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Κλάδος 
Πιστώσεων
Οι εταιρείες 
του κλάδου 

παρουσιάζουν 
την Ασφάλιση 

Πιστώσεων
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65 χρόνια συνολική 
αδιάλειπτη 

δραστηριότητα 
στην ασφαλιστική 

αγορά!
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ΤΙΜΗ: 4€



Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΊΑ ΜΑΣ

ΜΕΙΏΝΕΙ
ΤΟ ΡΙΣΚΟ ΣΑΣ.
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Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΊΑ ΜΑΣ

ΜΕΙΏΝΕΙ
ΤΟ ΡΙΣΚΟ ΣΑΣ.

EDITORIAL

Με περισσότερους από 900 συνδρομητές, μόνο περήφανοι 
μπορούμε να νιώθουμε για το αποτέλεσμα του πρώτου τεύ-
χους του The Insurer. Πιστοί στον στόχο μας για ένα περι-
οδικό που να απευθύνεται αποκλειστικά στον ασφαλιστικό 
διαμεσολαβητή, θελήσαμε να μιλήσουμε στη γλώσσα της 
αγοράς με απλό και κατανοητό τρόπο. Και αυτό ήταν που 
εκτίμησε η αγορά και μας έβαλε σε εκατοντάδες ασφαλιστι-
κά γραφεία των μεγάλων πόλεων και κυρίως της επαρχίας.

Στο δεύτερο τεύχος μας αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με 
τον κλάδο πιστώσεων. Έναν κλάδο που έχει τεράστιες ευ-
καιρίες ανάπτυξης στην ελληνική αγορά καθώς εκατοντάδες 
επιχειρήσεις έχουν ανάγκη το συγκεκριμένο ασφαλιστήριο. 
Στο κάλεσμά μας ανταποκρίθηκαν και οι τρεις ασφαλιστικές 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, με αποτέ-
λεσμα να έχουμε μία συνολική εικόνα των παροχών που 
προσφέρονται αλλά και πολλά σημαντικά στοιχεία για τον 
κλάδο. Ταυτόχρονα, το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας 
συμπεριλαμβάνει πλούσια αρθρογραφία ανθρώπων της 

αγοράς αλλά και επιλεγμένη ύλη από τις σημαντικότερες 
ειδήσεις του κλάδου.

Παράλληλα, οι εξελίξεις στη χώρα μας «τρέχουν», από τη μία 
τα σοβαρά προβλήματα στα βόρεια σύνορα της χώρας και 
από την άλλη η πανδημία του Corona Virus, η οποία έχει 
ήδη επηρεάσει και τον ασφαλιστικό κλάδο αλλα και εν γένει 
την παγκόσμια οικονομία. Για το συγκεκριμένο ζήτημα φι-
λοξενούμε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον άρθρο που αφορά στις 
επιπτώσεις του ιού στην ελληνική οικονομία.

Ευχόμαστε και αυτό το δεύτερο τεύχος του The Insurer να 
σας φανεί χρήσιμο και ουσιαστικό. 

Καλή ανάγνωση!

Αριστείδης Βασιλειάδης 
Γενικός Διευθυντής 

Insurance Innovation

To The Insurer 
σε κάθε ασφαλιστικό 
γραφείο της χώρας
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Κλάδος Πιστώσεων

Στην Euler Hermes 

έχουμε τον κατάλληλο 

μηχανισμό διαχείρισης των 

ασφαλισμένων

Atradius: Η ικανότητα 

να οικοδομούμε ισχυρές 

πελατειακές σχέσεις αποτελεί 

μέρος της φύσης μας.

Φιλοσοφία της COFACE 

είναι να βρίσκεται κοντά 

στον Επιχειρηματία και στον 

Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή

Ο θεσμός της επαγγελματι-

κής ασφάλισης είναι ένας 

θεσμός «καθαρός»

Η τεχνολογία δεν είναι 

εχθρός… είναι εργαλείο 

ανάπτυξης!

Διότι οι πελάτες πρέπει πά-

ντα να έρχονται πρώτοι.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

TA NEA TOY INSURANCE 
FORUM.GR

TA ΝΕΑ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Γενικός Διευθυντής
Αριστείδης Βασιλειάδης

Αρχισυντάκτης
Αντώνης Αντωνόπουλος 

Επιμέλεια – Διόρθωση
Αντώνης Αντωνόπουλος 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Ελισάβετ Αποστολάκη

Υπεύθυνος Διαφήμισης
Αριστείδης Βασιλειάδης

Υπεύθυνη Συνδρομών 
και Κυκλοφορίας
Ελισάβετ Αποστολάκη

Δημιουργικό
Kitchen.was 

Επιμέλεια Έκδοσης – Εκτύπωσης
Kitchen.was
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Corona Virus: 

Η πανδημία στα χρόνια της 

παγκοσμιοποίησης και οι 

επιπτώσεις στην Ελληνική 

Οικονομία

Ε.Ν. ΜΑΝΟΣ ΕΠΕ: 65 

χρόνια συνολική αδιάλει-

πτη δραστηριότητα στην 

ασφαλιστική αγορά!

Γίνε 
συνδρομητής 
του The Insurer:

insuranceforum.gr
Επισκεφτείτε τον διαδικτυακό 
τόπο για συνεχή, σφαιρική και 
έγκυρη ενημέρωση!

Μητροπόλεως 14, 54624 
Θεσσαλονίκη  
Τ: 2312201003, 2315311282
F: 2315312558 
E: info@insuranceinnovation.gr
www.insuranceinnovation.gr

Απαγορεύεται αυστηρά η 
αναδημοσίευση ύλης ή μέρος 
αυτής και η καθ΄ οιονδήποτε 
τρόπο εκμετάλλευσή της χωρίς 
την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Γίνε συνδρομητής στο Τhe Insurer, 
στο πρώτο περιοδικό που απευθύνεται 
αποκλειστικά στον Ασφαλιστικό 
Διαμεσολαβητή, μόνο με 16€ το χρόνο!
Στοιχεία Λογαριασμού: 
Alpha Bank 409.00.2002002737 - 
IBAN: GR71-0140-4090-4090-0200-
2002-737 (Δικαιούχος: Αριστείδης 
Βασιλειάδης).
Στοιχεία επικοινωνίας: 2312201003, 
info@insuranceinnovation.gr,
 www.theinsurer.gr

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
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Ο κλάδος Πιστώσεων ανέκαθεν αποτελούσε έναν σύμ-
μαχο για τις επιχειρήσεις, ειδικά σε περιόδους μειωμένης 
πρόσβασης στην τραπεζική χρηματοδότηση. Η  ασφάλιση 
πιστώσεων αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο για τις επιχει-
ρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν εμπορικά με ασφάλεια, 
παρέχοντας εκτός από την κάλυψη σε περίπτωση αθέτη-
σης της υποχρέωσης, έγκαιρη πρόληψη μέσα από την αξι-
ολόγηση και τη συνεχή παρακολούθηση της οικονομικής 
κατάστασης των αγοραστών της επιχείρησης. Το σκέλος της 
πρόληψης αποτελεί το πιο σημαντικό κομμάτι στον κλάδο 
της ασφάλισης πιστώσεων και εξασφαλίζεται όχι μόνο μέσα 
από την πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων που καταγράφουν 
την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης αλλά και μέσα 
από τη συστηματική παρακολούθηση της συναλλακτικής 
συμπεριφοράς των πελατών.

Την προηγούμενη δεκαετία οι εταιρείες πιστώσεων δοκιμά-
στηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης που έπληξε την Ευρώ-
πη και κυρίως την Ελλάδα. Μάλιστα, η εκτίναξη των ζημιών 
εκείνα τα χρόνια είχε οδηγήσει στην αποχώρηση μεγάλης 
ασφαλιστικής εταιρείας από τον κλάδο.

Το The Insurer ζήτησε από τις τρεις εταιρείες που δραστη-
ριοποιούνται στον κλάδο να περιγράψουν με απλά λόγια τι 
ακριβώς προσφέρει η ασφάλιση πιστώσεων στις επιχειρή-
σεις και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αυτές ως ερ-
γαλείο ανάπτυξης.

Αξίζει να αναφερθεί πως για τους ασφαλιστικούς διαμε-
σολαβητές ο κλάδος έχει τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης 
αρκεί να κατανοήσουν σωστά τον τρόπο λειτουργίας και 
παροχής της κάλυψης.

O ασφαλιστικός διαμεσολαβητής και ο κλά-
δος Πιστώσεων.
Ο κλάδος της ασφάλισης πιστώσεων αναπτύχθηκε γρήγορα 
κατά τα τελευταία χρόνια, κυρίως εξαιτίας της αυξανόμενης 
εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και της αισθη-
τής βελτίωσης του επιχειρηματικού κλίματος στη χώρα. 
Ωστόσο, καθώς είναι λίγοι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές 
που εξειδικεύονται σε αυτόν τον τομέα, δεν είναι ευρέως 
γνωστός ο τρόπος που η ασφάλιση πιστώσεων λειτουργεί.

Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζει κάποιος είναι ότι το αντι-
κείμενο ασφάλισης είναι πρακτικά ο κίνδυνος στον οποίο 
είναι εκτεθειμένος ο ασφαλισμένος να μην εισπράξει τις 
τιμολογημένες απαιτήσεις προς τους πελάτες του για την 
πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. Η κάλυψη αφο-
ρά τόσο στην καθυστέρηση πληρωμής, όσο και στην αφε-

ρεγγυότητα και θεμελιώνεται με την έγκριση αντίστοιχων 
πιστωτικών ορίων για τους οφειλέτες του κατόπιν αίτησης 
του λήπτη της ασφάλισης. Επειδή αυτό είναι μια δυναμι-
κή διαδικασία, τα συμβόλαια ασφάλισης πιστώσεων έχουν 
αυξημένες ανάγκες διαχείρισης. Στην Euler Hermes έχου-
με τον κατάλληλο μηχανισμό τόσο να διαχειριστούμε τους 
ασφαλισμένους, όσο και να παρέχουμε υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες υποστήριξης στους διαμεσολαβητές συνεργάτες 
μας, ώστε να διαχειρίζονται οι ίδιοι αποτελεσματικά τους 
ασφαλισμένους.

