
ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020  ●  ΤΕΥΧΟΣ 119 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΤΑ 5817  ●  ΕΥΡΩ 3,52

 F
r

e
e

p
ik

Webinar eaee 

is Tackling both Covid-19  
recovery and Climate  
Change Possible?
erGO ΑσφΑλιστική 

Νίκος Αντιμησάρης, 
ο νέος CEO

eurOlife ffH

Υψηλές επιδόσεις  
με αξία για  
όλους

Generali 

Ενα μανιφέστο  
φροντίδας και 
προστασίας

40 xρονia νν: Κοιτάζουμε πάντά μπροστά







Åêäüôçò - ÉäéïêôÞôçò
×áñÜëáìðïò Êáæáíôæßäçò

¸äñá - Ãñáöåßá
ÈåìéóôïêëÝïõò 79

106 83 ÁèÞíá
Ôçë. 210 33.02.843
Fax. 210 38.22.080

E-mail: 
info@periodiko-euroasfalistiki.gr

Site:
www.periodiko-euroasfalistiki.gr

Õðåýèõíïò ¸êäïóçò
×áñÜëáìðïò Êáæáíôæßäçò

ÐáñáãùãÞ - Åêôýðùóç
Áöïé Ð. Âïõëãáñßäç ÏÅ

ÔéìÞ Ôåý÷ïõò: 3,52 Åõñþ

ÓõíäñïìÝò Åóùôåñéêïý:
Éäéùôþí:  50 Åõñþ

Í.Ð.Ä.Ä. - Á.Å. - Ôñáðåæþí: 
80 Åõñþ

Åîùôåñéêïý: 110 $ ÇÐÁ

8. INTERAMERICAN:8. INTERAMERICAN: 244,3 ∂∫∞∆.244,3 ∂∫∞∆.

∂Àƒø ¶§∏ƒø™∂ ∏ INTERAMERICAN∂Àƒø ¶§∏ƒø™∂ ∏ INTERAMERICAN
∫∞∆∞ ∆√ 2019 ™∂ ¶∂§∞∆∂™ ∫∞π∫∞∆∞ ∆√ 2019 ™∂ ¶∂§∞∆∂™ ∫∞π

¢π∫∞π√ÀÃ√À™¢π∫∞π√ÀÃ√À™

14. 14. ¡¡ ∏∂LLAS:¡¡ ∏∂LLAS: μƒ∞μ∂À∆∏∫∂ μƒ∞μ∂À∆∏∫∂ 

°π∞ ∆∏¡ À¶√™∆∏ƒπ•∏ ∆∏™ ™∆∏¡°π∞ ∆∏¡ À¶√™∆∏ƒπ•∏ ∆∏™ ™∆∏¡
∂§§∏¡π∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ √ª∞¢∞∂§§∏¡π∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ √ª∞¢∞

15. ∞Ã∞:15. ∞Ã∞:
∆√ 1∆√ 1√√ ∞™º∞§π™∆π∫√ SMART SHOP∞™º∞§π™∆π∫√ SMART SHOP

16. 16. ∏ GROUPAMA ∞™º∞§π™∆π∫∏∏ GROUPAMA ∞™º∞§π™∆π∫∏
™∆∏ƒπ∑∂π ∆√ ª∏ ∫∂ƒ¢√™∫√¶π∫√ ™øª∞∆∂π√™∆∏ƒπ∑∂π ∆√ ª∏ ∫∂ƒ¢√™∫√¶π∫√ ™øª∞∆∂π√

"¡∂∞ ∂§¶π¢∞ £∂™™∞§√¡π∫∏™""¡∂∞ ∂§¶π¢∞ £∂™™∞§√¡π∫∏™"

17. ∆√ ARAG 17. ∆√ ARAG AWARD INTERNATIONALAWARD INTERNATIONAL

°π∞ 2°π∞ 2∏∏ º√ƒ∞ ™∆∏¡ ∂§§∞¢∞º√ƒ∞ ™∆∏¡ ∂§§∞¢∞

20. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™∆∏:20. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™∆∏:
√§√∫§∏ƒø£∏∫∞¡ ª∂ ∂¶π∆ÀÃπ∞ √§√∫§∏ƒø£∏∫∞¡ ª∂ ∂¶π∆ÀÃπ∞ 

√π ∏ª∂ƒπ¢∂™ ∆∏™ ∂∆∞πƒπ∞™ ª∂√π ∏ª∂ƒπ¢∂™ ∆∏™ ∂∆∞πƒπ∞™ ª∂
™À¡∂ƒ°∞∆∂™ ∆√À ¢π∫∆À√À ¶ø§∏™∂ø¡™À¡∂ƒ°∞∆∂™ ∆√À ¢π∫∆À√À ¶ø§∏™∂ø¡

Ï ÃéÜííçò Êáíôþñïò, Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ôçò INTERAMERICAN ï Ãåíéêüò ÄéåõèõíôÞò ôçò Groupama ÁóöáëéóôéêÞò, 
ê. ×ñÞóôïò ÊÜôóéïò, êáé ç  Ðñüåäñïò ôçò "ÍÝáò Åëðßäáò

Èåóóáëïíßêçò", Äñ. Ãéþôá Óáóïðïýëïõ

Ï ê. ×ñÞóôïò Ãåùñãáêüðïõëïò, Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ÅõñùðáúêÞ Ðßóôç

1-15_PERIEXOMENA.qxp  9/3/2020  10:34   Page 2

Εκδότης - Ιδιοκτήτης
Χαράλαμπος Καζαντζίδης

Έδρα - Γραφεία
Θεμιστοκλέους 79

106 83 Αθήνα
Τηλ. 210 33.02.843
Fax. 210 38.22.080

Email:
info@periodiko-euroasfalistiki.gr

Site:
www. periodiko-euroasfalistiki.gr

Yπεύθυνος Έκδοσης
Χαράλαμπος Καζαντζίδης

Παραγωγή - Εκτύπωση
Αφοι Π. Βουλγαρίδη ΟΕ

Τιμή Τεύχους: 3,52 ευρώ

Συνδρομές Εσωτερικού:
Ιδιωτών: 50 ευρώ

Ν.Π.Δ.Δ. - Α.Ε. - Τραπεζών:
80 ευρώ

Εξωτερικού: 110$ ΗΠΑ

6. ERGO:  
Νίκος ΑΝτίμηςΑρης,  

ο Νέος CEO της «ERGO ΑςφΑλίςτίκη» 

16. INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α
ΥπέρδίπλΑςίΑςμος κέρδώΝ

12. EuROlifE ffH 
Υψηλές έπίδοςέίς  
μέ ΑξίΑ γίΑ ολοΥς

21. ΝΝ ΗΕLLAS 
40 χροΝίΑ κοίτΑζοΥμέ  

πΑΝτΑ μπροςτΑ

10. WEbINAR EAEE 
“Is TaCklInG BOTh COvId-19 RECOvERy

and ClImaTE ChanGE POssIBlE?”

14. Ο ΟμιλΟς τΗς ARAG 
κΑτΑ το έτΑίρίκο έτος 2019 έξΑίρέτίκΑ 

έπίτΥχημέΝος

Ο Νίκος Αντιμησάρης, CEO της «ERGO Ασφαλιστική»

O Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.A.

O Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος  
& Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Eurolife FFH

Η Μαριάννα Πολιτοπούλου, Πρόεδρος & Διευθύνουσα 
Σύμβουλος της ΝΝ Ηellas

Ο Δημήτρης Τσεκούρας,  
γενικός διευθυντής της ARAG Hellas



ΤΕΥΧΟΣ 118 ●  ΕΥΡΩΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ●  3

περιεχόμενα

25. AIG 
προχώρaέί ςέ ΑΝΑΒΑΘμίςη  

τοΥ μηχΑΝογρΑφίκοΥ της ςΥςτημΑτος ςτηΝ έλλΑδΑ

30. MATRIX bRokERS
COvId-19: έπίτΑκτίκη ΑΝΑγκη η οίκοΝομίκη 

ΑςφΑλέίΑ τώΝ έργΑζομέΝώΝ

38. ΥδρΟΓΕιΟς ΑςφΑλιςτικΗ
δίέΘΝης πίςτοποίηςη γίΑ το ςΥςτημΑ 

έπίχέίρηςίΑκης ςΥΝέχέίΑς κΑτΑ IsO 22301:2019

36. GENERALI  
CARING INSuRANCE ECoSySTEM: 

έΝΑ μΑΝίφέςτο φροΝτίδΑς κΑί προςτΑςίΑς

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της AIG Ελλάδος, Giuseppe Zorgno

Ο Δημήτρης Καλούδης, Head, Employee Benefits της MATRIX Brokers Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Υδρογείου Ασφαλιστικής, Παύλος Κασκαρέλης

Ο Πάνος Δημητρίου, CEO της Generali



4  ●  ΕΥΡΩΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ● ΤΕΥΧΟΣ 118

Η εποχική ανεργία στη χώρα μας αφορά ιδιαίτερα τους 
νέους. Με δεδομένο ότι είναι πολύ αυξημένη, η μέρι-

μνα της πολιτείας πρέπει να είναι ανάλογη.
Το ποσοστό των νέων ηλικίας 20-34 ετών που δεν εργά-

ζονται ούτε σπουδάζουν είναι ήδη υψηλό στο τόπο μας και 
τώρα, λόγω της πανδημικής κρίσης, αναμένεται να αυξη-
θεί, λέει, περισσότερο. Ένας στους τέσσερις νέους (25,1%) 
ηλικίας 20-34 ετών. Μόνο στην Ιταλία το ποσοστό είναι 
μεγαλύτερο. Στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο μέσος 
όρος είναι στο 16,4%. Με το σημαντικότερο παραγωγικό 
συντελεστή σε τόσο υψηλό ποσοστό αναξιοποίητο, τίπο-
τε θετικό δεν μπορούμε να αναμένουμε. Οι κοινωνικές και 
οικονομικές προεκτάσεις πιθανολογούνται σοβαρότατες.

Περαιτέρω διεύρυνση εισοδηματικών ανισοτήτων με 
κοινωνικό αποκλεισμό μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων 
και επακόλουθη επιβάρυνση των συνταξιοδοτικών συστη-
μάτων, λόγω του επιπλέον κόστους εισφορών κοινωνικής 
πρόνοιας.

Η πανδημική κρίση επίσπευσε, έκανε αναγκαστική θα λέ-
γαμε τη μεγαλύτερη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας, οδηγώ-
ντας στη χώρα μας ένα ποσοστό 6,6% σε καθεστώς εξ απο-
στάσεως εργασίας το πρώτο εξάμηνο του 2020. Αυτό τόσο 
στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό τηλεργασίας με την εφαρμογή των περιοριστικών 
μέτρων στις μετακινήσεις καταγράφηκε στις χρηματοπιστω-
τικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες (19,7%).

Σύμφωνα με έρευνα της συμβουλευτικής εταιρείας PwC, 
η οποία διεξήχθη αρχές Ιουνίου  με τη συμμετοχή 989 οι-
κονομικών διευθυντών σε 23 χώρες -της Ελλάδας συμπε-
ριλαμβανομένης- το 52% προσανατολίζεται στην καθιέρω-
ση της εξ αποστάσεως εργασίας ως μόνιμη επιλογή όπου 
αυτό είναι εφικτό.

Μετά από εξήντα και πλέον έτη λιγνιτικής παραγωγής, 
διαβάζω και αναπολώ. Στη δεκαετία του ‘60, ήμουν μαθη-
τής Δημοτικού. Τα σπίτια της Ελασσόνας θερμαίνονταν, 
όσο αυτό ήταν εφικτό, με το «κωκ», παράγωγο της δραστη-

ριότητας των λιγνιτικών μονάδων της Πτολεμαΐδας. Ήταν 
φτηνότερο από τα ξύλα. Λιγότερο υγιεινό, αλλά ποιος το 
υπολόγιζε αυτό, με πενήντα - εξήντα πόντους χιόνια έξω 
από την πόρτα του. Μετά από μια αδιάλειπτη λειτουργία 60 
και πλέον ετών της παραγωγής, καμία εκ των λιγνιτικών μο-
νάδων δεν εντάχθηκε στο σύστημα παραγωγής ενέργειας.

Η πανδημία έφερε ένα σοκ στον τρόπο που λειτουργού-
σαν επιχειρήσεις και πολίτες. Διακεκριμένοι ομιλητές με-
γάλων ασφαλιστικών ομίλων, με συντονιστή τον Ερρίκο 
Μοάτσο, πρόεδρο της επιτροπής Περιουσίας, Αντασφα-
λίσεων, Μεταφορών και Σκαφών της ΕΑΕΕ, ανέλυσαν τις 
οικονομικές συνέπειες της πανδημίας COVID-19 σε παγκό-
σμιο επίπεδο. Παρούσες στο ίδιο webinar, κλιματική αλλα-
γή και φυσικές καταστροφές. 

Η πορεία της κλιματικής αλλαγής συνιστά τεράστια πα-
γκόσμια πρόκληση που απειλεί τη βιωσιμότητα του Πλα-
νήτη. Οι στόχοι που έχουν τεθεί πρέπει να επιτευχθούν. 
Χρειάζονται επενδύσεις σημαντικών ποσών και ο κίνδυνος 
να αγνοήσουν τα κράτη τους «πράσινους» στόχους, στην 
ανάγκη να επανεκκινήσουν την ευρισκόμενη σε ύφεση Οι-
κονομία, είναι παρών.

Οι πανδημίες, όπως και οι μεγάλης κλίμακας φυσικές 
καταστροφές, έχουν σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στους κρατικούς προϋπολο-
γισμούς, στο επιχειρείν, αλλά και -το σημαντικότερο- στη 
συνέχιση της ίδιας της ζωής πάνω στον πλανήτη μας, 
όπως τουλάχιστον την αντιλαμβάνονται όσοι δεν ονειρεύ-
ονται να δραπετεύσουν από αυτόν, αφήνοντας πίσω τη Γη.

Η ασφαλιστική αγορά από τη φύση της και ξέρει και μπο-
ρεί να συνεισφέρει με ιδέες και πόρους σε αυτή τη συζή-
τηση που διεξάγεται αργά και βασανιστικά, ενώ πρέπει να 
τρέξει.

«Η παγκόσμια κοινότητα δεν έχει την πολυτέλεια να επι-
λέξει μεταξύ της διαχείρισης της πανδημίας Covid-19 και 
της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να αντι-
μετωπιστούν και τα δύο».

ed i to r i a l

και τα δυο.. . και γρηγορα
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Η Διοίκηση του Ομίλου ERGO ανακοίνωσε ότι ο Νίκος 
Αντιμησάρης θα είναι, μετά και τις απαραίτητες εγκρί-

σεις από τις αρμόδιες Αρχές, ο νέος Διευθύνων Σύμβου-
λος (CEO) και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
της “ERGO Ασφαλιστική”. Ο νέος CEO θα αναλάβει τα κα-
θήκοντά του, την 15η Ιουλίου 2020, αντικαθιστώντας τον 
Δημήτρη Χατζηπαναγιώτου, ο οποίος, ολοκληρώνοντας 
την άσκηση των καθηκόντων αυτών, στη μεταβατική αυτή 
περίοδο, θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του 
από τη θέση του Γενικού Διευθυντή. 

Ο Νίκος Αντιμησάρης είναι 52 ετών και έχει διανύσει μια 
ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία στον ασφαλιστικό κλάδο. Το 
1994 ξεκίνησε την καριέρα του στην Mapfre ως νόμιμος 
εκπρόσωπος και Γενικός Διευθυντής της θυγατρικής της 
Mapfre Asistencia στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, κατείχε διά-
φορες θέσεις ευθύνης στη Mapfre, ενώ τα τελευταία χρό-
νια διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) για την Ευρώπη 

και την Ασία. Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο 
Πανεπιστήμιο της Λιέγης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού 
τίτλου MBA από το Business School Instituto de Empresa.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Dr. Oliver 
Willmes δήλωσε: “Ο Νίκος Αντιμησάρης είναι ένα διακεκρι-
μένο και αναγνωρισμένο στέλεχος της διεθνούς ασφαλι-
στικής βιομηχανίας και ένας πολύ έμπειρος CEO σε μια 
πολυεθνική Ασφαλιστική Εταιρεία με επιτυχή πορεία. Χαί-
ρομαι ιδιαίτερα που βρήκαμε το σωστό διάδοχο για την 
ηγεσία της ERGO Ελλάδας, μία από τις βασικές εταιρείες 
στο διεθνές χαρτοφυλάκιο του Ομίλου ERGO, αλλά και για 
τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας της, υπό την ηγε-
σία του Θεόδωρου Κοκκάλα.

Θέλω ακόμη να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Χατζηπανα-
γιώτου για την αφοσίωση και την υποστήριξη που παρείχε 
για μία ακόμη φορά προς την εταιρεία και από τη θέση του 
Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνο-
ντα Συμβούλου (CEO)”.

O Δημήτρης Χατζηπαναγιώτου σημείωσε: “Θεωρώ ότι 
στο πρόσωπο του  Νίκου Αντιμησάρη, με τον οποίο είχα 
την ευκαιρία να συνεργαστώ με επιτυχία στο παρελθόν, η 
εταιρεία μας βρήκε τον πλέον κατάλληλο διάδοχο του Θε-
όδωρου Κοκκάλα, ο οποίος  μπορεί να εμπνεύσει το προ-
σωπικό και τους συνεργάτες μας και μαζί τους να οδηγήσει 
την εταιρεία σε νέες επιτυχίες. Τον καλωσορίζω στην οικο-
γένεια της ERGO και του εύχομαι καλή επιτυχία.”

Ο Θεόδωρος Κοκκάλας, Προέδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου και CΟO της “ERGO Deutschland AG” και μέ-
χρι πρότινος CEO και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της “ERGO 
Ασφαλιστική”, ανέφερε σχετικά: 

“Είμαι βέβαιος ότι ο Νίκος Αντιμησάρης, όχι μόνο με το 
ήθος του, τη συγκρότησή του και την αξιόλογη εμπειρία 
του, αλλά και με τις αναμφισβήτητες ικανότητές του, θα 
ηγηθεί αποτελεσματικά της εξαιρετικής ομάδας της ERGO 
Ελλάδας και θα συμβάλει σημαντικά στην επιτυχή ανάπτυ-
ξή της.”

Ο Νίκος Αντιμησάρης, CEO της «ERGO Ασφαλιστική»

Νίκος ΑΝτίμηςΑρης, ο ΝΕος CEO της «ERGO ΑςφΑλίςτίκη» 

«Ο Νίκος Αντιμησάρης είναι ένα διακε-
κριμένο και αναγνωρισμένο στέλεχος 
της διεθνούς ασφαλιστικής βιομηχανί-
ας και ένας πολύ έμπειρος CEO σε μια 
πολυεθνική Ασφαλιστική Εταιρεία με 
επιτυχή πορεία»
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Τράπεζα

Super Market

 
 

Σε αυτό το ράλι κερδίζει
όποιος δεν τρέχει.  
Νέο app ERGO Drive&Win
Κατέβασέ το στο κινητό σου, γίνε καλύτερος οδηγός 
και κέρδισε από την ERGO:
 Μοναδικά δώρα
 Μίλια κοινωνικής προσφοράς
 Έως -20% στα ασφάλιστρα, αν έχεις ασφάλεια αυτοκινήτου ERGO

Είναι πραγματικά απλό. Αρκεί να:

 Τηρείς τα όρια ταχύτητας

 Επιταχύνεις απαλά

 Μη φρενάρεις απότομα και βέβαια...

 Μη χρησιμοποιείς το κινητό σου ενώ οδηγείς.

Το ERGO Drive&Win σε βοηθάει να βελτιώσεις την οδηγική 
συμπεριφορά σου για να κερδίσεις περισσότερα. 

Ξεκίνα σήμερα!

Μάθε τους όρους και τις προϋποθέσεις 
το www.ergohellas.gr
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Δουλειά

Τράπεζα

Super Market

 
 

Σε αυτό το ράλι κερδίζει
όποιος δεν τρέχει.  
Νέο app ERGO Drive&Win
Κατέβασέ το στο κινητό σου, γίνε καλύτερος οδηγός 
και κέρδισε από την ERGO:
 Μοναδικά δώρα
 Μίλια κοινωνικής προσφοράς
 Έως -20% στα ασφάλιστρα, αν έχεις ασφάλεια αυτοκινήτου ERGO

Είναι πραγματικά απλό. Αρκεί να:

 Τηρείς τα όρια ταχύτητας

 Επιταχύνεις απαλά

 Μη φρενάρεις απότομα και βέβαια...

 Μη χρησιμοποιείς το κινητό σου ενώ οδηγείς.

Το ERGO Drive&Win σε βοηθάει να βελτιώσεις την οδηγική 
συμπεριφορά σου για να κερδίσεις περισσότερα. 

Ξεκίνα σήμερα!

Μάθε τους όρους και τις προϋποθέσεις 
το www.ergohellas.gr
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Η Generali τιμήθηκε στα βραβεία «EFMA-Accenture, Καινο-
τομία στην Ασφάλιση 2020», το θεσμό που διοργανώθη-

κε φέτος για 5η φορά και παρουσιάζει τις σημαντικότερες 
τεχνολογικές καινοτομίες στον ασφαλιστικό κλάδο. Ο Όμι-
λος κέρδισε δύο από τα συνολικά επτά βραβεία που απονε-
μήθηκαν, στις ακόλουθες κατηγορίες: Α) το βραβείο Εξυ-
πηρέτησης Πελατών- Customer Experience για το «Digital 
Hub», μία ολοκληρωμένη, omni-channel εμπειρία για πελά-
τες και συνεργάτες, η οποία ενοποιεί διαφορετικά ψηφια-
κά σημεία επαφής, δημιουργώντας μία κοινή εμπειρία για 
τον χρήστη. Η νέα ψηφιακή εφαρμογή έχει παρουσιαστεί 
σε διαφορετικές χώρες διαθέτοντας μία μοναδική εταιρική 
ταυτότητα. Β) το βραβείο Μετασχηματισμού Ανθρώπινου 
Δυναμικού -Workforce Transformation για το «We LEARN: 
Ένας νέος δρόμος για το μέλλον,» ένα πρόγραμμα ανά-
πτυξης νέων ικανοτήτων, που βοηθά τους εργαζόμενους να 
αναπτύξουν νέες δεξιότητες, που απαιτούνται στην ψηφια-
κή εποχή και να συμβάλλουν στην επίτευξη των στρατηγι-
κών προτεραιοτήτων της εταιρείας. Ο Frédéric de Courtois, 
Generali Group General Manager της Generali, δήλωσε: 
«Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι για αυτή τη διάκριση, 
που επιβεβαιώνει την ικανότητα της Generali να θέτει τον 
πήχη στον τομέα της καινοτομίας στον ασφαλιστικό το-
μέα και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες 
των πελατών, που εξελίσσονται συνεχώς και έχουν υψη-
λές προσδοκίες. Η φιλοδοξία μας να αποτελούμε Lifetime 

Partner, χάρη στην υποστήριξη των πελατών μας και στις 
ψηφιακές μας δυνατότητες, είναι ακόμη πιο σημαντική 
την ιδιαίτερη περίοδο όπως αυτή που διανύουμε, κατά την 
οποία η Generali συμβάλλει ενεργά στην ανάκαμψη και 
στην ανάπτυξη των κοινοτήτων, όπου δραστηριοποιείται». 
Η Monica Possa, Group Chief HR & Organization Officer, δή-
λωσε: «Πρόκειται για μια πολύ σημαντική αναγνώριση της 
δέσμευσης της Generali για τη δημιουργία και την καλλιέρ-
γεια μιας κουλτούρας που επικεντρώνεται στην ενδυνάμω-
ση των ανθρώπων μας. Η ενδυνάμωση των ανθρώπων μας 
σημαίνει επίσης να τους δώσουμε την ευκαιρία να αναπτύ-
ξουν τις ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται στον τομέα 
μας για να αντιμετωπίσουν το μέλλον. Γνωρίζουμε ότι η επι-
τυχία μιας βιώσιμης επιχείρησης εξαρτάται από την πλήρη 
συμμετοχή όσων εργάζονται για τον Όμιλο καθώς και από 
την ανάπτυξη των ταλέντων τους. Για το λόγο αυτό, θα πα-
ραμείνουμε πιστοί στη δέσμευσή μας, να υλοποιήσουμε τις 
στρατηγικές μας πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των εργα-
ζομένων της Generali, του πολυτιμότερου πλεονεκτήματος 
μας»

Τα «EFMA-Accenture Καινοτομία στην Ασφάλιση 2020» εί-
ναι ένας παγκόσμιος διαγωνισμός, που αναδεικνύει και ανα-
γνωρίζει τις καλύτερες νέες ιδέες και πρωτοβουλίες που 
μεταμορφώνουν τον ασφαλιστικό τομέα προς όφελος τόσο 
των ασφαλιστών όσο και των πελατών. Οι νικητές ανακοινώ-
θηκαν κατά τη διάρκεια online τελετής απονομής βραβείων.

ΔΙπΛΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ Generali ΣΤΑ βΡΑβΕΙΑ  
«eFMa-accenture 2020, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣφΑΛΙΣΗ»
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H Ευρωπαϊκή Πίστη, η Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία, με 
περισσότερα από 650.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια, με 

ένα Δίκτυο Πωλήσεων 5.700 Συνεργατών και με σταθερή οι-
κονομική ανάπτυξη, προχώρησε πρόσφατα στην υπογραφή 
μνημονίου συνεργασίας με το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφά-
λισης Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠ.ΟΙΚ.), με στόχο την 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καθώς και τη δημιουργία αμοιβαί-
ως επωφελών, ανταγωνιστικών προϊόντων. 

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο φορείς συμφώνησαν για τα ακό-
λουθα:

1. Ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο τη δημιουργία ασφαλι-
στικής συνείδησης και ανάδειξης της σημασίας της συμπλη-
ρωματικής ασφάλισης στην Ελληνική κοινωνία.

2. Δημιουργία συνδυαστικών/συμπληρωματικών ασφαλιστι-
κών προγραμμάτων. 

3. Αξιοποίηση του πανελλαδικού Δικτύου Πωλήσεων της 
ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη για την επικοινωνία και την προώθηση 
των ασφαλιστικών υπηρεσιών των δύο φορέων.

4. Μακροπρόθεσμη συνεργασία ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ και ΑΕΓΑ Ευ-
ρωπαϊκή Πίστη σε θέματα επαγγελματικής ασφάλισης. 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη κ. Ν. Χαλκιό-
πουλος δήλωσε σχετικά: «Για την Ευρωπαϊκή Πίστη η ανά-
δειξη της σημασίας της συμπληρωματικής ασφάλισης, είναι 
στρατηγικής σημασίας τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και μα-
κροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Η συνεργασία με το Τ.Ε.Α. – 
ΥΠ.ΟΙΚ. θα προσφέρει και στα δύο μέρη αμοιβαίες επωφελείς 
υπηρεσίες και αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος. Είμαστε 
βέβαιοι πως με την ανάληψη των συγκεκριμένων πρωτοβου-
λιών, όπως αυτές περιγράφονται στο μνημόνιο συνεργασίας 
μας, θα δημιουργηθούν όλες οι κατάλληλες προϋποθέσεις 
για τη δημιουργία ασφαλιστικής συνείδησης σε μεγάλες 
επαγγελματικές ομάδες».

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Τ.Ε.Α. – ΥΠ.ΟΙΚ. κ. Χ. Νούνης ανέφε-
ρε: «Για το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ η παρούσα στρατηγική συνεργασία 
αποτελεί πρόδρομο πολύ σημαντικών θετικών εξελίξεων για 
τους δύο φορείς και έμπρακτη απόδειξη της δυνατότητας 
επωφελούς σύμπραξης του 2ου και του 3ου πυλώνα ασφά-
λισης για την παροχή ολοκληρωμένων συμπληρωματικών 
ασφαλιστικών παροχών σε μεγάλες επαγγελματικές ομάδες. 
Η πολύ-επίπεδη συνεργασία του Ταμείου Επαγγελματικής 
Ασφάλισης με την ΑΕΓΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, η οποία θα εξει-
δικευτεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αναμένεται 
να αποδώσει αμφίπλευρα θετικά αποτελέσματα τόσο για τα 

ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου μας όσο και για την ΑΕΓΑ ΕΥ-
ΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, σε επίπεδο ασφαλιστικής συνεργασίας, δη-
μιουργίας συμπληρωματικών ασφαλιστικών προγραμμάτων 
και λοιπών δράσεων ανάδειξης της σημασίας της ατομικής, 
οικογενειακής και εργασιακής ασφαλιστικής προστασίας.  

ΕΥΡΩπΑ ΪΚΗ πΙΣΤΗ

ΣΤΡΑΤΗγΙΚΗ ΣΥΝΕΡγΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕπΑγγΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΣφΑΛΙΣΗΣ ΥπΟΥΡγΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Για το Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.  Δρ. Χρήστος Νούνης Πρόεδρος Δ.Σ. - Για 
την Α.Ε.Γ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Χρήστος Γεωργακόπουλος 
Διευθύνων Σύμβουλος

Για το Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ. Άγγελος Τζανετάτος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
-  Για την Α.Ε.Γ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Νικόλαος Χαλκιόπουλος 
Πρόεδρος Δ.Σ.
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Webinar eaee 

“ is Tackling boTh covid-19 recovery 
and climaTe change Possible ? ”

«Η παγκόσμια κοινότητα δεν έχει την πολυτέλεια να επι-
λέξει μεταξύ της διαχείρισης της πανδημίας Covid-19 

και της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να αντι-
μετωπιστούν και τα δύο». 

Αυτό ήταν το κύριο συμπέρασμα που προέκυψε από το εν-
διαφέρον webinar της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελ-
λάδος (ΕΑΕΕ) με θέμα : “Is Tackling Both Covid-19 Recovery 
And Climate Change Possible ?”, που πραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020.

Οι διακεκριμένοι ομιλητές μεγάλων αντασφαλιστικών ομί-
λων Thilo Herrmannsdörfer, Market Head P&C GCMT & Maura 
Feddersen, Behavioural Research Consultant από τη Swiss 
Re, Andreas Voßberg, Senior Underwriter, Central, Eastern and 
Southern Europe από τη Munich Re και ο συντονιστής του 
webinar κ. Ερρίκος Μοάτσος, Πρόεδρος της Επιτροπής Πε-
ριουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών της ΕΑΕΕ 
ανέλυσαν τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας Covid- 19 
σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και τις αλλαγές στη συμπεριφο-
ρά που έφεραν οι νέες συνθήκες, οι οποίες διαμορφώνουν 
μία νέα πραγματικότητα στον τρόπο που ζούμε, αλληλοε-
πιδρούμε, εργαζόμαστε, καταναλώνουμε κ.ο.κ. Η πανδημία 
έφερε ένα σοκ στον τρόπο που λειτουργούσαν επιχειρήσεις 
και πολίτες, γεγονός το οποίο αποτελεί ευκαιρία να αλλάξουν 
μακροπρόθεσμα συνήθειες και να υιοθετηθούν φιλικές προς 
το περιβάλλον συμπεριφορές. 

Παράλληλα, ενώ η κύρια στόχευση αυτή τη στιγμή είναι η 
αντιμετώπιση της πανδημίας και η επανεκκίνηση της οικονο-
μίας -καθώς το δεύτερο τρίμηνο του 2020 αναμένεται ότι θα 
αποδειχτεί  το χειρότερο τρίμηνο της σύγχρονης περιόδου 

για την παγκόσμια οικονομία- η πορεία της κλιματικής αλλα-
γής δεν έχει σταματήσει. Η κλιματική αλλαγή και οι φυσικές 
καταστροφές παραμένουν μία τεράστια παγκόσμια πρόκληση 
που απειλεί τη βιωσιμότητα του πλανήτη και οι στόχοι που 
έχουν τεθεί πρέπει να επιτευχθούν. Φυσικά για να συμβεί 
αυτό χρειάζεται επένδυση σημαντικών ποσών και ο κίνδυνος 
που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι η ανάγκη άμεσης 
επανεκκίνησης της οικονομίας λόγω της ύφεσης που έφερε 
η πανδημία να έχει ως αποτέλεσμα να αγνοήσουν τα Κράτη 
τους «πράσινους» στόχους.

Τόσο οι πανδημίες όσο και οι φυσικές καταστροφές είναι 
καταστροφές μεγάλης κλίμακας που έχουν σημαντικές οι-
κονομικές επιπτώσεις στους κρατικούς προϋπολογισμούς 
καθώς αυξάνουν τα κόστη και μειώνουν τα έσοδα. Οι Κυβερ-
νήσεις έχουν στη διάθεσή τους διάφορα εργαλεία για να αυ-
ξήσουν την αντοχή της οικονομίας σε τέτοια γεγονότα, μετα-
ξύ των οποίων και η ασφάλιση. 

Η ασφαλιστική αγορά έχει σημαντικό ρόλο να παίξει στη 
διαχείριση κυρίως των φυσικών καταστροφών και ενδεχομέ-
νως μίας μελλοντικής πανδημίας, μέσω σχημάτων Συνεργασί-
ας Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Ειδικά σε ό,τι αφορά 
τις πανδημίες, σημειώθηκε πως η ασφάλισή τους αποτελεί 
πρόκληση καθώς οι επιπτώσεις τους δεν μπορούν να προβλε-
φθούν και να μετρηθούν, επεκτείνονται γεωγραφικά, επηρεά-
ζουν πολλούς κλάδους ασφάλισης κ.ά. 

Η ασφαλιστική αγορά είναι πρόθυμη να συμμετάσχει στο 
σχετικό διάλογο προκειμένου να βρεθούν οι κατάλληλες, και-
νοτόμες ασφαλιστικές λύσεις που θα βασίζονται στη συνερ-
γασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
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Ξ εκίνησε στις 25 Μαΐου 2020 και συνεχίστηκε με κα-
θημερινές live παρουσιάσεις μέχρι και τις 18 Ιουνίου 

2020, το πρόγραμμα ψηφιακής Επανεκπαίδευσης και 
Επαναπιστοποίησης  της NP Ασφαλιστική για τον Τομέα 
Β’ 2020, με θέμα «GDPR–Γενικός Κανονισμός Προστασί-
ας Δεδομένων» & «Διαχείριση Αιτιάσεων/Παραπόνων από 
Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές» μέσω της πλατφόρμας 
Webex.  

Οι πρωτόγνωρες καταστάσεις που βιώνουμε όλοι με την 
πανδημία, ώθησαν την Εταιρία μας την τρέχουσα χρονική 
περίοδο να μεταβάλλει αυτό που θεωρούμε ως τον πλέον 
αποδοτικό και ωφέλιμο τρόπο εκπαίδευσης για το δίκτυο 
συνεργατών μας που είναι οι δια ζώσης εκπαιδευτικές συ-
ναντήσεις, με την διεξαγωγή σύγχρονων εξ’ αποστάσεως 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων επανεκπαίδευσης (webinars), 
που είναι ότι πλησιέστερο στα δια ζώσης εκπαιδευτικά, 
προκειμένου να μπορέσουν όλοι οι συνεργάτες της Εται-

ρίας να λάβουν τα πιστοποιητικά επιτυχούς παρακολού-
θησης που είναι απαραίτητα για την ετήσια ανανέωση των 
αδειών τους στα επιμελητήρια.

Για τον σκοπό αυτό, ξεκινήσαν στις 25 Μαΐου 2020 και θα 
διεξάγονταν καθημερινά live webinars μέχρι τις 18 Ιουνίου, 
τόσο για το δίκτυο συνεργατών της εταιρίας όσο και για 
οποιονδήποτε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή το επιθυμεί 
και μάλιστα δωρεάν. 

Στην ψηφιακή διαδικασία επανεκπαίδευσης της ΝΡ 
Ασφαλιστική έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή πάνω από 800 
επαγγελματίες της ασφαλιστικής αγοράς και ο αριθμός 
αναμένεται να αυξηθεί. Η εγγραφή στο webinar γίνεται 
μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης της 
Εταιρίας, e-asfalistiki academia, κατόπιν επικοινωνίας σας 
με την Διεύθυνση Εκπαίδευσης και η παρακολούθηση του 
σεμιναρίου γίνεται μέσω WebEx, που είναι ο πλέον ασφα-
λής και αξιόπιστος φορέας ψηφιακής εκπαίδευσης.

nP ασφαλιστικη

μέσω Webex το ψηφιακο προγραμμα 
έπανέκπαιδέυσησ για τον τομέα Β’ 2020 

μέ θέμα «gdPr» και «διαχέιριση αιτιασέων» 
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Ε να ιδιαίτερα παραγωγικό έτος, με θετική οικονομική απο-
τίμηση, ήταν το 2019 για τον Όμιλο Eurolife FFH, μέλος 

της Fairfax Financial Holdings Limited. Οι σημαντικές του 
επιδόσεις, σε συνδυασμό με μια σειρά από νέες πρωτοβου-
λίες και έργα, θέτουν τα θεμέλια για μια σθεναρή αντιμετώ-
πιση των προκλήσεων της τρέχουσας χρονιάς. Για τον Όμιλο 
Eurolife FFH, αξία έχει να βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώ-
πων που εμπιστεύονται τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του, 
πελάτες και συνεργάτες, με στόχο να τους ενδυναμώνει να 
καταφέρνουν περισσότερα καθημερινά.

