινήτων ή για κάποιου είδους επισκευή ή 

συντήρηση.

• Στους εξωτερικούς χώρους, περιμετρικά, πρέπει 
να υπάρχει καλός φωτισμός, ο οποίος για λόγους 
οικονομίας μπορεί να ενεργοποιείται με αισθητήρες 
κίνησης.

• Να εξετάζεται η δυνατότητα εγκατάστασης 
συστήματων ασφαλείας όπως συναγερμού και 
καμερών παρακολούθησης.

• Κλειδώνετε πάντα όταν φεύγετε, ακόµα κι αν 
πρόκειται να απουσιάσετε για µικρό χρονικό 
διάστηµα.

• Ενημερώστε για την απουσία σας µόνο συγγενικά 
και φιλικά σας πρόσωπα ή τους γείτονές που 
εμπιστεύεστε, για να επιβλέπουν την οικία σας 
και αν υπάρχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι και το 
Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας.

• Μην αφήνετε μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείμενα 
αξίας στο σπίτι σας.

9
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Προστασία κατοικίας 
έναντι κλοπής - 
διάρρηξης

Το σπίτι είναι ο πολυτιμότερος χώρος μας. Όχι τυχαία, μετά την υγεία η ιδιοκτησία μας κατέχει υψηλή θέση στη 
διαβάθμιση των αξιών μας και πολλές φορές απειλείται από εξωγενείς παράγοντες, ένας από τους οποίους είναι και 
οι κακόβουλοι διαρρήκτες.

Καθημερινά καταγράφονται διαρρήξεις, κλοπές, επιθέσεις, δημιουργώντας στους πολίτες αίσθημα φοβίας για αυτούς 
και την οικογένεια τους και ανασφάλειας ιδιαίτερα κατά την περίοδο των διακοπών που κάποιοι εγκαταλείπουν τα 
σπίτια τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η λήψη προληπτικών μέτρων :

Η NP έχει μεριμνήσει για την προστασία της περιουσίας και κακόβουλων ενεργειών όπως κλοπή και διάρρηξη 
καθώς παρέχει ολοκληρωμένα προγράμματα για την προστασία του  περιεχομένου της οικίας μας έναντι 
κλοπής ή διάρρηξης με 3 προγράμματα: NP ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ (SIMPLE, BASIC, PLUS), NP ΚΑΤΟΙΚΙΑ 1985 
(SIMPLE, BASIC, PLUS) και NP ΚΑΤΟΙΚΙΑ (SIMPLE, BASIC, PLUS, ΕΞΟΧΙΚΗ), τα οποία καλύπτουν μεταξύ άλλων  
τις απώλειες ή τις ζημιές  στα ασφαλισμένα αντικείμενα, άμεσα προερχόμενες από διάρρηξη. 



‘‘Ο καθένας μπορεί να θυμώσει, είναι εύκολο. 
Αλλά να θυμώσεις με το σωστό άνθρωπο, στο 
σωστό βαθμό, για το σωστό λόγο, τη σωστή 
στιγμή και με το σωστό τρόπο, αυτό δεν είναι 
καθόλου εύκολο”

Αριστοτέλης
Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

‘‘Ελεύθερος είναι αυτός που μπορεί να ζει 
χωρίς να λέει ψέμματα’’

Αλμπέρ Καμύ
Γάλλος Φιλόσοφος

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

‘‘Όταν πρέπει να κάνει κανείς κάτι, ο πιο 
κατάλληλος χρόνος είναι πάντα τώρα’’

Φρανσουά Μιττεράν
Γάλλος Πολιτικός - Συγγραφέας
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