Εργαλείο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή
Το συμβόλαιο πιστώσεων είναι ένα πολυεργαλείο που μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί από τον πελάτη του ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή με διπλό σκοπό: αφενός προφυλάσσει τον 
ασφαλισμένο από συνεργασίες υψηλού κινδύνου και αφε-

Κλάδος Πιστώσεων

Στην Euler Hermes 
έχουμε τον κατάλληλο 
μηχανισμό διαχείρισης 
των ασφαλισμένων

Οι εταιρείες του κλάδου 
παρουσιάζουν την Ασφάλιση Πιστώσεων

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Του Γιάννη Γκιώνη, 
Εμπορικού Διευθυντή 
Euler Hermes Hellas



τέρου τον βοηθά να αναπτύξει τις συνεργασίες με τους 
υφιστάμενους και όχι μόνο πελάτες του. Αυτό συμβαίνει 
διότι υπάρχει πλέον η δυνατότητα είτε να παρέχει πίστωση 
στους πελάτες του, που μέχρι σήμερα συνεργάζεται τοις με-
τρητοίς έχοντας μειονέκτημα έναντι άλλων προμηθευτών, 
είτε παρέχοντας μεγαλύτερες πιστώσεις σε ύψος και διάρ-
κεια στους πελάτες του αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτημα έναντι των ανταγωνιστών προμηθευτών. Επιπλέον, 
με την υπηρεσία Smartview που είναι ενσωματωμένη στο 
συμβόλαιο της Euler Hermes και προσφέρεται στον ασφα-
λισμένο, δίδεται η δυνατότητα να αναγνωρίζει τις ευκαιρί-
ες για μεγαλύτερα πιστωτικά όρια στο χαρτοφυλάκιο των 
πελατών του, αφού βλέπει την αξιολόγηση και τις αλλαγές 
στη διαβάθμιση των πελατών του on line, και έτσι να ανα-
πτύσσει τις εργασίες του προς τη σωστή κατεύθυνση και με 
ασφαλή τρόπο.

Προστασία του πελάτη
Η ασφάλιση πιστώσεων προστατεύει τον ασφαλισμένο, 
αφού τον προφυλάσσει από τους οφειλέτες υψηλού κινδύ-
νου, μειώνει τον κίνδυνο μη πληρωμής, ενισχύει τον πι-
στωτικό έλεγχο της ασφαλισμένης εταιρίας, προστατεύει 
και αποκαθιστά τη ρευστότητα αποζημιώνοντας σε μικρό 
χρόνο, βελτιώνει τον ισολογισμό του λήπτη της ασφάλισης, 
αφού οι ασφαλισμένες απαιτήσεις μειώνουν τις προβλέψεις 
και αποτελεί ένα ισχυρό όπλο στην ανεύρεση χρηματοδό-
τησης με ευνοϊκούς όρους, αφού αποτελεί μια ισχυρή εγγύ-

ηση. Επιπλέον, διευκολύνει με την ανάληψη της είσπραξης 
και διεκδίκησης της απαίτησης οπουδήποτε στον κόσμο.

Υποστήριξη των συνεργατών
Στην Euler Hermes δίνουμε ύψιστη σημασία στην υποστή-
ριξη των συνεργατών μας μέσω των σύγχρονων συστημά-
των μας που αναβαθμίζονται και ψηφιοποιούνται συνεχώς. 
Κυρίως και πρωτίστως όμως, μέσω των εξειδικευμένων ερ-
γαζομένων με μεγάλη εμπειρία και συνεχή εκπαίδευση. Οι 
διαμεσολαβητές αποτελούν την κορωνίδα του δικτύου δια-
νομής των προϊόντων μας, επομένως στην Euler Hermes 
εστιάζουμε στη συνεχή αναβάθμιση της σχέσης μας, στην 
παροχή συνεχούς εκπαίδευσής τους στα προϊόντα μας αλλά 
και στην αναβάθμιση της ποιότητας της υποστήριξης μας.  

Η Euler Hermes ξεχωρίζει
Η Euler Hermes ως η μεγαλύτερη εταιρία ασφάλισης εμπο-
ρικών πιστώσεων εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των παρο-
χών της αλλά και των υπηρεσιών της μέσω της μεγαλύτερης 
και πληρέστερης βιβλιοθήκης εργαλείων που επιτρέπουν 
τον σχεδιασμό του πλαισίου κάλυψης που ανταποκρίνεται 
στις εξατομικευμένες ανάγκες και χαρακτηριστικά του κάθε 
κινδύνου. Επενδύει συνεχώς σε μια άρτια και εξειδικευμέ-
νη ομάδα στελεχών με μεγάλη εμπειρία. Η Euler Hermes 
είναι μια εταιρία του ομίλου Allianz, η μοναδική εταιρία 
ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων παγκοσμίως που βρίσκε-
ται στην κατηγορία της υψηλής βαθμολόγησης από τους 
διεθνείς οίκους.      
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Ο όμιλος Ασφάλισης Πιστώσεων Atradius είναι ένας από 
τους κορυφαίους ομίλους Ασφάλισης Πιστώσεων παγκο-
σμίως. Η Atradius παρέχει υπηρεσίες ασφάλισης Πιστώσε-
ων, Εγγυήσεων και Είσπραξης Απαιτήσεων διεθνώς. Έχει, 
δε, παρουσία σε πάνω από 54 χώρες. 

Ο όμιλος Atradius ανήκει στην Grupo Catalana Occidente 
(GCO.MC), ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός όμι-
λος στην Ισπανία αλλά και ένας από τους μεγαλύτερους δι-
εθνώς, με πάνω από 150 χρόνια πορεία και υπηρεσία στην 
αγορά, ενώ είναι εισηγημένος στο Χρηματιστήριο της Μα-
δρίτης και της Βαρκελώνης.

Τα ετήσια έσοδα του ομίλου της Atradius είναι της τάξης 
των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κεφαλαιακή του βάση είναι 
υπέρ πολλαπλάσια των ελαχίστων από αυτά που απαιτού-
νται από τις κανονιστικές αρχές, ενώ απολαμβάνει τη δια-
βάθμιση ‘Α’ άριστο από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης 
A.M. Best και Moody’s. Τα κεντρικά του ομίλου είναι στη 
Μαδρίτη της Ισπανίας.

Το Ελληνικό Υποκατάστημα της Atradius δραστηριοποιή-
θηκε για πρώτη φορά το 1998. Χάρη στις εξαιρετικού επι-
πέδου υπηρεσίες που παρέχονται, αλλά και το έμπειρο ερ-
γατικό δυναμικό της, η Atradius Ελλάδος έχει αναδειχθεί 
ως ‘Market Leader’ τα τελευταία πολλά συναπτά έτη. Ειδι-
κή μνεία πρέπει να γίνει για το στελεχιακό δυναμικό της 
Atradius, το οποίο απαρτίζεται από επαγγελματίες υψηλού 
επιπέδου, που συνεχώς εκπαιδεύονται ανάλογα με τις ανά-
γκες της Οικονομίας και της Αγοράς. 

Τα κύρια τμήματα της εταιρίας είναι το τμήμα πωλήσεων, το 
τμήμα του Account Management (εξυπηρέτηση πελατών), 
το τμήμα Ζημιών, το τμήμα της Οικονομικής Ανάλυσης και 
το Οικονομικό τμήμα. 

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Atradius Ελλάδος είναι υπη-
ρεσίες Ασφάλισης Πιστώσεων και Είσπραξης Απαιτήσεων, 

κυρίως για πελάτες μας στην Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτό 
πρακτικά σημαίνει ότι καλύπτουμε τον προμηθευτή έναντι 
της μη πληρωμής από τους οφειλέτες του, είτε αυτοί είναι 
στην Ελλάδα είτε εκτός Ελλάδος (άρα εξαγωγικούς οφειλέτες 
στη δεύτερη περίπτωση).

Οι υπηρεσίες είσπραξης απαιτήσεων δεν αφορούν μόνο 
σε ασφαλισμένους πελάτες μας, αλλά και σε μη ασφαλισμέ-
νους. Αυτό σημαίνει ότι, εάν μια εταιρία (ασφαλισμένη ή 
μη) έχει ανεξόφλητες οφειλές από πελάτες της οπουδήποτε 
στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, μπο-
ρούμε μέσω του δικτύου μας να αναλάβουμε την είσπραξη 
των απαιτήσεων αυτών.

Πέρα του εμπορικού κινδύνου που καλύπτουμε, πρέπει να 
τονίσουμε ότι καλύπτουμε και τον πολιτικό κίνδυνο. Αυτό 
σημαίνει ότι αποζημιώνουμε τον προμηθευτή (στην προ-
κειμένη εξαγωγέας) εάν ο οφειλέτης του δεν μπορεί να τον 
πληρώσει, όχι για οικονομικούς λόγους, αλλά για εξωγε-
νείς-πολιτικούς λόγους, όπως για παράδειγμα πόλεμο, διε-
θνοποίηση, εθνικοποίηση κτλ (moratorium).

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Η ικανότητα να 
οικοδομούμε ισχυρές 
πελατειακές σχέσεις 
αποτελεί μέρος της 
φύσης μας



Όσον αφορά στην εξαγωγική δραστηριότητα, καλύπτουμε 
τους πελάτες μας για εξαγωγές σχεδόν σε όλο τον κόσμο. 
Εξαιρούνται ελάχιστες χώρες και συνήθως είναι εκείνες με 
πολύ επίφοβη οικονομία ή με μεγάλο εμπορικό ή/και πολι-
τικό κίνδυνο.