Ακολουθώντας με συνέπεια το στρατηγικό πλάνο για την 
ανάπτυξή του, ο Όμιλος σημείωσε το 2019 €34,2 εκατ. λει-

τουργικά κέρδη προ 
φόρων, ποσό αυξη-
μένο κατά 60% σε 
σχέση με το αντί-
στοιχο του 2018, και 
€134,74 εκατ. συνο-
λικά κέρδη προ φό-
ρων, διατηρώντας 
για ακόμα μία χρο-

νιά την ηγετική του θέση σε κερδοφορία στον ασφαλιστικό 
κλάδο.

Με συνέπεια και υπευθυνότητα απέναντι σε κάθε άν-
θρωπο που τον εμπιστεύεται, ο Όμιλος Eurolife FFH έδωσε 
προτεραιότητα το 2019 σε επενδύσεις για την ανάπτυξη και 
εφαρμογή νέων ψηφιακών εργαλείων και υποδομών, καθώς 
και σε συνεχή αναπροσαρμογή και αναβάθμιση των προσφε-
ρόμενων προϊόντων και υπηρεσιών του. Το αποτέλεσμα των 
ενεργειών αυτών αποτυπώνεται στην υψηλή παραγωγή, με 
εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ύψους €508 εκατ.i (αύξηση 17% 
σε σχέση με το 2018), και στη σημαντική αύξηση του δείκτη 
Ισοδύναμων Ετησιοποιημένων Ασφαλίστρων (APE), ύψους 
15%.

Το 2019 χαρακτηρίστηκε, επίσης, από αύξηση στο σύνολο 
ενεργητικού, το οποίο ανήλθε στα €3,3 δισ., ενώ τα ίδια κεφά-
λαια άγγιξαν τα €720 εκατ. Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκαν και 
τα μερίδια αγοράς (11% σε επίπεδο Group) και συγκεκριμένα 
19% στις Ασφάλειες Ζωής και 3,4% στις Γενικές Ασφάλειεςii. 
Με σταθερή και διαχρονική οικονομική ευρωστία, ο Όμιλος 
κατέβαλε το 2019 €280 εκατ. συνολικά σε αποζημιώσεις, οι 
οποίες αφορούσαν αθροιστικά ασφαλιστικές αποζημιώσεις 
ζωής και γενικών ασφαλίσεων, καθώς και πληρωμές ασφαλι-
σμάτων λήξης και αξιών εξαγοράς ασφαλιστηρίων ζωής δη-
μιουργίας κεφαλαίου, σε Ελλάδα και Ρουμανία.

Με στόχο να βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό των πελατών 
και των συνεργατών του, ο Όμιλος Eurolife FFH επενδύει συ-
στηματικά σε εργαλεία και εφαρμογές που διευκολύνουν την 

καθημερινότητά τους. Με έργα που άγγιξαν τα €2,6 εκατ. για 
το 2019, προχώρησε στην υλοποίηση και αναβάθμιση μιας 
σειράς ψηφιακών υπηρεσιών:

● Πρόσθεσε νέες δυνατότητες στο Eurolife Partners, το 
ήδη ευέλικτο και αποτελεσματικό portal για τους συνεργάτες 
του.

● Έθεσε σε λειτουργία ένα καινοτόμο σύστημα Customer 
Relationship Management (CRM), σε συνεργασία με την κορυ-
φαία εταιρεία τεχνολογίας Salesforce.

● Λάνσαρε το EurolifeConnect, ένα online εργαλείο μέσω 
του οποίου οι πελάτες του έχουν πλήρη εικόνα των ασφαλι-
στηρίων συμβολαίων τους.

Η ανάπτυξη και η εξέλιξη του δικτύου συνεργατών του είναι 
βασική προτεραιότητα για τον Όμιλο Eurolife FFH, γι’ αυτό 
και δίνει ιδιαίτερη αξία σε δραστηριότητες για την εκπαίδευ-
ση και την κατάρτισή του. Συνολικά, μέσα στο 2019, πραγμα-
τοποιήθηκαν 314 εκπαιδευτικές συναντήσεις, με περισσότε-
ρες από 1.200 ώρες εκπαίδευσης, για όλα τα συνεργαζόμενα 
δίκτυα, και περισσότερους από 7.000 συμμετέχοντες.

Το πιο σημαντικό κεφάλαιο του Ομίλου, το οποίο έχει κε-
ντρικό ρόλο στην πορεία του εντός της ελληνικής ασφαλιστι-
κής αγοράς, είναι οι ίδιοι οι άνθρωποί του. Κατά τη διάρκεια 
της περσινής χρονιάς, το ανθρώπινο δυναμικού του ενισχύ-
θηκε περαιτέρω κατά 5% έναντι του 2018, με προσλήψεις 
νέων ταλαντούχων στελεχών, από διαφορετικούς κλάδους 
και ειδικότητες, ενώ οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες για 
την κατάρτισή των ανθρώπων του οργανισμού ξεπέρασαν τις 
4.000 ώρες.

Το 2019, ο Όμιλος Eurolife FFH ανακοίνωσε ένα πανελλα-
δικής εμβέλειας πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, 
μέσω του οποίου κάνει πραγματικότητα τη δέσμευσή του να 
επιστρέφει μέρος της κερδοφορίας του στην κοινωνία κάθε 
χρόνο. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται με κορυφαίους ορ-
γανισμούς της χώρας, για την από κοινού υλοποίηση ουσια-
στικών δράσεων ευαισθητοποίησης, υποστήριξης και εκπαί-
δευσης.

Μέσα σε χρονικό διάστημα μόλις επτά μηνών από την ανα-
κοίνωση του προγράμματος ΕΚΕ, ο ασφαλιστικός όμιλος 
Eurolife FFH ανέπτυξε δράσεις σε περισσότερες από 15 πε-
ριοχές της χώρας:

● 21 ωφελούμενες έγκυες γυναίκες στην Πάτμο και 
τους Δελφούς, με 12 γεννήσεις ήδη, σε συνεργασία με τη 
HOPEgenesis

● Περισσότεροι από 40.000 παιδιά, ενήλικες και γονείς «τα-
ξίδεψαν» στον Κυκλαδικό

πολιτισμό, μέσα από κοινές δράσεις με το Μουσείο Κυκλα-
δικής Τέχνης

● Υποστήριξη του καλλιτεχνικού προγράμματος της Εθνι-

Αξία έχει να είσαι  
δίπλα σε αυτούς που  
σε στηρίζουν

ασφαλιστικοσ ομιλοσ eurolife ffh

υψηλέσ έπιδοσέισ μέ αξια για ολουσ
Δυναμική ανάπτυξη, σημαντικές δράσεις και διατήρηση ηγετικής θέσης
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κής Λυρικής Σκηνής για τη σεζόν 2019-2020, το οποίο έχουν 
ήδη παρακολουθήσει δεκάδες χιλιάδες άτομα, ενώ πάνω από 
3.500 παιδιά και ενήλικες παρακολούθησαν την εκπαιδευτική 
παράσταση όπερας κουκλοθέατρου, σε 9 πόλεις της Βόρειας 
Ελλάδας

● Περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι ευάλωτων ομάδων 
και παιδιά υποστηρίχθηκαν μέσω εθελοντικών δραστηριοτή-
των σε συνεργασία με τη ΜΚΟ ethelon

● Συνεργασία με το περιοδικό δρόμου Σχεδία, αγοράζο-
ντας 4.200 τεύχη σε ετήσια βάση για όλους τους εργαζόμε-
νους, δράση με την οποία υποστηρίζονται οι ωφελούμενοι 
του περιοδικού

Οι υψηλές επιδόσεις του Ομίλου Eurolife FFH έρχονται να 
επιβεβαιώσουν το υγιές επιχειρηματικό μοντέλο ανάπτυξης 
που εφαρμόζεται με συνέπεια, αλλά και την εμπιστοσύνη που 
δείχνουν τόσο οι πελάτες όσο και οι συνεργάτες. Στο πλαίσιο 
αυτό, ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος & Διευθύ-
νων Σύμβουλος, δήλωσε σχετικά «Η αναπτυξιακή πορεία μας 

επιβεβαιώνεται από 
τα πολύ ενθαρρυ-
ντικά αποτελέσματα 
του 2019. Ήταν μια 
χρονιά σημαντικών 
ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν  κα ι 
κομβικών στρατηγι-
κών επιλογών που 

εδραίωσαν την αξιοπιστία μας, την οποία χτίζουμε με συνέ-
πεια και όραμα, τόσο με τους πελάτες όσο και με τους συ-
νεργάτες μας. Ταυτόχρονα, αναπτύξαμε πολλές δράσεις για 
την κοινωνία και τους ανθρώπους, μέσα από το πρόγραμμά 
μας εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, υποστηρίζοντας το έργο 
κορυφαίων οργανισμών της χώρας. Στόχος μας είναι να συ-
νεχίσουμε και φέτος με την ίδια δυναμική. Το 2020 είναι μια 
χρονιά ανανέωσης για εμάς, καθώς έχουμε, πλέον, λανσάρει 
τη νέα μας εταιρική ταυτότητα και μια πιο φρέσκια, αισιόδοξη 
και σύγχρονη εικόνα. Μέσα σε μια παγκόσμια συγκυρία που 
θέτει νέα δεδομένα, επιδίωξή μας είναι να γινόμαστε καλύτε-
ροι, ώστε να ανταποκρινόμαστε με ακόμα μεγαλύτερη φρο-
ντίδα στις ανάγκες των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται».

Ο Όμιλος Eurolife FFH, έχοντας πλήρη συναίσθηση των 
εξελίξεων στην Ελλάδα λόγω του COVID-19, προχώρησε από 
την πρώτη στιγμή σε συγκεκριμένες ενέργειες, με αποδέκτες 
τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους εργαζόμενους και την 
κοινωνία.

Με κριτήριο την ασφάλεια του προσωπικού του, εφάρμο-
σε με αμεσότητα σύστημα εργασίας από το σπίτι, διασφαλί-
ζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του. Παράλληλα, έθεσε 
τα ψηφιακά εργαλεία του ως τα κύρια μέσα επικοινωνίας και 

συναλλαγής με τους πελάτες και τους συνεργάτες του, διευ-
κολύνοντας την εξυπηρέτησή τους.

Σε συνεργασία με το ΜΚΣ Δεσμός και το Υπουργείο Εργα-
σίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, προχώρησε σε δωρεά υγειο-
νομικού υλικού, ιατρικού εξοπλισμού, και ειδών απολύμανσης 
και υγιεινής στις 50 δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοι-
ας, σε όλη την Ελλάδα.

Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε ότι προσφέρει σε όλο το ιατρικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
τρεις μήνες δωρεάν σε όλα τα συμβόλαια ασφάλισης αυτοκι-
νήτου, για ένα έτος συνεχούς ασφάλισης, ενώ ένα αντίστοιχο 
πλάνο εκπτώσεων στα συμβόλαια αυτοκινήτου ενεργοποιή-
θηκε και για υφιστάμενους και νέους πελάτες.

Ο Όμιλος Eurolife FFH, με την πολυετή εμπειρία και την 
οικονομική του δυναμική, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξε-
λίξεις του ασφαλιστικού κλάδου στη χώρα. Ο κύριος στόχος 
του παραμένει σταθερός: να βρίσκεται στο πλευρό των πελα-
τών και των συνεργατών του, προστατεύοντας όλα όσα έχουν 
αξία για τους ίδιους.

Αξία έχει να στέκεσαι 
στο ύψος των 
περιστάσεων

O Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος  
& Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Eurolife FFH
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π αρά την κρίση της πανδημίας αναμένεται τα ασφάλι-
στρα του 2020 να κυμανθούν σε σταθερό επίπεδο.

Κυριότεροι δείκτες
• Ο Όμιλος ARAG αναπτύχθηκε το 2019 στις ασφάλειες 

κατά 6,6%.
• Αύξησε στη Γερμανία τα ασφάλιστρα κατά 4,7%, ήτοι 

εμφανώς πάνω από το μέσο όρο της αγοράς.
• Διευρύνθηκε η βάση των πελατών στη Γερμανία κατά 

4%.
• Η αύξηση των εσόδων από το σύνολο των διεθνών ερ-

γασιών υπερέβη το ποσοστό των 9%.
• Το αποτέλεσμα της συνήθους επιχειρηματικότητας 

βελτιώθηκε κατά 70%.
• Εν όψει της κρίσης της πανδημίας COVID-19 ο Όμιλος 

αναμένει σταθερό επίπεδο ασφαλίστρων.
“Ο Όμιλος διήνυσε την πιο επιτυχημένη χρονιά από 

ιδρύσεώς του. Καταφέραμε και βελτιώσαμε επιπλέον την 
ήδη πολύ καλή ανάπτυξη των περασμένων ετών. Η ARAG 
είναι μακροπρόθεσμα εξασφαλισμένη”, εξήγησε κατά την 
παρουσίαση του ισολογισμού ο Dr. Paul- Otto Fassbender, 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και πλειοψηφικός 
μέτοχος του Ομίλου. Η συνεδρίαση του ισολογισμού το 
τρέχον έτος διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της παν-
δημίας COVID-19. Συνολικά η ARAG εισέπραξε μικτά έσοδα 
ύψους 1,76 δισεκατομμύρια Ευρώ έναντι 1,65 δισεκατομ-
μύρια Ευρώ του προηγούμενου έτους. Αυτό αντιστοιχεί σε 
αύξηση κατά 110 εκατομμύρια Ευρώ ή 6,6%. Η συνολική 
απόδοση του Ομίλου συμπεριλαμβανομένων των εσόδων 
από εταιρίες παροχής υπηρεσιών, ανήλθε σε 1,79 δισεκα-
τομμύρια Ευρώ. Το τεχνικό αποτέλεσμα ανήλθε σε 98,5 
εκατομμύρια Ευρώ και αποτελεί το καλύτερο αποτέλεσμα 
της δεκαετίας. Το αποτέλεσμα της συνήθους επιχειρηματι-
κότητας αυξήθηκε αισθητά κατά 70,7% και ανήλθε σε 119,9 
εκατομμύρια Ευρώ. Με ετήσιο πλεόνασμα 77,5 εκατομμύ-
ρια Ευρώ μετά φόρων, η ARAG σημείωσε το καλύτερο απο-
τέλεσμα στην ιστορία της.

Ιδιαίτερα δυναμικά αναπτύχθηκαν οι διεθνείς ασφαλι-
στικές εργασίας με αύξηση ασφαλίστρων 9,5%. Και στη 
Γερμανία σημειώθηκε αύξηση ασφαλίστρων 4,7% που είναι 
εμφανώς πάνω από το μέσο όρο της αγοράς. Για πρώτη 
φορά στην ιστορία του Ομίλου υπερέβησαν οι εισπράξεις 
από ασφάλιστρα στη γερμανική αγορά το 1 δισεκατομμύ-
ριο Ευρώ και ανήλθαν σε 1,02 δισεκατομμύρια Ευρώ. Ο 
αριθμός των πελατών στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 83.000 

φτάνοντας τους 2,22 εκατομμύρια πελάτες. Ο δείκτης 
combined ratio του Ομίλου ανήλθε σε 88,7% έναντι 88,6% 
το προηγούμενο έτος και συνεχίζει να είναι πολύ θετικός. Η 
ARAG κατέβαλε το 2020 συνολικά το ποσό των 936,5 εκα-
τομμυρίων Ευρώ σε αποζημιώσεις. Ο δείκτης ζημιών του 
Ομίλου αυξήθηκε ελαφρώς και έφτασε το 53,5% (προηγού-
μενο έτος: 53,1%). Ο δείκτης κόστους μειώθηκε ελαφρώς 
από 35,5% σε 35,3%. Με ετήσιο πλεόνασμα 77,5 εκατομμύ-
ρια Ευρώ μετά φόρων, η ARAG πέτυχε το καλύτερο αποτέ-
λεσμα στην ιστορία της. Εξαιτίας αυτής της κερδοφορίας 
αυξήθηκαν τα ιδία κεφάλαια του Ομίλου αισθητά κατά 14% 
και ανήλθαν σε 558,1 εκατομμύρια Ευρώ. 

Ο μεγαλύτερος κλάδος ασφάλισης του Ομίλου, η Νο-
μική Προστασία σημείωσε αύξηση 8.1%. Στη Γερμανία η 

Ο Δημήτρης Τσεκούρας, γενικός διευθυντής της ARAG Hellas
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ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 20 γΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Η araG ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕπΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝ ΜΕΣΩ πΑΝΔΗΜΙΑΣ

Α πό την αρχή της υγειονομικής κρίσης ο επικεφαλής 
του ομίλου ARAG κ. Fassbender κράτησε αδιατάρακτη 

και θερμή την επαφή του με τους εργαζόμενους μέσω μιας 
σειράς επιστολών του.

Το γεγονός αυτό ξεκίνησε με την εξ αποστάσεως εργα-
σία (home-office) του προσωπικού και συνεχίζεται σήμερα 
που σταδιακά επέρχεται η λήξη του lock down στην Γερμα-
νία και στις άλλες χώρες.

Στην πιο πρόσφατη επιστολή του προέδρου προς τους 
εργαζομένους του ομίλου επισημαίνονται χαρακτηριστικά 
τα παρακάτω:

• Σε πρόσφατη έρευνα το 79% του προσωπικού στη Γερ-
μανία δήλωσε ότι αισθάνθηκε «καλά» ή «πολύ καλά» σχετι-
κά με την εξ αποστάσεως εργασία.

• Αποδείχθηκε ότι στη κρίσιμη περίοδο οι πελάτες μας 
χρειάσθηκαν περισσότερο. Η ζήτηση για νομική καθοδήγη-

ση και υποστήριξη αυξήθηκε σημαντικά. Μόνο στον τομέα 
του εργασιακού δικαίου η αύξηση έφτασε στο 75%.

• Σε συγκριτική έρευνα ανάμεσα σε είκοσι γερμανικές 
ασφαλιστικές εταιρίες, η ARAG πήρε την δεύτερη καλύ-
τερη θέση στον τομέα της επικοινωνίας εν μέσω κρίσης.

• Μπορεί ο αρχικός στόχος ανάπτυξης για το 2020 να 
αναθεωρήθηκε, δεν αναμένονται όμως απρόβλεπτες αλ-
λαγές που θα επηρεάσουν τον όμιλό μας.

• Το επιχειρηματικό μας μοντέλο είναι εύρωστο, ανθεκτι-
κό και αρκετά δυνατό να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις μελλο-
ντικές προκλήσεις.

• Τη μεγαλύτερη εγγύηση για το μέλλον παρέχει το ει-
δικό πνεύμα που χαρακτηρίζει την εταιρία μας, αυτό το 
ARAG SPIRIT που κάνει την διαφορά στην συμπεριφορά 
μας και στις υπηρεσίες μας απέναντι σε πελάτες και συ-
νεργάτες, σε σύγκριση με άλλους.

αύξηση των ασφαλίστρων ύψους 5,3% κυμαίνεται σε πολύ 
καλό επίπεδο. Τα έσοδα από τη διεθνή Νομική Προστασία 
αυξήθηκαν μάλιστα κατά 9,9%. Ο κλάδος ασφάλειας υγεί-
ας σημείωσε σημαντική αύξηση παραγωγής 5,2% προς 
το τέλος του έτους χάριν των καινοτόμων ασφαλιστικών 
προϊόντων. Ο κλάδος Ζημιών (non life) κατέγραψε αύξηση 
ασφαλίστρων 3,4%.

Μια ματιά στο τρέχον εταιρικό έτος 2020
Ο Όμιλος ARAG ξεκίνησε εξαιρετικά το έτος 2020. Τα 

έσοδα από ασφάλιστρα αυξήθηκαν το πρώτο τετράμηνο 
κατά 6,8% και ανήλθαν σε 536 εκατομμύρια Ευρώ (έναντι 
502 εκατομμύρια Ευρώ το προηγούμενο έτος). Στη Γερμα-
νία αυξήθηκαν τα έσοδα κατά 5,1%. Στη Γερμανία ο κλά-
δος της Νομικής Προστασίας είχε μεγάλη αύξηση 5% και 
ο κλάδος

υγείας είχε επίσης αύξηση 7,8%. Και διεθνώς οι επιδό-
σεις ήταν εξαιρετικές με αύξηση σχεδόν 10%.

Ενόψει της αναστάτωσης που προκάλεσε η κρίση της 
πανδημίας COVID-19 η Διοίκηση του Ομίλου τόνισε τη ση-
μαντικότητα της πολιτικής του Ομίλου κατά τα προηγού-
μενα χρόνια. “Είμαστε πολλαπλά χαρούμενοι για τον συ-
ντηρητικό προσανατολισμό του Ομίλου μας. Δεν είμαστε 

σε θέση να προβλέψουμε την εξέλιξη των εργασιών έως 
το τέλος του έτους. Για μία σοβαρή πρόβλεψη είναι πολύ 
νωρίς ακόμη”, επεσήμανε ο Dr. Renko Dirksen κατά τη συ-
νεδρίαση του ισολογισμού. Από την 4η Ιουλίου του 2020 
αναλαμβάνει τη θέση τους ως εκπρόσωπος τύπου του Ομί-
λου και ταυτόχρονα λήγει κανονικά η θητεία του Προέδρου 
του Δ.Σ. Dr. Paul- Otto Fassbender. 

Σύμφωνα με τον Dr. Renko Dirksen ο αρχικός στόχος των 
ασφαλίστρων για το έτος 2020 ύψους 1,84 δισεκατομμύρια 
Ευρώ δεν θα επιτευχθεί λόγω της πανδημίας COVID-19. Ο 
Όμιλος όμως παραμένει αισιόδοξος ότι θα παραμείνουν 
σε σταθερό επίπεδο τα ασφάλιστρα το έτος 2020. “Χωρίς 
την επιτυχημένη πορεία των προηγούμενων ετών, ο Όμιλος 
δεν θα ήταν σήμερα τόσο εύρωστος” αναφέρει ο μελλο-
ντικός εκπρόσωπος τύπου του Ομίλου Dr. Renko Dirksen. 

“H ARAG θα τα καταφέρει όμως λόγω της ευρωστίας του 
Ομίλου. Θα τα καταφέρει κυρίως επειδή ο Όμιλος διακα-
τέχεται από ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό πνεύμα “ARAG 
Spirit”, που δεν απεμπολεί εύκολα τις επιτυχίες των προη-
γούμενων ετών. Συνεπώς είμαι σε γενικές γραμμές αισιό-
δοξος για το τρέχον έτος. Η δομή μας και το επιχειρηματι-
κό μοντέλο είναι σωστά, ανθεκτικά και προσανατολισμένα 
στο μέλλον”, τονίζει ο Dr. Renko Dirksen.
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Ι διαίτερα σημαντική και αποδοτική χρονιά χαρακτηρίστηκε 
το 2019 για την INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α., καθώς οι οικονομικές 

επιδόσεις της Εταιρείας ξεπέρασαν τους στόχους που είχαν 
τεθεί στο Στρατηγικό της σχεδιασμό και ενίσχυσαν περαιτέ-
ρω τη θέση της στην Ασφαλιστική Αγορά.

Όπως επεσήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, 
Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης, η σταθερά ανοδική πορεία και η 
οικονομική ευρωστία της Εταιρίας επιβεβαιώθηκαν για άλλη 
μια φορά καθώς η Εταιρεία υπερδιπλασίασε τα Κέρδη της 
κατά 145,35% (25,24 εκατ. € έναντι 10,29 εκατ. € της προ-
ηγούμενης χρήσης). Επιπλέον, oι στοχευμένες ενέργειες 
αναβάθμισης και δημιουργίας νέων Υπηρεσιών και Προϊό-
ντων είχαν ως αποτέλεσμα αύξηση κατά 8,9% στα Γραμμέ-
να Ασφάλιστρα (68,65 εκατ. € έναντι 63,06 εκατ. € το 2018). 
Το 2019 χαρακτηρίστηκε από αύξηση του Ενεργητικού κατά 
17,44%, (228,60 εκατ. € έναντι 194,66 εκατ. € το 2018) ενώ τα 
Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 24,60% (94,12 εκατ. € έναντι 
75,54 εκατ. € το 2018).

Η συνετή διαχείριση είχε ως αποτέλεσμα αύξηση των Επεν-
δύσεων κατά 19,81 % (207,47 έναντι 173,16 εκατ. € το 2018), 
των Αποθεμάτων κατά 12,22% (121,91 έναντι 108,63 εκατ. € το 
2018) με το Δείκτη Κάλυψης Αποθεμάτων στο 1,76 και τους 
Δείκτες SCR να αυξάνονται στο 176,74% (έναντι 171,75% το 
2018) και MCR στο 655,48% (έναντι 581,56 % το 2018).

Με εξαιρετικά ικανοποιητικές αποδόσεις κινήθηκε και το 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο INTERLIFE ΜΙΚΤΟ, με τη σωρευτική από-
δοση για την περίοδο του προηγούμενου έτους να φθάνει  το 
24,68% (στοιχεία 31/12/2019), ενώ για την τριετία έφτασε το 
49,91%. 

Στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού, η INTERLIFE αύξη-
σε τις θέσεις Εργασίας κατά 8,7%, φθάνοντας τα 138 άτομα 
(31/12/2019) σε επίπεδο Εταιρείας και τα 178 άτομα συνολικά 
σήμερα, σε επίπεδο Ομίλου.

Σε ότι αφορά την Παραγωγή Νέων Προϊόντων, το “Υγεία 
OPTIMUM” είναι το νέο ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Υγείας 
που δημιούργησε το 2019 η INTERLIFE, ανταποκρινόμενη 
στην αυξημένη ζήτηση για Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας των 
πολιτών και με γνώμονα τις ανάγκες των ασφαλιζομένων για 
αναβαθμισμένες και ουσιαστικές παροχές. Επιπλέον, τον 
Ιανουάριο του 2020 δημιούργησε τα Προγράμματα Ταξιδιω-
τικής Ασφάλισης “Travel CARE” & “Travel Cancellation” που 
πρόσφατα εμπλουτίστηκαν με τα Προγράμματα Ομαδικής 
Ταξιδιωτικής Ασφάλισης “Group Travel CARE 1” και “Group 
Travel CARE 2”.

Σημαντικός σταθμός στην πορεία της Εταιρείας χαρακτη-
ρίζεται η Ίδρυση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης 
INTERLIFE τον Απρίλιο του 2019 που αποτελεί μέρος του μα-
κροπρόθεσμου σχεδιασμού της Εταιρείας για τη βελτίωση 
των συνθηκών συνταξιοδότησης των εργαζομένων και συνερ-
γατών της.

Στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η 

INTERLIFE συνέχισε - και συνεχίζει - να υλοποιεί το πρόγραμ-
μα «προσφέρω …αλλιώς», στο πλαίσιο του οποίου στηρίζει 
την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, το Άλμα Ζωής Θεσσαλονί-
κης, το Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος, την «ΕΛΕΠΑΑΠ», 
τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών Βορείου Ελλάδος, 
το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Καρπάθου, το Κέντρο Μέ-
ριμνας Οικογένειας και Παιδιού – ΚΜΟΠ, την περιβαλλοντική 
Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ», το 
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, την Ελληνική Ρητορική 
Εταιρία και αθλητικά Σωματεία και Ομίλους σε όλη την  Ελ-
λάδα, ενώ για άλλη μια χρονιά προχώρησε στην παροχή 4,5 
τόνων τροφίμων σε Κοινωνικά Παντοπωλεία.

Τέλος, όπως υπογράμμισε ο κ. Βοτσαρίδης, η Εταιρεία 
ανταποκρινόμενη άμεσα στην κρίση του Κορωνοϊού και με 
αυξημένο αίσθημα Κοινωνικής Ευθύνης, ενεργοποίησε από 
τα μέσα Μαρτίου το ειδικό Πρωτόκολλο Επιχειρησιακής Συ-
νέχειας που προβλέπεται για παρόμοιες περιστάσεις, έλαβε 
όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας 
του προσωπικού της, των συνεργατών της και των πελατών 
της, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του lockdown λειτούργησε με 
σύστημα Τηλεργασίας εκ περιτροπής για το 50% των εργα-
ζομένων της και διέθεσε όλα τα ψηφιακά εργαλεία για την 
ομαλή συνέχιση των εργασιών των συνεργαζόμενων Ασφαλι-
στικών Διαμεσολαβητών της.

Η INTERLIFE θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία, κα-
τέληξε ο κ. Βοτσαρίδης, κατακτώντας κάθε φορά νέους στό-
χους, αυξάνοντας τα Οικονομικά της Μεγέθη, διατηρώντας 
σε υψηλά επίπεδα το Δείκτη Φερεγγυότητας της, εμπλου-
τίζοντας τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες της, ενισχύοντας 
το Ανθρώπινο Δυναμικό της, στηρίζοντας συστηματικά το 
Δίκτυο Συνεργατών της και επενδύοντας στο Κοινωνικό πρό-
σωπο της Εταιρείας.

inTerlife α .α .έ.γ.α : υπέρδιπλασιασμοσ κέρδων

O Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων  
Σύμβουλος της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.A.
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MetliFe, inc. 
ΙΣΧΥΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕπΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020 

Ι σχυρές επιδόσεις σημείωσε η MetLife, Inc. (NYSE: MET) το 
πρώτο τρίμηνο του 2020, παρά τις μεγάλες προκλήσεις που 

δημιούργησε η πανδημία,  όπως προκύπτει από τα οικονομικά 
αποτελέσματα της περιόδου, τα οποία δημοσιεύθηκαν πριν 
λίγες ημέρες. 

Σημαντική αύξηση σημειώθηκε στα καθαρά κέρδη της 
εταιρίας, τα οποία ανήλθαν σε $4,4 δισ. έναντι $1,3 δισ. το 
πρώτο τρίμηνο του 2019, ενώ ανά μετοχή ανήλθαν σε $4,75 
έναντι $1,40 την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Τα έσοδα από 
ασφάλιστρα ανήλθαν σε $11,3 δισ., αυξημένα κατά 1% έναντι 
του πρώτου τριμήνου του 2019, ενώ τα έσοδα από επενδύσεις 
ήταν $3,1 δισ. μειωμένα κατά 38% σε σχέση με το πρώτο τρί-
μηνο του 2019. Τα αναπροσαρμοσμένα έσοδα από επενδύσεις 
ανήλθαν σε $4,3 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση 1% έναντι της 
αντίστοιχης περσινής περιόδου. 

Η ενίσχυση των καθαρών κερδών προήλθε από επενδύσεις 
σε προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου χαρτοφυλακίου (παρά-
γωγα), τα έσοδα των οποίων ανήλθαν σε $4,2 δισ. και σε $3,3 
δισ. μετά από φόρους. 

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη (αφαιρουμένων των εκτά-
κτων κερδών) ανήλθαν σε $1,4 δισ.  παρουσιάζοντας αύξηση 
2% - και 4% βάση σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών – σε 
σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2019. Ανά μετοχή, συμπε-
ριλαμβανομένης και της επίπτωσης από την επαναγορά μετο-
χών, τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη ανήλθαν σε $1,58 και ήταν 
αυξημένα κατά 7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019. 

Η ισχυρή οικονομική θέση της MetLife αποτυπώνεται, επί-
σης, στα παρακάτω στοιχεία:

● Σε επίπεδο Ομίλου, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
μετρητών της MetLife ανήλθαν σε $5,3 δισ., ποσό το οποίο 
υπερβαίνει σημαντικά το στόχο για ταμειακό απόθεμα ασφα-
λείας $3,0 - $4,0 δισ. 

● Στις 31 Δεκ. 2019, ο συνδυασμένος Δείκτης Κεφαλαια-
κής Επάρκειας Βάση Κινδύνου (RBC) της MetLife, σύμφωνα με 
τα πρότυπα Εθνικής Ένωσης Επιτρόπων Ασφαλίσεων (NAIC) 
των ΗΠΑ ανήλθε σε 395%  – εξαιρουμένης της American Life 
Insurance Company. Πρόκειται για επίδοση που υπερβαίνει το 
στόχο της εταιρίας για κάλυψη του δείκτη στο 360%. Επίσης, 
σημειώνεται ότι ο συντελεστής περιθωρίου φερεγγυότητας 
της MetLife Ιαπωνίας ανήλθε σε 931% στις 31 Δεκ. 2019. Επι-
σημαίνεται ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν το τέλος του 2019 
και δεν αποτυπώνουν την επίπτωση εξελίξεων και γεγονότων 
που συνέβησαν μετά την περίοδο αυτή. 

● Το μέρισμα των κοινών μετοχών για το δεύτερο τρίμηνο 
του 2020 αυξήθηκε κατά 4,5%, γεγονός που αποτυπώνει τη 
θετική πορεία της  εταιρίας. 

● Παράλληλα, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της MetLife χα-
ρακτηρίζεται από ευρεία διαφοροποίηση, υψηλή ποιότητα και 
επαρκή ρευστότητα.

Θετικές επιδόσεις σημείωσε η MetLife το πρώτο τρίμηνο του 
2020 και στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της 

Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (ΕΜΕΑ). Συγκεκριμέ-
να, στην Ελλάδα οι νέες ετησιοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν 
σε $8,5 εκατ., επίδοση υψηλότερη κατά 5% σε σχέση με το 
σχεδιασμό. Αντίστοιχα, στην περιοχή ΕΜΕΑ, οι νέες ετησιο-
ποιημένες πωλήσεις έφθασαν τα $ 256,3 εκατ., 5% υψηλότερα 
από το στόχο. 

“Η δέσμευσή μας να είμαστε μια εταιρία που λειτουργεί με 
όραμα και σκοπό, είναι ακόμη πιο σημαντική απέναντι στην 
κρίση που βιώνουμε εξαιτίας της πανδημίας. Από την αρχή 
έχουμε εφαρμόσει μια σειρά από μέτρα, προκειμένου να προ-
στατεύσουμε την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων 
μας. Είμαστε δίπλα στους ασφαλισμένους μας, με ευελιξία 
και κατανόηση, για να τους βοηθήσουμε να διαχειριστούν 
αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Ταυτόχρονα, ενισχύουμε την υπο-
στήριξη που παρέχουμε στις τοπικές κοινωνίες. 

Το πρώτο τρίμηνο του 2020 η MetLife σημείωσε ισχυρές 
επιδόσεις, που επιβεβαιώνουν το υγιές οικονομικό της υπό-
βαθρο. Έχουμε εισέλθει σε μια περίοδο αβεβαιότητας, ανα-
πτύσσοντας ωστόσο επιχειρηματική δραστηριότητα που 
χαρακτηρίζεται από χαμηλότερη ένταση κεφαλαίου, διαθέτο-
ντας ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο κατάλληλα τοποθετημένο 
απέναντι στο ενδεχόμενο οικονομικής κάμψης, αλλά και ενι-
σχύοντας ακόμη περισσότερο τη δέσμευσή μας για έλεγχο 
των δαπανών. 

Συνεχίζοντας την εφαρμογή της στρατηγικής μας «Next 
Horizon», δημιουργούμε προϋποθέσεις για τη μακροπρόθε-
σμη επιτυχία της MetLife.” τόνισε ο Michel Khalaf, Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος της MetLife, Inc.

O Γενικός Διευθυντής ΜetLife Ελλάδας και Κύπρου, κ. Κυ-
ριάκος Αποστολίδης δήλωσε επίσης: «Τα αποτελέσματα του 
πρώτου τριμήνου σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ιδιαιτέρως εν-
θαρρυντικά. Παρά τις συνέπειες της πανδημίας, που δημιούρ-
γησαν μία πρωτόγνωρη κατάσταση, η οποία και δεν γνωρί-
ζουμε ακόμη πώς θα εξελιχθεί, η MetLife παρουσίασε θετικά 
αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα,  αποδεικνύοντας το σωστό 
σχεδιασμό των προϊόντων και των υπηρεσιών της, καθώς και 
την εξαιρετική χρηματοοικονομική της υγεία. 