Η ικανότητα να οικοδομούμε ισχυρές πελατειακές σχέσεις 
αποτελεί μέρος της φύσης μας. Βοηθά ακόμη και στη δια-
μόρφωση των υπηρεσιών που παρέχουμε. Για αυτό το λόγο 
επενδύουμε σε μεγάλο βαθμό στη σφυρηλάτηση αμοιβαία 
επωφελών συνεργασιών, όχι μόνο με τους πελάτες μας αλλά 

και με τους πράκτορες, μεσίτες, παρόχους υπηρεσιών πλη-
ροφοριών, ασφαλιστικούς εταίρους, αντασφαλιστές και τα 
εισπρακτικά δίκτυα.

Συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε ώστε να προσφέρουμε στους 
πελάτες και συνεργάτες μας τα κρίσιμα εργαλεία, την τεχνο-
λογία, τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες, που χρειάζονται, 
για τη διαχείριση του κινδύνου. Για παράδειγμα, με την 
απλοποίηση και βελτιστοποίηση καθημερινών εργασιών, 
όπως οι αιτήσεις πιστωτικών ορίων και οι υποβολές απαι-
τήσεων. Αυτό επιτρέπει στους πελάτες μας να εστιάσουν 
σε δραστηριότητες που προσθέτουν αξία στην επιχείρησή 
τους.

Μπορείτε να μας βρείτε στο www.atradius.gr 



ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Η εταιρεία COFACE, μέσω του Ελληνικού Υποκαταστήματος, 
αναπτύσσεται δυναμικά σ’ ένα εξίσου δυναμικό περιβάλλον, 
προσφέροντας την καινοτομία μίας διαφορετικής προσέγγι-
σης στην ασφάλιση των πιστώσεων. 

Με ένα νέο πακέτο κάλυψης, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερό-
τητες του Ελληνικού Επιχειρείν, το Συμβόλαιο «TRADELINER» 
προσφέρει στον Έλληνα Επιχειρηματία την ευελιξία που χρει-
άζεται, ώστε να αναπτύξει τις πωλήσεις του ανταγωνιστικά, 
χωρίς το φόβο δυσνόητων προϋποθέσεων ή περιορισμών.

Με μία σειρά από εργαλεία διαχείρισης μέσω διαδικτύου, η 
παρακολούθηση του συμβολαίου γίνεται εύκολη και γρήγορη, 
ενώ η ευρύτατη βάση δεδομένων προσφέρει στο χρήστη τη 
δυνατότητα να ελέγχει την πιστοληπτική ικανότητα των αγο-
ραστών του οποιαδήποτε στιγμή και για την κάλυψη οποιασ-
δήποτε ανάγκης, από το στάδιο διαπραγμάτευσης μίας αρχι-
κής συμφωνίας μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η Φιλοσοφία της COFACE είναι να βρίσκεται κοντά στον Επι-
χειρηματία, υποστηρίζοντάς τον με τις γνώσεις της αγοράς, 

την εμπειρία, αλλά και τη θέλη-
ση να επιτευχθεί ο άμεσος στό-
χος: η ανάπτυξη.

Η Φιλοσοφία της COFACE είναι 
να βρίσκεται κοντά στον Ασφα-
λιστικό Διαμεσολαβητή, προ-
σφέροντας για τους πελάτες του 
εξειδικευμένα προϊόντα, προ-
σαρμοσμένα στις ανάγκες της 
κάθε επιχείρησης. 

Επιδίωξή μας, η συνεχής επι-
μόρφωση των συνεργατών και η συνεχής εξέλιξη των καλύψε-
ων σ’ ένα περιβάλλον μεταβαλλόμενο. 

Δέσμευσή μας, η ταχύτατη κι άριστη εξυπηρέτηση τόσο στο 
επίπεδο πληροφόρησης και πρόληψης του κινδύνου, όσο και 
σε κάθε στάδιο ανάπτυξης της δραστηριοποίησης μίας επιχεί-
ρησης.

Φιλοσοφία της COFACE 
είναι να βρίσκεται κοντά 
στον Επιχειρηματία και στον 
Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή

Της Μαρίας Παπαζαρκάδα, 
Γενικής Διευθύντριας Ελληνικού 
Υποκαταστήματος Coface
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Δεδομένων των αλλαγών που έχει εξαγγείλει η κυ-
βέρνηση στο ασφαλιστικό και ειδικά στην επικουρική 
ασφάλιση, ομάδες εργαζομένων αλλά και επιχειρή-
σεις αναζητούν διέξοδο στον θεσμό της επαγγελματι-
κής ασφάλισης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα πλεονε-
κτήματα που θα προσελκύσουν τους ασφαλισμένους 
είναι πολλά.

Καταρχάς, όμως, το γεγονός ότι σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα, έχουμε νέους ασφαλιστικούς νόμους, μας κάνει να 
αναρωτιόμαστε για την ποιότητα των προηγούμενων και 
κατά πόσο γίνονται βάσει σταθερού προγραμματισμού ή 
καιροσκοπικής διάθεσης. Το γεγονός, ότι σχεδόν ποτέ δεν 
αναλύονται ή παρατίθενται για αξιολόγηση οι διάφορες πα-
ράμετροι που χρησιμοποιούνται για τις προβλέψεις, κάνει 
την υπόθεση του ασφαλιστικού ακόμα πιο περίεργη. Του-
λάχιστον τα τελευταία χρόνια, ο συνδυασμός των νέων νό-
μων με την παραπομπή τους στα δικαστήρια (ΣΤΕ) και όλη 
η αμφισβήτηση για το πού πάει το ασφαλιστικό έχει φέρει 
στο προσκήνιο διάφορες προβλέψεις και νούμερα, κάτι που 
παλαιότερα δεν υπήρχε. Αυτό είναι ένα από τα καλά της 
υπόθεσης.

Στην πράξη όμως, ήδη όποιος έχει φτάσει στη 2η παράγρα-
φο, θα σκέφτεται τη δική του προσωπική ιστορία απογο-
ήτευσης από το ασφαλιστικό, πιθανώς σε συνδυασμό και 
με κάποια δική του ιστορία από το παρελθόν της ιδιωτικής 
ασφάλισης. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του συστή-
ματος: η πίστη. Έχει χαθεί η πίστη στο σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης και θα χρειαστεί πολύς χρόνος και κόπος, για να 
αποκτηθεί πάλι. Νομίζω σε αυτό το σημείο, είναι το μεγα-
λύτερο πλεονέκτημα των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλι-
σης. Είναι ένας θεσμός «καθαρός», τακτοποιημένος, με καλή 
εποπτεία (που παίρνει περιθώρια βελτίωσης). Η διαφάνεια 
του θεσμού είναι ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του, 
διαφάνεια που προέρχεται από τη νομοθετική απαίτηση 
για site στο κάθε ΤΕΑ, μέσω του οποίου με το προσωπικό 
username και password, ο κάθε ασφαλισμένος έχει την πλή-
ρη ενημέρωση για οτιδήποτε συμβαίνει στο ΤΕΑ.

Σαφέστατα, το φορολογικό περιβάλλον των ΤΕΑ είναι ευ-
νοϊκό, καθώς οι εισφορές (ακόμα και σε ατομικό επίπεδο) 
εκπίπτουν από το εισόδημα, ενώ και η παροχή εφάπαξ εί-

ναι αφορολόγητη. Έτσι, η συμμετοχή σε ένα ΤΕΑ, εξασφα-
λίζει καλύτερη φορολογική αντιμετώπιση από ένα ατομικό 
συνταξιοδοτικό συμβόλαιο στο επίπεδο των εισφορών, ενώ 
στο επίπεδο των παροχών δεν έχει το φόρο που έχουν τα 
ομαδικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια (από 10% έως 30% 
αναλόγως το ποσό και το χρόνο εξαγοράς).

Ο θεσμός της 
επαγγελματικής 
ασφάλισης είναι 
ένας θεσμός 
«καθαρός»

Του Κωνσταντίνου Νικολάου, 
MBA, M.Sc. Managing Director 
Prudential Β. Marghios 
& Partners



www.prudential-group.gr
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Από  τα «πρωτοσέλιδα» για τις εξελίξεις στον κλάδο της ιδι-
ωτικής ασφάλισης την τελευταία πενταετία δημιουργείται 
όλο και πιο έντονα η εντύπωση ότι το μέλλον των παρα-
δοσιακών δικτύων διαμεσολάβησης είναι σκοτεινό και αμ-
φίβολο. Η λογική «ψηφιοποίηση ή θάνατος» (digitalize 
or die), περνά αρνητικά υποσυνείδητα μηνύματα και, όπως 
είναι αναμενόμενο για τον ανθρώπινο νου, το αρνητικό 
μήνυμα «θάνατος» υπερτερεί της επιλογής της «ψηφιο-
ποίησης»! Ο παραδοσιακός διαμεσολαβητής εύλογα μπαί-
νει σε «survival mode», αισθανόμενος ότι απειλείται άμε-
σα από την ανάπτυξη της τεχνολογίας και των InsurTech, 
τα οποία αντιμετωπίζει με καχυποψία και βλέπει μόνο ως 
ανταγωνιστές. Η τεχνολογία όμως, δεν είναι εχθρός. Αντιθέ-
τως, αποτελεί εργαλείο μακροπρόθεσμης και συστηματικής 
ανάπτυξης. 

Οι διαμεσολαβητές αναφέρουν συχνά ότι η ψηφιοποίηση 
είναι καθαρά θέμα των ασφαλιστικών εταιριών, αφού απαι-
τεί επένδυση και αλλαγή τού μέχρι σήμερα γνωστού τρόπου 
εργασιών και των παρεχόμενων προϊόντων. Οι προβληματι-
σμοί αυτοί ισχύουν εν μέρει. Αν προσπαθήσουμε να δού-
με ρεαλιστικά τι σημαίνει «ψηφιοποίηση» για ένα ασφαλι-
στικό γραφείο μικρού/μεσαίου μεγέθους, θα διαπιστώσουμε 
ότι η μέθοδος και το κόστος ψηφιοποίησής του δεν είναι 
περιοριστικό. Η ψηφιοποίηση για ένα μικρού/μεσαίου με-
γέθους ασφαλιστικό γραφείο δεν υπονοεί την απόκτηση ή 
την ανάπτυξη πολύπλοκου software και εφαρμογών τεχνη-
τής νοημοσύνης και big data. Αυτές οι τεχνολογίες όντως 
αφορούν κυρίως τις ασφαλιστικές εταιρίες.

Σήμερα το μέσο ασφαλιστικό γραφείο χρησιμοποιεί email, 
smartphones, ιστοσελίδα, σελίδα σε social media 
(Facebook, Instagram κλπ), ένα λογισμικό διαχείρι-
σης και ενδεχομένως τα portal συνεργατών των ασφα-
λιστικών εταιριών.  Όλα αυτά, δεν υιοθετήθηκαν μέσα 
σε μια μέρα. Εφαρμόστηκαν στην πράξη σταδιακά και πα-
ράλληλα με την εξέλιξη των τάσεων της τεχνολογίας. Στην 
καθημερινή ροή των εργασιών του, το κάθε ασφαλιστικό 
γραφείο  χρησιμοποίησε τεχνολογίες, οι οποίες το εξυ-
πηρετούν και σταδιακά, εγκατέλειψε άλλες, οι οποίες 
είτε απαξιώνονται, είτε εξελίσσονται σε κάτι καινούργιο 
και πιο χρηστικό. 

Τα ασφαλιστικά γραφεία σαφώς γνωρίζουν τους πελάτες 
τους, αφού έχουν ήδη αναπτύξει μια προσωπική σχέση 
μαζί τους, χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες λειτουργικές 
δομές και δυνατότητές τους. Αυτό τους δίνει τεράστιο πλε-
ονέκτημα, αφού σε ένα κόσμο τεχνολογίας η προσωπο-
ποίηση των υπηρεσιών, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά 

και τις ανάγκες του πελάτη, είναι βασικός στόχος. 

Αν ένα ασφαλιστικό γραφείο μπορούσε λοιπόν, να αποκτή-
σει εύκολα και χωρίς σημαντικό κόστος, τη δυνατότητα να 
επικοινωνήσει καλύτερα με τους υφιστάμενους πελάτες 
του εκμεταλλευόμενο όλη την γκάμα των προϊόντων 
που έχει στη διάθεσή του ή να προσεγγίσει δυνητικούς 
πελάτες, τους οποίους θα  μετέτρεπε σε πελάτες σε σύ-
ντομο χρονικό διάστημα, θα το έπραττε; Η ερώτηση είναι 
καθαρά ρητορική, αφού η απάντηση είναι αυτονόητη. Η 
τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει ένα δυνατό εργαλείο ανά-
πτυξης, εάν υπάρξει σωστή και ρεαλιστική εκτίμηση των 
δεδομένων, αλλά κυρίως η επιθυμία να αλλάξουν οι 
υφιστάμενες διαδικασίες προσέγγισης των πελατών του 
γραφείου, υφιστάμενων και δυνητικών.

Αν θεωρήσουμε ως δεδομένη την επιθυμία για ψηφιοποίη-
ση, ποια είναι η σωστή προσέγγιση ενός ασφαλιστικού 
γραφείου προς αυτή την κατεύθυνση; 

Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι ο προσδιορισμός 
της «διαδρομής» του πελάτη (customer journey) προς 
το ασφαλιστικό γραφείο. Το ασφαλιστικό γραφείο θα πρέπει 
να εκτιμήσει μεταξύ άλλων:

• Ποιοι είναι οι πελάτες του;

• Σε ποιες ηλικιακές ομάδες ανήκουν;

• Με ποιο τρόπο κάνουν τις αγορές τους;

• Από πού έρχονται (ιστοσελίδα, ραντεβού, τηλέφωνα, 
social media κλπ);

• Σε ποιους πελάτες στοχεύει και για ποια προϊόντα; 

• Με ποιο τρόπο μπορεί να διευκολυνθεί η διάδραση 
υφιστάμενων/νέων πελατών με τις υπηρεσίες του γρα-
φείου;

• Με ποιο τρόπο μπορεί να μειωθεί το κόστος προσέλκυ-
σης νέων πελατών;

• Με ποιο τρόπο μπορεί να μειωθεί λειτουργικό κόστος 
του γραφείου με τη χρήση τεχνολογίας;

Όπως είναι πλέον γνωστό, η τάση στις διαδικτυακές πω-
λήσεις ασφαλιστικών προϊόντων είναι η προώθηση απλών 
και γνωστών προϊόντων ασφάλισης. Συνεπώς, μια σωστή 
online πελατειακή εμπειρία σε ένα απλό προϊόν είναι ο 
δρόμος προς την πιο εξειδικευμένη πώληση σύνθε-
των ασφαλιστικών προϊόντων, που δύσκολα μπορούν 
να τυποποιηθούν και να πωληθούν ψηφιακά.

Με δεδομένο τον τεράστιο όγκο πληροφοριών για τo 
InsurTech και γενικά τις τεχνολογικές προόδους που συνδέ-

Η τεχνολογία δεν είναι 
εχθρός… είναι εργαλείο 
ανάπτυξης! Της Μυρτώς Χαμπάκη, 

Group International Projects 
& Solvency II, ARAG SE



ονται με τον κλάδο, είναι λογικό να δημιουργείται ένα κλίμα 
ανησυχίας και ανασφάλειας στα παραδοσιακά κανάλια δια-
μεσολάβησης. Αν όμως, το κάθε ασφαλιστικό γραφείο αφι-
ερώσει τον απαραίτητο χρόνο για να βελτιστοποιήσει όλα 
τα τεχνολογικά εργαλεία που ήδη έχει στη διάθεση του και 
χρησιμοποιεί αποσπασματικά, προκειμένου να επανασχεδι-

άσει τη πελατειακή εμπειρία που προσφέρει σύμφωνα 
με τα χαρακτηριστικά τις ανάγκες των πελατών και 
των δυνητικών πελατών του, θα μπορέσει να περάσει πιο 
εύκολα στη νέα εποχή της ψηφιοποίησης. Ψηφιοποίηση δε 
σημαίνει απαραίτητα υψηλά κόστη και πολύπλοκες εφαρ-
μογές. Για ένα ασφαλιστικό γραφείο σημαίνει αξιοποίηση 
της  βαθιάς γνώσης του πελάτη, μέσω των υφιστάμενων τε-
χνολογικών διευκολύνσεων που έχει στη διάθεση του.
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Πολλοί επαγγελματίες του ασφαλιστικού κλάδου δεν είχαν 
σκεφτεί ποτέ ότι θα εργαζόντουσαν σε αυτόν τον χώρο και 
μάλιστα αρκετοί δηλώνουν ότι ήρθαν τυχαία σε αυτόν. Εί-
χαν φτιάξει στο μυαλό τους την εικόνα ενός πωλητή με κου-
στούμι και χαρτοφύλακα να γυρνάει και να χτυπάει πόρτες 
και κουδούνια. 

Πλέον αυτή η εικόνα του επαγγελματία ασφαλιστικού δι-
αμεσολαβητή έχει ξεπεραστεί. Ο επαγγελματίας δεν είναι 
αυτός που θέλει να εκμεταλλευτεί τον καταναλωτή, για να 
του πουλήσει κάτι που δε χρειάζεται. Ο ασφαλιστικός δια-
μεσολαβητής είναι ένας άνθρωπος που δίνει συμβουλές και 
φροντίζει τον πελάτη του. Αυτή είναι η εικόνα που πρέπει 
κάθε επαγγελματίας να μεταφέρει στο αγοραστικό κοινό. 

Πολλοί ιδιοκτήτες επιχειρήσεων υποστηρίζουν ότι οι πελά-
τες θα πρέπει πάντα να έρχονται πρώτοι. Το ίδιο συμβαίνει 
και με τη διαμεσολάβηση. 

Η αλήθεια είναι ότι το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμε-
σολαβητή είναι αρκετά γρήγορο και οι επαγγελματίες ανα-
γκάζονται πολύ συχνά να εργάζονται υπό πίεση. Οφείλουν 
όμως, να διατηρούν τους στόχους τους, να αξιοποιούν τις 
γνώσεις τους και τις εμπειρίες τους, ώστε να συμβουλεύουν 
τους πελάτες τους.  

Αν και εσείς ανήκετε σε αυτήν την κατηγορία, οφείλετε να 
παραμείνετε ήρεμοι και θετικοί, όταν αντιμετωπίζετε προ-
κλήσεις και αντιρρήσεις από τους καταναλωτές, γιατί η ικα-
νοποίηση των πελατών σας πρέπει να είναι το ευχάριστο 
κλείσιμο μιας δύσκολης ημέρας. 

Όταν συζητάτε με τους πελάτες σας, να τους ακούτε πραγ-
ματικά και να προσπαθείτε να κατανοήσετε τις ανάγκες 
τους. Προτού παράσχετε συμβουλές ή συστάσεις περάστε 
λίγο χρόνο ξανακοιτώντας τις προτάσεις σας. Ταιριάζουν με 
τις ανάγκες του πελάτη; Να μια ερώτηση που οφείλει κάθε 
επαγγελματίας να υποβάλλει στον εαυτό του.

Βοηθήστε τους πελάτες να κατανοήσουν την αξία της ασφά-
λισης, τους συναφείς κινδύνους και τα κατάλληλα επίπεδα 
κάλυψης. Η ασφάλιση είναι εργαλείο που επιτρέπει στους 
ανθρώπους και τις επιχειρήσεις να απομακρύνουν τις ανη-
συχίες τους και να επικεντρωθούν στα πράγματα που έχουν 
σημασία. Γίνετε εσείς ο έμπιστος σύμβουλος που θα απο-
βάλλει κάθε ανησυχία και ενδοιασμό.