Οι επιδόσεις αυτές δημιουργούν αισιόδοξες προοπτικές για 
το κλείσιμο του έτους και ενισχύουν το αίσθημα της ασφάλει-
ας των πελατών μας, δικαιώνοντας με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο την επιλογή και την εμπιστοσύνη τους στη MetLife. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως και στην Ελλάδα, τόσο ο δι-
οικητικός μηχανισμός όσο και οι συνεργάτες μας, στάθηκαν 
δίπλα στους πελάτες της εταιρείας ακόμη και στην πιο ακραία 
συνθήκη, όπως αυτή της πανδημίας. Συμμετείχαμε έμπρακτα 
στην κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των υγειονομι-
κών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονο-
ϊού, εστιάζοντας στην προστασία των ατόμων που ανήκουν 
σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Αυτή η συνέπεια και αφοσίωσή 
μας αποτυπώνεται στα αποτελέσματά μας, ενισχύοντας την 
αισιοδοξία μας για το μέλλον». 
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Α νοδική τάση για έβδομη συνεχή χρονιά, κατέγρα-
ψαν και το 2019 τα παραγωγικά μεγέθη της Generali 

Hellas. Η εταιρεία έκλεισε τη χρήση 2019 με συνολική πα-
ραγωγή ασφαλίστρων ύψους 217,8 εκατ. ευρώ αυξημένη 
κατά 4,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Για ακόμα μια χρονιά, η Εταιρεία επιτυγχάνει τους πα-
ραγωγικούς στόχους της διατηρώντας σε σταθερά υψη-
λό επίπεδο το μερίδιο αγοράς της το οποίο διαμορφώθη-
κε για το 2019 σε 5,3%.

Η αύξηση της παραγωγής την υπό εξέταση περίοδο, 
προήλθε κυρίως από τον κλάδο Ζωής o οποίος συνεχίζει 
να μεγεθύνεται σημειώνοντας σημαντική άνοδο της τά-
ξης του 11,7%, με την παραγωγή ασφαλίστρων να ανέρ-
χεται στα 103,8 εκατ. ευρώ ενώ ο κλάδος Γενικών Ασφα-
λίσεων παρέμεινε σχεδόν σταθερός, σε σχέση με το 2018 
και την παραγωγή ασφαλίστρων να κυμαίνεται στα 113,9 
εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, ο  κλάδος των Γενικών Ασφαλίσεων συνεχίζει 
να αποτελεί σημαντικό πυλώνα δραστηριοποίησης της 
Εταιρείας κατέχοντας το 52% της παραγωγής, ενώ την 
ίδια στιγμή, ο κλάδος Ζωής που  και αυτή τη χρονιά, πα-
ρουσίασε αξιοσημείωτη δυναμική ανάπτυξης, έφτασε στο 
48%. H παραπάνω ποσοστιαία ανάλυση αποτυπώνει τον 
στρατηγικό στόχο της εταιρείας για ένα ισορροπημένο 
χαρτοφυλάκιο. 

Την ίδια χρονιά τα αποτελέσματα μετά από φόρους της 
Generali διαμορφώθηκαν σε  7,8 εκατ. ευρώ  έναντι  1,8 
εκατ. ευρώ  το 2018 ενώ, τα ίδια κεφάλαια, αυξήθηκαν 
κατά 36,2%, ανερχόμενα στα 94,0 εκατ. ευρώ εκατ.

Για το έτος 2019, η Generali Hellas Α.A.Ε κάλυψε επαρ-
κώς το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεών της που 
απορρέουν από το κανονιστικό πλαίσιο Solvency ΙΙ, χωρίς 
να κάνει τη χρήση μεταβατικών μέτρων κατά τον υπολο-
γισμό της βέλτιστης εκτίμησης των ασφαλιστικών της 
υποχρεώσεων, πέραν της  προσαρμογής λόγω μεταβλη-
τότητας  (volatility adjustment). 

Ο δείκτης φερεγγυότητας SCR αυξήθηκε το 2019  κατά 
16,3 μονάδες σε σύγκριση με το 2018 και ανήλθε στο  
156,9% από το 140,6% ένα χρόνο πριν, ενώ αντίστοιχα ο 
δείκτης φερεγγυότητας MCR διαμορφώθηκε στο 364,1% 
αυξημένος κατά 44 μονάδες από το 320,1% το 2018.

Αναφορικά με τις επιπτώσεις της  ταχείας εξάπλωση 
του COVID-19 στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο,  εξέ-
λιξη που  επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη και στα-
θερότητα, η  Generali παρακολουθεί τις κοινωνικές και 
οικονομικές εξελίξεις, εφαρμόζοντας άμεσα μια σειρά 

πρωτοβουλιών για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης 
επιχειρηματικής της συνέχειας, την προστασία της υγεί-
ας των ανθρώπων που εργάζονται για την Εταιρεία, το 
δίκτυο διανομής και τους πελάτες της.

Σχολιάζοντας  τα αποτελέσματα για τη χρήση 2019, 
της Generali Hellas, 
ο  C h i e f  F i n a n c i a l 
Officer της εταιρείας 
Ηλ ίας Ρήγας δήλω -
σε: «H  Generali  και 
με τα αποτελέσματα 
του 2019, επιβεβαιώ-
νει την ορθότητα των 
στρατηγικών της επι-
λογών. Επιλογές που 
περιλαμβάνονται στο 
νέο τριετές στρατηγι-
κό πλάνο με στόχο την 
αξιοποίηση δυνάμεων 
για ταχύτερη ανάπτυ-
ξη. Οι πυλώνες αυτής 
της στρατηγικής εστι-
άζουν στην: Κερδοφό-
ρο Ανάπτυξη, Αποτε-
λεσματική Διαχείριση 
Κεφαλαίων & Χρηματοοικονομική Βελτιστοποίηση, την 
Καινοτομία & τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό. 

»Ως μέλη ενός παγκόσμιου ασφαλιστικού δικτύου, κα-
ταφέραμε τη χρονιά που μας πέρασε να συμβάλλουμε 
ουσιαστικά προς αυτήν την κατεύθυνση, επιτυγχάνοντας 
σημαντικά τεχνικά και παραγωγικά αποτελέσματα, στη-
ριζόμενοι πρωτίστως στους επαγγελματίες συνεργά-
τες μας ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, στις συνεχείς 
επενδύσεις στις εξελιγμένες τεχνολογικές εφαρμογές 
που αξιοποιούνται, τόσο από το δίκτυο πωλήσεων όσο 
και τους ασφαλισμένους, και στον σχεδιασμό έξυπνων, 
απλών και καινοτόμων ασφαλιστικών υπηρεσιών και προ-
ϊόντων. 

»Τα πολύ ικανοποιητικά αυτά αποτελέσματα του 2019, 
μας επιτρέπουν να διαδραματίσουμε ηγετικό ρόλο στην 
αγορά και  να δώσουμε δυναμικά το «παρών», και στο 
γεμάτο προκλήσεις λόγω πανδημίας νέο περιβάλλον, 
προσφέροντας όχι απλά ασφαλιστικές λύσεις, αλλά ένα 
οικοσύστημα υπηρεσιών που θα υποστηρίζει τους ασφα-
λισμένους στην καθημερινότητά τους και θα τους βοηθά 
να ζήσουν μια καλύτερη ζωή».

tΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ πΟΡΕΙΑ ΕπΙβΕβΑΙΩΝΟΥΝ  
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑπΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

ΤΗΣ Generali γΙΑ ΤΟ 2019

Ηλίας Ρήγας, Chief Financial 
Officer της Generali Hellas
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οίκοΝομίκΑ ΑποτέλέςμΑτΑ

Η Εθνική Ασφαλιστική μέσα σε ένα πρωτόγνωρο οικονομικό 
περιβάλλον, όπως αυτό διαμορφώθηκε από τον Covid-19, 

κατάφερε να σημειώσει οριακή αύξηση της παραγωγής της 
κατά 1,2% το α΄ τρίμηνο του 2020 έναντι της αντίστοιχης πε-
ριόδου του 2019, με τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να 
ανέρχονται σε €174,4 εκ.. Κατά την ίδια περίοδο, τα κέρδη 
προ φόρων, διαμορφώθηκαν σε €2,7 εκ. έναντι €2,3 εκ. το α’ 
τρίμηνο του 2019.

Αναλυτικότερα, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του 
Κλάδου Ζωής, αυξήθηκαν οριακά κατά 0,9%, το α΄ τρίμηνο 
του 2020, ανερχόμενα σε €133,4 εκ. έναντι €132,2 εκ. την 
αντίστοιχη περίοδο του 2019. Αύξηση παραγωγής κατά 2,2% 
κατέγραψαν και οι Κλάδοι Γενικών Ασφαλίσεων, με τα μικτά 
εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ανέρχονται σε €41,0 εκ. έναντι 
€40,1 εκ. το α’ τρίμηνο του 2019, προερχόμενη κυρίως από 
την αύξηση των εργασιών λιανικής του Κλάδου Γενικής Αστι-
κής Ευθύνης.

Τα ίδια κεφάλαια επηρεάστηκαν αρνητικά από την πτώση 
της αξίας των χρηματοοικονομικών επενδύσεων, ως απόρ-

ροια της αβεβαιότητας και των υψηλών ρευστοποιήσεων που 
επέφερε, σε παγκόσμιο επίπεδο, η πανδημία του Covid-19. 
Κατά συνέπεια, τα ίδια κεφάλαια τη Εθνικής Ασφαλιστικής 
κατά την 31 Μαρτίου 2020 διαμορφώθηκαν σε €982,0 εκ., μει-
ωμένα κατά €80,1 εκ. σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 2019 
(€1.062,1 εκ.). Ωστόσο, η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας 
παραμένει θετική, παρά τις προαναφερθείσες μεταβολές.

Η Εθνική Ασφαλιστική παρακολουθεί τις εξελίξεις σε 
συνεχή βάση και προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και τις 
προκλήσεις που δημιούργησε ο νέος κορωνοϊός Covid-19. 
Πρωταρχικό μέλημα της Εταιρίας παραμένει η πλήρης και 
άμεση κατά το δυνατόν κάλυψη του συνόλου των αναγκών 
των ασφαλισμένων της καθώς και η υγεία και ασφάλεια του 
ανθρωπίνου δυναμικού και των συνεργατών της.

Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρία έχει θέσει σε λειτουργία επι-
καιροποιημένο Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business 
Continuity Plan – “BCP”), το οποίο λαμβάνει υπόψη τις ιδι-
αιτερότητες και  αβεβαιότητες σχετικά με την εξέλιξη του 
Covid-19.

αποτέλέσματα έθνικησ ασφαλιστικησ α΄ τριμηνου 2020
«ςταθερή ανοδική πορεία με οριακή αύξηση παραγωγής και κερδοφορίας εν μέσω αρνητικού 

οικονομικού περιβάλλοντος λόγω της πανδημίας του Covid-19»

Η Εθνική Ασφαλιστική με το υψηλό αίσθημα κοινωνικής 
ευθύνης που διαχρονικά την διακρίνει, συνεχίζει να συν-

δράμει με κάθε τρόπο στην κοινή μάχη για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας του κορωνοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της 
χώρας προχώρησε στη δωρεά 60.000 ευρώ προς το «Θε-
αγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης». Με την 
προσφορά του ποσού αυτού, υποστηρίζουμε το έργο του 
«Θεαγενείου» που αφορά στη μείωση των ενδονοσοκομει-
ακών λοιμώξεων και τη θωράκιση του συνόλου των δομών 
του, με τη χρήση ειδικών συσκευών αποστείρωσης του αέρα 
με τεχνολογίες UVC και PCO (φωτοκαταλυτική οξείδωση) 
ως εξής:

● Ενσωμάτωση 10 διατάξεων UVC In Duct σε κεντρικές 
κλιματιστικές μονάδες

● Τοποθέτηση 6 συσκευών τύπου Upper Room σε 6 χει-
ρουργικές αίθουσες

● Τοποθέτηση 9 συσκευών αποστείρωσης του αέρα με 
UVC+PCO στην Πνευμονολογική κλινική

Η δωρεά στο «Θεαγένειο» έρχεται να προστεθεί στις 
πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το τελευταίο διάστημα η 
Εθνική Ασφαλιστική για την ενίσχυση του δημόσιου συστή-
ματος Υγείας αλλά και Εκπαίδευσης, προκειμένου να καλυ-
φθούν οι έκτακτες ανάγκες που έχουν προκύψει εξαιτίας 
της Covid-19.

Η κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της Covid-19 
συνεχίζεται και η Εθνική Ασφαλιστική θα εξακολουθεί να 
διατηρεί ενεργό ρόλο, παραμένοντας πιστή σε μια από τις 
βασικές της αξίες που είναι η διαρκής προσφορά στο κοι-
νωνικό σύνολο.

δωρέα έθνικησ ασφαλιστικησ στο «θέαγένέιο 
αντικαρκινικο νοσοκομέιο θέσσαλονικησ»
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H NN Hellas διοργάνωσε το Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο 
του Δικτύου Πωλήσεων, με θέμα «40 χρόνια κοιτάζου-

με πάντα μπροστά». Το 2020 αποτελεί σταθμό για την 
εταιρία, καθώς γιορτάζει τα σαράντα χρόνια παρουσίας 
και προσφοράς της στην Ελλάδα. Λόγω της πανδημίας, 
το συνέδριο διεξήχθη για πρώτη φορά με ψηφιακή πλατ-
φόρμα τηρώντας τους κανόνες για την αποφυγή των συνα-
θροίσεων. Η εκδήλωση, την οποία παρουσίασε ο Γιάννης 
Στάνκογλου, βράβευσε όπως κάθε χρόνο, τις επιτυχίες του 
Αποκλειστικού Δικτύου της εταιρίας.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, ο καθηγητής κ. Ηλί-
ας Μόσιαλος και Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής της 
Υγείας του London School of Economics, του μεγαλύτερου 
ερευνητικού οργανισμού του βρετανικού πανεπιστημίου, 
παρουσίασε μία άκρως ενδιαφέρουσα και επίκαιρη ομιλία 
για την πορεία της πανδημίας. Παράλληλα, τοποθετήθηκε 
για τις εξελίξεις στον ερευνητικό τομέα καθώς και για τον 
τρόπο συνύπαρξης της Δημόσιας και της Ιδιωτικής Υγείας.

Τη μεγάλη αυτή γιορτή της ΝΝ Hellas έκλεισε ο κ. Δη-
μήτρης Χρόνης, ο κεντρικός ήρωας της νέας διαφημιστι-
κής ταινίας της εταιρίας, ο οποίος, μέσα από την δική του 
αληθινή ιστορία, πέρασε μηνύματα αισιοδοξίας, αναφέρο-
ντας ότι το συστατικό της επιτυχίας είναι η επιμονή και 

η υπομονή μέχρι να 
φτάσεις τους σ τό -
χους σου.

 Η κα Μαρ ιάν να 
Πολιτοπούλου, Πρό-
εδρος & Διευθύνου-
σα Σύμβουλος της 
ΝΝ Ηellas, ανέφερε 
μεταξύ άλλων: «Φέ-
τος, δεδομένων των 
συνθηκών, γιορτά -
σαμ ε ψηφ ιακά μ ε 
το δίκ τυό μας επι-
βραβεύον τας τους 

συνεργάτες μας για την προηγούμενη χρονιά. Με τη 
συμβολή όλων καταφέραμε να γίνουμε πρότυπη εταιρία. 
Kάνουμε πράξη τις Αξίες μας ‘Νοιαζόμαστε, Είμαστε ξεκά-
θαροι, Δεσμευόμαστε’ και στη διαχείριση της πανδημίας 
έχουμε τον άνθρωπο ως προτεραιότητα».

Ο κ. Διονύσης Νοδάρος, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων 
της NN Hellas υπογράμμισε ότι «Στην NN Hellas έχοντας 
εφαρμόσει το νέο λειτουργικό μοντέλο της εταιρίας μας, 
διαθέταμε τις απαραίτητες υποδομές που υποστήριξαν 
αποτελεσματικά το δίκτυο πωλήσεων και τους ασφαλισμέ-
νους μας. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε με το ίδιο υψη-
λό αίσθημα ευθύνης και να είμαστε δίπλα τους, ώστε να 
κάνουν πραγματικότητα ό,τι είναι σημαντικό για εκείνους».

συνέδριο πωλησέων νν ηέllas

40 χρονια κοιταζουμέ παντα μπροστα

Η Μαριάννα Πολιτοπούλου, Πρόεδρος & Διευθύνουσα  
Σύμβουλος της ΝΝ Ηellas
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ΝέΑ ΑςφΑλίςτίκώΝ έτΑίρέίώΝ

H ERGO Ασφαλιστική, πιστή στην αρχή της για τον κεντρικό 
ρόλο που διαδραματίζει η εκπαίδευση στην υποστήριξη 

και ανάπτυξη του θεσμού της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, 
συνεχίζει ακόμα και μέσα στις αντίξοες συνθήκες που επικρα-
τούν τους τελευταίους μήνες στην αγορά μας, να προσφέρει 
στους Συνεργάτες της εναλλακτικούς τρόπους διεξαγωγής 
του ετήσιου εκπαιδευτικού πλάνου της, μέσω Webinar παρου-
σιάσεων.

Έτσι, η Εκπαίδευση της ERGO, αφού προετοίμασε και παρέ-
δωσε στους Συνεργάτες της και τους τρεις Τομείς (Α, Β, Γ) της 
Επαναπιστοποίησης του έτους 2020, για να ολοκληρώσουν τις 
θεσμικές απαιτήσεις του τρέχοντος έτους, ξεφεύγοντας από τα 
συνήθη σεμινάρια προϊόντων και τεχνικών πωλήσεων, δημιούρ-
γησε μια σειρά ειδικών σεμιναρίων webinars με το επίκαιρο και 
πολύ σημαντικό θέμα  «Ψυχική ανθεκτικότητα σε καιρό κρίσης 
και αβεβαιότητας». Στόχος του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι 
να βοηθήσει και να ενδυναμώσει τους Συνεργάτες των Δικτύων 
Πωλήσεων της εταιρείας στην αντιμετώπιση των δυσκολιών και 
της αβεβαιότητας που επέφερε η τελευταία αλλαγή στη ζωή 
μας, η πανδημία του Covid-19. Έχοντας ως βάση θεωρίες σημα-
ντικών σύγχρονων ψυχολόγων, οι συμμετέχοντες αποκτούν τα 
εργαλεία και τα όπλα για να ανακαλύψουν τις ικανότητες τους 
για την επίλυση των ψυχολογικών προβλημάτων και να εμπι-
στευθούν τις δυνάμεις και το ένστικτό τους, στην ανάπτυξη της 
ανθεκτικότητάς τους, ώστε να ενδυναμωθούν και να γίνουν λι-
γότερο επιρρεπείς στην απογοήτευση και το άγχος.

Την ολοκλήρωση του 1ου εκπαιδευτικού κύκλου webinar, σε 
15 ομάδες Συνεργατών που έχουν δηλώσει συμμετοχή, θα ακο-
λουθήσουν παρόμοια σεμινάρια όπως “Διαχείριση του άγχους 
και της αλλαγής σε περίοδο κρίσεων”, αλλά και για σύγχρονα 
θέματα “Digital και Personal Branding”, σε συνδυασμό πάντα 
με την υπενθύμιση των νέων αναβαθμισμένων προϊόντων της 
εταιρείας. 

Ο Διευθυντής του Τομέα Εμπορικών Λειτουργιών της ERGO 
κ. Στάθης Τσαούσης δήλωσε σχετικά: “Κύριο μέλημα μας και 
αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε ως χώρα και αγο-
ρά, είναι να σταθούμε δίπλα στους Συνεργάτες μας και να 
τους προσφέρουμε κάθε είδους υποστήριξη, προσθέτοντας 
αξία στις υπηρεσίες που τους παρέχουμε. Είμαστε ιδιαίτερα 
ευχαριστημένοι που πάνω από 700 Συνεργάτες μας ανταπο-
κρίθηκαν με ιδιαίτερη θέρμη και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στα 
εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια που υλοποιήσαμε μέσω 
διαδικτύου. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό να επενδύουμε 
για ένα αναβαθμισμένο και εκσυγχρονισμένο σύστημα εκπαί-
δευσης, από πλευράς θεματολογίας περιεχομένου και με τη 
χρήση ψηφιακών εργαλείων, για το σύνολο των Συνεργατών 
μας.”

ERGO ΑςφΑλίςτίκη

ΕξΕίΔίκΕΥμΕΝΑ ΔίΑΔίκτΥΑκΑ ΕκπΑίΔΕΥτίκΑ ςΕμίΝΑρίΑ  
(wEbinaRs) γίΑ τοΥς ςΥΝΕργΑτΕς της

Ο Στάθης Τσαούσης, Διευθυντής του Τομέα  
Εμπορικών Λειτουργιών της ERGO 
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Σ ε μια περίοδο εξαιρετικά κρίσιμη για την αξιοπιστία της 
ιδιωτικής ασφάλισης, η INTERAMERICAN επιβεβαίωσε 

τους λόγους της σταθερής εμπιστοσύνης των πελατών 
της καταβάλλοντας συνολικά, κατά το πρώτο τετράμηνο 
του έτους, 79,5 εκατ. ευρώ σε πληρωμές και αποζημιώσεις 
προς ασφαλισμένους της και άλλους δικαιούχους. Αντι-
στοίχως, οι περιπτώσεις που διαχειρίστηκε με καταβολές 
η εταιρεία από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο ανήλ-
θαν σε 142.241. Δηλαδή, σε βάση εργασίμων ημερών, κατά 
μέσο όρο καθημερινά η INTERAMERICAN πλήρωνε κάποιο 
ποσόν σε 1.756 πελάτες της ή δικαιούχους αποζημίωσης.

Ο σύνθετος δείκτης Net Promoter Score (NPS), που η 
εταιρεία παρακολουθεί συστηματικά από το 2014 και έχει 
ανέλθει στο 65 -κατά 17 μονάδες- στο 2019, είναι ενδεικτι-
κός της αναγνώρισης της INTERAMERICAN από το πελα-
τειακό κοινό για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών 
και τη συνέπειά της. Τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά το 
πρώτο τετράμηνο, έρχονται να προστεθούν στα 2,73 δισ. 
ευρώ που η εταιρεία έχει πληρώσει κατά τη δεκαετία της 
οικονομικής κρίσης (2010-2019).

Ειδικότερα, στον κλάδο Ζωής πληρώθηκαν 21,9 εκατ. 
ευρώ σε 6.700 περιπτώσεις για λήξεις συμβολαίων, θα-
νάτους, μόνιμες και πρόσκαιρες ανικανότητες, καθώς και 
εξαγορές, ενώ περιλαμβάνονται και οι ατομικές μηνιαίες 
συντάξεις.

Στον κλάδο Υγείας, οι αποζημιώσεις έφθασαν στα 22 
εκατ. ευρώ σε 71.628 περιπτώσεις. Περιλαμβάνεται όλο το 
φάσμα των καλύψεων από προγράμματα Medisystem και 
Bewell: επισκέψεις, διαγνωστικές πράξεις και νοσηλείες, 
καθώς και επιδόματα ασθενειών. Επίσης, αποζημιώθηκαν 
επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις εκτός συστημάτων 
INTERAMERICAN.

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο δείκτης NPS στην Υγεία παρα-
μένει σημαντικά υψηλός σε σχέση με τα διεθνή standards 
κατά το πρώτο τετράμηνο, ανερχόμενος στις 40 μονάδες. 

Εστιάζοντας στις καλύψεις πρωτοβάθμιας Υγείας, η εται-
ρεία υποδέχθηκε κατά το ίδιο χρονικό διάστημα -παρά τα 
περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας- στα εξωτερικά 
ιατρεία των ιδιόκτητων υποδομών της (γενική κλινική Αθη-
ναϊκή Mediclinic και δύο πολυϊατρεία Medifirst) 31.640 επι-
σκέψεις. Στην κλινική, πραγματοποιήθηκαν 1.673 νοσηλεί-
ες και 1.390 χειρουργικές επεμβάσεις.

Στις Γενικές ασφαλίσεις, η INTERAMERICAN αποζημίω-
σε με 26,6 εκατ. ευρώ 20.378 περιπτώσεις. Ο κλάδος Αυ-
τοκινήτου πλήρωσε 21,1 εκατ. ευρώ, με σχετική μείωση 
περιστατικών λόγω των  περιορισμών στη μετακίνηση. Ο 
δείκτης NPS για τους κλάδους των Γενικών ανήλθε στις 67 
μονάδες, με τον κλάδο Αυτοκινήτου (INTERAMERICAN και 
Anytime) στο 65 και τους άλλους κλάδους: κατοικίας-επι-
χείρησης, αστικών ευθυνών, νομικής προστασίας και λοι-
πούς, στο 83.

Στις Ομαδικές ασφαλίσεις, καταβλήθηκαν 9 εκατ. ευρώ 
σε 43.535 περιπτώσεις για συμβόλαια Ζωής, Υγείας και Γε-
νικών ασφαλίσεων, Medisystem και συνταξιοδοτικά. Στον 
κλάδο, η εταιρεία διαθέτει πελατολόγιο 1.039 επιχειρήσε-
ων.

«Οι πληρωμές και αποζημιώσεις σε αυτή τη δύσκολη 
συγκυρία δείχνουν ότι η INTERAMERICAN παραμένει κο-
ντά στους πελάτες της αποδίδοντας και οικονομική αξία, 
άμεσα και αντικειμενικά σε κάθε απαίτηση. Ωστόσο, απο-
στολή μας είναι να τους παρέχουμε αρκετά περισσότερα 
από την αποζημίωση, βελτιώνοντας με τη συνεχή παρου-
σία και τις υπηρεσίες μας την καθημερινότητά τους. Αυτό 
το στοιχείο αναδεικνύεται ιδιαίτερα κατά την περίοδο της 
υγειονομικής κρίσης και υποστηρίζεται απόλυτα από τη 
σύγχρονη οργάνωση, την προηγμένη ψηφιακή τεχνολο-
γία και τις παροχές προστιθέμενης αξίας του οργανισμού 
μας» τονίζει ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος 
της INTERAMERICAN.

79,5 έκατ. απο την inTeramerican σέ πληρωμέσ ασφαλισμένων  

και δικαιουχων, κατα το πρωτο τέτραμηνο του 2020

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 1ου 4ΜΗΝΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΝ (ΕΚΑΤ. €)

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ 6.700 21,9
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ 71.628 22,0
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 20.378 26,6
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 43.535 9,0
ΣΥΝΟΛΟ 142.241  79,5
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ΑςφΑλίςτίκΑ προγρΑμμΑτΑ

ΕΥΡΩπΗ ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΣΥγΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑγΩΝΙΣΤΙΚΑ πΡΟγΡΑΜΜΑΤΑ 
ΑΣφΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ασφάλιση Κατοικίας
Σε μία περίοδο που οι συνθήκες γύρω μας μεταβάλ-

λονται καθημερινά,  η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, πιστή στη 
δέσμευση για σεβασμό στον πελάτη παρέχει, με σύγχρο-
να και ανταγωνιστικά προγράμματα, ολοκληρωμένες και 
ουσιαστικές λύσεις κάλυψης για πιθανούς κινδύνους που 
απειλούν μία κατοικία.

Με γνώμονα τη φιλική προσέγγιση του πελάτη, με τιμές 
προσιτές και άκρως ανταγωνιστικές αλλά και πληρότητα 
καλύψεων σχεδίασε τα προγράμματά της συνδυάζοντας 
απλουστευμένες διαδικασίες τιμολόγησης και ασφάλισης, 
διαφάνεια, αμεσότητα στη διαδικασία της αποζημίωσης 
και πάντα με τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της ΕΥ-
ΡΩΠΗ Ασφαλιστική.

Στην ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική, κάθε σπίτι αξίζει να είναι 
προστατευμένο. Γιατί μια κατοικία, δεν είναι απλώς ένας 
χώρος διαμονής, αλλά αποδείχθηκε ότι αποτελεί το κατα-
φύγιο σε ότι μας προκύψει.

Προγράμματα Ασφάλισης
Η Εταιρία έχει δημιουργήσει μία ευρεία γκάμα προϊό-

ντων, τα οποία μπορούν να προταθούν ανάλογα με τις ανά-
γκες του κάθε πελάτη:

● Euro Home Economy (Κτίριο ή/και Κτίριο & Περιεχό-
μενο με Σεισμό)

● Euro Comfort Home (Κτίριο ή/και Κτίριο & Περιεχόμε-
νο χωρίς Σεισμό)

● ΕυρωΚατοικία για όλους (Κτίριο με Σεισμό)
●  Euro Κύρια/Εξοχική Κατοικία (Κτίριο ή/και Κτίριο & 

Περιεχόμενο με Σεισμό) καθώς και το
● Full Cover Home (Κατά Παντός Κινδύνου με Σεισμό). 

Ένα μοναδικό προϊόν στην αγορά, που απευθύνεται σε VIP 
πελάτες της εταιρείας.

Που απευθύνονται
Σε ιδιοκτήτες, αλλά και ενοικιαστές κατοικιών που θέλουν 

να ασφαλίσουν το Κτίριο ή/και το Περιεχόμενο της κύριας 
και της εξοχικής κατοικίας τους, άμεσα με ολοκληρωμένα 
προγράμματα και προσιτό κόστος.

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Προγραμμάτων
● Εύρος και πληρότητα καλύψεων
● Ξεκάθαροι όροι
● Ουσιαστική προστασία και εξασφάλιση 

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα Προγραμμάτων
● Προγράμματα σχεδια-

σμένα για να καλύψουν από 
τις πιο απλές έως τις πιο 
σύνθετες ασφαλιστικές ανά-
γκες 

● Μεγάλο εύρος καλύψε-
ων σε προσιτό κόστος

● Κάλυψη σεισμού με ενι-
αίο ασφάλιστρο σε όλη την 
Ελλάδα

● Δυνατότητα προσαρ -
μογής της ασφάλισης στις 
ανάγκες και τις οικονομικές 
προτεραιότητες του ασφα-
λιζόμενου

● Άμεση OnLine τιμολό-
γηση, έκδοση προσφοράς & 
συμβολαίου, μέσω του portal  
συνεργατών της Εταιρίας 

● Ασφαλίζοντας την κα-
τοικία στη ΕΥΡΩΠΗ Ασφα-
λιστική ο πελάτης επωφε-
ληθείτε με έκπτωση 5% στα 
ασφάλιστρα του αυτοκινή-
του του
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ΣΥγΚΡΟΤΗΣΗ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜβΟΥΛΙΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.γ.Α. 

Σ ε Έκτακτη Συνεδρίαση συνήλθε το Δ.Σ. της ΔΥ-
ΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α. μετά την απώλεια του αείμνηστου 

Παύλου Γ. Καρακώστα O.B.E. που διετέλεσε Πρόε-
δρος από την ίδρυση της εταιρίας το 1977.

Με ομόφωνη απόφαση των μελών, το διοικητικό 
συμβούλιο της εταιρίας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα 
ως ακολούθως:

● Δημήτριος Α. Χριστοδουλιάς – Πρόεδρος Δ.Σ. και 
Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

● Γεώργιος Α. Καλπάκος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Δι-
οικητικός & Οικονομικός Διευθυντής, Εκτελεστικό 
Μέλος.

● Κίμων - Ρεϊνίερ Θ. Ευσταθόπουλος – Εντεταλμέ-
νος Σύμβουλος, Επιχειρησιακός & Τεχνικός Διευθυ-
ντής, Εκτελεστικό Μέλος.

● Αναστάσιος Κ. Μάρκου – Αναλυτής Πληροφορια-
κών Συστημάτων, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

● Δανάη Π. Καρακώστα – Επιχειρηματίας, Μη Εκτε-
λεστικό Μέλος.

● Ιωάννης Θ. Κοσμέας – Οικονομολόγος, Αναλογι-
στής, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

● Παναγιώτης Κ. Παναγιωτόπουλος – Οικονομολό-
γος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

● Λεωνίδας Ι. Παπαγεωργίου – Δικηγόρος, Ανεξάρ-
τητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

Το Δ.Σ. υπό την Προεδρία του Δημητρίου Α. Χριστο-
δουλιά θα συνεχίσει την υγιή ανάπτυξη της εταιρίας, 
αναδεικνύοντας την έννοια του Πολιτισμού και της 
Αλληλεγγύης ως συστατικού στοιχείου της ιδιωτικής 
ασφάλισης.

O Δημήτριος Α. Χριστοδουλιάς,  Διευθύνων Σύμβουλος  
της ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική

Μ ήνυμα ενότητας και συσπείρωσης της ασφαλιστικής δια-
μεσολάβησης για περαιτέρω πρωτοβουλίες και ενέργειες 

που αφορούν τον κλάδο προέκυψε από τη συνάντηση του προ-
έδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Ι. Χατζη-
θεοδοσίου και του γενικού γραμματέα κ. Δ. Γαβαλάκη με τους 
προέδρους της ΕΑΔΕ και των Σωματείων μελών της, κ. Ι. Τοζα-
κίδη ( ΕΑΔΕ και ΠΣΣΑΣ ), κ. Π. Μιχαλόπουλο (ΠΟΑΔ), κυρία Θ. 
Γουργούλη (ΠΣΑΣ) και κ. Μ. Τζωρτζωρή (ΣΕΜΑ).

Κατά τη συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία 
του Ε.Ε.Α., αναδείχθηκε η συσπείρωση, επιβεβαιώθηκε η σύ-
μπλευση, και τονίστηκε η συμπόρευση όλων των συντελεστών 
της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σε νέες διεκδικήσεις με 
μοναδικό γνώμονα την αναβάθμιση του κλάδου και την ακόμη 
μεγαλύτερη προβολή του ρόλου και της παρουσίας που έχει 
στην εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.

Συμφωνήθηκε η σημασία μιας ισχυρής Ενιαίας Πανελλαδικής 
Εκπροσώπησης καθώς και η περαιτέρω θεσμική θωράκιση του 
κλάδου μέσα από τη συσπείρωση των Σωματείων και την κοινή 
τους θεσμική παρουσία.

Με την κοινή παραδοχή ότι ο κλάδος είναι ισχυρά ενωμένος, 
και έτοιμος να προχωρήσει σε νέες προκλήσεις, διευκρινίστη-
κε από τους εκπροσώπους του Ε.Ε.Α. ότι θα βρεθεί λύση για 
όσους δικαιούνται και δεν έχουν πάρει ακόμα το επίδομα των 
800 ευρώ.

Έγινε ενημέρωση για τις πρωτοβουλίες του Επιμελητηρίου, 
και προσδιορίστηκε ότι θα πραγματοποιηθεί η Συνδιάσκεψη του 
κλάδου με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης.

Επισημάνθηκε ότι θα συνεχιστούν από το Ε.Ε.Α. τα σεμινάρια 
εκπαίδευσης με ελεύθερη συμμετοχή από όλη τη χώρα, ενώ έγι-
νε αναφορά σε σειρά άλλων θεμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Συζητήθηκαν επιγραμματικά και η ενδεχόμενη δημιουργία 
Επαγγελματικού Ταμείου του κλάδου, διάφορες ενέργειες για τη 
θωράκισή του, όπως και η αναγκαία ομογενοποίηση και η ενιαία 
διεκδίκηση των αιτημάτων του, και η υποστήριξη των προτάσεών 
του, μέσα από μια ισχυρή καθολική φωνή που θα εκφράζει κάθε 
τοπικό σωματείο, κάθε όργανο και κάθε φορέα εκπροσώπησης 
της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Σε αυτή την εποικοδομητική συνάντηση οι πρόεδροι των Σω-
ματείων εξέθεσαν τις απόψεις τους, σε ειδικά και γενικά θέματα 
του κλάδου και των μελών τους, τοποθετήθηκαν στα τρέχοντα 
και συμφώνησαν για τις επόμενες κοινές ενέργειες έχοντας δι-
ασφαλίσει σε κάθε ενιαία διεκδίκηση την υποστήριξη του Ε.Ε.Α.

Να σημειωθεί όπως τονίστηκε, ότι όλα όσα αναφέρθηκαν και 
οι όποιες επόμενες καίριες κινήσεις θα αποτελέσουν αρχικώς 
θέμα διαλόγου θα ληφθούν αποφάσεις και ακολούθως ως ενι-
αία πρόταση των Σωματείων θα έχει τη δεδηλωμένη αρωγή του 
Επιμελητηρίου.

συνάντηση σωματείων ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης στο έ.έ.α. και κοινές 

αποφάσεις για το μέλλον
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σέ αναΒαθμιση του μηχανογραφικου τησ συστηματοσ 
προχωρaέι η aig στην έλλαδα

Η AIG (Υποκατάστημα Ελλάδας) βρίσκεται στην τελική 
ευθεία αναβάθμισης του μηχανογραφικού της συστή-

ματος, το οποίο θα ενεργοποιηθεί την 1η Ιουλίου 2020.  Η 
εν λόγω αναβάθμιση έρχεται σε συνέχεια της πρόσφα-
της επένδυσης της AIG στην Ελλάδα και έχει στόχο την 
προαγωγή του ποιοτικού επιπέδου των υπηρεσιών και 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών και πελατών 
της.  Παράλληλα, είναι η πρώτη αναβάθμιση μηχανογραφι-
κού συστήματος που πραγματοποιείται στην Ευρώπη από 
τον Όμιλο AIG και βασίστηκε στην αναπτυξιακή πορεία της 
ασφαλιστικής αγοράς και την ποιότητα του χαρτοφυλακί-
ου της AIG στην Ελλάδα.  