Διότι οι πελάτες πρέπει 
πάντα να έρχονται 
πρώτοι. Του Αντώνη Αντωνόπουλου, 

Δημοσιογραφικό Τμήμα 
insuranceforum.gr

OI ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
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Ο Εμμανουήλ Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ν. Μά-
νος Ελλάδος και ο Ιωάννης Θεοδοσίου, Διευθύνων Σύμβου-
λος της Ε.Ν. Μάνος στην Κύπρο με αφορμή τη συμπλήρωση 
είκοσι χρόνων ενεργής παρουσίας στην Κυπριακή Ασφαλι-
στική Αγορά και συνολική αδιάλειπτη δραστηριότητα 65 
χρόνων στον ελληνικό χώρο, παραχώρησαν μία κοινή συ-
νέντευξη στο The Insurer και στον Αντώνη Αντωνόπουλο.

Κύριε Μάνο, 

Διαθέτετε ένα από τα παλαιότερα γραφεία πραγματογνωμόνων 
στην Ελλάδα με γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη & Κρήτη, ενώ 
ταυτόχρονα, διαθέτετε εταιρία και στη Κύπρο με γραφεία στη 
Λευκωσία και τη Λεμεσό. Μιλήστε μας για την εταιρεία σας και 
το εύρος των εργασιών σας.

Ε.Μ.: Η Ε.Ν. ΜΑΝΟΣ ΕΠΕ είναι η συνέχεια της οικογενει-
ακής επιχειρηματικής πορείας και ενασχόλησής μας με την 
ασφαλιστική αγορά, η οποία ξεκινάει πολύ πριν το 1955, 
όπου και ιδρύθηκε η εταιρία πραγματογνωμόνων από τον 
παππού μου, Εμμανουήλ Ν. Μάνο. 

Μέχρι σήμερα είμαστε το μοναδικό γραφείο Πραγματογνω-
μόνων – Εκτιμητών Ζημιών που διατηρεί οργανωμένο δί-
κτυο γραφείων σε Ελλάδα & Κύπρο, με 5 υποκαταστήματα. 
Η εταιρία μας απασχολεί στο σύνολο 40 μόνιμους πραγμα-
τογνώμονες, μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων αλλά και 
οικονομολόγους–λογιστές, πλαισιωμένους από τους διαχει-
ριστές και μετόχους, εμένα και τον Ιωάννη Θεοδοσίου, σε 
Ελλάδα & Κύπρο αντίστοιχα. 

Η δομή της εταιρίας μας, επιτρέπει την άμεση επέμβαση 
& κάλυψη στο σύνολο των περιπτώσεων εκτίμησης ασφα-
λιστικών κινδύνων (ζημιών & επιθεωρήσεων-εκτιμήσεων), 
με βάση την επιστημονική κατάρτιση των στελεχών μας 
αλλά και τη διάρθρωση του ανθρώπινου δυναμικού μας σε 
Ελλάδα & Κύπρο. 

Επιπλέον, η στελέχωση της εταιρίας μας με μόνιμους εξι-
δεικευμένους και έμπειρους πραγματογνώμονες έχει απο-
δειχτεί σημαντικό εργαλείο εξυπηρέτησης για τους πελάτες 
μας στην άμεση & ταυτόχρονη κάλυψη πολλών περιστατι-
κών, ως συνέπεια μιας φυσικής καταστροφής σε όλη την 

επικράτεια της Ελλάδας και της Κύπρου αλλά και σε γειτο-
νικές χώρες. 

Η Ε.Ν. ΜΑΝΟΣ συμπλήρωσε τα 20 χρόνια ενεργής παρουσίας 
της στην Κυπριακή Ασφαλιστική Αγορά. Ποιες οι διαφορές στην 
αγορά της Κύπρου από αυτήν της Ελλάδος;

Ε.Μ.: Η συμπλήρωση 20 ετών λειτουργίας της εταιρίας 
μας στην Κύπρο αποτελεί τη δικαίωση του οράματος του 

E.Ν. ΜΑΝΟΣ ΕΠΕ 
65 χρόνια συνολική 
αδιάλειπτη 
δραστηριότητα στην 
ασφαλιστική αγορά!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ



19

αείμνηστου πατέρα μου και όλης της ομάδας μας, την ανα-
γνώριση των ποιοτικών υπηρεσιών, που προσφέρουμε στην 
αγορά και τέλος, είναι η επιβράβευση των πελατών μας, που 
μας γεμίζει υπερηφάνεια και μας δίνει τη δύναμη να συνε-
χίσουμε να γινόμαστε καλύτεροι.

Η αγορά της Κύπρου έχει πολλά κοινά με την αγορά της 
Ελλάδας, αφού οι Αντασφαλιστές και οι Αντασφαλιστικοί 
πράκτορες την κατηγοριοποιούν σε μεγάλο βαθμό στην ίδια 
ζώνη.

Η γενική φιλοσοφία της ασφαλιστικής αρχής δε διαφέρει. 
Παρόλα αυτά, η Κύπρος δεν παύει να έχει μεγάλη επιρροή 
από τη νομική βάση του Ηνωμένου Βασιλείου, οπότε και 
οι διαδικασίες που ακολουθούνται σε περιπτώσεις νομικών 
διαδικασιών έχουν με την Ελλάδα τις ανάλογες διαφορές. 
Δηλαδή, διαδικασίες που μπορεί να απαιτούνται και να τη-
ρούνται στην Ελλάδα ενδέχεται να διαφέρουν σε σημαντικό 
βαθμό με τις αντίστοιχες διαδικασίες στην Κύπρο.

Μια άλλη σημαντική διαφορά, που σημειωτέoν τείνει να 
σμικρυνθεί, είναι ότι η προσέγγιση της αγοράς της Κύπρου 
ως προς τις απαιτήσεις είναι ο άμεσος διακανονισμός των 
ζημιών (κυρίως των μικρών) χωρίς παραστατικά, αλλά μόνο 
με την έκθεση του πραγματογνώμονα. Στην Ελλάδα οι απαι-
τήσεις πρέπει να υποβάλλονται επίσημα μαζί με όλα τα υπο-
στηρικτικά στοιχεία, κάτι που δημιουργεί καθυστερήσεις, 
συσσώρευση εκκρεμοτήτων και ενδεχομένως αυξημένων 
τελικών αποζημιώσεων. Ο άμεσος και αποτελεσματικός δι-
ακανονισμός των ζημιών είναι η καλύτερη διαφήμιση για 
την ασφαλιστική αγορά.   

Ποιες νομίζετε πως πρέπει να είναι οι προτεραιότητες και οι προ-
κλήσεις για την ασφαλιστική αγορά; Παράλληλα, περιγράψτε μας 
το όραμά σας για την ασφαλιστική αγορά του μέλλοντος μας.

Ε.Μ.: Η ασφαλιστική αγορά πρέπει να σπεύσει να εκπαι-
δεύσει και να ενημερώσει τους καταναλωτές για τη σπου-
δαιότητά της. Ακόμη μια χρονιά τα αποτελέσματα από 
πλευράς τζίρου και μεγέθους αγοράς δε σημείωσαν αξιοση-
μείωτες αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη χρήση για 
τις εταιρείες του κλάδου, ενώ παρατηρήθηκε μικρή ανάπτυ-
ξη και μικρές μετατοπίσεις χαρτοφυλακίου. Στον αντίποδα, 
η Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά συνεχίζει να αυξάνεται 
με ρυθμούς πάνω από 4% διευρύνοντας τη διαφορά με την 
Ελλάδα και αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή επιτέλους, να τερ-
ματιστεί με πράξεις.

Αναγκαιότητα και βασική προτεραιότητα ολόκληρης της 
αγοράς θα πρέπει να είναι η επίτευξη της πολυπόθητης 
αύξησης του 2.2% της δαπάνης για ασφάλιστρα επί του 
ΑΕΠ, αλλά ο κυριότερος στόχος της ασφαλιστικής αγοράς 
παραμένει η διείσδυση στις συνειδήσεις των καταναλωτών, 
για να φτάσει κάποια στιγμή στη θέση που πραγματικά της 
αξίζει και στον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο, που λαμβάνουμε ως 
κριτήριο σύγκρισης.

Επιπλέον, πιστεύω ότι λόγω των σημαντικών ζημιών που 
έχουν προκληθεί, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια στην Ελλη-
νική επικράτεια ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, θα 
ήταν φρόνιμο να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα πρό-
ληψης, αντιμετώπισης και οικονομικής υποστήριξης των 
πληγέντων σε συνέχεια ενός φυσικού καταστροφικού γεγο-
νότος στα πρότυπα άλλων χωρών. 

Κλείνοντας, θέλω να σημειώσω ότι η τεχνολογική ανάπτυ-

ξη φέρνει μπροστά μας νέες προκλήσεις και πολλούς νέους 
κινδύνους, με τις ζημιές από κυβερνοεπιθέσεις να αυξάνουν 
ραγδαία σε πλήθος και σε κόστος. Σε αυτήν την κατεύθυνση 
η Ε.Ν. ΜΑΝΟΣ ΕΠΕ προετοιμάζεται εντατικά, για να μπο-
ρεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της. 

Κύριε Θεοδοσίου, 

Πόσο έχει διευρυνθεί ο ρόλος του πραγματογνώμονα στην 
εποχή μας;

Ι.Θ.: Οι απαιτήσεις του κλάδου μας έχουν αυξηθεί ραγδαία. 
Απαιτείται ποιότητα, αμεσότητα, τεχνική & ασφαλιστική 
κατάρτιση και συνεχής αναβάθμιση του προϊόντος που πα-
ραδίδεται. 

Η τεχνολογική αναβάθμιση είναι διαρκής απαίτηση και η 
ανάγκη για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διεκπε-
ραίωση των υποθέσεων είναι το σημαντικότερο κριτήριο 
της αξιολόγησής μας από τους πελάτες μας. Η άμεση ενη-
μέρωση, η εξειδίκευση, η εγκυρότητα και η ανταπόκριση 
στο περιβάλλον της αγοράς μας είναι πλέον απαραίτητη 
προϋπόθεση για όλες τις υποθέσεις ζημιών, επιθεωρήσεων 
& εκτιμήσεων που αναλαμβάνουμε.

Τέλος, έχει ξεκινήσει ο άμεσος διακανονισμός των μικρών 
ζημιών από ορισμένες εταιρίες σε Ελλάδα & Κύπρο και αυτό 
από μόνο του αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη αλλά και εν-
δυνάμωση του ρόλου του πραγματογνώμονα στην ασφαλι-
στική αγορά.

Με ποιόν τρόπο μπορείτε να φανείτε χρήσιμοι στους καταναλω-
τές, κυρίως τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες; Παρέχετε και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες (π.χ. εκτιμήσεων ή ελέγχων) ή μόνο 
αναλαμβάνετε «φακέλους ζημιών»;

Ι.Θ.: Σίγουρα ο τομέας των εκτιμήσεων των προς ασφάλι-



20

ση κεφαλαίων θα μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω, κα-
θώς επίσης, και ο τομέας των συμβουλευτικών υπηρεσιών 
τύπου Risk Management/Pre-Risk Surveys & Business 
Continuity Planning σε συνάρτηση και με το Cyber Risk.

Για να συμβεί αυτό όμως, θα πρέπει να αναγνωρίσει η ασφα-
λιστική αγορά την τεχνογνωσία και την εμπειρία που συσ-
σωρεύεται και με συνέργειες να την αξιοποιήσει αναλόγως. 
Η αξιοποίηση των γνώσεων και των εμπειριών αυτών μόνο 
προς όφελος του πελάτη των ασφαλιστικών εταιριών είναι 
και κατ’ επέκταση των ιδίων των ασφαλιστικών εταιριών. 
Τα ασφαλισμένα κεφάλαια θα ασφαλίζονται με τεκμηριω-
μένο τρόπο, θα αναπροσαρμόζονται ορθότερα και συνεπώς, 
θα πληρώνονται τα σωστά ασφάλιστρα στις εταιρείες, θα 
περιορίζονται οι κίνδυνοι και τέλος, θα δίνονται πιο σωστές 
καλύψεις στους πελάτες.  

Η αλληλουχία αυτών των βημάτων, κατά την άποψη μου, θα 
είναι αποδοτικότερη και ταυτόχρονα, θα αμβλύνει τις προ-
στριβές που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία διακανονι-
σμού των ζημιών.

1955 – 2020. Μιλήστε μας για τις αρχές που διέπουν την 
εταιρεία σας τα 65 αυτά χρόνια.

Ε.Μ.: Η εταιρεία μας έχει διαφυλάξει μέσα στα χρόνια, από 
γενιά σε γενιά, τις αρχές που διέπουν την οικογένεια. Με 
συνέπεια στη δουλειά, ήθος και σεβασμό προς τον συνάν-
θρωπο, κατορθώσαμε να εξελιχθούμε και να μεγαλώσουμε 
με τη πάροδο των ετών, ενώ παράλληλα, έχουμε συσσωρεύ-
σει σημαντική τεχνογνωσία και εξειδίκευση στο αντικείμε-
νό μας.

Η μακρόχρονη διαδρομή που έχουμε διανύσει, αναδεικνύει 
την αξιοπιστία των υπηρεσιών που προσφέρουμε και πι-
στοποιεί ότι η εταιρία μας εξελίσσεται προσαρμοζόμενη με 
επιτυχία στις αυξανόμενες απαιτήσεις της ασφαλιστικής 
αγοράς τα 65 χρόνια αδιάλειπτης δραστηριότητάς της. 
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Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, διευθυντικά και διοικητικά στελέχη αντιµετωπίζουν
µεγαλύτερους κινδύνους λόγω της αυξηµένης πολυπλοκότητας και της διαρκώς αυστηρότερης 
εφαρµογής του κανονιστικού πλαισίου στο οποίο δραστηριοποιούνται και παίρνουν αποφάσεις.
Η επαρκής ασφαλιστική κάλυψη καθίσταται απαραίτητη. Στην AIG προσφέρουµε 
πρωτοποριακές ασφαλιστικές λύσεις ειδικά προσαρµοσµένες στις προκλήσεις της ευθύνης
των στελεχών διοίκησης του σήµερα και συνεχίζουµε να καινοτοµούµε για να ανταποκριθούµε
στις προκλήσεις του αύριο. 
Μάθετε περισσότερα στο www.aig.com.gr/BusinessGuard ή επικοινωνήστε µε τον 
ασφαλιστικό σας σύµβουλο.

Ασφαλιστικές λύσεις Ευθύνης Στελεχών ∆ιοίκησης απο την AIG

Λεωφόρος Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι
Τηλ.: 210 8127600, Fax: 210 8027189
Info.GR@aig.com

Σηµαντική Σηµείωση: Το περιγραφόµενο ασφαλιστικό προϊόν παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία AIG Europe S.A. 
H παρούσα διαφηµιστική καταχώρηση διατίθεται αποκλειστικώς και µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καµία απολύτως 
ασφαλιστική κάλυψη. Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύµβασης.
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Το 2020 ξεκίνησε με θετικές προοπτικές για την παγκόσμια 
οικονομία, ασχέτως αν ο παγκόσμιος ρυθμός ανάπτυξης 
έδειξε τάσεις επιβράδυνσης (από 3.6% σε 2.9%) εντός του 
2019. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προέβλεπε στις αρ-
χές του έτους ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας αρχής 
γενομένης από το 2020. Όλα αυτά όμως πριν το ξέσπασμα 
του Covid-19, του γνωστού πλέον σε όλους μας Κορονοϊού 
που πλήττει, σύμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα, 82.560 
ανθρώπους σε 50 χώρες κα έχει στοιχίσει τη ζωή σε 2.813 
ανθρώπους σε όλον τον κόσμο.

Οι οικονομολόγοι και ειδικοί αναλυτές, μέρα με τη μέρα, 
αναφέρονται όλο και πιο συχνά στην ιδιαίτερα ανησυχητι-
κή προοπτική του ξεσπάσματος μιας ενδεχόμενης πανδημί-
ας Κορονοϊού, η οποία θα αποτελέσει την πρώτη περίπτω-
ση πραγματικής και καταστροφικής πανδημίας στην 
εποχή της παγκοσμιοποίησης με άγνωστες επιπτώσεις, 
που θα διαταράξουν και θα αποδιοργανώσουν την παγκό-
σμια οικονομία. Ο Covid-19 ήδη αποδείχτηκε πιο θανατη-
φόρος από τον SΑRS.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Corona Virus: 
Η πανδημία στα χρόνια 
της παγκοσμιοποίησης 
και οι επιπτώσεις στην 
Ελληνική Οικονομία Της 

ΕXPERTO CREDE 
CONSULTANTS 
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Πολλοί αναφέρονται σε ακόμα ένα φαινόμενο «Μαύ-
ρου Κύκνου». Η θεωρία του φαινομένου του «μαύρου 
κύκνου» βασίζεται στη δυσκολία πρόβλεψης εξαιρετικά 
ακραίων γεγονότων που είναι αναγνωρίσιμα μετά την 
έλευσή τους και δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν εγκαί-
ρως. Φαινόμενο «Μαύρου Κύκνου», για παράδειγμα, απετέ-
λεσε η οικονομική κρίση του 2008 που, όπως γνωρίζουμε, 
«απλώθηκε» με γρήγορους ρυθμούς σε όλη την υφήλιο και 
φυσικά, άλλαξε τον κόσμο, τις κοινωνικές δομές, τον τρόπο 
που αντιμετωπίζεται το χρήμα και οι επενδύσεις και τις μέ-
χρι τότε γνωστές πρακτικές της οικονομίας.

Οι φόβοι των ειδικών στην προκειμένη περίπτωση επικε-
ντρώνονται στις λειτουργικές δομές της παγκοσμιοποιημέ-
νης οικονομίας, οι οποίες πλήττονται αφενός από την 
πρωτοφανή, περιορισμένη πρόσβαση του πληθυσμού 
στην εργασία με σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή 
αγαθών και αφετέρου στην επίδραση των συνθηκών «οι-
κονομικού πανικού» στα χρηματιστήρια και την κα-
ταναλωτική συμπεριφορά.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η Κίνα αποτελεί καίριο 
«παίχτη» στην παγκόσμια παραγωγή αλλά και κατανάλω-
ση αγαθών και η οποιαδήποτε αναταραχή στην εγχώρια 
παραγωγή ή/και κατανάλωση εντός της Κίνας, αλυσιδω-
τά επηρεάζει την παραγωγή και τους ρυθμούς ανά-
πτυξης στις χώρες που προμηθεύονται από αυτήν ή την 
προμηθεύουν. Όλοι οι βασικοί εμπορικοί «σύμμαχοι» της 
Κίνας θα επηρεαστούν, δηλαδή η Αυστραλία, η Αφρική, η 
Λατινική Αμερική και η Μέση Ανατολή. Η βιομηχανική 
παραγωγή της Ευρώπης επίσης, δε θα αποφύγει το χτύ-
πημα. Η ευρωπαϊκή οικονομία βασίζεται στο εμπόριο και 
σχετίζεται εκτενώς και σε πολλά σημεία με την Κινέζικη 
παραγωγή, μέσω πολλαπλών δικτύων αλυσίδων εφοδια-
σμού. Ακόμα και αν ο Covid-19 δεν εξελιχθεί σε πλήρες 
φαινόμενο πανδημίας, οι οικονομικές επιπτώσεις του 
έχουν αρχίσει να διαφαίνονται και να παρουσιάζουν αυξα-
νόμενες συνέπειες μέρα με τη μέρα.