Σε συνδυασμό με την έναρξη λειτουργίας του νέου 
‘Portal’ στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι εργαζόμενοι και συνερ-
γάτες της AIG στην Ελλάδα θα έχουν ένα εξαιρετικά χρή-
σιμο εργαλείο άντλησης πληροφοριών, ενώ ταυτόχρονα 
θα υπάρχει η δυνατότητα ολοκλήρωσης διαδικτυακά όλων 
εκείνων των ασφαλιστικών εργασιών που είναι απαραίτη-
τες για τη συνεργασία τους με την AIG. 

Σε σχέση με τη νέα επένδυση της AIG  και την εγκα-
τάσταση του νέου μηχανογραφικού συστήματος ο κος. 
Giuseppe Zorgno, Country Manager της AIG Europe S.A. 
(Υποκατάστημα Ελλάδας), δήλωσε σχετικά:  «Το νέο σύ-
στημα αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη που δείχνει η 
AIG Europe στην αγορά της Ελλάδας και θα αποτελέσει 
εφαλτήριο για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας στον 
κλάδο των Ασφαλειών. Στην AIG πιστεύουμε ότι πρέπει να 
προσαρμοζόμαστε στις νέες ανάγκες της εποχής, με γνώ-
μονα πάντα την εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών 
μας. 

Η νέα τεχνολογική μας πλατφόρμα θα μας δώσει τη 
δυνατότητα να παρέχουμε στους πελάτες μας σύγχρονα 
προϊόντα και υπηρεσίες ασφαλειών με τον πλέον αποτελε-
σματικό τρόπο.»

Σχετικά με την AIG:  
Η American International Group Inc.

H AIG είναι ένας κορυφαίος διεθνής ασφαλιστικός οργα-
νισμός που ιδρύθηκε το 1919 και σήμερα παρέχει Γενικές 
Ασφαλίσεις, Προϊόντα Ζωής και Συνταξιοδότησης, Ασφά-
λιση Ενυπόθηκων Δανείων και άλλες χρηματοοικονομικές 
Υπηρεσίες σε πελάτες σε περισσότερες από 100 χώρες 
και δικαιοδοσίες. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας είναι 

σχεδιασμένα για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους 
ιδιώτες να προστατέψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, 
να τους παρέχουν τα μέσα να διαχειριστούν ενδεχόμενους 
κινδύνους και να καλύψουν τις συνταξιοδοτικές τους ανά-
γκες. Η AIG είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας 
Υόρκης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της AIG Ελλάδος, Giuseppe Zorgno
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Η Groupama Ασφαλιστική, έγινε η πρώτη 
ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα που 

έλαβε τη διεθνή βεβαίωση ISO 19600 για την 
αποτελεσματική εφαρμογή, παρακολούθηση 
και συντονισμό του Συστήματος Διαχείρισης 
Κανονιστικής Συμμόρφωσής της μετά από 
επιτυχή έλεγχο που διενεργήθηκε από τον 
ανεξάρτητο οργανισμό ελέγχου και επιθεώ-
ρησης TÜV AUSTRIA Hellas.

Καινοτομώντας –για μία ακόμη φορά- για 
τα δεδομένα του ασφαλιστικού κλάδου και 
έχοντας ως εφόδιο την εταιρική της κουλ-
τούρα που προωθεί την κανονιστική συμ-
μόρφωση σε όλα τα επίπεδα, η Groupama 
Ασφαλιστική ικανοποίησε πλήρως τις απαι-
τήσεις των υφιστάμενων διεθνών προτύπων 
συμμόρφωσης. 

Ο Michel Montbertrand, Επικεφαλής της 
Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης δή-
λωσε πως η απόφαση για τον προγραμμα-
τισμό της πιστοποίησης IS0 19600: 2014 
εντάσσεται στο πλαίσιο πρωτοβουλιών συ-
νεχούς βελτίωσης που υποστηρίζονται από 
τη Διοίκηση της Εταιρείας και ως μέτρο για 
την έγκαιρη και αποτελεσματική προσαρμο-
γή στις συνεχώς αναδυόμενες ανάγκες του ασφαλιστικού 
κλάδου που προέρχονται από κανονιστικές παρεμβάσεις. 

Η ύψιστη προτεραιότητα της Μονάδας Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης, είναι η συνεχής ενίσχυση της 
εταιρικής κουλτούρας που προωθεί την κανο-
νιστική συμμόρφωση και την παροχή ποιοτι-
κών και σύγχρονων υπηρεσιών προσανατολι-
σμένων στις ανάγκες των πελατών.

Μετά και την αποτελεσματική ολοκλήρωση 
της διαδικασίας επιθεώρησης και την κατά-
κτηση της εν λόγω πιστοποίησης, η εταιρεία 
αποδεικνύει περίτρανα ότι η αρχή της υπευ-
θυνότητας βρίσκεται στο επίκεντρο της άρι-
στα παρεχόμενης εξυπηρέτησης προς τους 
ασφαλισμένους της. Παράλληλα, κάθε ενδιαφερόμενο μέ-
ρος αλλά και οι αρμόδιες εποπτικές και ελεγκτικές αρχές, 
αντιλαμβάνονται ότι, στο πρόσωπο της Groupama Ασφα-
λιστικής, θα συναντήσουν έναν συνομιλητή που σέβεται 
και συμμορφώνεται με τις κείμενες αρχές και διαδικασίες.   

Ο Χρήσ τος Κάτσ ιος, δ ι ευθύνων σύμβουλος της 
Groupama Ασφαλιστικής, δήλωσε σχετικά: «Με ιδιαίτερη 
χαρά υποδεχθήκαμε την είδηση ότι η Groupama Ασφαλι-

στική πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
χορήγησης της πιστοποίησης ISO 19600 
αναφορικά με το Σύστημα Διαχείρισης Κα-
νονιστικής Συμμόρφωσής της. Η υψηλού 
επιπέδου λειτουργία και εξυπηρέτηση των 
πελατών μας ανέκαθεν συνοδευόταν από 
την απαρέγκλιτη τήρηση των αρχών της ποι-
ότητας και της διαφάνειας. Ωστόσο, όταν η 
σφραγίδα ενός έγκυρου οργανισμού επιθε-
ώρησης, όπως η TÜV AUSTRIA Hellas, επιβε-
βαιώνει αυτό που πάντα γνώριζες, δε μπορεί 

παρά να μην είσαι περήφανος για τους ανθρώπους με τους 
οποίους καθημερινά συνεργάζεσαι. Στην περίπτωσή μας, 
η τυπική πιστοποίηση δεν παραμένει κενό γράμμα και εύ-
χομαι η εργασιακή μας κουλτούρα να συνεχίσει, και στο 
μέλλον, να αντανακλά εξίσου τις εταιρικές μας αξίες».

grouPama ασφαλιστικη: η πρωτη ασφαλιστικη έταιρέια 
στην έλλαδα μέ πιστοποιηση iso:19600 
για την κανονιστικη τησ συμμορφωση

Ο Χρήστος Κάτσιος, διευθύνων σύμβουλος της Groupama Ασφαλιστικής
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Η αβεβαιότητα, η αστάθεια και οι πρωτόγνωρες συνθή-
κες που δημιούργησε η πανδημική κρίση επιδείνωσαν 

σημαντικά τις δυσκολίες που ήδη αντιμετώπιζαν οι ευάλω-
τες κοινωνικά ομάδες. Κατανοώντας την ανάγκη για άμεση 
φροντίδα, οι εθελοντές της ΑΧΑ πρόσφεραν, με τη στήρι-
ξη της Εταιρείας, 108 πακέτα τροφίμων:

● Σε 12 οικογένειες με ανήλικα τέκνα που βρίσκονται 
κάτω από το όριο της φτώχειας

● Σε 150 άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση αστεγίας 
– ορατής ή μη.

● Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μεταμόρφω-
σης που αποτελεί σταθερό αρωγό 350 οικογενειών.

Πιστή στη δημιουργία συνεργειών για τον πολλαπλασι-
ασμό του κοινωνικού αποτυπώματος με κάθε δράση της, η 
ΑΧΑ συνεργάστηκε στενά με:

● Τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση Μπορούμε που αποτε-
λεί στρατηγικό σύμμαχό της σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης και καταπολεμά τη σπατάλη του περισσευούμενου φα-
γητού, δρώντας υπέρ της αξιοποίησής του για κοινωφελή 
σκοπό σε όλη την Ελλάδα.

● Την Emfasis Foundation που λειτουργεί σύμφωνα με 
τις καινοτόμες αρχές της Κοινωνικής Εργασίας στο Δρόμο 

(social streetwork), στηρίζοντας κοινωνικά ευάλωτες ομά-
δες και πολίτες που βιώνουν πολλαπλές μορφές αστεγίας.

● Τον Δήμο Μεταμόρφωσης που έχει δημιουργήσει από 
το 2017 Κοινωνικό Παντοπωλείο για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού απο-
κλεισμού.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μέρος του πλάνου 
Έμπρακτης Στήρι-
ξης 360° που έχει 
ήδη ανακοινώσει η 
Α Χ Α με σ τόχο να 
συνεισφέρει σφαι-
ρικά σ την κάλυψη 
αναγκών που προ -
κύπτουν από τη δύ-
σκολη παρούσα συ-
γκυρία, και αφορούν 
σ την κοινωνία, σε 
τομείς της οικονομί-
ας που πλήττονται, 
στους πελάτες και 
σ τους ανθρώπους 
της.

ΟΙ ΕθΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΧΑ ΣΤΗΡΙζΟΥΝ 
ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΙΚΟγΕΝΕΙΕΣ ΚΙ ΑΣΤΕγΟΥΣ

η εθελοντική ομάδα της ΑΧΑ ενώνει δυνάμεις με τις οργανώσεις μπορούμε  
και Emfasis Foundation και το Δήμο μεταμόρφωσης και προσφέρει 108 πακέτα τροφίμων 

σε οικογένειες και άστεγους.
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W ebcast με θέμα “Lead through disruption: Modeling 
a sustainable organization” διοργάνωσε η AON στις 

4 Ιουνίου, με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών. Στο 
webcast συζητήθηκε η επόμενη μέρα της πανδημίας σε 
σχέση με τη στρατηγική των επιχειρήσεων διαφορετικών 
κλάδων (βιομηχανία, ασφαλιστικός κλάδος, τουρισμός, 
μάδα, λιανεμπόριο) και την επιχειρησιακή συνέχεια.

Στη διαδικτυακή συζήτηση, με άξονες τις εμπειρίες 
σημαντικών κλάδων και επιχειρήσεων στην περίοδο του 
lockdown και τις προσαρμογές των στρατηγικών και των 
επιχειρηματικών τους μοντέλων, συμμετείχαν ο Κάρο-
λος Σαΐας, Διευθύνων Σύμβουλος, Interasco, ο Γιάννης 
Βασιλάτος, General Manager – Digital Transformation 
Of f icer, Euroli fe FFH, η Μαρία Λαζαρίμου, Strategic 
Communications Consultant της Viohalco και Σύμβου-
λος Επικοινωνίας, Ελληνική Παραγωγή, η Νίκη Σμυρ-
νή, Founder, Travelgems, ο Μίνωας Μωυσής, Founding 
Partner, Synergon Partners, ο Μάνος Γερακίνης, Fine 
Luxurier και Founder, Manos Gerakinis Parfums, ο Γιώρ-
γος Παναγιωτίδης International Commerce Advisor και 
Consultant for South America, The Caribbean Council, η 
Ρένα Μπαρδάνη, Πρόεδρος, ΕΛΙΝΥΑΕ, ο Γιάννης Ασπιρ-
τάκης, General Manager, ErgoProlipsis και ο Ανδρέ -
ας Κουτούπης, AON Team Member, Governance, Risk, 
Compliance & Internal audit Services Expert. Σύντομο χαι-
ρετισμό απηύθυνε κατά την έναρξη του webcast, ο Γιώρ-
γος Κεντούρης, Αντιπρόεδρος της AON Solutions Greece 
SA ενώ τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Αλε-
ξάνδρα Λεφοπούλου.

Συνοπτικά, τα συμπεράσματα είναι τα εξής:
■ Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον ασφαλιστικό 

κλάδο στις ειδικές συνθήκες που διαμόρφωσε η πανδη-
μία, υπήρξε αποτελεσματικός και σε βάθος συμβάλλο-
ντας αποτελεσματικά στην υιοθέτηση νέων μοντέλων ερ-
γασίας αλλά και την ενίσχυση των δικτύων ιδιαίτερα της 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, η επένδυση στο cyber 
risk αλλά και την εκπαίδευση με σύγχρονα ψηφιακά ερ-
γαλεία.

■ Η τρέχουσα συγκυρία με αφορμή το χώρο της Υγείας 
ανέδειξε για μια ακόμη φορά την ανάγκη ανάπτυξης συ-
μπράξεων Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).

■ Η υιοθέτηση της τηλεργασίας, η ανάπτυξη νέων συ-
μπεριφορών, η έμφαση στην επικοινωνία με νέες προσεγ-
γίσεις όπως για παράδειγμα, ο συνδυασμός επιστήμης 
και πολιτικής προστασίας προκειμένου να ενημερωθούν 
οι πολίτες, αποτελούν παραδείγματα νέων προσεγγίσεων 
κατά τη διάρκεια της κρίσης.

■ Η πανδημία διαμόρφωσε δύσκολες συνθήκες και για 
τον κλάδο της μεταποίησης. Η απομόνωση, το κλείσιμο 
των συνόρων, ο περιορισμός των εισαγωγών μας δίδαξαν 
τη σπουδαιότητα που έχει η αυτονομία και η εγχώρια πα-
ραγωγή προϊόντων.

■ Η επικοινωνία στις επιχειρήσεις της μεταποίησης-βι-
ομηχανίας επικεντρώθηκε, στη διάρκεια του covid, στην 
εσωτερική ενημέρωση σχετικά με τα θέματα Υγιεινής 
και Ασφάλειας και παράλληλα στους πελάτες και στους 
stakeholders που ανησυχούσαν για τη βιωσιμότητα της 
εταιρείας ή τη δυνατότητα να παραδοθούν τα προϊόντα 
στην ώρα τους.

■ Το να ακολουθεί ένα brand τις αξίες του σε κρίσιμες 
περιόδους όπως αυτή που διανύουμε, είναι καθοριστικής 
σημασίας για τη σχέση του με τους καταναλωτές. Το δω-
ρεάν περιεχόμενο αποτελεί την καλύτερη διαφήμιση και 
δημιουργεί ενσυναίσθηση για ό,τι κάνει ένα brand, ενώ οι 
αλλαγές και τα νέα προϊόντα θα πρεπει να είναι καινούρια 
αλλά όχι μακριά από το DNA μιας εταιρείας.

■ Σταθερές προς αυξανόμενες αναμένεται να παρα-
μείνουν οι δαπάνες για την υγεία, τα φάρμακα, τα παιδιά 
και τα είδη πρώτης ανάγκης στην πρωτη περίοδο μετά 
το lockdown (έρευνα της Synergon Partners και της Ipsos 
Opinion). Έντονη αναμένεται να είναι η τάση μείωσης των 
δαπανών για διακοπές και ταξίδια καθώς και για ασφα-
λίσεις και δάνεια. Αποτελεί ζητούμενο να διευκρινιστεί 
σε επόμενη έρευνα εάν αυτή η τάση αφορά την δαπάνη 
για νέες ασφαλίσεις και δάνεια ή για τα ήδη υπάρχοντα. 
Σχετικά με τις τάσεις για κατανάλωση στους επόμενους 
6 μήνες σε διαρκή αγαθά φαίνεται πως έχει ενσωματωθεί 
στους καταναλωτές η τάση για κατανάλωση από απόστα-
ση. Η επόμενη μέρα αναμένεται να πλήξει περισσότερο 
την αγορά του αυτοκινήτου/μηχανής και τα ακίνητα (ανα-
καίνιση κατοικίας, αγορά επίπλων κλπ).

η έπομένη μέρα τησ Βιωσιμησ οργανωσησ
πως σχεδιάζουν κλάδοι και επιχειρήσεις στρατηγική και business continuity
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■ Το Διεθνές εμπόριο δέχτηκε σημαντικό πλήγμα με 
το lockdown. Το γεγονός αυτό αναμένεται να επιδράσει 
ιδιαίτερα σε σχέση με τις εμπορικές οδούς και τα εμπο-
ρεύματα που αφορούν τα βασικά είδη διατροφής. Οι εισα-
γωγές και εξαγωγές αναμένεται να αλλάξουν ριζικά μέσα 
στο επόμενο διάστημα. Οι χώρες που θα καταφέρουν να 
σώσουν την τοπική βιομηχανία και παραγωγή, θα καταφέ-
ρουν να διατηρήσουν τις εξαγωγές τους.

■ Ειδικότερα, ο κλάδος της μόδας ακολουθεί τις εξε-
λίξεις της βιομηχανίας. Το πρόβλημα που ανέκυψε μετά 
το lockdown αφορά στην παραγωγική διαδικασία, με συ-
νέπειες στην παράδοση προϊόντων ή πρώτων υλών. Το 
lockdown δημιούργησε σημαντικές δυσκολίες στις εισα-
γωγές και εξαγωγές. Παράλληλα, οξύνει το πρόβλημα των 
κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων καθώς η παραγω-
γή των περισσότερων fashion brands συνδέεται με χώρες 
της Ασίας και της Αφρικής.

■ Μια από τις άμεσες συνέπειες της πανδημίας για τη 
βιομηχανίας της μόδας αναμένεται να είναι η τάση των 
fashion brands να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο στο 
τελικό προϊόν καθώς και η στροφή στα best sellers προϊό-
ντα πωλήσεων και την έμμεση διαφήμιση (προβολή ενός 
brand μέσα από τις αξίες του ή στο πλαίσιο ενός σκοπού).

■ Οι εσωτερικοί ελεγκτές, οι οποίοι εν μέσω της παν-
δημίας, ανέδειξαν τον συμβουλευτικό τους ρόλο συμμε-
τείχαν παραγωγικά στην διαχείριση της κρίσης για τις 
εταιρείες και παρέμειναν ουσιαστικά χρήσιμοι σε θέματα 
διαχείρισης των κινδύνων, προσφέροντας tailor made υπη-
ρεσίες.

■ Οι κίνδυνοι στη μετά covid-19 εποχή, έχουν αλλάξει 
με αποτέλεσμα την αντίστοιχη αλλαγή στην ιεράρχηση 
του συνόλου των κινδύνων και η βαθμολόγησή τους. Ο 
εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να επισκοπήσει το πλάνο 
ελέγχου που είχε διαμορφώσει στο τέλος του έτους 2019 
και να το αναδιαμορφώσει βάσει των αναγκών που αναδεί-
χθηκαν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2020.

■ Στην επόμενη μέρα, τα θέματα Υγιεινής και Ασφάλει-
ας αποτελούν για τις επιχειρήσεις, βασική προτεραιότητα 
και μέρος του σχεδιασμού τους σε σχέση με την επιχειρη-
σιακή συνέχεια.

μίΝΕττΑ ΑςφΑλίςτίκη

ΥποςτηρίζΕί τη ΔρΑςη ΔΕίπΝο 
ΑγΑπης γίΑ τοΥς ΑςτΕγοΥς

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική, στο πλαίσιο των ενεργειών 
Κοινωνικής Υπευθυνότητας, συνέβαλε στο έργο της 

δράσης «Δείπνο Αγάπης», προσφέροντας τα γεύματα της 
προηγουμένης εβδομάδας για 250 άστεγους.

Το «Δείπνο Αγάπης» είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε 
το Δεκέμβριο του 2014 και πραγματοποιείται, δύο φορές 
την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη βράδυ στο κέντρο 
της Αθήνας, για συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. 
Ιδιαίτερα σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας 
(Covid-19), η οποία 
δυσχεραίνει ακόμα 
περισσότερο την κα-
θημερινότητα τους, η 
στήριξη των ατόμων 
που στερούνται την 
στέγη είναι ακόμη πιο 
σημαντική.

Η ΜΙΝΕΤΤΑ δεσμεύ-
εται ότι θα συνεχίσει 
να συνεισφέρει σε ου-
σιαστικές ενέργειες 
προσφοράς που στο-
χεύουν στη βελτίωση 
της καθημερινότητας 
ευπαθών ομάδων συ-
μπολιτών μας.
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Τ ο 40% των επιχειρήσεων δε διαθέτει διαδικασίες υπο-
στήριξης των εργαζομένων, σύμφωνα με τον Δημήτρη 

Καλούδη, Head, Employee Benefits (Ομαδικές Ασφαλί-
σεις) της MATRIX Brokers, της ηγετικής ελληνικής μεσιτι-
κής εταιρίας – μέλος του Ομίλου Howden.  

Σε σχετική έρευνα που πραγματοποίησε η Howden απο-
καλύφθηκε πως το 40% των επιχειρήσεων δε διαθέτει δι-
αδικασίες υποστήριξης των εργαζομένων με οικονομικά 
προβλήματα. Και αυτό παρά το γεγονός ότι το συντριπτι-
κό 96% των εργοδοτών ήταν πεπεισμένο ότι ένα ποσοστό 
του προσωπικού τους αντιμετώπιζε τέτοια σοβαρά ζητή-
ματα. 

Οι εργαζόμενοι, σήμερα περισσότερο από ποτέ, χρει-
άζεται να νιώθουν οικονομικά ασφαλείς, προσθέτει η 
Cheryl Brennan, Επικεφαλής του Corporate Consulting του 
τομέα Employee Benefits & Wellbeing της Howden. 

Είναι γεγονός ότι η ανησυχία που προκαλεί η οικονο-
μική ανασφάλεια στους εργαζόμενους έχει σοβαρές επι-
πτώσεις στην ψυχική και σωματική τους υγεία και κατ’ 
επέκταση στην παραγωγικότητά τους. 

“Σε περιόδους κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι ανη-
συχούν για την υγεία τους”, υπο-
γραμμίζει η Cheryl Brennan “το 
επιπρόσθετο βάρος της οικονομι-
κής ανασφάλειας, μπορεί να τους 
απορρυθμίσει πλήρως. Σε αυτήν 
την κρίσιμη στιγμή είναι ουσιαστι-
κή η στήριξη από τον εργοδότη 
τους, στήριξη που πρέπει να εστιά-
ζει στη σωματική και ψυχική υγεία, 
αλλά και στο ευ ζην. Γίνεται επομέ-
νως προφανές ότι είναι αναγκαία η 
δυναμική προσέγγιση και των δύο 
αυτών σημαντικών παραμέτρων, με 
έμπρακτες ενέργειες, που διασφα-
λίζουν ότι το προσωπικό μιας επι-
χείρησης θα βγει αλώβητο από την 
παρούσα κρίση”. 

“Στην Ελλάδα, οι εργοδότες συ-
νήθως συνδέουν την εξασφάλιση 
του ευ ζην των εργαζομένων μιας 
επιχείρησης αποκλειστικά με την 
αύξηση του μισθολογικού κόστους, 
δηλαδή με επιβάρυνση των οικονο-
μικών αποτελεσμάτων τους, κάτι 
που είναι αβάσταχτο, ειδικά για τις 
επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από 

τη κρίση”, αναφέρει ο Δημήτρης Καλούδης. 
Υπάρχουν, όμως, εναλλακτικές; Σύμφωνα με τον επικε-

φαλής των Ομαδικών Ασφαλίσεων της MATRIX Brokers, 
η παροχή στους εργαζόμενους προγραμμάτων ομαδικής 
ασφάλισης που εστιάζουν στην υγεία ή στη σύνταξη, όχι 
μόνον επηρεάζει ελάχιστα το μισθολογικό κόστος, αλλά 
αποτελεί και μέσο σημαντικής φορολογικής ελάφρυνσης. 

Παράλληλα, οι ασφαλισ τικές εταιρίες έχουν ήδη 
εμπλουτίσει τα προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης με 
νέες παροχές πρόληψης και ευεξίας, συνδυάζοντας έτσι 
τις υψηλού επιπέδου ασφαλιστικές υπηρεσίες με επιπλέ-
ον κίνητρα (πρόληψη, άθληση κ.ο.κ.) που στόχο έχουν να 
συμβάλλουν θετικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των εργαζομένων.

“Ευτυχώς, σήμερα, πολλοί εργοδότες αρχίζουν να αντι-
λαμβάνονται τα οφέλη και την ανάγκη προσφοράς ομα-
δικής ασφάλισης στους εργαζόμενους, ως μίας έμμεσης 
αμοιβής, που ενισχύει παράλληλα το αίσθημα της ασφά-
λειας και αποφασίζουν είτε να διαθέσουν κονδύλια για τη 
παροχή της ή να τα αυξήσουν προκειμένου να βελτιώσουν 
τις παροχές”, καταλήγει ο Δημήτρης Καλούδης.  

Η έρευνα της REBA
Στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων 

έρευνας, που διενεργήθηκε από 
την Reward & Employee Benefits 
Association (REBA), με αντικείμε-
νο τον αντίκτυπο της πανδημίας 
COVID-19, η Cheryl Brennan υπο-
γραμμίζει ότι μεγάλος αριθμός ερ-
γοδοτών προσανατολίζονται στο 
να προσφέρουν στήριξη στο προ-
σωπικό τους, να ενισχύσουν δηλα-
δή τους εργαζόμενους, όχι μόνον 
σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε 
επίπεδο ευ ζην. Οι πρωτοβουλίες 
αυτές προγραμματίζονται παράλ-
ληλα με σημαντικές αυξήσεις στην 
δαπάνη για ομαδικές και άλλου εί-
δους ασφαλίσεις.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το 
62% των επιχειρήσεων παρείχε 
στους εργαζόμενους εκπαίδευση 
επί οικονομικών θεμάτων, το 31% 
χρηματοοικονομικές συμβουλές, 
ενώ αρκετοί είναι οι εργοδότες 
που είτε συζητούν είτε έχουν ήδη 

covid-19: έπιτακτικη αναγκη η οικονομικη          ασφαλέια των έργαζομένων

Ο Δημήτρης Καλούδης, Head, Employee 
Benefits της MATRIX Brokers
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ΘέμΑτΑ έπίκΑίροτητΑς

Ο Γιώργος Κοντόπουλος, CFO της MATRIX Insurance & 
Reinsurance Brokers, τιμήθηκε με την εξαιρετική διάκρι-

ση «10 Best CFOs of 2020» από το αμερικανικό περιοδικό τε-
χνολογίας Industry Era, σε αναγνώριση της σημαντικής του 
συμβολής στην τεχνολογική αναβάθμιση του Ομίλου, αλλά 
και στην αύξηση της κερδοφορίας του.

Στη διάρκεια των εννέα ετών που συνεργάζεται με τη 
MATRIX, ο κ. Κοντόπουλος έχει καταφέρει να δημιουργήσει 
ένα ισχυρό Οικονομικό Τμήμα, με αξιόλογους συνεργάτες, το 
οποίο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη ραγδαία ανάπτυ-
ξη του Ομίλου, τόσο γεωγραφικά όσο και σε επίπεδο παρεχό-
μενων προϊόντων και υπηρεσιών. Λειτουργώντας με ακεραι-
ότητα και εφαρμόζοντας διαφανείς διαδικασίες, συνέβαλε 
στην οικοδόμηση και τη διατήρηση αποδοτικών σχέσεων 
εντός και εκτός του Ομίλου. Η υιοθέτηση των πλέον αξιόπι-
στων εφαρμογών (Microsoft Navision, Power BI, ERP κ.ά.) και η 
προσαρμογή τους στη λειτουργία των θυγατρικών του Ομίλου 
σε τρεις διαφορετικές χώρες έδωσε τη δυνατότητα για άρτια 
επικοινωνία και άμεση ενημέρωση τόσο της διοίκησης όσο και 
των συνεργατών της MATRIX.

Η στρατηγική συνεργασία της MATRIX με τον Όμιλο 
HOWDEN το 2019 πυροδότησε σημαντικές εξελίξεις, οδηγώ-
ντας στην εξαγορά της ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεσίτες Α.Ε. -της θυγατρι-
κής εταιρίας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης της Τράπεζας 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ- και πρόσφατα στην ολοκλήρωση της συνένωσης 
των Ομίλων HOWDEN και MATRIX. Η συνεισφορά του κ. Κο-
ντόπουλου στην επιτυχή αντιμετώπιση των σύνθετων προκλή-
σεων που περιλαμβάνουν τέτοιου μεγέθους επιχειρηματικές 

κινήσεις ήταν καθορι-
στική.

Σχολιάζοντας την 
τιμητική του βράβευ-
ση, ο κ. Κοντόπουλος 
επεσήμανε: «Διανύ-
ουμε μ ία περίοδο, 
κατά την οποία ο ι 
CFOs οφείλουν να 
είναι πλήρως ενημε-
ρωμένοι για όλες τις 
διαθέσιμες τεχνολο-
γικές μεθόδους και 
τα πλέον εξελιγμένα 
εργαλεία, προκειμέ-
νου να διαφοροποιή-
σουν τον τρόπο που 
αξιοποιούν τα δεδο-
μένα και να συμβά-
λουν τα μέγιστα στον 
σωστό στρατηγικό 
σχεδιασμό της διοί-
κησης. H διασύνδεση 
διαφορετικών πηγών δεδομένων μέσω του Power BI, π.χ., μας 
επιτρέπει να διοχετεύουμε πολύτιμες πληροφορίες στους συ-
νεργάτες μας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να τοποθετούν 
ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς κινδύνους πιο γρήγορα 
και πιο αποτελεσματικά».

δημιουργήσει ένα ειδικό Τα-
μείο στήριξης για τα μέλη 
του προσωπικού τους που 
επλήγησαν σοβαρά από την 
πανδημία. 

Ένα ακόμη σ ημαν τ ικό 
εύρημα είναι ότι το ένα τέ-
ταρτο των εργοδοτών που 
συμμετείχαν στην έρευνα 
έχει αυξήσει σημαντικά το 
κονδύλ ι που αφορά σ το 
πρόγραμμα στήριξης των 
εργαζομένων, το ένα όγδοο 
(13%) έχει αυξήσει τη δαπά-

νη που αφορά στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής, πάντα για το 
προσωπικό της επιχείρησης, και ένα 8%, δηλαδή ο ένας 
στους δώδεκα εργοδότες, παρέχει, για πρώτη φορά, τέ-
τοιου είδους υπηρεσίες. 

Όπως τονίζει η Cheryl Brennan “είναι πολλοί είναι οι ερ-
γαζόμενοι που σήμερα αισθάνονται αποσταθεροποιημέ-
νοι. Κάποιοι ανησυχούν για το εισόδημά τους, άλλοι για 
το πως η κρίση θα επηρεάσει τις αποταμιεύσεις τους και 
τα συνταξιοδοτικά τους προγράμματα. Η ίδια η έρευνα 
αποδεικνύει, ότι μέχρι και την πρόσφατη πανδημία οι ερ-
γοδότες έδιναν ελάχιστη σημασία στις αγωνίες, αλλά και 
στη εξασφάλιση συνθηκών ευημερίας για τους εργαζόμε-
νους, κατάσταση που ελπίζουμε ότι, μετά τον COVID-19, 
θα αλλάξει προς το καλύτερο”.
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διάκριση γιώργου κοντόπουλου

Ο Γιώργος Κοντόπουλος, CFO της 
MATRIX Insurance & Reinsurance 
Brokers

Η Cheryl Brennan, Επικεφαλής 
του Corporate Consulting του 
τομέα Employee Benefits & 
Wellbeing της Howden
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Ο Γιάννης Τοζακίδης, Ιδρυτικός 
μέλος & Διευθύνων Σύμβουλος 
της Liberty Insurance Agents

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ liberty inSurance aGentS

Α γαπητοί συνάδελφοι, φίλες & φίλοι,
Μετά από 40 συναπτά έτη αφοσίω-

σης και ενεργής δράσης στον ασφαλιστι-
κό κλάδο, θελήσαμε μαζί με την κα Βίλλυ 
Κωνσταντακοπούλου να ιδρύσουμε μία 
νέα εταιρεία ανεξάρτητης ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης με πολυκαναλική δομή 
που να ανταπορκίνεται στην διαχρονιική 
φιλοσοφία της ομάδας στην οποία παρα-
μείναμε πιστοί όλα αυτά τα χρόνια.

Επιγέννημα του Agency Management 
System, η Liberty Insurance Agents βασί-
ζει την ανάπτυξή της κυρίως σε Managers, 
υιοθετώντας το στοιχείο της ελεύθερης 
επιλογής. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι 
για τους αξιόλογους managers που έχουμε 
ήδη στην ομάδα μας.

Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και 
επιθυμούμε οι συνεργάτες μας να είναι 
απελευθερωμένοι από δεσμεύσεις και να 
υποστηρίζονται διαρκώς και εμπράκτως, 
τεχνολογικά και εκπαιδευτικά. Δεν ξεκινάμε να δοκιμάζουμε 
αλλά εφαρμόζουμε και βελτιστοποιούμε όσα μάθαμε τα τε-
λευταία 40 χρόνια.

Κατανοώντας τις αυξανόμενες απαιτήσεις της εποχής 
έχουμε εντάξει στο δυναμικό μας την κα Φανή Θεοφανίδου, 
εξειδικευμένο στέλεχος Μάρκετινγκ με πολύτιμες γνώσεις 
σε σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και τεχνολογικές 
εξελίξεις καθώς και εξωτερικούς συνεργάτες / εταιρείες για 
την υποστήριξη των δομών μας.

Πιο συγκεκριμένα:
● Σε επίπεδο συνεργατών πρεσβεύουμε το “Οι άνθρωποί 

μας, η δύναμή μας!”
● Το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελεί τον βασικό πυρήνα 

γύρω από τον οποίο αναπτύσσεται και εδραιώνεται η φιλοσο-
φία και το όραμά μας.

● Η Ομάδα μας υιοθετεί στην οικογένεια της, έμπειρους 
και πιστοποιημένους συμβούλους, ικανούς να χειρίζονται 
σύγχρονα  εργαλεία, με στόχο την καλύτερη ανάλυση και 
κάλυψη των αναγκών του πελάτη.

● Η επιλογή και η ανάπτυξη των ανθρώπων μας γίνεται 
με άξονα το επαγγελματικό ήθος, τη διαχρονικότητα και την 
όρεξή τους για δουλειά αλλά και τη δια βίου εκπαίδευση ακο-
λουθώντας κανόνες συστηματικής αξιολόγησης και διαφάνει-
ας με σύγχρονα εργαλεία.

● Επενδύουμε στη νέα γενιά με εντατικές προσπάθειες 
και ολοκληρωμένες διαδικασίες στελέχωσης. Αλλάζουμε τις 
ζωές των ανθρώπων μέσα από την εξειδίκευση, διαδραστικά 
μοντέλα εκπαίδευσης και παράλληλη συνεργασία με πιστο-
ποιημένους φορείς.

Τα παραπάνω βεβαίως έχουν πλήρη 
εφαρμογή και στις σχέσεις που αναπτύσ-
σουμε με έμπειρους Ασφαλιστικούς Διαμε-
σολαβητές και Συμβούλους. Με τεχνολο-
γικές δομές φιλικές στη διαμεσολάβηση, 
κλίμα αλληλοσεβασμού και εμπιστόσυνης, 
ελεύθερες συμβάσεις και οργανωμένες δο-
μές, συνεργαζόμενοι με τις μεγαλύτερες 
ασφαλιστικές εταιρείες, ενθαρρύνουμε 
τoυς συνεργάτες μας να δώσουν τον καλύ-
τερό τους εαυτό, δημιουργικά και αποτελε-
σματικά.

Κάτω από την ομπρέλα της Liber ty 
Insurance Agents ενώνουμε τις γενιές που 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Ασφα-
λιστικής αγοράς, προσφέροντας στους 
έμπειρους Ασφαλιστικούς Συμβούλους την 
εξειδίκευση και στους νέους την ευκαιρία 
σταδιοδρομίας. Σαν ομάδα χαράσσουμε 
τον δικό μας δρόμο και πράττουμε αυτό 
που θέλουμε και όχι αυτό που μπορούμε.

Προτεραιότητά μας είναι να αλλάξουμε τις ζωές των συ-
νεργατών μας, βοηθώντας τους να διασφαλίσουν τα όνειρα 
και την αξιοπρέπεια των συμπολιτών μας.

Σεβόμενοι την προσωπικότητα, τις γνώσεις και τις δεξιότη-
τες των έμπειρων και νέων συνεργατών μας προσαρμόζουμε 
την εκπαίδευσή μας στις ανάγκες των προσώπων και όχι τους 
ανθρώπους στην εκπαίδευσή μας!