Η οικονομία της Ελλάδας, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη 
του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ) ενδέχε-
ται να οδηγηθεί ακόμη και στην απώλεια 0,9 μονάδων του 
ΑΕΠ (στο βασικό σενάριο) λόγω του Κορονοϊού.  Σύμφωνα 
με τα συμπεράσματα της προαναφερόμενης μελέτης, «με 
βάση τις αρνητικές εκτιμήσεις λόγω των επιπτώσεων του Κορο-
νοϊού φαίνεται ότι απομακρυνόμαστε, πιθανώς σημαντικά, από 
τον στόχο για αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,8% το 2020, γεγονός που 
θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα δημοσιονομικά αποτελέσματα. 
Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αναζητηθούν «μαξιλά-
ρια» για τον προϋπολογισμό για τυχόν έκτακτες δαπάνες 
(π.χ. στο τομέα της υγείας), όπως πιθανώς αξιοποίηση μέ-
ρους των ταμειακών αποθεμάτων ασφαλείας (cash buffers), αλλά 
και έγκαιρη συνεννόηση με τους θεσμούς για συμφωνία ρήτρας 
διαφυγής (escape clause), ώστε μία ελεγχόμενη απόκλιση 
από το στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ 
να μην οδηγήσει σε περιοριστικά δημοσιονομικά μέτρα, 
τα οποία θα επιδεινώσουν περαιτέρω τη μακροοικονομική κατά-
σταση στην Ελλάδα και θα ανακόψουν τη θετική δυναμική των 
τελευταίων ετών».

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην παρούσα φάση και με 
τα εφιστάμενα δεδομένα, τα οποία μεταβάλλονται δυναμικά, 
εκτιμά μείωση στο παγκόσμιο ΑΕΠ για το 2020 κατά 

0,1%  σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις του. Αντί-
στοιχα, σε πρόσφατες εκτιμήσεις του, ο ΟΟΣΑ διαφαίνεται 
πιο απαισιόδοξος και δεν αποκλείει πτώση της τάξεως 
του 1,5% στο παγκόσμιο ΑΕΠ.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ INSURANCEFORUM.GR

Ασφαλιστική βιομηχανία 
2020: Ψηφιοποίηση 
και Πελατο-κεντρική 
εμπειρία

Τα smartwatches 
μπορούν να 
προειδοποιήσουν για 
γρίπη

Επικείμενα Stress 
Tests ΕΙΟPA για τις 
ασφαλιστικές εταιρίες 
2020 – 2021

Πάνω από 50 εκατ. 
δολάρια η ασφαλιστική 
κάλυψη του ελικοπτέρου 
του Kobe Bryant 

Υπάρχει πιθανότητα 
παράτασης για την 
επαναπιστοποίηση 
γνώσεων των 
(αντ)ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών; 

Και το 2020 οι επαγγελματίες του κλάδου θα εξακολουθή-
σουν να γίνονται μάρτυρες της μεγάλης ψηφιακής επανά-
στασης, η οποία μεταμορφώνει μέρα με τη μέρα τις παρα-
δοσιακές μεθόδους αλληλεπίδρασης του κλάδου με τους 
πελάτες του, τα δίκτυα διανομής, τους προμηθευτές υπηρε-
σιών αλλά και τα ίδια τα στελέχη του.

Έρευνα που χρησιμοποίησε δεδομένα από 47.000 ανθρώ-
πους στις Ηνωμένες Πολιτείες διαπίστωσε ότι οι καρδια-
κοί ρυθμοί και τα δεδομένα ύπνου από φορητά ρολόγια 
παρακολούθησης αθλητικών επιδόσεων μπορούν επίσης, 
να προβλέψουν και να προειδοποιήσουν για την εκδήλω-
ση γρίπης σε πραγματικό χρόνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Insurance Europe, το 
2020 αναμένεται να λάβει χώρα από την EIOPA, άσκηση 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test), η οποία 
θα έχει ως επίκεντρο τους κινδύνους που ανακύπτουν από 
τη μεταβολή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων (assets) 
του ασφαλιστικού κλάδου.

Σύμφωνα με διεθνή ειδησεογραφικά site το ελικόπτερο στο 
οποίο επέβαινε ο μπασκετμπολίστας Kobe Bryant, η 13χρο-
νη κόρη του Τζιάννα και 7 ακόμα άνθρωποι και συνετρίβη 
30 μίλια βορειοδυτικά του Λος Άντζελες το προηγούμενο 
διάστημα, ήταν ασφαλισμένο σε σχήμα με επικεφαλής την 
AIG.

Δυστυχώς ξεπερνούν κάθε πρόβλεψη οι συνάδελφοι ασφα-
λιστικοί διαμεσολαβητές και τραπεζικοί υπάλληλοι  που δεν 
συμπλήρωσαν τις απαιτούμενες 75 ώρες επανεκπαίδευ-
σης που ορίζει η Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
ΤτΕ «Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των 
(αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών».



Διασφάλιση των 
προσωπικών δεδομένων 
των συμμετεχόντων 
της έρευνας του ΕΕΑ 
έπειτα από ρεπορτάζ του 
insuranceforum.gr 
Στα τέλη Ιανουαρίου το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθη-
νών σε συνεργασία με την ICAP ανακοίνωσε την εκπόνηση 
έρευνας σχετικής με τον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσο-
λάβησης που απευθυνόταν στο σύνολο των επαγγελματιών 
της χώρας. Μετά από εκτενές ρεπορτάζ του insuranceforum.
gr έγινε αντιληπτό πως στο σχετικό ερωτηματολόγιο της 
έρευνας ζητούνταν το email και ο Αριθμός Μητρώου του 
κάθε συμμετέχοντα ασφαλιστικού διαμεσολαβητή!

Το insuranceforum.gr προχώρησε σε δημοσίευμα που ως 
αποκλειστικό στόχο είχε την προστασία της επεξεργασίας 
των δεδομένων των συμμετεχόντων διαμεσολαβητών και 
τη διασφάλιση της ανώνυμης επεξεργασίας τους, με τρόπο 
ώστε να μην σκιαγραφείται το προφίλ ατόμων και επιχειρή-
σεων του κλάδου. Άμεση ήταν η αντίδραση των εμπλεκόμε-
νων φορέων που σε λιγότερο από ένα 24ωρο αφαίρεσαν το 

αντίστοιχο πεδίο της έρευνας και αργότερα επανήλθαν με 
δύο ξεχωριστά ερωτηματολόγια, ένα που αφορά σε φυσικά 
πρόσωπα και ένα σε νομικά, διασφαλίζοντας έτσι την ανω-
νυμία των στοιχείων, σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία 
για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το InsuranceForum.gr απέδειξε ακόμα μία φορά την πρό-
θεσή του για αντικειμενική και σφαιρική ενημέρωση των 
αναγνωστών του αλλά και την 
αξιοπιστία του ρεπορτάζ του. 

Διαβάστε τη συνέχεια των άρ-
θρων εδώ:
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Σε ένα εξαιρετικά θερμό κλίμα διεξήχθη η εκδήλωση του 
Συνδέσμου Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών 
με Έδρα τη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου στο 
Azzurro Cafe Bar στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, όπου έγινε και η κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας, δεκάδες ασφαλιστικοί διαμεσολα-
βητές - μέλη του Συνδέσμου καθώς και δεκάδες στελέχη της 
αγοράς της Β. Ελλάδος είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν 
ευχές για το νέο έτος, να συζητήσουν για τα τρέχοντα θέμα-
τα της αγοράς αλλά και να καταθέσουν τις προτάσεις τους 
προς τους ανθρώπους του Δ.Σ του Σ.Δ.Α.Ε.

Σε ένα χαλαρό κλίμα ο πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Αριστεί-
δης Βασιλειάδης, αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμε-
νους για την παρουσία τους αναφέρθηκε στον αριθμό - ρε-
κόρ μελών που έχουν εγγραφεί στον Σ.Δ.Α.Ε στους μόλις 3 
μήνες ζωής του συνδέσμου. Επίσης, ανακοίνωσε την από-
φαση του Δ.Σ, σύμφωνα με την οποία, το επόμενο διάστημα 
θα δημιουργηθούν επιτροπές διαμεσολάβησης με τη συμ-
μετοχή μελών του Συνδέσμου, προκειμένου ο Σ.Δ.Α.Ε. να 
αναπτύξει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική στην κοινωνία και 
την αγορά της Θεσσαλονίκης.

Εκτός των μελών του Δ.Σ του Σ.Δ.Α.Ε., τον λόγο έλαβαν και οι 
εκπρόσωποι του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλο-
νίκης, οι κ.κ Κυριάκος Μερελής και Κωνσταντίνος Λάσκος, 
οι οποίοι αναφέρθηκαν στη σημασία της συσπείρωσης του 
κλάδου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σημαντικά 
θέματα του κλάδου. Επίσης, για ακόμη μία φορά επανέλα-
βαν, πως η ύπαρξη και ταυτόχρονη δράση του Σ.Δ.Α.Ε. και 
της Επιτροπής Ασφαλιστικών και Τραπεζικών Θεμάτων του 
Ε.Ε.Θ. δίνει μία τεράστια δυναμική στην εκπροσώπηση της 
ασφαλιστικής αγοράς της Θεσσαλονίκης και της Β. Ελλάδος 
εν γένει.

Αμέσως μετά ακολούθησε η κοπή της πίτας, όπου 5 τυχεροί 
κέρδισαν πλούσια δώρα από τους χορηγούς της εκδήλωσης.

Την πρωτοχρονιάτικη 
πίτα του έκοψε ο Σ.Δ.Α.Ε.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Ο Πρόεδρος του ΣΔΑΕ, κ. Αριστείδης Βασιλειάδης κόβει την 
πίτα του συνδέσμου

Το ΔΣ του ΣΔΑΕ στην εκδήλωση για την πρωτοχρονιάτικη πίτα.