Σε επίπεδο πελάτη, δεν επιθυμούμε να είμαστε απλά όσο 
καλύτεροι μπορούμε, αλλά κυρίως χρήσιμοι για όσους μας 
εμπιστεύονται. Δεν πουλάμε συμβόλαια. Τολμάμε να μιλή-
σουμε για αυτά που δεν θέλει να ακούσει πολλές φορές ο 
πολίτης με βασικούς πυλώνες:

● Την προστασία ζωής
● Το υπέρτατο Αγαθό της Αξιοπρέπειας, δηλαδή την υγεία
● Τη Διασφάλιση της περιουσίας των Ελλήνων
● Τις Επιχειρηματικές ασφαλίσεις & Επενδυτικές λύσεις
Με Συστηματική και Ολοκληρωμένη προσέγγιση σε επί-

πεδο ανάλυσης αναγκών του πελάτη και με τη χρήση δικών 
μας εργαλείων, θέλουμε να προσφέρουμε πραγματικές ου-
σιαστικές λύσεις. Φιλοδοξία μας είναι να χτίσουμε άρρηκτες 
σχέσεις εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας και σιγουριάς ως καταπί-
στευμα ελεύθερης επιλογής και αλήθειας.

Αξίζει να θυμόμαστε πάντα, ότι Επιλογή σημαίνει Ελευθε-
ρία! Συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, να «είμαστε 
κοντά στους ανθρώπους».

Με εκτίμηση,
Γιάννης Τοζακίδης
Ιδρυτικός μέλος & Διευθύνων Σύμβουλος 
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ΝέΑ ΑςφΑλίςτίκώΝ έτΑίρέίώΝ

Μ ια νέα αναβαθμισμένη έκδοση της 
εφαρμογής για κινητά και tablet 

«Ydrogios Agent»  παρέχει στους συνερ-
γάτες της – ασφαλιστικούς διαμεσολα-
βητές η Υδρόγειος Ασφαλιστική.

Εμπλουτισμένη με πληθώρα νέων δυ-
νατοτήτων και με ένα ιδιαίτερα φιλικό 
περιβάλλον πλοήγησης, η εφαρμογή 
αποτελεί ένα πολυδύναμο εργαλείο στα 
χέρια των ασφαλιστικών διαμεσολαβη-
τών, μεταφέροντας ουσιαστικά το γρα-
φείο τους στο κινητό ή το tablet τους.

Έχοντας ήδη στη διάθεσή τους την 
επίβλεψη και διαχείριση του χαρτοφυ-
λακίου τους, την αποστολή των συμ-
βολαίων του πελάτη και τη λήψη ηλε-
κτρονικών υπογραφών, οι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές της Υδρογείου Ασφα-
λιστικής, πλέον μπορούν να εκτελούν 
όλο το φάσμα των καθημερινών τους 
εργασιών και να εξυπηρετούν τους πε-
λάτες τους ψηφιακά, από το κινητό ή το 
tablet τους, άμεσα και εύκολα! Περνάμε, 
λοιπόν, σε μια νέα εποχή που εκτός των άλλων τους προ-
σφέρει την εύληπτη ενημέρωση για τα στατιστικά τους 
στοιχεία, την ολοκληρωμένη διαχείριση της διαδικασίας 
έκδοσης συμβολαίων και την άμεση αποστολή και διεκπε-
ραίωση αιτημάτων προς την εταιρεία.

Ορισμένες από τις προηγμένες δυνατότητες που προ-
σφέρει η εφαρμογή της Υδρογείου Ασφαλιστικής στους 
χρήστες είναι:

αΆμεση καθημερινή ενημέρωση για τα στατιστικά στοι-
χεία παραγωγής, δείκτη ζημιών, την επίτευξη των στόχων 
του κανονισμού πωλήσεων.

● Αναλυτική τιμολόγηση και δημιουργία αίτησης ασφά-

λισης οχήματος.
● Απεικόνιση και διαχείριση συμβολαίων όλων των κλά-

δων.
● Εύκολη λήψη ηλεκτρονικών υπογραφών συνεργάτη 

και πελάτη.
● Έξυπνη σάρωση και αποστολή δικαιολογητικών εγ-

γράφων προς την εταιρεία χωρίς την ανάγκη φυσικής 
εκτύπωσης και διακίνησης αυτών.

● Εύκολη αποστολή στον πελάτη, μέσω email ή οποιασ-
δήποτε εγκατεστημένης chat εφαρμογής, ειδοποίησης 
πληρωμής ασφαλίστρων, υπογεγραμμένης αίτησης, εγ-
γράφου πληροφοριών προϊόντος (IPID) και συμβολαίου.

● Γρήγορη αποστολή αιτημάτων προς οποιοδήποτε 
τμήμα της εταιρείας και παρακολούθηση της εξέλιξης 
αυτών μέσω ειδοποιήσεων στο κινητό / tablet.  

● Πρόσβαση σε όλο το αρχείο των εγκυκλίων, ενημερώ-
σεων, οδηγιών και χρήσιμων εντύπων της εταιρείας, κ.α.

Η εφαρμογή «Ydrogios Agent» είναι διαθέσιμη για τους 
συνεργάτες της Υδρογείου Ασφαλιστικής από το   Google 
Play Store, για χρήστες συσκευών Android και το Apple 
Store, για χρήστες συσκευών iOS. 

Η εφαρμογή αποτελεί ένα πολυδύναμο 
εργαλείο στα χέρια των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών

«ydrogios agenT»
το aPP για τουσ ασφαλιστικουσ διαμέσολαΒητέσ τησ 

υδρογέιου ασφαλιστικησ σέ νέα έμπλουτισμένη έκδοση
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Η INTERAMERICAN, έχοντας οργανώσει ένα σύστημα 
ολοκληρωμένης διαχείρισης της υγείας για τις ανά-

γκες των ασφαλισμένων της, εφαρμόζει πολιτική συνε-
χούς βελτίωσης και αναβάθμισης της ασφάλισης και των 
υπηρεσιών που παρέχει, με έμφαση στην πρωτοβάθμια 
περίθαλψη. Η εταιρεία ετοιμάζεται για ένα νέο άνοιγμα 
στις υπηρεσίες υγείας, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις 
τόσο του Γιάννη Καντώρου, Διευθύνοντος Συμβούλου όσο 
και του Γιώργου Βελιώτη, Γενικού Διευθυντή Ασφαλίσεων 
Ζωής και Υγείας. Τα πολυϊατρεία για τις πρωτοβάθμιες  
υπηρεσίες αποτελούν ένα στρατηγικό πλεονέκτημα της 
INTERAMERICAN, μοναδικό στην ελληνική ασφαλιστική 
αγορά.  Έχοντας επενδύσει σε ιδιόκτητες υποδομές, η 
εταιρεία σχεδιάζει την περαιτέρω ανάπτυξή τους, ώστε να 
ενισχύσει περισσότερο την καθετοποίηση της διαχείρισης 
και εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων της και να ελέγξει 
αποτελεσματικότερα την ποιότητα των υπηρεσιών. Έτσι, 
μετά τη δημιουργία του δεύτερου πολυϊατρείου Μedifirst 
στα βόρεια προάστια της Αθήνας  προχωρεί στο επόμενο 
ανάλογο βήμα σε έναν ακόμη μεγάλο δήμο της Αττικής, 
το Περιστέρι. Σημειώνεται ότι το πρώτο Μedifirst λειτουρ-
γεί από το 2002 στα νότια προάστια, ενώ λειτουργεί με τα 
εξωτερικά ιατρεία της για την πρωτοβάθμια περίθαλψη και 
η γενική κλινική Αθηναϊκή Μediclinic, στο κέντρο της Αθή-
νας.

Στο σύστημα υγείας της INTERAMERICAN, κομβικός εί-
ναι ο ρόλος και του πανελλαδικά αναπτυγμένου Δικτύου 
Υγείας για την υποστήριξη των ασφαλισμένων της εταιρεί-
ας με προγράμματα υγείας, τόσο του καινοτόμου Bewell 
όσο και των προγραμμάτων Medisystem. Το Δίκτυο αριθμεί 
σήμερα 1.388 επίλεκτους ιατρούς, 742 χειρουργούς με ει-
δική σχέση συνεργασίας, 255 συνεργαζόμενα διαγνωστι-
κά κέντρα -περιλαμβανομένων και των ακτινολογικών και 
μικροβιολογικών εργαστηρίων- και 32 νοσηλευτικές μο-
νάδες. Ακόμη, περιλαμβάνει και τις ιδιόκτητες υποδομές 
στην Αθήνα: την Αθηναϊκή Mediclinic και τα δύο πολυϊα-
τρεία Medifirst. Οι ιδιόκτητες υποδομές συμπληρώνονται 
από τις υπηρεσίες Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας και τη Γραμ-
μή Υγείας 1010.

Σε περίπτωση που σε κάποια περιοχή δεν υπάρχει για-
τρός του Δικτύου Υγείας της INTERAMERICAN, μιας από 
10 βασικές ειδικότητες (κατά κανόνα, σε νησί ή σε ορι-
σμένους νομούς της ελλαδικής περιφέρειας), τότε κάθε 
ασφαλισμένος της εταιρείας που κατοικεί εκεί , μπορεί να 
επισκεφθεί γιατρό της επιλογής του. Οι 10 βασικές ειδι-
κότητες είναι: του παθολόγου, παιδίατρου, δερματολόγου, 
ορθοπαιδικού, γυναικολόγου, καρδιολόγου, οφθαλμίατρου, 
ωτορινολαρυγγολόγου, ενδοκρινολόγου και γαστρεντερο-
λόγου. Η αποζημίωση του ασφαλισμένου για ανάλογες επι-

σκέψεις και ιατρικές πράξεις γίνεται απολογιστικά και στα 
όρια που προβλέπονται από το συμβόλαιό του. Η εν λόγω 
ρύθμιση διεύρυνσης των ειδικοτήτων για ιατρικές πρά-
ξεις εκτός του εταιρικού Δικτύου Υγείας, αφορά σε προ-
γράμματα ασφάλισης Medisystem και στα προγράμματα 
«Bewell - Ιατροί & Διαγνωστικές εξετάσεις».

Η INTERAMERICAN, που πρώτη εισήγαγε στην αγορά 
και τα ετησίως ανανεούμενα ασφαλιστήρια, παρουσίασε 
το 2019 παραγωγή ασφαλίστρων στην υγεία 109,5 εκατ. 
ευρώ, με καταβολές αποζημιώσεων υγείας που έφθασαν 
στα 57,3 εκατ. ευρώ. Το πελατολόγιό της αριθμεί περίπου 
190 χιλιάδες ασφαλισμένους υγείας με ατομικά και ομα-
δικά συμβόλαια. Η εταιρεία αξιοποιεί, επιπλέον, το συ-
γκριτικό πλεονέκτημα της άντλησης τεχνογνωσίας από τη 
μητρική ACHMEA, τον μεγαλύτερο ιδιωτικό ασφαλιστικό 
οργανισμό υγείας πανευρωπαϊκά, καθώς επίσης από τις δι-
εθνείς συμπράξεις της (ΕURAPCO, International Federation 
of Health Plans). 

Κατά το πρώτο τετράμηνο φέτος, παρά τα περιοριστι-
κά μέτρα λόγω της πανδημίας, η INTERAMERICAN δέχθη-
κε στα εξωτερικά ιατρεία των ιδιόκτητων υποδομών της 
28.006 επισκέψεις. Στην κλινική, πραγματοποιήθηκαν 1.715 
νοσηλείες και 1.525 χειρουργικές επεμβάσεις. Αξιοσημείω-
τη είναι η δυναμική ανάπτυξης εργασιών του νέου Medifirst 
στα βόρεια προάστια της Αθήνας, που με 15 τμήματα ειδι-
κοτήτων και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας γε-

η inTeramerican έστιαζέι στισ πρωτοΒαθμιέσ 
υπηρέσιέσ υγέιασ μέ ιδιοκτητέσ υποδομέσ

Ανάπτυξη πολυϊατρείων και είσοδος στην τηλεϊατρική
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νιάς στα διαγνωστικά τμήματά του (μαγνητικής τομογρα-
φίας, ψηφιακής ακτινογραφίας, ψηφιακής μαστογραφίας, 
μέτρησης οστικής πυκνότητας, υπερήχων/triplex), αποτε-
λεί πρότυπο στην αλυσίδα πολυϊατρείων που σχεδιάζει να 
αναπτύξει η INTERAMERICAN.

Εξ αποστάσεως έλεγχος με το medi ON
Παράλληλα, η εταιρεία έχει εντείνει το ενδιαφέρον της 

για την ψηφιακή υγεία και την τηλεϊατρική. Η αντιμετώπι-
ση της υγειονομικής κρίσης, ώθησε την INTERAMERICAN 
και σε πρωτοποριακές κινήσεις εξ αποστάσεως ελέγχου/
διαχείρισης συμπτωμάτων COVID-19, με τη λειτουργία της 
πλατφόρμας medi-ON. Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή 
ελέγχου συμπτωμάτων που έχει επικυρωθεί επιστημονικά, 
με ακρίβεια 91,3%. Νοσοκομεία και ινστιτούτα σε Ευρώπη 
και Αμερική συνεχίζουν σταθερά τις κλινικές μελέτες για 
την ακρίβεια των αξιολογήσεων. Η εφαρμογή έχει πραγμα-
τοποιήσει μέχρι σήμερα 4.000.000 αξιολογήσεις συμπτω-
μάτων, οι οποίες μέσω της μηχανικής μάθησης (machine 
learning) εξελίσσουν τον αλγόριθμο και βελτιώνουν διαρ-
κώς την ακρίβεια των απαντήσεων σε οποιοδήποτε σύ-
μπτωμα υγείας.

Τα στοιχεία που συμπληρώνει ο ασθενής στην πλατφόρ-
μα medi-ON είναι απόρρητα και η INTERAMERICAN δεν 
έχει καμία πρόσβαση σε αυτά, συνεπώς δεν επηρεάζουν 
τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που ο ίδιος διαθέτει στην 
εταιρεία. Οι μοναδικές δυνατότητες του medi-ON το καθι-

στούν ιδιαίτερα χρήσιμο σε γονείς και οικογένειες, φοιτη-
τές, εργαζομένους και σε κάθε πολίτη που είναι ανοικτός 
στη χρήση εφαρμογών για κινητό τηλέφωνο ή τάμπλετ, 
ενώ η διαδικασία χρήσης περιλαμβάνει πολύ απλά βήματα 
για τον ασφαλισμένο.

Το πρότυπο πολυϊατρείο Medifirst στο Μαρούσι
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Τ ο νέο μανιφέστo με τίτλο “Generali Caring Ecosystem” 
παρουσιάζει σε Πελάτες και Συνεργάτες της η εται-

ρεία, εγκαινιάζοντας μία νέα εποχή φροντίδας και προ-
στασίας. Βασισμένο στο στρατηγικό της στόχο να απο-
τελεί τον Δια Βίου Εταίρο όσων την εμπιστεύονται, η 
Generali σχεδίασε ένα μοντέλο ασφάλισης 360°, όπου:

● ασφαλιστικά προγράμματα, 
● έξυπνα εργαλεία εξυπηρέτησης, 
● ψηφιακές εφαρμογές και 
● υπηρεσίες, που εκτείνονται πέρα από τον χώρο της 

ασφάλισης, 
αλληλοεπιδρούν παρέχοντας μία συνολική λύση που 

απαντά σε κάθε σύγχρονη ανάγκη. Το νέο ολιστικό μοντέ-
λο λειτουργίας της Generali, αξιοποιεί την τεχνολογία για 
να ενσωματώσει λύσεις, που ανταποκρίνονται στις ανά-
γκες των Πελατών και των Συνεργατών της υπό μία ενιαία 
αξία, τη φροντίδα.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Η Generali θέτει αξιολογικά κριτήρια κατά τον σχεδι-
ασμό των προγραμμάτων της, ώστε να παρέχει στους 
πελάτες της ολοκληρωμένες και ευέλικτες ασφαλιστι-
κές λύσεις που απαντούν στις ανάγκες τους για κάλυψη, 
ασφάλεια και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Παράλ-
ληλα, καθιστά τις λύσεις αυτές ακόμη πιο αποδοτικές με 
ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές- apps, που επιταχύνουν 
και διευκολύνουν τις διαδικασίες εξυπηρέτησης των αι-
τημάτων τους, σε όλα τα στάδια της ασφαλιστικής τους 
διαδρομής.

ΠΡΟΛΗΨΗ
Εγκαινιάζοντας μία νέα αποχή στην ασφάλιση, η οποία 

δε σχετίζεται με τον κίνδυνο αλλά δημιουργεί αξία στην 
καθημερινή ζωή των πελάτων, η Generali προάγει την 
πρόληψη και την ευεξία. Ταυτόχρονα, προσφέρει εφαρμο-
γές και περιεχόμενο προορισμένα να δίνουν συμβουλές, 
προσωποποιημένα κίνητρα για την ενεργή διαχείριση της 
υγείας τους και πρακτικές, που μπορούν να εφαρμοστούν 
σε μικρή ή σε μεγάλη κλίμακα για μια καλύτερη ποιότητα 
ζωής σε όλα τα επίπεδα. Χαρακτηριστικά της πρόληψης 
και της προστασίας  ενσωματώνονται σε διαφορετικά επί-
πεδα κάλυψης και διαφορετικές κατηγορίες καλύψεων, σε 
όλα τα προγράμματα και τις υπηρεσίες της.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Διευρύνοντας συνεχώς τις παροχές της προς τους πε-

λάτες, η Generali συνάπτει συνεργασίες με εξειδικευμέ-
νους παρόχους από διαφορετικούς κλάδους και παρέχει, 
όχι απλώς ασφαλιστική κάλυψη, αλλά πρόσβαση σε έναν 
κόσμο υπηρεσιών ευ ζην και υγείας. 

Μέσω του νέου οικοσυστήματος της Generali ο κατα-
ναλωτής δεν αντιμετωπίζεται μονοδιάστατα αλλά ολιστι-
κά. Η εξυπηρέτηση και οι υπηρεσίες δε σταματούν στην 
αγορά μίας ασφαλιστικής κάλυψης, αλλά ακολουθούν τον 
πελάτη σε διαφορετικές φάσεις της ζωής του και της επα-
φής του με την εταιρεία. 

Με στόχο να κάνει την εμπειρία του πελάτη πιο ευχάρι-
στη και λειτουργική, εμπλουτίζει το οικοσύστημα με υπη-
ρεσίες, που εκτείνονται

πέρα από την ασφαλιστική κάλυψη ή απορρέουν από 
την αρχική ανάγκη. Για παράδειγμα, δεν περιορίζεται στην 
παροχή ενός δικτύου γιατρών, αλλά διευκολύνει την πρό-
σβαση σε αυτό μέσα από την παροχή ψηφιακών εργαλεί-
ων τηλεϊατρικής. Δεν παρέχει μόνο νοσοκομειακή κάλυψη, 
αλλά λαμβάνει υπόψη πώς επηρεάζει αυτό το γεγονός την 
καθημερινότητα του πελάτη και παρέχει δυνητικές λύσεις 

για να τον διευκολύνει.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η εταιρεία, έχοντας επενδύσει σημαντικά σε σύγχρονη 
υλικοτεχνική υποδομή και σε ψηφιακά τεχνολογικά εργα-

Generali carinG inSurance ecoSySteM
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λεία, έχει ψηφιοποιήσει την πλειοψηφία των ενεργειών, 
που σχετίζονται τόσο με τη διαδικασία ασφάλισης όσο 
και με την ενεργοποίηση των ασφαλιστικών καλύψεων για 
τους πελάτες. O Ασφαλιστικός Σύμβουλος έχει τη δυνα-
τότητα να ολοκληρώσει πολλαπλές εργασίες, εξυπηρετώ-
ντας το σύνολο των πελατών του,  μέσα από το e-γραφείο 
που του προσφέρει το ψηφιακό περιβάλλον του OneView. 
Mε τη βοήθεια της Generali ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος 
έχει πρόσβαση σε τεχνολογικά εργαλεία αιχμής, που δι-
ευκολύνουν την καθημερινή του εργασία και δίνουν ώθηση 
στην παραγωγικότητά του. 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ & TAXYTHTA ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
Έχοντας επενδύσει επί μακρό χρονικό διάστημα στον 

ψηφιακό και οργανωσιακό της μετασχηματισμό, η Generali 
κατάφερε να απλοποιήσει χρονοβόρες γραφειοκρατικές 
διαδικασίες. Με την εισαγωγή end-to-end ψηφιακών δι-
αδικασιών όπως το e-policy απλουστεύει και επιταχύνει 
όλα τα στάδια έκδοσης ασφαλιστηρίου. Έτσι, παρέχει μία 
seamless εμπειρία εξυπηρέτησης στον πελάτη και επιτρέ-
πει στον Συνεργάτη να αφοσιωθεί στον συμβουλευτικό 
του ρόλο. 

Επίσης, χάρη στη δημιουργία ψηφιακών εργαλείων δι-
αχείρισης, τα οποία παρέχει δίνει τη δυνατότητα στο Συ-
νεργάτη να ανταποκρίνεται άμεσα, 24/7 στα αιτήματα των 
πελατών από όπου κι αν βρίσκεται και να παρακολουθεί 
την πορεία των αιτημάτων τους. Η εξυπηρέτηση επιταχύ-
νεται, η ικανοποίηση του πελάτη αυξάνεται και το αίσθημα 
εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας προς τον Ασφαλιστικό Σύμ-
βολο ενισχύεται.

Όπως τονίζει ο CEO της Generali, Πάνος Δημητρίου: 
«Σε έναν αβέβαιο και ταχέως εναλλασσόμενο κόσμο η 
απλότητα και η ενσυναίσθηση είναι τα χαρακτηριστικά 
που κάνουν την Generali  να ξεχωρίζει. Ως ένας Lifetime 
Partner, που δεν δίνει απλώς μία υπόσχεση να είναι δίπλα 
στους ασφαλισμένους τη στιγμή ενός δυσάρεστου συμ-
βάντος, αλλά αποτελεί συνοδοιπόρος σε κάθε τους βήμα 
και τους βοηθά να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Η καθημε-
ρινή μας προσπάθεια εστιάζει στο να είμαστε «απλοί κι 
έξυπνοι» στην προσέγγιση μας και στις διαδικασίες μας, 
σε έναν κόσμο σύνθετο κι απαιτητικό. Να συνδυάζουμε 
την τεχνολογική καινοτομία με τη φροντίδα και την εξα-
τομικευμένη συμβουλευτική, μέσα από ένα δίκτυο επαγ-
γελματιών ασφαλιστικών συμβούλων και να απαντάμε στις 
προκλήσεις που αναδύονται κάθε μέρα, ενσωματώνοντας 
την πρόληψη και την ουσιαστική φροντίδα σε κάθε μας 
υπηρεσία».

Generali carinG inSurance ecoSySteM
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Ο Πάνος Δημητρίου, CEO της Generali
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Η Υδρόγειος Ασφαλιστική έλαβε διεθνή πιστοποίηση 
για το ολοκληρωμένο Σύστημα Επιχειρησιακής Συ-

νέχειας που έχει εκπονήσει και εφαρμόζει, με στόχο την 
απρόσκοπτη λειτουργία της και την παροχή υψηλού επι-
πέδου ασφαλιστικών υπηρεσιών υπό οποιεσδήποτε συν-
θήκες.

Οι σχετικές διαδικασίες υλοποιήθηκαν εσωτερικά 
από στελέχη της εταιρείας, η δε αξιολόγηση έγινε από 
τον ανεξάρτητο, διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης 
ISONIKE Ltd. και η Υδρόγειος Ασφαλιστική πιστοποιήθηκε 
σύμφωνα με το ISO 22301:2019, το πλέον αναγνωρισμένο 
διεθνές πρότυπο συστημάτων διαχείρισης επιχειρησια-
κής συνέχειας.

Η πιστοποίηση αποτελεί αναγνώριση της διαχρονικής 
επένδυσης της εταιρείας στον κρίσιμο αυτό τομέα και 
της αποτελεσματικότητας του σχεδίου επιχειρησιακής 
συνέχειας που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει. Το σχέδιο 
εστιάζει στην προληπτική θωράκιση της ανθεκτικότητας 
της εταιρείας απέναντι σε κάθε είδους έκτακτα γεγονό-
τα που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της και 

υλοποιείται μέσα από ένα πλέγμα κατάλληλων πολιτικών 
και διαδικασιών, συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού, 
τακτικών επιχειρησιακών ασκήσεων καθώς και σημαντι-
κών επενδύσεων σε τεχνολογία και σύγχρονα συστήματα 
ανάκαμψης. Το σχέδιο αξιοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία 
και κατά την τρέχουσα συγκυρία του Covid-19.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Υδρογείου Ασφαλιστι-
κής, κ. Παύλος Κασκαρέλης, συνεχάρη και ευχαρίστησε 
τα στελέχη της εταιρείας που έφεραν σε πέρας το έργο. 
«Με την εφαρμογή του διεθνώς πλέον πιστοποιημένου 
συστήματος επιχειρησιακής συνέχειας, η Υδρόγειος 
Ασφαλιστική συνεχίζει να κάνει πράξη την ασφαλιστική 
της αποστολή, διασφαλίζοντας, υπό οποιεσδήποτε συν-
θήκες, την αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών της προς 
τους ασφαλισμένους και συνεργάτες της και την ασφά-
λεια των ανθρώπων της» δήλωσε σχετικά.

διέθνησ πιστοποιηση τησ υδρογέιου ασφαλιστικησ 
για το συστημα έπιχέιρησιακησ συνέχέιασ  

κατα iso 22301:2019

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Υδρογείου Ασφαλιστικής, Παύλος 
Κασκαρέλης
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ΝέΑ ΑςφΑλίςτίκώΝ έτΑίρέίώΝ

Η “ERGO Ασφαλιστική” ανακοίνωσε ότι μετά την εξαγο-
ρά των μετοχών της “DAS Hellas”, σήμερα ολοκληρώ-

θηκε η συγχώνευση των δύο εταιρειών με απορρόφηση 
της δεύτερης από την πρώτη, όπως ακριβώς είχε προα-
ναγγελθεί τον Οκτώβριο του έτους 2019. Με την εξέλιξη 
αυτή, η “ERGO” διευρύνει τις δραστηριότητές της στην 
ελληνική ασφαλιστική αγορά, εδραιώνει την παρουσία 
της στην κορυφή των ασφαλιστικών εταιρειών της χώρας, 
ισχυροποιεί το χαρτοφυλάκιό της στον ευαίσθητο κλάδο 
της Νομικής Προστασίας και επιτυγχάνει σημαντικές οι-
κονομίες κλίμακας, που θα της επιτρέψουν να προσφέρει 
τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της σε ιδιώτες και επιχειρή-
σεις, με ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές. 

Με αφορμή την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ο CEO 
της εταιρείας κ. Δημήτρης Χατζηπαναγιώτου δήλωσε: 

“Εκφράζω τη βαθιά ικανοποίησή μου για την επιτυχή και 
εντός του χρονοδιαγράμματος που είχαμε θέσει, απορρό-
φηση της DAS Hellas, από την εταιρεία μας, παρά τις αντί-
ξοες συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού 
και συγχαίρω όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχή ολο-
κλήρωση του έργου αυτού. Η επιτυχία μας αυτή συνίσταται 
στο γεγονός ότι, υπό τις ως άνω απρόβλεπτες συνθήκες πε-
τύχαμε την πρωταρχική και πλέον ουσιαστική επιδίωξή μας, 
από την όλη διαδικασία να μην θιγούν τα συμφέροντα των 
ασφαλισμένων και των συνεργατών της DAS Hellas. Η επί-
τευξη του στόχου αυτού, επιβεβαιώνει τον ανθρωποκεντρι-
κό προσανατολισμό της ERGO, εδραιώνει τις σχέσεις εμπι-
στοσύνης που διατηρεί διαχρονικά με τους συνεργάτες μας 
και θέτει τις βάσεις για μια μακρά, ουσιαστική και αμοιβαίως 
επωφελή συνεργασία, σε όσους από τους συνεργάτες της 
DAS Hellas δεν είχαν έως τώρα την ευκαιρία να συνεργα-
στούν με την ERGO και να προσφέρουν στους πελάτες τους 
εξαιρετικές εμπειρίες ασφάλισης και εξυπηρέτησης”.

ολοκληρώθηκΕ η ςΥγΧώΝΕΥςη της “ERGO ΑςφΑλίςτίκη” 
μΕ τηΝ “Das HEllas

O Δημήτρης Χατζηπαναγιώτου, CEO της “ERGO Ασφαλιστική”

Με την εξέλιξη αυτή, η «ERGO» διευρύ-
νει τις δραστηριότητές της στην ελλη-
νική ασφαλιστική αγορά και εδραιώνει 
την παρουσία της στην κορυφή των 
ασφαλιστικών εταιρειών της χώρας
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ασφαλιση πληρωματων πλοιων
στοιχέια έτουσ 2019

η έρευνα

Η Επιτροπή Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & 
Σκαφών της ΕΑΕΕ αφού έλαβε υπόψη της τις ανάγκες 

ολοκληρωμένης πληροφόρησης των ασφαλιστικών επιχειρή-
σεων που δραστηριοποιούνται στην ασφάλιση πληρωμάτων 
πλοίων, συνέχισε για μία ακόμη χρονιά την συστηματική συλ-
λογή στατιστικών στοιχείων του κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό διαμόρφωσε σχετικό ερωτηματολόγιο, 
εστιάζοντας στον στατιστικό προσδιορισμό τόσο του ύψους 
του αναλαμβανόμενου κινδύνου συνολικά όσο και του πλή-
θους και του ποσού των δηλωθεισών ζημιών για το σύνολο 
των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.

Συνεπώς, το ερωτηματολόγιο:
● Καταγράφει τα μεγέθη της κάλυψης (πλήθος συμβολαίων 

και ζημιών και ποσά πληρωθεισών και εκκρεμών αποζημιώσε-
ων)

● Αναζητά την κατανομή της παραγωγής ανά κανάλι πω-

λήσεων
● Αναλύει τις αποζημιώσεις (πληρωθείσες και εκκρεμείς) 

ανά αιτία ζημιάς
● Καταγράφει την διαχρονική εξέλιξη των αποζημιώσεων 

ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου
Στην έρευνα του 2019 περιλαμβάνονται τα στοιχεία 4 ασφα-

λιστικών επιχειρήσεων - μελών με καθεστώς εγκατάστασης, 
οι οποίες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το σύνολο της κάλυ-
ψης των πληρωμάτων πλοίων μεταξύ των επιχειρήσεων που 
είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

Τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν προήλθαν από το 
εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο στο οποίο κλήθηκαν να απα-
ντήσουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις - μέλη. Η παρούσα 
αναφορά καταγράφει αθροιστικά τις απαντήσεις τους για το 
2019 ενώ στους συγκριτικούς πίνακες / γραφήματα παρατίθε-
νται τα αντίστοιχα ευρήματα των προηγούμενων ετών.

1. τα μεγέθη της ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων
1.1 ΤΟ ΑπΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στον πίνακα 1 καταγράφονται τα συγκεντρωτικά μεγέθη των ετών 2019 και 2018 αναφορικά με την κάλυψη των πληρωμάτων 
πλοίων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων οι οποίες απάντησαν στο ερωτηματολόγιο καθώς και οι αντίστοιχες ετήσιες ποσοστι-
αίες μεταβολές.

Συνολικά 1.013 συμβόλαια ήταν σε ισχύ το 2019 (1.015 αντίστοιχα το 2018). Δηλώθηκαν 2.781 ζημιές (1.436 το 2018) για τις 
οποίες πληρώθηκαν 1,1 εκατ. € και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 1,55 εκατ. €. Τα αντίστοιχα μεγέθη 
για το 2018 ήταν 0,7 εκατ. € και 1,5 εκατ. €.

πίνακας 1: Συγκεντρωτικά στοιχεία έρευνας ΕΑΕΕ
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Από την επεξεργασία των απαντήσεων στο ερωτηματολό-
γιο του έτους 2019 (για το 2018 καταγράφονται τα ευρήματα 
της αντίστοιχης έρευνας) προκύπτουν τα εξής: ενώ παρέμεινε 
σχετικά σταθερό το πλήθος των συμβολαίων τα δύο τελευ-
ταία χρόνια, διπλασιάστηκαν σχεδόν (+ 94%) οι δηλωθείσες 
ζημίες του κλάδου. Πρόκειται για μεγάλο πλήθος μελών πλη-

ρώματος, συμβολαίων που τοποθετήθηκαν την τελευταία χρο-
νιά στην εγχώρια αγορά και εμφάνισαν αυξημένα περιστατικά 
εξωνοσοκομειακής περίθαλψης.

Σαν αποτέλεσμα, οι πληρωθείσες αποζημιώσεις αυξήθηκαν 
σημαντικά σε ποσό (+ 49,2%). Επίσης, αύξηση κατέγραψε το 
απόθεμα των εκκρεμών αποζημιώσεων τέλος έτους (+3,1%).

1.2. ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑβΗΣΗΣ

Η έρευνα της κατανομής της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων συμβολαίων) έτους 2019 ανά 
κανάλι διαμεσολάβησης αναδιαρθρώθηκε, σε πλήρη εναρμόνιση με τον Ν. 4583/2018 «Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων».

Τα κανάλια διαμεσολάβησης που έχουν οριστεί ως προς την μορφή συνεργασίας τους (ίδιος ορισμός για όλες τις έρευνες 
της ΕΑΕΕ) αναφέρονται ως εξής: δίκτυα & πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας, πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργα-
σίας, μεσίτες ασφαλίσεων, συνεργασία με τράπεζες (bancassurance), απευθείας πωλήσεις (πωλήσεις μέσω αλληλογραφίας, 
ασφαλιστικών υπαλλήλων, διαδικτύου, τηλεφωνικών κέντρων).

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις πληρωμάτων ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (57,8% 
του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από την αποκλειστική συνεργασία με δίκτυα και 
πράκτορες (20,1% αντίστοιχα).

Η ποσοστιαία συμμετοχή του συνόλου των καναλιών διαμεσολάβησης, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επι-
χειρήσεων – μελών που συμμετείχαν στην έρευνα, εμφανίζεται στο γράφημα που ακολουθεί.

γράφημα 1: Κανάλια διαμεσολάβησης - ποσοστιαία συμμετοχή
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2. ανάλυση αποζημιώσεων ανά αιτία
Στη συνέχεια αναλύονται τα αίτια που προκάλεσαν τις αποζημιώσεις, ξεχωριστά για τις πληρωθείσες και τις εκκρεμείς. Τα 
αίτια κατηγοριοποιούνται ως εξής: θάνατος (από ασθένεια ή από ατύχημα), μόνιμη ανικανότητα, πρόσκαιρη ανικανότητα (από 
ασθένεια ή από ατύχημα), νοσοκομειακή περίθαλψη, εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και παλιννοστήσεις-αντικαταστάσεις.

2.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΤΙΩΝ γΙΑ ΤΙΣ πΛΗΡΩθΕΙΣΕΣ ΑπΟζΗΜΙΩΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με τα δεδομένα των αποζημιώσεων ανά αιτία τα οποία συλλέχθηκαν για το 2019, διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο 
πλήθος περιστατικών και τα μεγαλύτερα ποσά αποζημιώσεων αντιστοιχούν στην νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περί-
θαλψη. 

πίνακας 2: Ανάλυση αιτιών για τις πληρωθείσες αποζημιώσεις έτους 2019
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2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΤΙΩΝ γΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑπΟζΗΜΙΩΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τα δεδομένα των εκκρεμών αποζημιώσεων ανά αιτία, οι οποίες καταγράφηκαν στο τέλος του έτους 2019, διαπι-
στώνεται ότι το μεγαλύτερο πλήθος περιστατικών και το μεγαλύτερο ποσό εκκρεμών αποζημιώσεων (αθροιστικά) αντιστοιχούν 
σε νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη. 

γράφημα 2: Ανάλυση αποζημιώσεων (πληρωθείσες + εκκρεμείς) ανά αιτία
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3. μελέτη των αποζημιώσεων
Στη συνέχεια καταγράφονται οι αποζημιώσεις του κλάδου αθροιστικά ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων και ανα-
λύεται στατιστικά η χρονική εξέλιξή τους. 

3.1 Καταγραφή των αποζημιώσεων ανά ασφαλιστικό έτος
Στην παρούσα παράγραφο καταγράφεται η εξέλιξη των αποζημιώσεων του συνόλου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – με-

λών που συμμετείχαν στην έρευνα, ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων για τα τελευταία εννέα χρόνια. Τα στοιχεία 
τα οποία συγκεντρώθηκαν αφορούν στις πληρωθείσες αποζημιώσεις, τις εκκρεμείς αποζημιώσεις, το πλήθος των ζημιών που 
πληρώθηκαν κι έκλεισαν καθώς και αυτών που εκκρεμούν για τη χρονική περίοδο 2011-2019.