A N A N T I  C I T Y
R E S O R T /ΧΑΛΑΡΩΣΗ
ΣΤΗΝ  ΚΟΡΥΦΗ  ΤΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

Η  προνομ ιούχα  θέση  του  5 *  Anan t i  C i t y  Respor t ,
μόλ ι ς  λίγα  λεπτά  απο  το  κέντρο  των  Τρ ικάλων ,
ι δαν ικά  τοποθετημένο  στην  κορυφή  του  λόφου
κα ι  περ ι τρυγ ιρ ισμένο  απο  τη  φύση ,  εν ισχύε ι  την
έννο ια  ενός  αστ ικού  καταφυγ ίου  που  εστ ιάζε ι
στην  αρχ ι τεκτον ική ,  τη  σωστή  δ ιατροφή  κα ι  την
ευεξ ία  σώματος  κα ι  νου .  

Με  μ ια  πληθώρα  παροχών  όπως ,  α ίθουσες
συναντήσεων ,  κέντρο  ευξίας ,  γυμναστήρ ιο ,
α ίθουσα  yoga ,  εσωτερ ική  θερμα ινόμενη  π ισ ίνα ,
δυο  εξωτερ ικές  π ισ ίνες  που  ακροβατούν  στην
πλαγ ιά ,  συνδυάζε ι  ι δαν ικά  τ ι ς  ανέσε ι ς  ενός
ξενοδοχε ίου  πόλεως  με  τη  χαλαρωτ ική
ατμόσφα ιρα  κα ι  τ ι ς  παροχές  ενός  r esor t  κα ι
απαντά  στ ι ς  προτ ιμήσε ι ς  κάθε  επ ισκέπτη  ή
γρουπ  επ ισκεπτών .  
 
Σε  κοντ ινή  απόσταση  απο  γνωστούς
ταξ ιδ ιωτ ικούς  προορ ισμούς ,  όπως  τα  Μετέωρα ,  η
Ελάτη ,  το  Περτούλ ι  κα ι  η  Λ ίμνη  Πλαστήρα  το
Anan t i  C i t y  Resor t  αποτελε ί  το  ι δαν ικό  σας
ορμητήρ ιο .



Η εμπορική πολιτική με την παροχή κινήτρων αποτελεί 
κύριο μέλημα της Εταιρείας, αποβλέποντας στην εδραίωση 
και διατήρηση καλής συνεργασίας με όλους τους Συνεργά-
τες της. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κανονισμός Πωλήσεων που 
ανακοινώθηκε για το 2020 και επιβραβεύει την παραγωγική 
δραστηριότητα και την ποιότητα της παραγωγής, σε συν-
δυασμό με το ταξίδι της Εταιρείας, δίνουν την ευκαιρία σε 
όλους να επιδιώξουν μεγαλύτερους  κοινούς στόχους, πά-
ντα με αμοιβαίο όφελος.

Ο νέος Κανονισμός Πωλήσεων δίνει έμφαση:
• Στη νέα παραγωγή (αύξηση)του κλάδου αυτοκινήτου
• Στη νέα παραγωγή (αύξηση) των λοιπών κλάδων
• Στο καλό αποτέλεσμα του κλάδου αυτοκινήτου
• Στη διατήρηση της παραγωγής (χαρτοφυλακίου)

Το 2019 η ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ επιβράβευσε τους συ-
νεργάτες της που ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους, με ένα 
μαγευτικό ταξίδι στο Βερολίνο, ως αναγνώριση της πολύτι-
μης συμβολής τους στη συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη της 
Εταιρείας.

Το ραντεβού επιβράβευσης ανανεώθηκε για το 2020 με νέ-
ους προορισμούς.

Η ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ επιβραβεύει τους 
συνεργάτες της – Νέος κανονισμός πωλήσεων

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 2020

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

αλλάζουμε / τα δεδομένα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΠΙΣΤΗ

FACEBOOK
PASFEOFFICIAL

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

LEA
GUE
CUP
2020

9.3.2020
ΕΝΑΡΞΗ

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: SHAPE, Τ: 2102723628, 2102718583

∆ΗΛΩΣΕ από τώρα συµµετοχή στο
League Cup Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών Εταιρειών (ΠΑΣΦΕ)!
∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ την οµάδα σου, συµπεριλαµβανοµένων 
2 φίλων σου και ετοιµάσου για παιχνίδι!

Γήπεδα 6x6 εγκεκριµένων προδιαγραφών UEFA µε φωτισµό 200LUX
Επαγγελµατική ∆ιοργάνωση Πρωταθλήµατος από Τεχνικό Υπεύθυνο
∆ιαιτησία και Ιατρική κάλυψη σε κάθε αγώνα
Τελετή απονοµής κυπέλλου

ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ!

6X6 LEAGUE CUP 2020

Η ασφάλεια υγείας και ζωής δεν είναι πολυτέλεια, ούτε ανά-
γκη με ημερομηνία λήξης. Η υγεία είναι τα «πάντα» για έναν 
άνθρωπο και θα πρέπει να είναι προστατευμένη.  Η ΜΙ-
ΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική νοιάζεται για τους ασφαλισμένους 
της και το αποδεικνύει παρέχοντάς τους πληθώρα προτά-
σεων για ασφαλίσεις ζωής, οικογενειακής προστασίας αλλά 
και νοσοκομειακής/εξωνοσοκομειακής περίθαλψης. 

Σε όλα της τα προγράμματα προσφέρει πλήρεις αλλά και 
πρωτοποριακές καλύψεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανά-
γκες των καταναλωτών. Ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη 
που λαμβάνει από τους ασφαλισμένους και τους συνεργάτες 
της, επιζητά συνεχώς τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών 
που τους προσφέρει. Γιατί αντιλαμβάνεται την ανάγκη του 
καταναλωτή να νιώθει κάθε στιγμή σιγουριά.

Προσφέρει Ολοκληρωμένα Προϊόντα υγείας με ουσιαστικές 
καλύψεις σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος, ενώ ασφαλί-
ζονται εντελώς δωρεάν τα παιδιά έως 14 ετών, όταν και οι 
δυο γονείς είναι ασφαλισμένοι στο πρόγραμμα  ΜΙΝΕΤΤΑ 
CARE. 

Ταυτόχρονα, αξίζει να αναφερθεί, πως για τον Κλάδο Ατυχη-
μάτων/Ασθενειών η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική ανακοίνω-
σε πρόσφατα τη διάθεση της νέας υπηρεσίας ηλεκτρονικής 
υποβολής πρότασης ασφάλισης και Tele-Underwriting.  

Αναλυτικότερα, με την ηλεκτρονική συμπλήρωση της πρό-
τασης ασφάλισης, δεν είναι απαραίτητη πλέον η χρονοβόρα 
διαδικασία λήψης του ιατρικού ιστορικού και δεν απαιτεί-
ται η συμπλήρωση εντύπου ερωτηματολογίου υγείας, αλλά 
ακολουθείται η διαδικασία του Tele-Underwriting (tele 
u/w), δηλαδή η λήψη ιστορικού μέσω τηλεφωνικής επικοι-
νωνίας η οποία διενεργείται κατόπιν τηλεφωνικού ραντε-
βού σε ημέρα και ώρα που εξυπηρετεί τον ασφαλισμένο. 

Επιπρόσθετα, μέσω της εφαρμογής παρέχεται η δυνατότητα 
στοχευμένης επικοινωνίας του συνεργάτη με τον κλάδο για 
οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στη συγκεκριμένη κάθε φορά 
πρόταση ασφάλισης, τόσο με την ανταλλαγή μηνυμάτων 
όσο και με την ανάρτηση σχετικών αρχείων.

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική επιδιώκει τη διαρκή αναβάθ-
μιση των υπηρεσιών που λαμβάνει ο ασφαλισμένος και πα-
ραμένει πάντα στο πλευρό των συνεργατών της, αποσκοπώ-
ντας διαρκώς στη διευκόλυνση των εργασιών τους

Για ασφάλεια υγείας και ζωής στη ΜΙΝΕΤΤΑ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ



C
RE

A
TE

D
 B

Y 
SH

A
PE

, W
W

W
.S

H
A

PE
.C

O
M

.G
R

PASFE.GR

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 2020

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

αλλάζουμε / τα δεδομένα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΠΙΣΤΗ

FACEBOOK
PASFEOFFICIAL

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

LEA
GUE
CUP
2020

9.3.2020
ΕΝΑΡΞΗ
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∆ΗΛΩΣΕ από τώρα συµµετοχή στο
League Cup Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών Εταιρειών (ΠΑΣΦΕ)!
∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ την οµάδα σου, συµπεριλαµβανοµένων 
2 φίλων σου και ετοιµάσου για παιχνίδι!

Γήπεδα 6x6 εγκεκριµένων προδιαγραφών UEFA µε φωτισµό 200LUX
Επαγγελµατική ∆ιοργάνωση Πρωταθλήµατος από Τεχνικό Υπεύθυνο
∆ιαιτησία και Ιατρική κάλυψη σε κάθε αγώνα
Τελετή απονοµής κυπέλλου

ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ!

6X6 LEAGUE CUP 2020

από τη Μυρτώ Χαμπάκη

Οδηγία IDD

από τον Αλέξη Κώτσαλο

Επιχειρηματικές
Ασφαλίσεις Πυρός &
Διακοπής Εργασιών

Χορηγός Έκδοσης

Χορηγός Έκδοσης

Ένα πολύτιμο βοήθημα στα χέρια όσων
ασχολούνται με τη διαχείριση κινδύνων

Περιουσίας και Διακοπής Εργασιών στο νέο
περιβάλλον κινδύνων που διαμορφώνεται.

SOLVENCY II
Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ

από τη Μυρτώ Χαμπάκη

Ένας οδηγός για τις κανονιστικές
απαιτήσεις που εισάγει η οδηγία

IDD (Insurance Distribution
Directive) για τη διανομή
ασφαλιστικών προϊόντων. 

Ένας οδηγός για το νέο Ευρωπαϊκό πλαίσιο
φερεγγυότητας των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.
Δεύτερη έκδοση με αναφορά στον Ν.4364/2016.

Για παραγγελίες επισκεφτείτε τη σελίδα https://insuranceinnovation.gr/publications/ ή επικοινωνήστε στο 2312 201003 
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