πίνακας 4: ποσά πληρωθεισών αποζημιώσεων (€)
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πίνακας 5: ποσά εκκρεμών αποζημιώσεων τέλους έτους (€)

γράφημα 3: Χρονική εξέλιξη αποζημιώσεων ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου
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πίνακας 6: πλήθος ζημιών που πληρώθηκαν κι έκλεισαν

πίνακας 7: πλήθος εκκρεμών ζημιών τέλους έτους
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3.2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕπΕΞΕΡγΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑπΟζΗΜΙΩΣΕΩΝ

Η συγκέντρωση των στοιχείων των αποζημιώσεων ανά ασφαλιστικό έτος στην προηγούμενη παράγραφο επιτρέπει την στατι-
στική επεξεργασία τους με τη μέθοδο chain-ladder με σκοπό να διατυπωθούν εύλογες προβλέψεις σχετικά με την εξέλιξη της 
πορείας των αποζημιώσεων και του πλήθους των ζημιών. Τα διαθέσιμα δεδομένα πιθανώς να δίνουν μία εύλογη εικόνα για την 
εξέλιξη των μεγεθών και των δεικτών.

Στον επόμενο πίνακα καταγράφονται τα ποσά των αποζημιώσεων (συσσωρευμένες πληρωθείσες αποζημιώσεις εντός της 
εξεταζόμενης περιόδου και εκκρεμείς αποζημιώσεις στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου) για το σύνολο της εξεταζόμενης 
περιόδου ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων (στήλες α και β). Στη στήλη γ, οι αποζημιώσεις επανεκτιμώνται με
τη χρήση της μεθόδου chain-ladder. Βασική προϋπόθεση εφαρμογής της μεθόδου είναι ότι οι πληροφορίες του παρελθόντος 
είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικές για το μέλλον. Το υπολογιζόμενο ποσοστό εκκρεμότητας δείχνει το ποσοστό των εκκρεμών 
αποζημιώσεων στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου επί του συνόλου των υπολογιζόμενων αποζημιώσεων (εκκρεμών και 
πληρωθεισών) για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό έτος.

πίνακας 8: Συγκεντρωτικά στοιχεία αποζημιώσεων

Μαύρη γραμματοσειρά: Στοιχεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων, Κόκκινη γραμματοσειρά: Εκτιμήσεις μεθόδου chain-ladder

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα πλήθη των ζημιών (συσσωρευθείσες πληρωθείσες ζημιές εντός της εξεταζόμενης 
περιόδου και εκκρεμείς στο τέλος της) κι επανεκτιμάται το σύνολο των ζημιών. Στο τέλος, εξάγεται το ποσοστό των εκ-
κρεμών ζημιών επί του εκτιμώμενου πλήθους για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό έτος.
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πίνακας 9: Συγκεντρωτικά πλήθους ζημιών

Μαύρη γραμματοσειρά: Στοιχεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων, Κόκκινη γραμματοσειρά: Εκτιμήσεις μεθόδου chain-ladder

Στον επόμενο πίνακα υπολογίζονται οι μέσες τιμές της συνολικής ζημίας, της πληρωθείσας ζημίας και της εκκρεμούς 
ζημίας, μετά την επανεκτίμηση των αποζημιώσεων των τελευταίων εννέα ετών.

Μαύρη γραμματοσειρά: Στοιχεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων, Κόκκινη γραμματοσειρά: Εκτιμήσεις μεθόδου chain-ladder
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ςτΑτίςτίκΑ - μέλέτές

γράφημα 4: Εκτίμηση εξέλιξης μέσης ζημίας
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παραγωγη ασφαλιστρων 
ιανουαριου - μαΐου 2020

Η ΕΑΕΕ διεξάγει έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφα-
λίστρων ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσε-

ων-μελών της. Συνολικά ανταποκρίθηκαν 51 ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,9% της παραγω-
γής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% 
των ασφαλίσεων Ζωής, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του 
προηγουμένου έτους. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 43 
δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 19 στις 

ασφαλίσεις Ζωής.
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (κατόπιν προσαρμογής των 

δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος με νε-
ότερες απαντήσεις), από τη σύγκριση των δηλώσεων παρα-
γωγής ασφαλίστρων των μηνών Ιανουαρίου - Μαΐου του 2020 
των ανωτέρω επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας πε-
ριόδου για το 2019 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτουν τα 
παρακάτω:

Η ανωτέρω καταγραφή της παραγωγής ασφαλίστρων 
των ασφαλίσεων Ζωής ακολουθεί την μεθοδολογία απο-
τίμησης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, για τους κλάδους ΙΙΙ. Ασφαλίσεις Ζωής συν-
δεδεμένες με επενδύσεις και VII. Διαχείριση Συλλογικών 
Συνταξιοδοτικών Κεφαλαίων, σύμφωνα με την οποία αθροί-
ζονται στον ίδιο λογαριασμό: α) η παραγωγή ασφαλίστρων 
περιοδικών καταβολών εντός του έτους και β) το 1/10 της 
παραγωγής ασφαλίστρων των εφάπαξ καταβολής συμβο-

λαίων (δεκαετής προσέγγιση1 μέσης διάρκειας συμβολαί-
ων εφ’άπαξ καταβολής). Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της 
έρευνας προκύπτουν από τις δηλώσεις των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς 
ελεγκτές.

Στα δύο γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η 
εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων ανά μήνα, για το χρο-
νικό διάστημα Ιανουαρίου 2019 – Μαΐου 2020, ξεχωριστά για 
τις ασφαλίσεις Ζωής και τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.
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πΑρΑγώγη ΑςφΑλίςτρώΝ

παραγωγή εγγεγραμμένων ασφαλίστρων 2019-2020
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Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας παραγωγής ασφαλίστρων 
σύμφωνα με την διεθνή πρακτική ανά κλάδο ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών) για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Μαΐου 
του 2020 καθώς και η μεταβολή τους έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2019.
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Στους πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας παραγωγής ασφαλίστρων 
σύμφωνα με την διεθνή πρακτική ανά κλάδο ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών) μηνός Μαΐου του 2020 καθώς και η μεταβολή 
τους έναντι των αντίστοιχων του Μαΐου του 2019 
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γ ια την ηγετική μας θέση στην Πρακτόρευση Ασφα-
λειών φροντίζουμε ο όγκος νέων εργασιών μας 

να είναι κάθε χρόνο σταθερά ανοδικός. Παράλληλα, 
πέρα από την ποσότητα φροντίζουμε και για την ποι-
ότητα του χαρτοφυλακίου μας έτσι ώστε η διατηρη-
σιμότητά μας να παραμένει διαχρονικά στην κορυφή. 
Αυτή μας η εξίσωση σε συνδυασμό με τη διοικητική 
μας ομάδα, το έμπειρο προσωπικό μας & το πολύτιμο 
πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών μας, μας καθιστά για 
ακόμα μια χρονιά πρώτους.

Πρώτους σε κύκ λο 
εργασιών ως το μεγα-
λ ύ τ ερο α νε ξάρ τ η το 
γραφείο ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης στην 
Ελληνική Ασφαλιστική 
Αγορά.

Πρώτους σύμφωνα 
με τα επίσημα αποτε-
λέσματα της ICAP για 
λογαριασμό ειδησεο -
γραφικού site, καθώς η 
Εταιρεία μας, για ακόμη 
μια χρονιά κατάφερε να 
ξεπεράσει σε εργασίες 
θυγατρικά διαμεσολα-
βητικά γραφεία τραπεζι-
κών ιδρυμάτων, μεσίτες 

ασφαλειών ακόμα και ασφαλιστικές εταιρείες Ελεύθε-
ρης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ).

Πρώτους γιατί το δεύτερο ανεξάρτητο γραφείο 
Πρακτόρευσης Ασφαλειών έχει 59% λιγότερο κύκλο 
εργασιών από το δικό μας.  Για το 2018 ο κύκλος εργα-
σιών μας έφτασε τα 11.893.289 εκατ. ευρώ, αυξημένος 
κατά 3,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Σε δήλωσή του, ο Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυ-
ντής της Mega Brokers, Τάσος Χατζηθεοδοσίου, σχο-
λίασε σχετικά:

«Η MEGA BROKERS επιβεβαιώνει για ακόμη μια 
φορά την ηγετική της παρουσία στον χώρο της ασφα-
λιστικής διαμεσολάβησης κατακτώντας την πρωτιά 
και πετυχαίνοντας ρεκόρ μεριδίου αγοράς στη κατη-
γορία της. Η αναπτυξιακή μας στρατηγική αποδίδει. 
Δεν σταματάμε εδώ όμως. Συνεχίζουμε να επιταχύ-
νουμε και προετοιμάζουμε την εταιρεία για το επόμε-
νο βήμα.

Με γνώμονα τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρε-
σιών συνεχίζουμε να επενδύουμε στην αναβάθμιση 
των λειτουργιών και σε νέες τεχνολογίες με προτεραι-
ότητα στην υποστήριξη των συνεργατών μας».

για ακομη μια χρονια  
το μέγαλυτέρο γραφέιο

ασφαλιστικησ διαμέσολαΒησησ

O Τάσος Χατζηθεοδοσίου, 
Αντιπρόεδρος & Γενικός Δι-
ευθυντής της Mega Brokers

Ενα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της ξεκινά σήμερα η 
Eurolife ERB, εταιρεία με ηγετική θέση και πρωτα-

γωνιστικό ρόλο στον ελληνικό ασφαλιστικό κλάδο. Με 
τη δύναμη και την αξιοπιστία που της δίνει η Fairfax 
Financial Holdings Limited, αλλάζει το όνομα και το λο-
γότυπό της και συστήνεται ξανά ως Eurolife FFH.

«Σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή και ένα μεγάλο βήμα. 
Η αλλαγή αυτή αντανακλά τη δέσμευσή μας να σκε-
φτόμαστε και να λειτουργούμε διαφορετικά, ώστε να 
συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στο πλευρό κάθε ανθρώ-
που που μας εμπιστεύεται» δήλωσε ο Αλέξανδρος Σαρ-
ρηγεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 
Eurolife FFH. «Δίνουμε αξία στα σημαντικά και εξελισ-
σόμαστε, βλέποντας όλα όσα μπορούν να καταφέρουν 
οι πελάτες και οι συνεργάτες μας. Στόχος μας είναι να 
εστιάζουμε σε όλα αυτά που τους παρακινούν καθημε-
ρινά και να υποστηρίζουμε την καλύτερη εκδοχή της 
ζωής τους. Έχουμε νέο όνομα, αλλά κρατάμε σταθερές 
τις αρχές και τις αξίες που μας έχουν φέρει μέχρι εδώ. 
Την αξιοπιστία, την καινοτομία και την αισιοδοξία μας. 
Κάνουμε ένα βήμα μπροστά και ξεκινάμε ένα νέο ταξί-
δι, με συνοδοιπόρους όλους τους ανθρώπους που μας 
δείχνουν την αφοσίωση, την προτίμηση και την εμπιστο-
σύνη τους».

Η εταιρεία συνεχίζει, και με το νέο της όνομα, να είναι 
δίπλα σε όλους εκείνους που διεκδικούν το καλύτερο 
για τους ίδιους και τους δικούς τους ανθρώπους, προ-
σφέροντας απρόσκοπτα τις υπηρεσίες της, με διαφά-
νεια και υπευθυνότητα. 

Από την ηγετική της θέση στον ασφαλιστικό κλάδο 
και με την κληρονομιά της 20ετούς εμπειρίας της, η 
Eurolife FFH συνεχίζει να υποστηρίζει τα θέλω και τις 
επιδιώξεις των πελατών και των συνεργατών της, ενδυ-
ναμώνοντάς τους ώστε να σχεδιάζουν το μέλλον που 
έχουν ονειρευτεί. 

Διατηρώντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών, είναι σε θέση να αφουγκρά-
ζεται τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων και να 
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει κα-
θημερινά. 

Η αλλαγή του ονόματός της διατηρεί σταθερή τη σχέ-
ση της με τους ασφαλισμένους της, καθώς και τον τρό-
πο με τον οποίο ήδη επικοινωνεί και συνεργάζεται μαζί 
τους.

Για τη Eurolife FFH, αξία έχει να ενθαρρύνει τους αν-
θρώπους να πιστεύουν στον εαυτό τους, να φροντίζει 
εκείνους που φροντίζουν, να δημιουργεί για εκείνους 
που δημιουργούν. 

ςτηρίζοντάς τους ώστε να καταφέρνουν  
περισσότερα καθημερινά

euroliFe FFH 
αξια έχέι να δημιουργέισ,  

για αυτουσ που δημιουργουν
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ΔΩΡΕΑΝ πΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΣΥΜβΟΥΛΩΝ ΑπΟ ΤΗΝ araG HellaS 

ΣΤΗΝ ΕπΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ 
γΙΑ ΑΣφΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ

Ε νόψει των νέων συνθηκών που δημιούργησε η παν-
δημία, η ARAG HELLAS, στα πλαίσια της εταιρικής, 

κοινωνικής ευθύνης, παρείχε την Πέμπτη, 30.04.2020 και 
07.05.2020 δωρεάν νομικές συμβουλές σε ασφαλισμέ-
νους και μη ασφαλισμένους πολίτες σχετικά με εργασια-
κά θέματα, θέματα ακύρωσης ταξιδιών και απαγορεύσε-
ων μετακίνησης που δημιούργησε η πανδημία.

Δεκάδες πολίτες, ως επί το πλείστον μη ασφαλισμένοι, 
ζήτησαν και έλαβαν υποστήριξη, καθοδήγηση και νομικές 
συμβουλές από τους Δικηγόρους του δικτύου της ARAG, 
που στην πλειοψηφία τους αφορούσαν εργασιακά θέμα-
τα του ιδιωτικού δικαίου, τόσο από την πλευρά των εργα-
ζομένων όσο και των εργοδοτών.

Οι πολίτες που κάλεσαν εξέφρασαν θερμές ευχαρι-
στίες και συγχαρητήρια και βρήκαν εξαιρετικά χρήσιμη 
την εν λόγω πρωτοβουλία. Εντύπωση έκανε το γεγονός 
ότι η παροχή των νομικών συμβουλών αφορούσε και μη 
ασφαλισμένους. Από όλους τονίστηκε ότι μια τέτοια πρω-
τοβουλία είναι ιδιαιτέρως σημαντική σε συνθήκες μη κα-
νονικές σαν και αυτές που βιώνουμε.

Η Διεύθυνση της ARAG HELLAS, μετά το ανωτέρω 
feedback των Συνεργατών- Δικηγόρων της, αποφάσισε να 
συνεχίσει την εν λόγω δράση κάθε Πέμπτη του μηνός Μα-
ΐου 2020, στα τηλέφωνα των Δικηγόρων και τις ώρες που 
αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα www.ARAG.gr

Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς τους συμμετέχο-
ντες Δικηγόρους του δικτύου μας, οι οποίοι ανταποκρί-
θηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στηρίζοντας την εν 
λόγω πρωτοβουλία μας. 

Η Κυριακή 10 Μαΐου είναι μια ξεχωριστή γιορτή, αφιερω-
μένη στη μητέρα και στη μητρότητα.

Φέτος, οι πρωτόγνωρες συνθήκες ίσως μας επιβάλλουν 
να μείνουμε μακριά από τον πιο πολύτιμο άνθρωπο της 
ζωής μας. Αυτή η γιορτή μπορεί να είναι διαφορετική, ανα-
δεικνύει όμως το μήνυμά της πιο έντονα από κάθε άλλη 
φορά. Γι’ αυτό και είναι μια μεγάλη ευκαιρία να προσφέ-
ρουμε στον άνθρωπο αυτό τη σιγουριά ενός δυνατού στη-

ρίγματος. 
Στη CNP ΖΩΗΣ στεκόμαστε δίπλα στη σύγχρονη μητέρα 

με το ασφαλιστικό πρόγραμμα Bonjour Woman’s Care. Εί-
ναι ειδικά σχεδιασμένο να καλύπτει τα δύσκολα περιστατι-
κά υγείας και ανταποκρίνεται σε κάθε της ανάγκη.

Αυτή τη φορά, μαζί με τα Χρόνια Πολλά, μπορείτε να 
προσφέρετε ένα ανεκτίμητο δώρο ζωής!  Με την ασφάλεια 
και σιγουριά της CNP ΖΩΗΣ!

cnP ζΩΗΣ: η πιο δυνατή αγκαλιά ασφάλειας.... της μητέρας!

#pausetostartagain: 
 νέα καμπανια έπικοινωνιασ 

απο την allianz

Μ ε αφορμή την επάνοδο από την πρωτόγνωρη παύση που 
μας κράτησε σπίτι, η Allianz λανσάρει τη νέα της επικοι-

νωνιακή καμπάνια με κεντρικό μήνυμα #pausetostartagain.
Μία ωδή στην παύση που μας έδωσε την ευκαιρία να βγού-

με για λίγο από την καθημερινότητά μας, να φροντίσουμε τον 
εαυτό μας και να αφιερώσουμε στιγμές στα αγαπημένα μας 
πρόσωπα. 

Στόχος της καμπάνιας είναι να μας προτρέψει να εστιάσου-
με στα θετικά στοιχεία που αποκομίσαμε από την αναγκαία 
αυτή παύση και να ξεκινήσουμε ξανά από εκεί που είχαμε 
μείνει. Πιο ασφαλείς και πιο κοντά από ποτέ, να δούμε με 
αισιοδοξία και σιγουριά το αύριο.

Η καμπάνια προβάλλεται στο διαδίκτυο και στα Social 
Media της εταιρείας. Παρακολουθήστε το διαφημιστικό σποτ 
στο κανάλι της Allianz στο YouTube.
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Τ ο ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ συμβάλλοντας στην προστασία των με-
λών του από την εξάπλωση του covid 19, με στόχο την 

μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των συνεργασιών του για 
την επίτευξη χαμηλού κόστους, προχώρησε σε συνεργασία 
με την Affidea, και παρέχει σε προνομιακές τιμές στα μέλη 
του, εργαζόμενους και συνταξιούχους, το τεστ ανίχνευσης 
του γονιδιώματος του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 (covid 
19), με τη μέθοδο Real Time-PCR.

Το τεστ πραγματοποιείται κάτω από συνθήκες πλήρους 
ασφάλειας, άνεσης και διακριτικότητας, χωρίς αναμονή και 
ταλαιπωρία και χωρίς ο εξεταζόμενος να έρχεται σε επαφή 
με άλλα άτομα.

Η εξέταση πραγματοποιείται μόνο κατόπιν ραντεβού.
● Στα διαγνωστικά κέντρα του ομίλου Affidea έχουν δια-
μορφωθεί ειδικοί χώροι για την προσέλευση των εξεταζό-
μενών με ανεξάρτητη είσοδο και έξοδο.
● Η εξέταση προσφέρεται και μέσω του τμήματος Home 
Care του Ομίλου.
● Η λήψη των δειγμάτων γίνεται από εξειδικευμένο και 
έμπειρο προσωπικό που φέρει ειδικό εξοπλισμό.
● Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα εντός 24 ωρών και 
αποστέλλονται μέσω email που έχει δηλωθεί από τον πε-
λάτη.

Το μοριακό τεστ ανίχνευσης πραγματοποιείται κατόπιν 
τηλεφωνικής επικοινωνίας για προγραμματισμό ραντεβού 
στα διαγνωστικά κέντρα:

Για την Αττική:
● Affidea Αθηνών, Κων/νου Βεντήρη 1, Αθήνα, Τ:+30 210 
7241416
● Affidea Περιστερίου, Θηβών 177, Τ:+30 210 5760345
● Affidea Δάφνης, Λ. Βουλιαγμένης 226, T:+30 212 104 
1003 ,+30 2110126512
● Affidea Γλυφάδας, Ζησιμοπούλου 1 &, Λ. Ποσειδώνος, T: 
+30 216 8009690-5, +30 216 8009697
● Affidea Κηφισιάς, Λεωφ. Κηφισίας 190, Τ: +30 216 00 09 
810
● Home Care, T: +30 216 9005313

Σημείωση: τα διαγνωστικά κέντρα Αθηνών & Περιστερί-
ου δέχονται και τους συμπτωματικούς ασθενείς. Τα υπό-
λοιπα κέντρα δέχονται μόνο τους ασυμπτωματικούς που 
επιθυμούν να υποβληθούν στην εξέταση.

Για τη Θεσσαλονίκη:
H εξέταση διενεργείται μόνο από το τμήμα Εξωτερικών 

Υπηρεσιών, Τ:+ 2310 861716.
Η Affidea με υψηλό αίσθημα ευθύνης, διαβεβαιώνει ότι 

έχει λάβει όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα και τα 

εξεταστικά πρωτόκολλα που απαιτούνται για την ασφά-
λεια, τόσο των εξεταζόμενων όσο και του προσωπικού της.

Το κόστος της υπηρεσίας στα διαγνωστικά κέντρα ανέρ-
χεται στα 80€ και αν η εξέταση πραγματοποιηθεί μέσω της 
υπηρεσίας Home Care/τμήμα Εξωτερικών Υπηρεσιών, το 
κόστος ανέρχεται στα 95€.

Κατά την τηλεφωνική σας επικοινωνία πρέπει να δηλώσε-
τε ότι είστε ασφαλισμένοι του ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ.

Αγαπητά μέλη,
Το ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ θα συνεχίσει να λειτουργεί με γνώμονα 

την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του και την προστα-
σία της υγείας τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ

παροχές στα μέλη του τέα έαπαέ σε συνεργασία  
με την affidea σε προνομιακή τιμή
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Η Eurolife FFH, στο πλαί-
σ ι ο  τ η ς  σ υ ν ε χ ο ύ ς 

υποστήριξης του δικτύου 
συνεργατών της, έχει δε-
σμευθεί να επενδύει συ-
στηματικά σε εκπαιδευτι-
κά προγράμματα για την 
περαιτέρω κατάρτιση και 
εξειδίκευσή τους. Λόγω της 
νέας πραγματικότητας που 
έχει διαμορφωθεί στη χώρα 
τους τελευταίους μήνες, 
η εταιρεία, με ευελιξία και 
προσαρμοστικότητα, έχει 
προχωρήσει σε ενίσχυση των εκπαιδευτικών της διαδικασιών, 
ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα σε ψηφιακό 
περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, μέσω της πλατφόρμας https://training.
eurolife.gr, η Eurolife FFH έχει αναπτύξει ένα σύγχρονο μο-
ντέλο remote training, δίνοντας στους συνεργάτες της τη 
δυνατότητα να επωφελούνται online από τις εκπαιδευτικές 
της δραστηριότητες, απευθείας από το χώρο τους, χωρίς να 
απαιτείται φυσική παρουσία. Η πλατφόρμα της εταιρείας πα-
ρέχει δύο εναλλακτικές μεθόδους εκπαίδευσης:

● Live Learning (τηλεκπαίδευση): πρόκειται για ένα σύγ-
χρονο μοντέλο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε εικονική αί-
θουσα (virtual class). Τα μαθήματα υλοποιούνται με τη συμμε-
τοχή εισηγητή, σε προγραμματισμένα τμήματα.

● E-Learning: εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν τη 
μορφή αυτοδιδασκαλίας και επιτρέπουν στους συνεργάτες 
της Eurolife FFH να επιλέγουν οι ίδιοι το θέμα και τη διάρκεια 

της εκπαίδευσής τους, προ-
σαρμόζοντάς τη στο δικό τους 
πρόγραμμα.

Μέχρι στιγμής, με τη μέθο-
δο Live Learning έχουν πραγ-
ματοποιηθεί 40 online εκπαι-
δευτικές συναντήσεις, με τη 
συμμετοχή περισσότερων από 
800 συνεργατών της εταιρεί-
ας. Αντίστοιχα, με τη μέθοδο 
E-Learning είναι ήδη σε εξέλι-
ξη πρόγραμμα επαναπιστοποί-
ησης με θέμα «Θεσμικές Υπο-
χρεώσεις των Ασφαλιστικών 

Διαμεσολαβητών έναντι των πελατών τους, Απορρέουσες 
από τον Νόμο 4583/2018». Ήδη πάνω από 400 συνεργάτες 
της εταιρείας έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα.

Ο αριθμός των συνεργατών της Eurolife FFH που συμμετέ-
χουν στα εκπαιδευτικά της προγράμματα αναμένεται να αυ-
ξηθεί το επόμενο διάστημα, καθώς το περιεχόμενό τους ανα-
βαθμίζεται συνεχώς και εμπλουτίζεται με νέα θεματολογία. 

Για την εταιρεία, αξία έχει να υποστηρίζει τους συνεργάτες 
της, προσφέροντάς τους υπηρεσίες που εξελίσσουν τις γνώ-
σεις και τις δεξιότητές τους. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότη-
τες της Eurolife FFH έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε 
να παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση και κατάρτιση σε εύρος 
θεμάτων που απασχολούν τον ασφαλιστικό κλάδο σήμερα. 
Η εταιρεία βρίσκεται στο πλευρό τους, ενθαρρύνοντας και 
ενδυναμώνοντάς τους να καταφέρνουν περισσότερα καθη-
μερινά, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους πελάτες τους. 

Η Eurolife FFH δημιούργησε τη νέα δωρεάν υπηρεσία Τη-
λεδιάσκεψης Covid-19, σε συνεργασία με την Affidea, τον 

μεγαλύτερο πάροχο στον κλάδο των υπηρεσιών Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας στην Ευρώπη. Η υπηρεσία αυτή προ-
σφέρεται σε επιλεγμένες επιχειρήσεις που διαθέτουν στην 
εταιρεία ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα για τους εργα-
ζομένους τους.

Σκοπός της συγκεκριμένης δυνατότητας είναι να προσφέ-
ρει χρήσιμες και έγκυρες πληροφορίες στα στελέχη ανθρώ-
πινου δυναμικού των επιχειρήσεων, για την ασφαλέστερη και 
πιο ολοκληρωμένη διαχείριση ζητημάτων που ενδέχεται να 
απασχολούν κάθε εργαζόμενο, καθώς και προληπτικά μέτρα 
αυτοπροστασίας για την εύρυθμη και ομαλή επιστροφή τους 
στο γραφείο. Την υπηρεσία διαχειρίζεται ομάδα ειδικών επι-
στημόνων και διοικητικού προσωπικού της Affidea, οι οποίοι 

αναλαμβάνουν να δώσουν σχετικές απαντήσεις, κατευθύν-
σεις και συμβουλές. 

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται μεταξύ του εκάστοτε 
εκπροσώπου του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, ενός 
εξειδικευμένου ιατρού (πνευμονολόγου ή/και παθολόγου) και 
ενός εκπροσώπου της Affidea, ο οποίος είναι υπεύθυνος για 
το συντονισμό της.

Για τη Eurolife FFH, αξία έχει να βρίσκεται δίπλα στους πε-
λάτες της και σε αυτή τη φάση σταδιακής επανεκκίνησης της 
χώρας. Η εταιρεία επενδύει συστηματικά και με συνέπεια σε 
υπηρεσίες και προϊόντα που ανταποκρίνονται σε πραγματι-
κές ανάγκες των ανθρώπων σήμερα. Με σεβασμό και υπευ-
θυνότητα απέναντι σε ό,τι είναι σημαντικό για τους ίδιους, 
στόχος της είναι να τους ενδυναμώνει για να καταφέρνουν 
περισσότερα καθημερινά.

ψηφιακα σέμιναρια και έκπαιδέυσέισ  
έξ αποστασέωσ απο τη eurolife ffh

για τους κατόχους ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με την affidea

υπηρέσια Tηλέδιασκέψησ απο τη eurolife ffh
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Ω ς ανεξέλεγκτη πηγή κινδύνων πολλαπλής κρίσης με 
ανυπολόγιστες συνέπειες, που θα περιλαμβάνει και 

την υγειονομική κρίση, χαρακτηρίζει η INTERAMERICAN 
την κλιματική αλλαγή, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος. Η τραγική σε ανθρώπινες απώλειες εμπει-
ρία της υγειονομικής κρίσης έφερε στην επιφάνεια τους 
κινδύνους για την υγεία που επιφυλάσσει η κλιματική αλ-
λαγή. 

Είναι πρόσφατη η ανοικτή επιστολή που απηύθυναν 
στους ηγέτες της G20 περισσότεροι από 200 οργανισμοί, 
οι οποίοι εκπροσωπούν περί τα 40 εκατ. εργαζομένους 
στον τομέα της υγείας, απαιτώντας μέτρα και μεταρρυθμί-
σεις στις επιλογές και τη διαχείριση των πηγών ενέργειας 
- μετάβαση από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων στις ανα-
νεώσιμες πηγές, για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής. Μά-
λιστα, τονίζουν πως η κλιματική αλλαγή συμβάλλει άμεσα 
ή έμμεσα σε 7 εκατ. θανάτους ετησίως, ενώ μπορεί να φέ-
ρει την ανθρωπότητα αντιμέτωπη με νέες ασθένειες μελ-
λοντικά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επισημάνει 

κατ’ επανάληψη ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη αυξάνει 
τη θνησιμότητα λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, 
προκαλεί μεγαλύτερη συχνότητα επιδημιών και πλήττει 
την υγεία, εξ αιτίας και της μετακίνησης πληθυσμών. Μο-
λύνσεις, υποσιτισμός και θερμική καταπόνηση βρίσκονται 
στην πρώτη σειρά των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Ως μέλος του United Nations Environment Programme 
Finance Initiative (UNEPFI) από το 2006 και ιδρυτικό μέ-
λος της Διακήρυξης των Αρχών της Αειφόρου Ασφάλι-
σης (Principles for Sustainable Insurance) του 2012, η 
INTERAMERICAN συντάσσεται με τις σημαντικές, διεθνείς 
πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό 
της κλιματικής αλλαγής. Η εταιρεία, που είναι μέλος και 
του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact) του Ο.Η.Ε. 
από το 2008 έχοντας υιοθετήσει τις αρχές του για το πε-
ριβάλλον, καθώς επίσης ιδρυτικό μέλος από φέτος του 
τοπικού Global Compact Network Hellas, προσυπέγραψε 
πέρυσι και τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία «A New Deal for 
Europe», που έχει αναληφθεί πανευρωπαϊκά από Διευθύνο-
ντες Συμβούλους του ιδιωτικού τομέα για την υποστήριξη 
ενός βιώσιμου μέλλοντος της Ευρώπης, με βασικό άξονα 
δράσης την πράσινη ανάπτυξη. Επίσης, κατά το 2019 δή-
λωσε τη συμμετοχή της και στην πρωτοβουλία του UNEPFI 
για την προστασία των Μνημείων της Παγκόσμιας Κληρο-
νομιάς, που περιλαμβάνουν και πλήθος τοποθεσιών ιδιαί-
τερου φυσικού κάλλους. 

Παρ’ ότι ως οργανισμός χρηματοασφαλιστικών υπηρεσι-
ών η INTERAMERICAN έχει ήπια επίδραση στο περιβάλλον, 
όπως φαίνεται και στην ανάλυση των ουσιαστικών θεμάτων 
που απασχολούν τους stakeholders, η εταιρεία αναγνωρί-
ζει, αξιολογεί και αναλαμβάνει στο μεγάλο ζήτημα αντι-
μετώπισης της κλιματικής αλλαγής την περιβαλλοντική 
ευθύνη που της αναλογεί έναντι της ευρύτερης κοινωνίας, 
καθώς και ασφαλιστικά την ευθύνη για τη διασφάλιση της 
περιουσίας των πελατών της. Η  INTERAMERICAN, σε συ-
νεργασία με τον μητρικό οργανισμό ACHMEA, βρίσκεται 
σε διαδικασία καταγραφής και ποσοτικοποίησης των πο-
λύπλευρων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, που έως 
σήμερα για όλη την ασφαλιστική κοινότητα βασίζεται σε 
προσεγγίσεις κατ’ εκτίμηση. 

Έχοντας ενσωματώσει και περιβαλλοντικές παραμέ-
τρους στον σχεδιασμό της Βιώσιμης Ανάπτυξής της, σύμ-
φωνα με την τάση που επικρατεί και για τα stress tests 
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που διενεργεί η EIOPA, 
η εταιρεία αποβλέπει στη διαχείριση ενός ευρέος φάσμα-
τος κινδύνων και επενδυτικών ευκαιριών και μέσα από τον 
τομέα του περιβάλλοντος. Άλλωστε, η σχετικά πρόσφατη 

inTeramerican: κλιματικη κριση,  
η  μέγαλυτέρη συστημικη απέιλη για το μέλλον
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Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία  («European Green Deal») 
που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Δεκέμβριος 2019), 
κατευθύνει την επιχειρηματική κοινότητα και ειδικότερα 
την ασφαλιστική βιομηχανία, που αποτελεί παγκοσμίως 
τον μεγαλύτερο επενδυτή, προς μια πορεία με πολιτικές 
από τη μείωση των ρύπων μέχρι τις επενδύσεις στην έρευ-
να και την καινοτομία αιχμής. Στόχος είναι η προστασία και 
διατήρηση του περιβάλλοντος στην Ευρώπη.

Πρακτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έκθεσης Μη 
Χρηματοικονομικών Πληροφοριών για το 2019, που η 
INTERAMERICAN υποβάλλει στο ΓΕΜΗ για τρίτη διαδοχικά 
χρονιά -κατ΄ακολουθία του νόμου 4403/2016 και παράλλη-
λα με την έκδοση Έκθεσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, από 
το 2008- η εταιρεία έχει αναπτύξει πρωτοποριακά για την 
ελληνική ασφαλιστική αγορά δύο πράσινες προϊοντικές 
γραμμές. Με τη «Green Line» ασφαλίζει την αστική ευθύ-
νη ρύπανσης και με την «Energy Line», τις επενδύσεις σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για την κάλυψη επενδύσεων 
σε Α.Π.Ε., η INTERAMERICAN είχε κατά το 2019 συνολικά 
2.925 συμβόλαια, που αντιστοιχούν σε ισχύ 450,54 MWp 
και σε ασφαλιζόμενες αξίες 867,1 εκατ. ευρώ. Η ασφαλι-
ζόμενη ισχύς, που ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε Α.Π.Ε., 
ουσιαστικά αποτρέπει την έκλυση περισσοτέρων από 470 
t διοξειδίου του άνθρακα. Επισημαίνεται ότι η εταιρεία, 
επίσης, παρακολουθεί και διαχειρίζεται με συνεχή μείωση 
της άμεσης και έμμεσης εκπομπής ρύπων την κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας, με πιστοποιημένες κατά ISO50001 
συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας τις υποδομές, εγκα-
ταστάσεις και οχήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρυσι 
εξοικονομήθηκε ενέργεια της τάξεως του 22,61% μέσω 
της μεγιστοποίησης απόδοσης της λειτουργίας των ηλε-
κτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Σε αυτό, συνέβαλε 
η εγκατάσταση έξυπνης πλατφόρμας «internet of Things», 
στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του οργανι-

σμού. Ακόμη, η INTERAMERICAN διαχειρίζεται τα στερεά 
απόβλητα και οδηγεί σε αποστείρωση και αποτέφρωση τα 
απόβλητα της ιδιόκτητης κλινικής (Αθηναϊκή Mediclinic), τα 
οποία πέρυσι ανήλθαν σε 32 t, καθώς επίσης και τα από-
βλητα του ιδιόκτητου συνεργείου αυτοκινήτων CarPoint.

«Είμαστε διαχειριστές κινδύνων και συνεπώς, στρατηγι-
κά ευθυγραμμισμένοι με την υλοποίηση των Παγκόσμιων 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης -των Sustainable Development 
Goals του Παγκόσμιου Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών-, που 
αποτελούν έναν κοινό οδηγό για μια πορεία και συμβολή 
όλων των δυνάμεων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 
προς ένα βιώσιμο μέλλον. Στον οργανισμό μας, θέλουμε να 
βοηθάμε τους ανθρώπους να ζουν ασφαλέστερα, περισ-
σότερο και καλύτερα και η μέριμνα για το περιβάλλον είναι 
κομβική σε αυτή την αποστολή μας. Ειδικότερα, ο Στόχος 
13 για την κλιματική αλλαγή βρίσκεται στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντός μας, που πέρα από τις ασφαλιστικές πρω-
τοβουλίες και τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχουμε αναλά-
βει, εκφράζεται και στην περιβαλλοντική κουλτούρα της 
εταιρείας για βιώσιμο αστικό περιβάλλον. Ως  παράδειγμα, 
να αναφέρω τη μετακίνηση και την ενθάρρυνση λιγότερης 
χρήσης των οχημάτων, αλλά και την προστασία των οικο-
συστημάτων και της βιοποικιλότητας» τονίζει ο Γιάννης 
Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος της INTERAMERICAN. 

«Το αποτέλεσμα της περιόδου των περιοριστικών μέ-
τρων, λόγω της πανδημίας, που ανέδειξε και το σημαντικά 
θετικό γεγονός της ανακούφισης του φυσικού περιβάλλο-
ντος από τις επιπτώσεις ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, 
φανερώνει ότι με συνείδηση και βούληση για την τήρηση 
μέτρων μπορούμε να έχουμε ένα πιο καθαρό περιβάλλον 
και να συγκρατήσουμε κατά το δυνατόν την κλιματική αλ-
λαγή» επισημαίνει, εξάλλου, ο Γιάννης Ρούντος, Διευθυ-
ντής Εταιρικών Υποθέσεων και Υπευθυνότητας της εται-
ρείας.
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Ε κθεση έργων 25 τελειόφοιτων σπουδαστών της Ανωτάτης 
Σχολής Καλών Τεχνών, θα φιλοξενηθεί στον Χώρο Τέχνης 

της Εθνικής Ασφαλιστικής «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ», από τις 30 Ιου-
νίου έως τις 30 Ιουλίου 2020. Η επιλογή των έργων έγινε από 
επιτροπή καθηγητών της Α.Σ.Κ.Τ., κατόπιν διαγωνισμού, στον 
οποίο συμμετείχαν όσοι τελειόφοιτοι σπουδαστές επιθυμού-
σαν, μετά την υποβολή σχετικών αιτήσεων.

Η Επιτροπή Λειτουργίας του Χώρου Τέχνης «ΣΤΟart ΚΟ-
ΡΑΗ», όπως και τα τρία προηγούμενα χρόνια, θα προκρίνει 
τρία από τα έργα που θα εκτεθούν και θα απονείμει στους δη-
μιουργούς τους χρηματικά έπαθλα. Τα έργα θα παραμείνουν 
στη συλλογή έργων τέχνης που διατηρεί η Εθνική Ασφαλιστι-
κή. Η συνεργασία που έχει οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια 
η Εθνική Ασφαλιστική με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 
εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Εταιρίας που 
στόχο έχουν να υποστηρίξουν την καλλιτεχνική εκπαίδευση 
της χώρας αλλά και να δώσουν την ευκαιρία σε νέους καλλι-
τέχνες να έρθουν σε επαφή με το κοινό.

Σημειώνεται ότι ο Χώρος Τέχνης «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ» θα λει-
τουργεί εφεξής με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας 
για την πρόληψη και αντιμετώπιση της διασποράς της νόσου 
Covid-19. 

Ως εκ τούτου δεν θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις εγκαι-
νίων, ενώ ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών στον χώρο, την ίδια 
χρονική στιγμή, δεν θα υπερβαίνει τα δέκα άτομα.
www.stoart.gr.
facebook.com/stoartkorai 

έκθέση τέλέιοφοιτων  

ανωτατησ σχολησ καλων τέχνων 

2020 στον χωρο τέχνησ  

«στοarT κοραη»

Η Ευρωπαϊκή Πίστη συμβάλλει ενεργά, για μια ακόμη 
φορά, στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση 

του Covid-19. Έτσι, μετά τη δωρεά 10 αναπνευστήρων υψη-
λής τεχνολογίας στο Υπουργείο Υγείας, συμμετέχει και στο 
πρόγραμμα «Κινητές Ομάδες Υγείας Ειδικού Σκοπού» του 
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Πιο συγκεκριμένα η Εταιρία, αξιοποιώντας τις στρατηγικές 
της συμμαχίες, συμπράττει με την Avis παρέχοντας δωρεάν 
τρίμηνη ασφαλιστική κάλυψη στα 250 οχήματα των Κινητών 
Ομάδων Υγείας που διαθέτει δωρεάν η Avis.

Στα εν λόγω οχήματα θα επιβαίνουν νοσηλευτές με σκοπό 
την κατ’ οίκον φροντίδα και τη λήψη δειγμάτων βιολογικού 
υλικού από πιθανά κρούσματα της νόσου Covid-19. Οι μονά-
δες θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση και οι περιοχές που θα 
επισκέπτονται θα υποδεικνύονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ..

Το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα αποτελεί ακόμα ένα 
μέτρο πρόληψης κατά της εξάπλωσης της πανδημίας, βοη-
θώντας σημαντικά στη γενικότερη στρατηγική που ακολου-
θείται για τον περιορισμό της νόσου.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, ως κοινωνικά υπεύθυνος οργανισμός, 
θα συνεχίσει να βρίσκεται δυναμικά δίπλα στους πολίτες της 
χώρας και θα συμβάλλει με κάθε τρόπο στη δημιουργία ενός 
καλύτερου αύριο για όλους.

ΕΥΡΩπΑ ΪΚΗ πΙΣΤΗ
Δωρεάν ασφάλιση στα οχήματα 

που παραχωρεί η avis στις Κινητές 
Ομάδες Υγείας του Ε.Ο.Δ.Υ.
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ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Η επίδραση της πανδημίας COVID-19 επηρέασε και τον 
κλάδο της θεσμικής διαχείρισης. Έτσι, στο τέλος του 

πρώτου τριμήνου του 2020, το συνολικό ύψος των υπό δια-
χείριση κεφαλαίων, διαμορφώθηκε στα € 15,32 δισ. μειωμέ-
νο κατά 9,87% από την αρχή του έτους. 

Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς στις 31.3.2020 αποτυ-
πώνεται στο παρακάτω γράφημα.

  

Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής 
διαχείρισης:
● Με 31/3/2020 η συνολική αγορά των ΟΣΕΚΑ που διαχειρί-

ζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. παρουσίασε μείωση του συ-
νολικού ενεργητικού κατά 17,8% από την αρχή του έτους, 
με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να δι-
αμορφώνεται σε €6,5 δισ. (ΟΣΕΚΑ ν.4099/12 €4,91 δισ. και 
ΟΣΕΚΑ Ε.Ε. €1,55 δισ.). Η συρρίκνωση της αγοράς οφεί-
λεται εξ ολοκλήρου στην κρίση της πανδημίας, καθώς το 
ενεργητικό των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. παρουσίαζε σταθερή αύξηση 
μέχρι και το πρώτο 15μερο του Φεβρουαρίου κατά 7,64%.
Όπως υποδηλώνουν οι κινήσεις εισροών – εκροών, 
η κατηγορία που επηρεάστηκε περισσότερο από τον 
COVID-19 από την αρχή του έτους ήταν αυτή των Ομο-
λογιακών Ο.Σ.Ε.Κ.Α., οι οποίοι, μέχρι και το τέλος Φε-
βρουαρίου, είχαν εισροές κεφαλαίων ύψους €119 εκ., ενώ 
τον Μάρτιο κατέγραψαν εκροές κεφαλαίων €300 εκ. Πιο 
συγκεκριμένα, αυξημένες εκροές κατέγραψαν οι Ομολο-
γιακοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας ύψους €120 εκ  και οι Διεθνή 
Ομολογιακοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ύψους €48 εκ.   Συνολικά οι ΟΣΕ-

ΚΑ είχαν εισροές κεφαλαίων μέχρι και το τέλος Φεβρου-
αρίου ύψους €287 εκ. ενώ τον Μάρτιο κατέγραψαν συνο-
λικές εκροές ύψους €643 εκ.
Στο επίπεδο των ενεργητικών, από την αρχή του έτους μέ-
χρι 31.3.2020, από τις 4 βασικές κατηγορίες Ο.Σ.Ε.Κ.Α., 
η κατηγορία των Μετοχικών Ο.Σ.Ε.Κ.Α. κατέγραψε την 
μεγαλύτερη μείωση αντανακλώντας κυρίως την πορεία 
των χρηματιστηριακών αγορών. Ειδικότερα σημειώνουμε 
τα εξής: Ελληνικοί Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. -40,2%, Μετοχικοί 
Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αναπτυσσομένων Αγορών -36,6% και Ο.Σ.Ε.Κ.Α. 
Ευρωζώνης -26,4%.

● Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσε-
ων (Ο.Ε.Ε.) που διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε. σημείωσε 
επίσης μείωση 15% από την αρχή του έτους και ανέρχεται 
σε €62,3 εκ.

● Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π., το σύνολο των επενδύσεων σε 
ακίνητα με 31/12/2019 (τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία), 
αυξήθηκε κατά 22,73% στα €2.925 εκ. Στον κλάδο των 
Α.Ε.Ε.Α.Π. δεν έχουν ακόμη καταγραφεί επιπτώσεις από 
τη πανδημία καθώς τα στοιχεία που δημοσιεύουμε αφο-
ρούν περίοδο πριν την έναρξη της κρίσης του Κορωνοϊού 
COVID-19.

● Στον τομέα του Asset Management, το σύνολο των υπό 
διαχείριση κεφαλαίων των μελών της Ε.Θ.Ε., στο τέλος του 
πρώτου τριμήνου του 2020, σημείωσε και αυτό μείωση - 
σαν αποτέλεσμα της πανδημίας - 12,13% από την αρχή του 
έτους και διαμορφώθηκε σε €5.867 εκ.

η έπιδραση τησ πανδημιασ covid-19 
στον κλαδο τησ θέσμικησ διαχέιρισησ

*Α.Ε.Ε.Α.Π 31/12/2019

A.E.E.A.Π.*
19,1%

ΟΣΕΚΑ
42,2%

Asset Management
38,3%

Ο.Ε.Ε.
0,4%
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1 3K ά/Κ International Income ομολογιακό 6.754.782,47 1.243.911,86 0,26% 5,4303 -3,56%
2 ALLIANZ ομολογιών ευρώ περιφέρειας 29.148.688,28 2.208.921,48 0,45% 13,1959 3,11%
3 ALPHA EURO (€) ετάιριΚΩν ομοΛοΓΩν Classic  53.859.478,64 8.968.814,65 1,84% 6,0052 -2,19%
4 ALPHA EURO (€) ετάιριΚΩν ομοΛοΓΩν Institutional 130.671,92 21.502,36 0,00% 6,0771 -1,94%
5 ALPHA GLOBAL άνάΔυομενΩν άΓορΩν ομοΛοΓιάΚο Classic  5.117.067,35 593.683,45 0,12% 8,6192 -4,71%
6 ALPHA INCOME PLUS ομοΛοΓιάΚο CLASSIC 88.758.073,46 7.306.179,94 1,50% 12,1484 -0,59%
7 ALPHA INCOME PLUS ομοΛοΓιάΚο Institutional 26.434.984,58 2.170.905,62 0,45% 12,1769 -0,47%
8 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I 4.429.448,73 44.158,14 0,01% 100,3088 -4,05%
9 ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R 7.029.965,56 1.335.817,25 0,27% 5,2627 -4,51%
10 ALPHA TRUST ομολογιών εσωτερικού - I 10.667.133,84 76.004,24 0,02% 140,3492 4,37%
11 ALPHA TRUST ομολογιών εσωτερικού - R 17.486.258,05 808.971,06 0,17% 21,6154 4,21%
12 ALPHA εΛΛΗνιΚο ομοΛοΓιάΚο Classic 156.438.304,60 7.748.621,76 1,59% 20,1892 5,87%
13 ALPHA εΛΛΗνιΚο ομοΛοΓιάΚο Institutional 65.322.930,66 3.194.531,74 0,66% 20,4484 6,14%
14 ALPHA εΛΛΗνιΚΩν ετάιριΚΩν ομοΛοΓΩν Classic 77.923.813,00 16.703.256,89 3,43% 4,6652 -4,79%
15 ALPHA εΛΛΗνιΚΩν ετάιριΚΩν ομοΛοΓΩν Institutional 14.983.658,41 3.150.724,97 0,65% 4,7556 -4,43%
16 ALPHA ευρΩπάΪΚΩν ΚράτιΚΩν ομοΛοΓΩν Classic 23.268.586,60 2.449.492,95 0,50% 9,4993 1,17%
17 ALPHA ευρΩπάΪΚΩν ΚράτιΚΩν ομοΛοΓΩν Institutional 3.393.823,22 353.833,30 0,07% 9,5916 1,36%
18 ATHOS Income Plus ομολογιακό (Κατηγορία μεριδίων I) 100.041,16 9.713,95 0,00% 10,2987 -0,51%
19 ATHOS Income Plus ομολογιακό (Κατηγορία μεριδίων ά) 345.114,33 33.538,17 0,01% 10,2902 -0,53%
20 ATHOS Income Plus ομολογιακό (Κατηγορία μεριδίων Β) 555.632,78 54.631,23 0,01% 10,1706 -0,78%
21 ATHOS Recovery - ελληνικό ομολογιακό άμοιβαίο Κεφάλαιο 

(Κατηγορία μεριδίων ά) 1.772.401,44 111.735,07 0,02% 15,8625 2,42%
22 ATHOS Recovery – ελληνικό ομολογιακό άμοιβαίο Κεφάλαιο 

(Κατηγορία μεριδίων I) 202.377,78 12.659,91 0,00% 15,9857 2,69%
23 ATHOS Recovery – ελληνικό ομολογιακό άμοιβαίο Κεφάλαιο 

(Κατηγορία μεριδίων Β)  284.078,53 18.191,13 0,00% 15,6163 2,05%
24 ATTICA ομολογιακό εξωτερικού 13.759.518,89 4.231.616,26 0,87% 3,2516 0,49%
25 ATTICA ομολογιών εσωτερικού  562.913,16 63.965,89 0,01% 8,8002 2,56%
26 Allianz ομολόγων μικρής και μεσαίας Διάρκειας 4.749.601,00 679.979,51 0,14% 6,9849 -1,58%
27 EUROBANK (LF) FUND - RESERVE 91.383.431,49 9.364.669,59 1,92% 9,7583 -0,65%
28 EUROBANK (LF) Global Bond Fund 10.423.632,41 797.981,40 0,16% 13,0625 0,91%
29 EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund 48.207.481,30 3.126.871,31 0,64% 15,4172 -0,88%
30 EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund 25.038.404,65 669.903,53 0,14% 37,3761 5,30%
31 EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund 41.936.211,75 35.848.878,24 7,36% 1,1698 1,23%
32 EUROBANK (LF) Income Plus € Fund 126.037.832,13 79.657.177,37 16,35% 1,5823 -1,73%
33 EUROBANK GF Dollar Plus ομολογιακό εξωτερικού 6.942.008,72 559.676,14 0,11% 12,4036 2,59%
34 EUROBANK GF Global Bond ομολογιακό εξωτερικού 76.572.391,25 16.997.201,06 3,49% 4,505 1,09%
35 EUROBANK GF Greek Bond Fund ομολογιακό εσωτερικού 35.039.793,81 10.748.784,00 2,21% 3,2599 1,75%
36 EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE 11.180.322,12 1.134.894,24 0,23% 9,8514 -0,43%
37 EUROBANK I (LF) Global Bond 1.395.357,98 105.963,50 0,02% 13,1683 1,14%
38 EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund 15.506.306,05 955.385,25 0,20% 16,2304 -0,48%
39 EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund 9.937.765,84 242.492,05 0,05% 40,9818 5,93%
40 EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND 4.929.857,15 502.434,57 0,10% 9,8119 -3,40%
41 EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $ 2.336.315,75 1.989.159,23 0,41% 1,1745 1,53%
42 EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund 33.224.709,11 20.528.968,64 4,21% 1,6184 -1,55%
43 EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛοΓιάΚο εΞΩτεριΚου 20.114.689,74 4.429.732,11 0,91% 4,5408 1,29%
44 EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ομοΛοΓιάΚο εσΩτ. 3.342.378,13 1.005.023,85 0,21% 3,3257 2,27%
45 EUROBANK NTT GF Dollar Plus ομολογιακό εξωτερικού 1.314.015,56 105.938,26 0,02% 12,4036 2,59%
46 EUROBANK NTT GF Global Bond ομολογιακό εξωτερικού 4.732.395,69 1.051.440,57 0,22% 4,5009 1,09%
47 INCOME GREEK BOND FUND (class ATHOS) 381.981,85 36.926,07 0,01% 10,3445 -2,19%
48 INCOME GREEK BOND FUND (class GMM) 166.015,82 16.029,16 0,00% 10,3571 -2,07%
49 INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE 5.550.764,05 567.120,00 0,12% 9,7876 -0,65%

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Α/Α Όλα τα Ομολογιακά ΑΚ Ενεργητικό 
30/6/2020

Μερίδια 
30/6/2020

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
30/6/2020

Δ% από 
1/1/2020 
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50 INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund 3.170.751,07 279.235,65 0,06% 11,3551 -1,61%
51 INTERAMERICAN I ΔοΛάριου (USD) ομοΛοΓιάΚο 1.744.444,07 42.791,51 0,01% 40,7661 4,37%
52 INTERAMERICAN I στάΘερο ομοΛοΓιάΚο εσΩτεριΚου 46.563.001,33 953.433,78 0,20% 48,8372 6,49%
53 INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) ομολογιακό  4.552.644,79 112.363,18 0,02% 40,5172 4,19%
54 INTERAMERICAN σταθερό ομολογιακό εσωτερικού 147.176.177,60 3.093.752,67 0,63% 47,5721 5,69%
55 MetLife εΛΛΗνιΚΩν ομοΛοΓΩν 6.042.731,09 271.466,89 0,06% 22,2596 4,69%
56 MetLife ευρΩπάΪΚΩν ετάιριΚΩν ομοΛοΓΩν 13.674.276,61 935.145,61 0,19% 14,6226 -3,52%
57 MetLife ευρΩπάΪΚΩν ΚράτιΚΩν ομοΛοΓΩν 31.479.861,74 1.581.262,85 0,32% 19,9081 0,71%
58 MetLife ομοΛοΓΩν US ΔοΛάριάΚο 6.451.949,79 452.277,66 0,09% 14,2655 8,17%
59 NBG International Funds Sicav/Income Plus/A 10.701.012,14 9.053,65 0,00% 1181,96 -0,99%
60 NBG International Funds Sicav/Income Plus/B 37.098.688,54 30.493,02 0,01% 1216,63 -0,97%
61 NN HELLAS ά/Κ ομολογιακό 1.076.610,97 135.070,41 0,03% 7,9707 5,95%
62 NN HELLAS ά/Κ ομολογιακό - Κατηγορία μεριδίων (Θ) 16.972.410,37 1.057.458,42 0,22% 16,0502 6,39%
63 Optima smart cash ομολογιακό 7.938.117,99 1.515.701,25 0,31% 5,2373 -1,26%
64 PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE 3.588.484,57 367.691,24 0,08% 9,7595 -0,65%
65 PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND 4.324.796,02 443.784,82 0,09% 9,7453 -3,93%
66 PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND 25.775.064,04 16.293.108,94 3,34% 1,582 -1,73%
67 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund  261.397,58 19.983,03 0,00% 13,081 0,92%
68 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund 13.727.922,78 890.577,18 0,18% 15,4146 -0,88%
69 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund 8.665.143,09 231.863,91 0,05% 37,3717 5,30%
70 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund 1.405.406,11 1.201.408,82 0,25% 1,1698 1,24%
71 PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund  13.952.244,32 1.112.197,40 0,23% 12,5448 -1,88%
72 PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond  7.142.720,27 242.952,78 0,05% 29,3996 4,27%
73 PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND 1.385.679,36 144.113,01 0,03% 9,6152 -4,92%
74 PiraeusInvest Enhanced Liquidity EUR Fund Retail 25.831.779,55 2.642.065,30 0,54% 9,78 -1,51%
75 PiraeusInvest European Bond Retail 2.699.935,68 13.918,74 0,00% 193,98 -2,05%
76 Piraeusinvest Enhanced Liquidity USD Fund Retail 11.170.718,83 1.183.425,94 0,24% 9,4392 2,36%
77 THETIS εισοδήματος ομολογιακό 496.836,60 67.584,77 0,01% 7,3513 -1,25%
78 THETIS ευρωπαϊκών ομολόγων 3.045.590,74 536.338,80 0,11% 5,6785 -6,60%
79 TRITON εισοδήματος ομολογιών άναπτυγμένων Χωρών 32.564.396,63 3.726.074,33 0,76% 8,7396 -0,65%
80 ά/Κ άσΦάΛιστιΚΩν ορΓάνισμΩν ευρωπαϊκών ομολόγων  383.016.086,56 112.261.740,61 23,04% 3,4118 3,66%
81 ΔΗΛοσ Eurobond - ομολογιακό 70.861.690,83 8.884.116,19 1,82% 7,9762 -2,57%
82 ΔΗΛοσ Fixed Income Plus - ομολογιακό 52.123.055,69 4.892.337,20 1,00% 10,654 -2,30%
83 ΔΗΛοσ USD Bond (ομολογιακό εξωτερικού) 4.891.650,80 603.617,52 0,12% 8,1039 7,02%
84 ΔΗΛοσ Δολαριακό (USD) ομολογιακό εξωτερικού 4.082.586,63 361.913,06 0,07% 11,2806 3,61%
85 ΔΗΛοσ εισοδήματος ομολ. εσωτ. 171.296.953,78 5.860.243,47 1,20% 29,2303 2,30%
86 ΔΗΛοσ ελληνική άνάπτυξη - ομολογιακό 4.818.910,53 389.850,21 0,08% 12,3609 -0,22%
87 Δήλος Βραχυπρόθεσμων & μεσοπρόθεσμων τοποθετήσεων 

ομολογιακό 19.343.327,59 1.451.429,17 0,30% 13,3271 -0,40%
88 ευρΩπάΪΚΗ πιστΗ Domestic Income σε EUR (R) 6.111.822,80 1.871.545,64 0,38% 3,2657 0,79%
89 ευρΩπάΪΚΗ πιστΗ Eurobond ομολογιακό εξωτερικού σε Eur (R) 27.710.693,12 17.395.285,30 3,57% 1,593 -1,29%
90 πειράιΩσ ά/Κ ΔιεΘνεσ ετάιριΚΩν ομοΛοΓΩν (I) 4.809.858,14 422.092,29 0,09% 11,3953 2,11%
91 πειράιΩσ ά/Κ ΔιεΘνεσ ετάιριΚΩν ομοΛοΓΩν (R) 10.233.780,69 1.144.178,06 0,23% 8,9442 1,84%
92 πειράιΩσ ά/Κ ΔιεΘνεσ ΚράτιΚΩν ομοΛοΓΩν (I) 12.933.134,76 1.129.308,39 0,23% 11,4523 3,95%
93 πειράιΩσ ά/Κ ΔιεΘνεσ ΚράτιΚΩν ομοΛοΓΩν (R) 13.761.215,88 3.508.064,15 0,72% 3,9227 3,68%
94 πειράιΩσ ά/Κ ΔιεΘνεσ ΚράτιΚΩν ομοΛοΓΩν (U) 32.651,03 2.847,52 0,00% 11,4665 4,16%
95 πειράιΩσ ά/Κ ομοΛοΓΩν εΛΛΗνιΚΗσ επιΧειρΗμάτιΚοτΗτάσ (I) 6.816.260,45 628.035,46 0,13% 10,8533 -2,68%
96 πειράιΩσ ά/Κ ομοΛοΓΩν εΛΛΗνιΚΗσ επιΧειρΗμάτιΚοτΗτάσ (R) 165.792.414,60 15.302.181,58 3,14% 10,8346 -3,05%
97 πειράιΩσ ά/Κ ομοΛοΓΩν εσΩτεριΚου (I) 3.802.134,88 289.138,27 0,06% 13,1499 3,89%
98 πειράιΩσ ά/Κ ομοΛοΓΩν εσΩτεριΚου (R) 63.492.714,16 3.706.278,10 0,76% 17,1311 3,47%
99 πειράιΩσ ά/Κ ομοΛοΓΩν εσΩτεριΚου (U) 8.344.417,05 635.614,27 0,13% 13,1281 4,13%
100 πειράιΩσ ά/Κ ομοΛοΓΩν μεσοπροΘεσμΗσ ΔιάρΚειάσ (I) 1.886.273,17 190.639,68 0,04% 9,8944 -1,99%
101 πειράιΩσ ά/Κ ομοΛοΓΩν μεσοπροΘεσμΗσ ΔιάρΚειάσ (R) 60.849.582,47 11.892.670,86 2,44% 5,1166 -2,14%
102 πειράιΩσ ά/Κ ομοΛοΓΩν μεσοπροΘεσμΗσ ΔιάρΚειάσ (U) 4.018.144,87 404.826,69 0,08% 9,9256 -1,90%
103 3K A/K International Income ομολογιακό Θεσμικών 90.456,54 9.537,19 0,00% 9,4846 -5,15%
104 EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND 7.301.931,04 473.715,35 0,10% 15,4142 -3,57%
105 EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND 415.090,98 11.105,81 0,00% 37,376 -0,50%
 ΣΥΝΟΛΑ 2.788.691.044,10 487.346.920,50 100,00%  0,57%

0,68%Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2020
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1 3K A/K Greek Value μετοχικό εσωτερικού  5.892.357,41 766.145,16 0,16% 7,6909 -21,58%
2 3K ά/Κ μετοχικό εσωτερικού 34.131.894,17 5.359.861,48 1,15% 6,3681 -22,86%
3 ALLIANZ επιθετικής στρατηγικής μετοχών εσωτερικού 13.975.476,96 6.899.504,44 1,48% 2,0256 -30,53%
4 ALLIANZ μετοχών άναπτυσσόμενων άγορών EMEA 575.988,78 140.968,32 0,03% 4,0859 -24,35%
5 ALLIANZ μετοχών εσωτερικού 7.230.014,14 2.492.702,26 0,53% 2,9005 -30,65%
6 ALPHA BLUE CHIPS εΛΛΗνιΚο μετοΧιΚο Classic 167.955.315,30 24.687.166,38 5,28% 6,8033 -32,49%
7 ALPHA BLUE CHIPS εΛΛΗνιΚο μετοΧιΚο Institutional 1.696.112,97 243.248,20 0,05% 6,9728 -32,15%
8 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap μετοχικός 

Διαπραγματεύσιμος οσεΚά 12.440.213,60 812.382,00 0,17% 15,3133 -35,06%
9 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS μετοΧιΚο Classic 22.390.002,75 1.136.913,50 0,24% 19,6937 -1,11%
10 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS μετοΧιΚο Institutional 87.685,77 4.332,36 0,00% 20,2397 -0,61%
11 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS μετοχικό εξωτερικού - I 2.074.682,90 21.750,38 0,00% 95,386 -7,90%
12 ALPHA TRUST Global Leaders μετοχικό εξωτερικού - R 5.599.406,36 1.323.847,39 0,28% 4,2296 -8,37%
13 ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I 5.739.796,01 61.698,14 0,01% 93,0303 -28,75%
14 ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R 40.116.669,75 4.331.208,68 0,93% 9,2622 -29,05%
15 ALPHA TRUST New Strategy μετοχικό εσωτερικού 18.365.440,17 4.776.552,45 1,02% 3,8449 -26,59%
16 ALPHA επιΘετιΚΗσ στράτΗΓιΚΗσ εΛΛΗνιΚο μετοΧIKO 

Classic  46.851.606,41 5.436.288,83 1,16% 8,6183 -30,52%
17 ALPHA επιΘετιΚΗσ στράτΗΓιΚΗσ εΛΛΗνιΚο μετοΧIKO 

Institutional 3.413.453,31 386.959,80 0,08% 8,8212 -29,95%
18 ATHOS High Peaks - ελληνικό μετοχικό άμοιβαίο Κεφάλαιο 

(Κατηγορία μεριδίων B) 457.420,98 48.198,27 0,01% 9,4904 -27,25%
19 ATHOS High Peaks - ελληνικό μετοχικό άμοιβαίο Κεφάλαιο 

(Κατηγορία μεριδίων ά) 1.669.622,44 176.188,22 0,04% 9,4764 -27,17%
20 ATHOS High Peaks – ελληνικό μετοχικό άμοιβαίο Κεφάλαιο 

(Κατηγορία μεριδίων I) 316.517,38 33.127,39 0,01% 9,5546 -26,95%
21 ATTICA μετοχικό εσωτερικού 5.959.898,48 11.039.333,32 2,36% 0,5399 -27,88%
22 EUROBANK (LF) Equity- Emerging Europe 2.535.779,47 3.346.287,72 0,72% 0,7578 -23,82%
23 EUROBANK (LF) Equity-Global Equities 7.299.769,19 5.623.718,68 1,20% 1,298 -9,82%
24 EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities 19.978.493,82 120.302.731,99 25,75% 0,1661 -31,25%
25 EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund 159.835,64 12.852,06 0,00% 12,4366 -23,83%
26 EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund 532.343,39 410.003,97 0,09% 1,2984 -9,81%
27 EUROBANK GF Global Equities μετοχικό εξωτερικού 16.158.778,88 6.353.282,86 1,36% 2,5434 -8,78%
28 EUROBANK GF Greek Equities μετοχικό εσωτερικού 31.764.063,10 9.493.024,86 2,03% 3,346 -33,05%
29 EUROBANK I (LF) Equity- Emerging Europe 3.617.794,84 4.274.902,14 0,92% 0,8463 -23,33%
30 EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities 3.170.482,93 2.169.336,17 0,46% 1,4615 -9,40%
31 EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities 566.970,27 3.051.099,72 0,65% 0,1858 -30,70%
32 EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO εσΩτεριΚου 1.018.272,68 295.387,49 0,06% 3,4472 -32,53%
33 EUROBANK NTT GF Global Equities μετοχικό εξωτερικού  116.209,66 45.721,76 0,01% 2,5417 -8,78%
34 EUROBANK NTT GF Greek Equities μετοχικό εσωτερικού 2.134.721,42 637.611,31 0,14% 3,348 -33,04%
35 INTERAMERICAN άναπτυσ. εταιριών μετοχ. εσωτερικού 11.626.079,75 5.402.302,50 1,16% 2,1521 -29,92%
36 INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund 663.912,16 862.975,53 0,18% 0,7693 -23,73%
37 INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund 1.825.738,37 1.428.412,87 0,31% 1,2782 -9,93%
38 INTERAMERICAN άναπτυγμένων άγορών μετοχικό εξωτερικού 7.260.622,07 275.405,21 0,06% 26,3634 -8,87%
39 INTERAMERICAN Δυναμικό μετοχικό εσωτ. 32.115.251,70 4.411.292,92 0,94% 7,2802 -32,60%
40 INTERAMERICAN ι άνάπτυσσομενΩν  

ετάιριΩν μετοΧιΚο εσΩτεριΚου 726.947,74 329.623,30 0,07% 2,2054 -29,42%
41 INTERAMERICAN ι ΔυνάμιΚο μετοΧιΚο εσΩτεριΚου 920.953,67 123.654,94 0,03% 7,4478 -32,15%
42 INTERAMERICAN νέα ευρώπη μετοχικό εξωτερικού 7.291.687,52 792.812,57 0,17% 9,1972 -23,84%

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Α/Α Όλα τα Ομολογιακά ΑΚ Ενεργητικό 
30/6/2020

Μερίδια 
30/6/2020

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
30/6/2020

Δ% από 
1/1/2020 
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43 MetLife εΛΛΗνιΚο μετοΧιΚο μεσάιάσ Κάι μιΚρΗσ 
ΚεΦάΛάιοποιΗσΗσ 25.272.899,64 3.520.568,58 0,75% 7,1786 -23,24%

44 MetLife μετοΧιΚο άνάΔυομενΩν άΓορΩν BRIC 3.064.245,51 722.290,29 0,15% 4,2424 -5,94%
45 MetLife μετοΧιΚο ΔειΚτΗ υΨΗΛΗσ ΚεΦάΛάιοποιΗσΗσ 

ΧρΗμάτιστΗριου άΘΗνΩν 8.922.684,62 8.976.265,94 1,92% 0,994 -32,01%
46 MetLife μετοΧιΚο ΔιεΘνΩν άνάπτυΓμενΩν άΓορΩν 3.865.012,76 186.339,78 0,04% 20,7417 -10,99%
47 NBG International Funds Sicav/European Allstars/A 632.184,51 502,86 0,00% 1257,19 -13,10%
48 NBG International Funds Sicav/European Allstars/B 18.867.202,67 14.937,36 0,00% 1263,09 -13,09%
49 NBG International Funds Sicav/Global Equity/A 1.876.984,14 818,46 0,00% 2293,32 -6,90%
50 NBG International Funds Sicav/Global Equity/B 21.486.010,33 9.185,80 0,00% 2339,05 -6,88%
51 NN HELLAS ά/Κ μετοχικό - Κατηγορία μεριδίων (Θ) 21.049.485,44 2.444.679,87 0,52% 8,6103 -20,93%
52 Optima ελληνικό μετοχικό 10.080.533,26 12.333.483,63 2,64% 0,8173 -17,46%
53 PRIVATE BANKING (LF) Equity- Emerging Europe Fund 3.125,68 4.125,41 0,00% 0,7577 -23,83%
54 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund 325.570,86 250.918,51 0,05% 1,2975 -9,82%
55 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund 12.164.613,68 73.232.795,88 15,68% 0,1661 -31,25%
56 PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities 222.321,14 171.363,94 0,04% 1,2974 -9,82%
57 Phoenix ελληνικό μετοχικό 1.035.532,95 3.278.719,52 0,70% 0,3158 -24,79%
58 PiraeusInvest European Equity Retail 1.486.081,59 5.388,60 0,00% 275,78 -16,83%
59 THETIS ελληνικό μετοχικό 1.819.409,64 2.922.537,04 0,63% 0,6225 -28,56%
60 TRITON American μετοχικό εξωτερικού 9.272.154,35 1.559.602,32 0,33% 5,9452 9,18%
61 TRITON άναπτυξιακό μετοχών εσωτερικού 38.225.102,47 1.323.032,41 0,28% 28,892 -24,05%
62 TRITON πανευρωπαϊκό μετοχικό εξωτερικού 6.535.195,09 1.851.501,06 0,40% 3,5297 -7,91%
63 ΔΗΛοσ Small Cap (μετοχικό εσωτ.) 40.403.854,22 35.036.811,68 7,50% 1,1532 -24,14%
64 ΔΗΛοσ (Blue Chips μετοχικό εσωτ.) 65.732.733,76 23.713.773,77 5,08% 2,7719 -29,44%
65 ευρΩπάΪΚΗ πιστΗ Global Opportunities μετοχικό εξωτερικού (R) 10.481.838,92 2.889.122,76 0,62% 3,628 -22,38%
66 ευρΩπάΪΚΗ πιστΗ άναπτυξιακό μετοχικό εσωτερικού (R) 18.415.822,21 3.160.918,93 0,68% 5,8261 -24,90%
67 Κατηγορία μεριδίων Θεσμικών επενδυτών (Θ) - 3Κ άμοιβαίο 

Κεφάλαιο Greek Value μετοχικό εσωτερικού  2.143.061,26 150.884,92 0,03% 14,2033 -21,15%
68 πειράιΩσ A/K US μετοΧιΚο εΞΩτεριΚου (I) 6.464.939,13 487.098,35 0,10% 13,2723 1,03%
69 πειράιΩσ ά/K EUROZONE μετοΧιΚο εΞΩτεριΚου (I)  19.580,94 2.000,00 0,00% 9,7905 -10,96%
70 πειράιΩσ ά/K EUROZONE μετοΧιΚο εΞΩτεριΚου (U) 30.937,53 3.226,93 0,00% 9,5873 -10,44%
71 πειράιΩσ ά/Κ EUROZONE μετοΧιΚο εΞΩτεριΚου (R) 6.764.656,26 2.679.501,41 0,57% 2,5246 -11,55%
72 πειράιΩσ ά/Κ US MετοΧιΚο εΞΩτεριΚου (R) 4.676.791,57 380.244,90 0,08% 12,2994 0,39%
73 πειράιΩσ ά/Κ ΔυνάμιΚΩν επιΧειρΗσεΩν μετοΧιΚο 

εσΩτεριΚου (I) 6.128.631,77 677.547,90 0,15% 9,0453 -24,26%
74 πειράιΩσ ά/Κ ΔυνάμιΚΩν επιΧειρΗσεΩν μετοΧιΚο 

εσΩτεριΚου (R) 22.276.190,29 25.360.742,36 5,43% 0,8784 -24,79%
75 πειράιΩσ ά/Κ ΘεσμιΚΩν επενΔυτΩν μετοΧιΚο εσΩτεριΚου (I) 425.951,64 131.643,02 0,03% 3,2357 -25,36%
76 πειράιΩσ ά/Κ μετοΧιΚο εσΩτεριΚου (I) 6.359.230,11 754.111,84 0,16% 8,4327 -28,39%
77 πειράιΩσ ά/Κ μετοΧιΚο εσΩτεριΚου (R) 56.232.217,16 16.743.998,75 3,58% 3,3584 -28,97%
78 πειράιΩσ ά/Κ μετοΧιΚο εσΩτεριΚου (U) 11.419.850,00 1.428.741,25 0,31% 7,9929 -28,20%
79 ευρΩπάΪΚΗ πιστΗ Global Opportunities μετοχικό εξωτερικού (I2) 2.793.766,72 769.009,68 0,16% 3,6329 -19,61%
80 ATHOS Discovery Διεθνές μετοχικό άναπτυγμένων άγορών 

(Κατηγορία μεριδίων ά) 403.886,50 34.236,17 0,01% 11,7971 17,97%
81 3K μετοχικό εσωτερικού – Κατηγορία μεριδίων (Θ) 692.753,92 64.171,70 0,01% 10,7953 7,95%
82 ATHOS Discovery Διεθνές μετοχικό άναπτυγμένων άγορών 

(Κατηγορία μεριδίων E-USD) 279.735,65 21.354,54 0,00% 13,0996 12,18%
83 ATHOS Discovery Διεθνές μετοχικό άναπτυγμένων άγορών 

(Κατηγορία μεριδίων Β) 630.878,66 53.961,95 0,01% 11,6912 7,25%
84 ATHOS Discovery Διεθνές μετοχικό άναπτυγμένων άγορών 

(Κατηγορία μεριδίων ι) 52.521,91 4.477,80 0,00% 11,7294 5,04%
 ΣΥΝΟΛΑ 997.460.464,77 467.177.455,35 100,00%  -18,71%

-20,54%Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2020
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1 πειράιΩσ ΒράΧυπροΘεσμο ά/Κ ΧρΗμάτάΓοράσ 
ΚυμάινομενΗσ ΚάΘάρΗσ άΞιάσ ενερΓΗτιΚου (I) 8.803.667,78 874.548,86 1,53% 10,0665 -0,01%

2 TRITON πρότυπο άΚΧά Κυμαινόμενης Κάε 46.439.052,79 20.777.269,53 36,24% 2,2351 -0,01%
3 ERB I GF ΧρΗμάτάΓοράσ ΚυμάινομενΗσ Κάε 9.992.767,05 3.140.900,09 5,48% 3,1815 -0,04%
4 πειράιΩσ ΒράΧυπροΘεσμο ά/Κ ΧρΗμάτάΓοράσ 

ΚυμάινομενΗσ ΚάΘάρΗσ άΞιάσ ενερΓΗτιΚου (R) 110.119.116,80 9.455.865,91 16,49% 11,6456 -0,08%
5 ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (πρότυπο άΚΧά 

Κυμαινόμενης Κάε) 7.871.833,92 1.359.647,00 2,37% 5,7896 -0,09%
6 INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής 

άξίας ενεργητικού 47.591.296,74 4.646.431,80 8,10% 10,2425 -0,18%
7 ALPHA προτυπο άμοιΒάιο ΚεΦάΛάιο ΧρΗμάτάΓοράσ 

ΚυμάινομενΗσ Κ.ά.ε 51.077.664,84 3.629.811,85 6,33% 14,0717 -0,21%
8 EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής 

άξίας ενεργητικού 34.858.964,65 10.980.645,82 19,15% 3,1746 -0,24%
9 MetLife ευρΩπάΪΚο άΚΧά ΚυμάινομενΗσ Κάε 8.431.917,50 2.466.214,52 4,30% 3,419 -0,31%
 ΣΥΝΟΛΑ 325.186.282,07 57.331.335,38 100,00%  -0,13%

-0,13%

1 Δυνάμισ Global μικτό 13.184.746,94 982.087,95 0,40% 13,4252 1,02%
2 ALPHA GLOBAL ALLOCATION μιΚτο Institutional 1.247.397,47 68.081,64 0,03% 18,3221 -0,49%
3 ALPHA GLOBAL ALLOCATION μιΚτο Classic 141.900.242,90 7.870.952,81 3,21% 18,0283 -0,81%
4 πειράιΩσ ά/Κ μιΚτο ΔιεΘνεσ (I) 3.655.823,48 325.316,43 0,13% 11,2377 -1,17%
5 πειράιΩσ ά/Κ μιΚτο ΔιεΘνεσ (R) 7.536.156,65 878.236,72 0,36% 8,581 -1,75%
6 PRELIUM B (LF) Total Return 912.609,77 78.065,89 0,03% 11,6903 -2,28%
7 PRELIUM A (LF) Total Return 1.629.793,58 152.908,50 0,06% 10,6586 -2,76%
8 NBG International Funds FCP/Dynamic Asset Allocation/B 12.910.275,59 14.058,48 0,01% 918,33 -3,07%
9 NBG International Funds FCP/Dynamic Asset Allocation/ά 280.300,08 302,41 0,00% 926,9 -3,09%
10 τεά άστυνομικών-πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό  18.027.084,56 1.495.565,88 0,61% 12,0537 -3,20%
11 ALPHA MELLON μιΚτο άμοιΒάιο ΚεΦάΛάιο 64.267.219,41 5.078.413,04 2,07% 12,655 -3,21%
12 ά/Κ επιΚουριΚΗσ άσΦάΛισΗσ μιΚτο εΞΩτεριΚου (I) 778.623,76 52.030,39 0,02% 14,9648 -3,90%
13 πειράιΩσ ά/Κ μιΚτο ευρΩπάΪΚο (I) 20.288,38 2.000,00 0,00% 10,1442 -4,57%
14 ATTICA μικτό εξωτερικού 14.179.919,89 4.408.656,12 1,80% 3,2164 -4,73%
15 πειράιΩσ ά/Κ μιΚτο ευρΩπάIΚο (R) 12.799.007,74 5.182.126,30 2,11% 2,4698 -4,89%
16 INTERLIFE μικτό  19.430.896,51 1.514.892,67 0,62% 12,8266 -5,73%
17 ΔΗΛοσ στρατηγικών τοποθετήσεων- μικτό εξωτερικού 38.926.050,70 2.848.970,00 1,16% 13,6632 -5,80%
18 ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - ι 2.055.539,13 19.789,91 0,01% 103,868 -5,89%
19 GMM WORLD BALANCED FUND 2.731.350,43 445.282,62 0,18% 6,134 -6,10%
20 ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R 14.671.030,88 1.230.388,68 0,50% 11,9239 -6,23%
21 TRITON μικτό 17.261.425,77 2.073.386,68 0,85% 8,3252 -6,45%
22 ΔΗΛοσ συλλογικό - μικτό  19.983.931,12 2.471.784,24 1,01% 8,0848 -7,13%

ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ

Α/Α Όλα τα Ομολογιακά ΑΚ Ενεργητικό 
30/6/2020

Μερίδια 
30/6/2020

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
30/6/2020

Δ% από 
1/1/2020 

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ MIKTA

Α/Α Όλα τα Ομολογιακά ΑΚ Ενεργητικό 
30/6/2020

Μερίδια 
30/6/2020

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
30/6/2020

Δ% από 
1/1/2020 

Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2020
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Αγορές χρημΑτος - κέφΑλΑίοΥ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ FUNDS of FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ

Α/Α Όλα τα Ομολογιακά ΑΚ Ενεργητικό 
30/6/2020

Μερίδια 
30/6/2020

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
30/6/2020

Δ% από 
1/1/2020 

23 επάΓΓεΛμάτιΚο ταμείο οικονομολόγων μικτό  16.599.148,47 930.816,50 0,38% 17,8329 -7,25%
24 3Κ ά/Κ μικτό  6.513.906,23 1.595.833,19 0,65% 4,0818 -7,74%
25 επάΓΓεΛμάτιΚο ταμείο εταιρειών πετρελαιοειδών Διεθνές μικτό  14.686.980,71 1.392.930,10 0,57% 10,5439 -9,71%
26 πειράιΩσ ά/Κ εισοΔΗμάτοσ μιΚτο (I) 6.337.262,91 992.179,34 0,40% 6,3872 -10,27%
27 ά/Κ άσΦάΛιστιΚΩν ορΓάνισμΩν μικτό εσωτερικού 928.080.306,94 142.038.299,48 57,97% 6,534 -10,37%
28 ΔΗΛοσ πετ οτε μικτό 10.245.249,89 2.911.051,72 1,19% 3,5194 -10,98%
29 πειράιΩσ ά/Κ μιΚτο εσΩτεριΚου (I) 389.045,37 36.524,28 0,01% 10,6517 -12,74%
30 PRIVATE BANKING (LF) EQUITY - FLEXI  

ALLOCATION GREECE FUND 6.343.556,36 6.771.374,35 2,76% 0,9368 -13,19%
31 EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI ALLOCATION GREECE FUND 14.307.302,40 15.271.723,39 6,23% 0,9368 -13,19%
32 πειράιΩσ ά/Κ μιΚτο εσΩτεριΚου (R) 32.920.868,86 12.354.139,63 5,04% 2,6648 -13,24%
33 ΔΗΛοσ (μικτό εσωτ.) 46.034.006,86 3.639.370,01 1,49% 12,6489 -13,28%
34 N.P. Insurance, νέος ποσειδών μικτό  779.707,09 373.805,58 0,15% 2,0859 -13,78%
35 ευρΩπάΪΚΗ πιστΗ Euroinvest μικτό εσωτερικού (R) 3.840.738,14 1.416.531,13 0,58% 2,7114 -14,17%
36 MetLife ευρΩπάΪΚο μιΚτο 8.537.374,57 577.690,36 0,24% 14,7785 -16,11%
37 ALPHA εΛΛΗνιΚο MIKTO Institutional 548.928,13 49.353,21 0,02% 11,1224 -16,20%
38 ALPHA εΛΛΗνιΚο MIKTO Classic 72.210.583,94 6.574.988,94 2,68% 10,9826 -16,45%
39 INTERAMERICAN I εΛΛΗνιΚο μιΚτο 2.035.234,49 121.755,71 0,05% 16,7157 -16,78%
40 INTERAMERICAN ελληνικό μικτό  15.828.430,18 963.633,96 0,39% 16,4258 -17,20%
41 THETIS μικτό 1.866.421,81 1.182.121,31 0,48% 1,5789 -17,27%
42 ALLIANZ μικτό εσωτ. (Unit Linked) 23.733.322,69 5.187.069,34 2,12% 4,5755 -18,17%
43 ALLIANZ μικτό εσωτερικού 9.238.019,27 752.577,08 0,31% 12,2752 -18,95%
44 EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I) 438.736,26 45.123,13 0,02% 9,7231 -19,22%
45 EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R) 151.256,51 52.851,35 0,02% 2,8619 -19,57%
46 πειράιΩσ ά/Κ εισοΔΗμάτοσ μιΚτο (R) 6.125.034,88 689.311,81 0,28% 8,8857 -11,14%
47 Piraeus Private Banking World Sustainability Balanced Fund (P) 15.617.157,09 1.631.124,46 0,67% 9,5745 -4,26%
48 Piraeus Private Banking World Sustainability Balanced Fund (I) 2.760.298,62 285.087,86 0,12% 9,6823 -3,18%
 ΣΥΝΟΛΑ 1.654.558.593,41 245.030.564,58 100,00%  -8,89%

Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2020 -9,07%

1 EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend 57.262,11 30.927,36 0,05% 1,8515 1,08%
2 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND 6.956,95 4.270,21 0,01% 1,6292 0,54%
3 PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend  33.678,59 20.716,19 0,03% 1,6257 0,46%
4 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend 643.532,91 395.830,99 0,60% 1,6258 0,46%
5 EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend 55.402.038,69 34.077.908,86 51,30% 1,6257 0,46%
6 EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend 1.030.953,18 634.538,56 0,96% 1,6248 0,45%
7 Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds μετοχικό 14.147.359,12 2.597.810,31 3,91% 5,4459 -1,75%
8 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA μετοΧιΚο 

Institutional 1.031.524,81 50.474,80 0,08% 20,4364 -1,76%
9 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA μετοΧιΚο 

Classic 22.790.320,00 1.137.254,03 1,71% 20,0398 -2,14%
10 Optima premium selection fund of funds μετοχικό 5.059.475,55 1.074.243,84 1,62% 4,7098 -2,99%
11 ΔΗΛοσ Synthesis Best Red Fund of Funds μετοχικό 6.988.235,62 445.199,81 0,67% 15,6969 -4,59%
12 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS 1.267.415,49 72.941,41 0,11% 17,3758 -4,69%
13 EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS 802.077,19 46.719,01 0,07% 17,1682 -4,80%
14 EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS 8.905.704,50 519.227,99 0,78% 17,1518 -4,81%
15 PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS 285.029,03 16.618,94 0,03% 17,1509 -4,81%
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16 πειράιΩσ FUND OF FUNDS μετοΧιΚο (I) 7.939.118,01 712.879,76 1,07% 11,1367 -5,12%
17 πειράιΩσ FUND OF FUNDS MετοΧιΚο (R) 11.391.383,18 705.573,78 1,06% 16,1449 -5,62%
18 ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR I  13.843.527,16 1.231.066,01 1,85% 11,2452 -5,99%
19 ALPHA (LUX) Global Equity FoFs EUR 1.855.003,18 166.217,94 0,25% 11,1601 -6,34%
20 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA 

μετοΧιΚο Institutional 610.639,89 22.586,30 0,03% 27,0359 -6,37%
21 EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets 9.014,78 8.509,89 0,01% 1,0593 -6,50%
22 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA 

μετοΧιΚο Classic  29.179.929,39 1.108.874,93 1,67% 26,3149 -6,85%
23 PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL 

EMERGING MARKETS 13.368,25 14.384,80 0,02% 0,9294 -6,97%
24 INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets 7.066.282,48 7.602.189,40 11,44% 0,9295 -6,98%
25 EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets 6.001.032,79 6.456.733,23 9,72% 0,9294 -6,98%
26 EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets 386.233,56 415.623,70 0,63% 0,9293 -6,98%
27 PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets 39.357,84 42.328,91 0,06% 0,9298 -6,98%
28 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE 

μετοΧιΚο Institutional 691.989,94 47.073,85 0,07% 14,7001 -9,19%
29 S&B συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds μετοχικό 11.743.958,21 646.665,09 0,97% 18,1608 -9,46%
30 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE 

μετοΧιΚο Classic 17.243.083,23 1.198.268,96 1,80% 14,39 -9,53%
31 MetLife FUND OF FUNDS ευρΩπάΪΚο μετοΧιΚο 6.369.738,20 1.240.976,55 1,87% 5,1328 -10,64%
32 πειράιΩσ FUND OF FUNDS άνάΔυομενΩν άΓορΩν 

μετοΧιΚο (I) 3.065.046,21 321.123,70 0,48% 9,5448 -10,68%
33 πειράιΩσ FUND OF FUNDS άνάΔυομενΩν άΓορΩν 

μετοΧιΚο (R) 1.945.301,26 549.580,36 0,83% 3,5396 -11,23%
34 MetLife FUND OF FUNDS εμπορευμάτιΚΩν άΞιΩν 292.464,71 43.790,84 0,07% 6,6787 -19,58%
35 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES 

μετοΧιΚο Institutional 5.201,78 1.593,32 0,00% 3,2647 -19,80%
36 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES 

μετοΧιΚο Classic 3.295.440,35 1.037.469,95 1,56% 3,1764 -20,30%
37 Alpha (LUX) Global Themes FoFs EUR I 11.704.470,47 1.184.542,82 1,78% 9,881 -1,19%
38 Alpha (LUX) Global Themes FoFs EUR 5.436.929,69 552.359,27 0,83% 9,8431 -1,57%
 ΣΥΝΟΛΑ 258.580.078,30 66.435.095,63 100,00%  -6,05%

Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2020 -6,30%

1 EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 2.204,27 157,00 0,00% 14,0399 0,62%
2 PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - 

Balanced Blend US 394.829,70 29.175,03 0,02% 13,5331 0,31%
3 EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 10.394.253,18 768.073,23 0,43% 13,5329 0,31%
4 EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US 6.057.623,67 447.549,16 0,25% 13,5351 0,31%
5 PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced 

Blend US 88.503,99 6.538,76 0,00% 13,5353 0,31%
6 PiraeusInvest Global Balanced FoF Retail 10.600.413,43 972.494,43 0,54% 10,9 -0,18%
7 ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR I  22.300.609,33 2.229.589,54 1,25% 10,0021 -0,39%
8 ALPHA (LUX) Global Defensive FoFs EUR 29.963.156,26 3.012.073,13 1,68% 9,9477 -0,53%
9 PiraeusInvest Global Conservative Balanced FoF Retail 8.605.534,80 812.845,18 0,45% 10,59 -0,66%
10 πειράιΩσ ΔιεΘνεσ FUND OF FUNDS μιΚτο (R) 28.979.261,85 7.273.484,01 4,07% 3,9842 -0,73%

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ FUNDS of FUNDS ΜΙΚΤΑ

Α/Α Όλα τα Ομολογιακά ΑΚ Ενεργητικό 
30/6/2020

Μερίδια 
30/6/2020

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
30/6/2020

Δ% από 
1/1/2020 
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ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

1 πειράιΩσ FUND OF FUNDS ομοΛοΓιάΚο (I) 1.108.297,47 97.723,99 1,56% 11,3411 3,07%
2 πειράιΩσ FUND OF FUNDS ομοΛοΓιάΚο (R) 23.714.118,93 1.813.655,17 29,04% 13,0753 2,86%
3 ΔΗΛοσ Synthesis Best Blue Fund of Funds ομολογιακό 35.965.393,40 3.158.053,80 50,57% 11,3885 -0,71%
4 Optima global bond fund of funds ομολογιακό 4.194.203,44 1.175.711,80 18,83% 3,5674 -2,60%
 ΣΥΝΟΛΑ 64.982.013,24 6.245.144,76 100,00%  0,65%

Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2020 0,65%

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ FUNDS of FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ

Α/Α Όλα τα Ομολογιακά ΑΚ Ενεργητικό 
30/6/2020

Μερίδια 
30/6/2020

Ποσοστό 
Μεριδίων

Καθαρή Τιμή 
30/6/2020

Δ% από 
1/1/2020 

11 EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium  41.713.604,98 3.314.308,21 1,85% 12,5859 -1,26%
12 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global 

Medium 5.333.075,18 423.760,77 0,24% 12,5851 -1,26%
13 PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium  93.695,75 7.444,42 0,00% 12,586 -1,26%
14 PiraeusInvest Global Aggressive Balanced FoF Retail 7.183.915,46 670.274,77 0,37% 10,72 -1,56%
15 PRIVATE BANKING DIS (LF) Fund of Funds - Global Low  10.023,42 927,87 0,00% 10,8026 -2,06%
16 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low 6.642.040,40 615.067,27 0,34% 10,7989 -2,08%
17 INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW 965.454,25 89.397,17 0,05% 10,7996 -2,08%
18 EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low  220.153.677,42 20.385.488,70 11,40% 10,7995 -2,08%
19 ALPHA (LUX) Global Balanced FoFs EUR I  18.833.258,20 1.726.960,64 0,97% 10,9054 -2,20%
20 ALPHA (LUX) Global Balanced FoFs EUR 20.532.980,66 1.900.410,05 1,06% 10,8045 -2,54%
21 πειράιΩσ FUND OF FUNDS μιΚτο άμυντιΚΗσ στράτΗΓιΚΗσ (I) 5.391.235,60 536.104,90 0,30% 10,0563 -2,70%
22 ΔΗΛοσ Synthesis Best Yellow Fund of Funds μικτό 39.617.890,10 3.214.073,24 1,80% 12,3264 -2,72%
23 πειράιΩσ FUND OF FUNDS μIKTO άμυντιΚΗσ στράτΗΓιΚΗσ (R) 32.429.073,68 15.561.304,74 8,70% 2,084 -3,00%
24 TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds 20.998.143,86 1.714.060,16 0,96% 12,2505 -3,35%
25 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High 237.584,53 16.375,86 0,01% 14,5082 -3,36%
26 EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High  7.655.825,63 527.695,05 0,30% 14,508 -3,37%
27 INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH 35.543,52 2.450,51 0,00% 14,5046 -3,37%
28 ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό 1.767.882,29 693.276,30 0,39% 2,55 -3,38%
29 EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe 1.377,99 120,00 0,00% 11,4833 -5,65%
30 EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe 5.456.577,43 493.570,62 0,28% 11,0553 -5,96%
31 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced 

Blend Europe 78.864,31 7.133,42 0,00% 11,0556 -5,96%
32 EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 1.402.392,91 895.916,49 0,50% 1,5653 -6,11%
33 EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO 678.272,55 144.112,07 0,08% 4,7066 -6,29%
34 INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global 4.452.150,96 3.043.883,01 1,70% 1,4627 -6,40%
35 PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced 

Blend Global 3.692.776,47 2.524.786,86 1,41% 1,4626 -6,40%
36 PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - 

Balanced Blend Global 752.928,69 514.980,01 0,29% 1,462 -6,40%
37 EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 7.925.510,02 5.421.507,52 3,03% 1,4619 -6,40%
38 EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global 59.319.976,44 40.554.945,37 22,68% 1,4627 -6,41%
39 EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds μικτό 50.972.574,80 10.971.705,70 6,14% 4,6458 -6,60%
40 EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032 34.940.306,82 32.154.208,82 17,98% 1,0866 -3,05%
41 EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047 16.664.010,27 15.118.342,85 8,46% 1,1022 -5,63%
 ΣΥΝΟΛΑ 733.319.015,07 178.796.572,82 100,00%  -2,96%

Μέση απόδοση κατηγορίας ΟΣΕΚΑ μη συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ που δραστηριοποιήθηκαν μέσα στο 2020 -2,89%
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Ο ι εγγυητικές επιστολές έχουν ιδιαίτερη αξία για 
την ευελιξία των επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας 

μεγάλα πλεονεκτήματα - μάλιστα, σε μια περίοδο 
μειωμένης ρευστότητας. Ο νόμος 4541/2018 (ΦΕΚ 
31/5/2018) με τροποποίηση του νόμου 4412/2016, ήρε 
την αποκλειστικότητα των τραπεζών για έκδοση εγ-
γυητικών επιστολών και έδωσε αυτή τη δυνατότητα 
και σε ασφαλιστικές εταιρείες, μέσω της παροχής 
Ασφάλισης Εγγυήσεων. Tα σχετικά προγράμματα 
εγγυώνται την εκπλήρωση μιάς ποικιλίας υποχρε-
ώσεων που αφορούν από συμβάσεις κατασκευών ή 
υπηρεσιών μέχρι τις συνήθεις λειτουργίες εμπορικών 
επιχειρήσεων.

Πρόσφατα, η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (εταιρεία του  Ομίλου 
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ)  προχώρησε σε έκδοση εγγυητικής επι-
στολής ύψους 48 εκατ. ευρώ για την κατασκευή του 
νέου διεθνούς αερολιμένα στο Καστέλι Ηρακλείου, 
μέσω του ασφαλιστικού προϊόντος Ασφάλισης Εγγυ-
ήσεων - «Surety Bonds» της INTERAMERICAN . 

Η έκδοση της εν λόγω εγγυητικής επιστολής έλαβε 
χώρα μέσω του νέου εγκεκριμένου ορίου πιστώσε-
ων της εταιρείας για τον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σε συ-
νεργασία με την ΝΑΚ Katsiberis Insurance Brokers. 
Το κόστος κατασκευής του νέου αεροδρομίου στην 
περιοχή του Καστελίου, που θα αντικαταστήσει τον 
υφιστάμενο αερολιμένα «Ν. Καζαντζάκης», ανέρχεται 
στα 480 εκατ. ευρώ και θα κατασκευαστεί εξ ολοκλή-
ρου από την ΤΕΡΝΑ ΑE.

Το προϊόν «Surety Bonds» ε ισήλθε σ την ελ-
ληνική αγορά τον Ιανουάριο του 2017 από την 
INTERAMERICAN με τη συνεργασία της ΝΑΚ 
Katsiberis Insurance Brokers και έχει δεχτεί αιτήματα 
για πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότη-
σης. Πρόκειται για ένα προϊόν διεθνούς βεληνεκούς 
το οποίο  μάλιστα, όπως παρατηρείται παγκοσμίως, 
διατηρεί σημαντικά μερίδια αγοράς και αφορά στην 
έκδοση εγγυητικών επιστολών αποκλειστικά από 
ασφαλιστικές εταιρείες με εγγυημένα κεφάλαια που 
ξεπερνούν τα 900 δισεκατομμύρια ευρώ παγκοσμίως.

Το ασφαλιστικό προϊόν της ασφάλισης εγγυήσεων 
δείχνει έναν καινούριο δρόμο στις επιχειρήσεις που 
αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης 
ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Τρόπους, οι οποίοι 
πληρούν προϋποθέσεις ευελιξίας, ταχύτητας, φερεγ-
γυότητας, ανταγωνιστικού κόστους και βασικά αντα-
ποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις Ασφάλισης 
Εγγυήσεων.

ασφαλιση έγγυησέων για  
το έργο του αέρολιμένα 
στο καστέλι ηρακλέιου

Δ ύο νέα προγράμματα το «GROUP TRAVEL Care 1» και 
το «GROUP TRAVEL Care 2» διαθέτει στην αγορά η 

INTERLIFE Ασφαλιστική. Πρόκειται για δύο εξειδικευμένα και 
ειδικά σχεδιασμένα  Ομαδικά Προγράμματα Ασφάλισης που 
απευθύνονται σε Ταξιδιωτικούς Πράκτορες, Γραφεία Ταξιδί-
ων, Tour Operators αλλά και σε μεμονωμένα group ταξιδιω-
τών, με στόχο την πλήρη κάλυψη του σύγχρονου ταξιδιώτη 
σε ταξίδια αναψυχής ή επαγγελματικά στην Ελλάδα και το 
Εξωτερικό. 

Τα Νέα Προγράμματα Ομαδικής Ταξιδιωτικής Ασφάλισης 
εξασφαλίζουν ασφάλεια και σιγουριά στους ταξιδιώτες, ενώ, 
παράλληλα, αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες των 
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων. Οι Επαγγελματίες του χώρου δια-
φοροποιούνται ποιοτικά από τον ανταγωνισμό καθώς προνο-
ούν και καλύπτουν το πελατολόγιό τους από κλοπή ή απώλεια 
χρημάτων, ατυχήματα, ξαφνικές ασθένειες και  απρόοπτα που 
μπορεί να προκύψουν στο ταξίδι τους.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα “GROUP TRAVEL Care 1” πα-
ρέχει τις παρακάτω καλύψεις:
1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ έως 21.000€

Απώλεια Ζωής από Ατύχημα, Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικα-
νότητα από Ατύχημα
2. ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ, 
ΕΞΟΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ έως 5.000€

α. Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες και Δαπάνες Νοσηλείας 
λόγω Ατυχήματος ή αιφνίδιας Ασθένειας κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού και Υγειονομική Μεταφορά

β. Έξοδα Βοήθειας όπως Εισιτήρια, Συνοδεία Ανήλικων Τέ-
κνων, Αποστολή Φαρμάκων, Έξοδα Επαναπατρισμού και Ιατρι-
κές Συμβουλές

γ. Πρόσθετες Παροχές Βοήθειας όπως Μεταβίβαση Μετρη-
τών, Παροχή Πληροφοριών, Έξοδα Τηλεφωνικής Επικοινωνίας 
3. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ έως 300€

α. Έξοδα για είδη πρώτης ανάγκης λόγω Καθυστέρησης 
Αποσκευών

β. Αποζημίωση για Κλοπή, Απώλεια ή Ζημίες Αποσκευών

Το πρόγραμμα “GROUP TRAVEL Care 2” παρέχει όλες τις 
καλύψεις του “GROUP TRAVEL Care 1” και επιπλέον:
4. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ έως 500€ λόγω: 

α. Απώλειας Ζωής εξαιτίας Ατυχήματος ή Ασθένειας του 
Ασφαλισμένου ή Μέλους της Οικογένειας του που συνταξι-
δεύει

β. Εισαγωγής σε Νοσοκομείο εξαιτίας Ατυχήματος ή Ασθέ-
νειας του Ασφαλισμένου ή Μέλους της Οικογένειας του που 
συνταξιδεύει.

grouP Travel care 1 
& grouP Travel care 2 

ομαδικη ταξιδιωτικη 
ασφαλιση απο την inTerlife
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ΘέμΑτΑ έπίκΑίροτητΑς

Τ α Groupama Safety Boxes έχουν ήδη κάνει -για ένα 
ακόμα καλοκαίρι- την εμφάνισή τους σε οργανωμένες 

παραλίες της Αττικής και όχι μόνο, «εξασφαλίζοντας» ξέ-
γνοιαστες βουτιές για τους λουόμενους.

Η Groupama Ασφαλιστική επέκτεινε φέτος το δίκτυο των 
συνεργαζόμενων παραλιών, αυξάνοντας παράλληλα τον 
συνολικό αριθμό των ειδικών κουτιών φύλαξης, τα οποία 
πλέον ξεπερνούν τα 1.100. Είναι κατάλληλα να φυλάξουν 
με ασφάλεια όλα τα προσωπικά αντικείμενα αξίας, όπως 
το πορτοφόλι, το κινητό τηλέφωνο και τα κλειδιά σπιτιού 
και αυτοκινήτου. Το κλειδί ασφαλείας είναι αδιάβροχο, σε 
σχήμα ρολογιού, με ειδικό λουράκι σιλικόνης, που επιτρέ-
πει στους λουόμενους να το έχουν συνέχεια μαζί τους ενώ 
κολυμπούν.

Τα safety boxes της Groupama Ασφαλιστικής, βρίσκονται 
ήδη τοποθετημένα στις ομπρέλες των δημοφιλών πλαζ και 
πιο συγκεκριμένα: στη Βάρκιζα (Varkiza Resort), τη Βου-
λιαγμένη (Ν.Ο.Β. Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης και Rica 
Nera), το Λαγονήσι (Tahiti Bar), τον Σχοινιά (Γαλάζια Ακτή 
και Coconut), τη Νέα Μάκρη (Divers Club), την Παραλία 
Λουμπάρδας (Mojito Bay) και τις Σπέτσες (Kaiki Beach).

Με την ενέργεια αυτή της Groupama Ασφαλιστικής, η 
διασκέδαση στην παραλία γίνεται ακόμα πιο ξέγνοιαστη. 
Καλό καλοκαίρι με ασφαλείς βουτιές!

τα grouPama safeTy boxes  
έπανέμφανιζονται σέ αγαπημένέσ παραλιέσ

Divers club

Kaiki beach, ΣπέτσεςTahiti beach, Λαγονήσι
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Τ ο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώ-
νει το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΙ-

ΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, EIAS 
CERTIFIED SPECIALIST in HEALTH INSURANCE AND MEDICAL 
UNDERWRITING, εμπλουτισμένο κατά τις πλέον σύγχρονες διε-
θνείς Τεχνικές Ασφάλισης Επιδημιών και Πανδημιών, προς όφε-
λος της τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, 
Διοικητικών Στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της 
αγοράς μας. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί 
σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, 
αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των 
ενδιαφερομένων συναδέλφων και σπουδαστών μας. Σημειώνε-
ται το επίκαιρο ενδιαφέρον του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
εν μέσω της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης και των επιπτώσε-
ων της στην ανθρώπινη υγεία και στις διαστάσεις της ζωής μας.  

Περιγραφή και Θεματολογία
Είναι πλέον μια δεκαετία, κατά την οποία η οικονομία της Χώ-

ρας μας βρέθηκε, κατ’αρχάς, σε συνθήκες κρίσης και, πλέον 
αντιμετωπίζει τις παρενέργειες της ύφεσης. Το Ακαθάριστο Εγ-
χώριο Προϊόν υποχώρησε αισθητά, οι δείκτες ανεργίας και υπο-
απασχόλησης αυξήθηκαν και παραμένουν σε ανησυχητικά υψη-
λό επίπεδο, ενώ οι χρηματοδοτικές δυνατότητες του κρατικού 
προϋπολογισμού έχουν αναπόφευκτα μειωθεί. Το «αποτύπωμα» 
όλων αυτών των δυσκολιών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι, 
επομένως, δυσμενές και επηρεάζει τη ζωή όλων μας, εντεινόμε-
νο μάλιστα από τις ανυπολόγιστες επιπτώσεις της παγκόσμιας 
υγειονομικής κρίσης.
● Τι σημαίνει παγκόσμια υγειονομική κρίση; Και πως επηρεάζει 
τη ζωή, την υγεία και την προοπτική μας;
● Πως ο COVID-19 αλλάζει τις βασικές παραδοχές μας;
● Γιατί αυτή η φορά είναι πραγματικά διαφορετική;
● Πώς διαμορφώνεται σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.
Σ.Υ.) και ποιος είναι ο βαθμός αξιοπιστίας και ποιότητας των 
υπηρεσιών του;
● Ποιες είναι οι συνθήκες που χαρακτηρίζουν τις λειτουργίες του;
● Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε θέματα που αφορούν στην 
υγεία μας, εν μέσω αυτών των συνθηκών;
● Ποιος είναι ο ρόλος της Ιδιωτικής Ασφάλισης και των Ασφα-
λίσεων Υγείας στο νεοδιαμορφωνόμενο puzzle;
● Ποιες είναι οι προοπτικές που διαφαίνονται;
● Ποιες είναι οι διεθνείς πρακτικές;  
● Πώς ορίζονται οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι υγείας και πώς τους 
διαχειριζόμαστε;
● Ποιο μπορεί να είναι το άριστο πλαίσιο οργάνωσης και λει-
τουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλίσεων υγεί-
ας;  

Το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, διάρκειας είκοσι τεσσά-
ρων (24) εκπαιδευτικών ωρών, οδηγεί στην έγκριτη Πιστοποί-
ηση EIAS Certified Specialist in Health Insurance and Medical 
Underwriting και απαντά κατά τρόπο τεκμηριωμένο και εμπερι-
στατωμένο στα προαναφερόμενα ερωτήματα, ενώ μας ενημε-
ρώνει χρηστικά και ουσιαστικά, επί θεμάτων που μας ενδιαφέ-
ρουν, εν σχέσει με την Υγεία, την Ασφάλιση, τις Μελλοντικές 
Εξελίξεις και τις Προοπτικές Ανάπτυξής τους, μάλιστα υπό το 
φως των αλλαγών που επιφέρει στη ζωή μας η παγκόσμια υγει-
ονομική κρίση. Ειδικότερα, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αναλύ-
ει ενδελεχώς και αναπτύσσει το περιβάλλον των Συστημάτων 
Υγείας της Χώρας μας και Διεθνώς, τα μεγέθη που χαρακτηρί-
ζουν την Αγορά Ασφαλίσεων Υγείας, το νομικό και φορολογικό 
πλαίσιο που τη διέπει, τα κύρια Προγράμματα Ασφαλίσεων Υγεί-
ας, τα πρωτόκολλα διαδικασιών τους, τις πλήρεις αρχές αξιολό-
γησης των ασφαλιστικών κινδύνων υγείας (Expert Underwriting 
Systems), τις θεμελιώδεις βάσεις οργάνωσης αποτελεσματικών 
συστημάτων αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων υγείας, κα-
θώς και την αναλογιστική τεχνική ανάλυσης των παραγόντων 
που συμβάλουν στην αποδοτική και εύρυθμη λειτουργία ολο-
κληρωμένων συστημάτων προστασίας υγείας.  Ταυτοχρόνως, 
το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα προσθέτει τεχνογνωσία επί των 
επίκαιρων θεμάτων υγειονομικών κρίσεων και προτείνει συντε-
ταγμένη επιχειρηματολογία ανάπτυξης των πωλήσεων Ασφα-
λίσεων Υγείας, προς όφελος εν τέλει του ασφαλιστικού μας 
κοινού και των μελών της κοινωνίας μας ευρύτερα.

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Προγράμματος  
και Προσκεκλημένοι Guest Speakers 

● Ως προσκεκλημένος Guest Speaker, ο Ιατρός κος Κωνστα-
ντίνος Χαλκιάς, ειδικός Παθολόγος, Διευθυντής Παθολογικού 
Ιατρείου των Ιατρείων ΕΝ ΥΓΕΙΑ, Πρόεδρος της Επιτροπής Λοι-
μώξεων της Γενικής Κλινικής ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC και Διευ-
θυντής Παθολογικής Κλινικής της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ.

● Ο κος Γιάννης Βασαλάκης, Διευθυντής Underwriting 
Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας του Ομίλου INTERAMERICAN. 

● Ο κος Παναγιώτης Σκαβάρας, Business Development 
Director της MedNet Greece. 

● Η κα Κωνσταντίνα Λόντου, Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος, 
με εξαιρετική εμπειρία και τεχνογνωσία επί θεμάτων Ασφαλιστι-
κού Δικαίου, Ασφαλιστικών Θεσμών και Οργάνωσης της ασφα-
λιστικής αγοράς.

● O κος Γιάννης Χαβρουζάς, εμπειρότατο Οικονομικό Στέ-
λεχος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, διαθέτων πολυετή διευθυ-
ντική εμπειρία στους Τομείς Φορολογικής Διοίκησης, Λογιστη-
ρίων, Οικονομικού Προγραμματισμού και Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚπΑΙΔΕΥΤΙΚΟ πΡΟγΡΑΜΜΑ 
ΑΣφΑΛΙΣΕΩΝ ΥγΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟγΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥγΕΙΑΣ

ςυμπεριλαμβάνει τις Διεθνείς τεχνικές Ασφάλισης και Αξιολόγησης κινδύνων Επιδημιών και πανδημιών
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