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EDITORIAL

To 2020 αποδεικνύεται μία ιδιαιτέρως δύσκολη χρονικά 
για όλους μας, σε προσωπικό αλλά και σε επαγγελματικό 
επίπεδο.

Ο COVID-19 και η απρόσμενη εξάπλωσή του σε όλο τον 
κόσμο ανάγκασε όλους μας να αλλάξουμε τις συνήθειές μας, 
την καθημερινότητά μας αλλά και τις γνωστές μας επαγγελ-
ματικές πρακτικές.

Ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Insurance Innovation, όπου ένα 
από τα βασικά αντικείμενα των εργασιών μας είναι η διορ-
γάνωση συνεδρίων, αναγκαστήκαμε να αναμετρηθούμε με 
την κοινωνική απόσταση και την απαγόρευση των συνα-
θροίσεων από την πρώτη κιόλας εβδομάδα των συνθηκών 
του lockdown. 

Επιλέξαμε αντί να οπισθοχωρήσουμε, να αγωνιστούμε και 
να εξορκίσουμε το κακό. Με ποιο τρόπο; Με την καινοτο-
μία, η οποία μας χαρακτηρίζει από την πρώτη στιγμή της 
ίδρυσής μας. Αποφασίσαμε, λοιπόν, να διοργανώσουμε το 
Thessaloniki Insurance Conference 2020 σε Digital περι-
βάλλον. Αυτό που μας απασχόλησε όμως περισσότερο ήταν 
το πώς θα καταφέρναμε να διοργανώσουμε ένα διαδικτυα-
κό συνέδριο, που να πλησιάζει σε ποιότητα -για σύνεδρους 
και χορηγούς- το συνέδριο που προσφέραμε μέχρι πρότινος.

Παρακολουθώντας δεκάδες διαδικτυακά συνέδρια ανά τον 
κόσμο το τελευταίο διάστημα, λίγα ήταν αυτά που με κέρ-
διζαν. 

Τα περισσότερα από αυτά ήταν απλώς… μεγάλης διάρκειας 
webinars, τα οποία είχαν βαπτιστεί ψηφιακά συνέδρια μόνο 
και μόνο για να καλύψουν τις ανάγκες της διοργάνωσης. 

Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα το φετινό Thessaloniki 
Insurance Conference να είναι ακόμα ένα από αυτά. 

Με ιδιαίτερα προσεκτικό σχεδιασμό και υιοθετώντας και-
νοτόμα χαρακτηριστικά, ξεκινήσαμε τον σχεδιασμό του μο-
ναδικού ασφαλιστικού συνεδρίου για τη Βόρεια Ελλάδα σε 
Digital περιβάλλον. 

Η «μεταφορά» του συνεδρίου σε μία διαδικτυακή πλατφόρ-
μα δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση. Ο στόχος μας όμως, 
ήταν πολύ συγκεκριμένος.

Να υλοποιήσουμε ένα ενδιαφέρον διαδικτυακό συνέδριο 
για τους συμμετέχοντες, χρήσιμο, ουσιαστικό, με άμεση επι-
κοινωνία μεταξύ ομιλητών και συμμετεχόντων.

Και όλα αυτά μέσα από ένα Digital περιβάλλον εύκολο για 
τον χρήστη/συμμετέχοντα χωρίς περιττές λειτουργίες, που 
θα αποσπούσαν την προσοχή του από τις ομιλίες ή θα ήταν 
δυσνόητες. 

Σε ένα αρνητικό περιβάλλον πρέπει να εντοπίζεις και τα θε-
τικά, και εδώ το θετικό θα ήταν ότι για πρώτη φορά εκατο-

ντάδες ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές από όλη τη χώρα θα 
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το συνέδριο από 
τους ηλεκτρονικούς τους υπολογιστές.

Όταν αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε το συνέδριό μας σε 
Digital περιβάλλον δεν περιμέναμε πως θα σημειώσει τόσο 
μεγάλη επιτυχία. Τα νούμερα «μιλούν» από μόνα τους για το 
Thessaloniki Digital Insurance Conference, που διεξήχθη 
την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 από το www.thinc.gr.

Βέβαια, η επιτυχία του ψηφιακού συνεδρίου μας, δεν είχε 
να κάνει μόνο με όλα τα ανωτέρω. 

Η συμβολή και η εμπιστοσύνη των χορηγών μας, καθώς 
και η συμμετοχή των εκατοντάδων ασφαλιστικών διαμεσο-
λαβητών από όλη τη χώρα ήταν εξαιρετικά σημαντική και 
ουσιαστικά αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη για να υλοποι-
ηθεί με επιτυχία το συνέδριο.

Αυτοί είναι και οι λόγοι που για όλους εμάς εδώ στην 
Insurance Innovation η διοργάνωση επιτυχημένων συνε-
δρίων αποτελεί πρωτεύον στόχο, με κύριο μέλημα την αντι-
κειμενική  ενημέρωση και την υψηλού επιπέδου επιμόρφω-
ση των επαγγελματιών του κλάδου.

Ελπίζουμε η θεματολογία αυτού του τεύχους να σας φανεί 
χρήσιμη και ενδιαφέρουσα.

Καλό καλοκαίρι σε όλους και καλή ανάγνωση!

Αριστείδης Βασιλειάδης 
Γενικός Διευθυντής 

Insurance Innovation

Το ξεχωριστό 
Digital Thessaloniki 
Insurance Conference!

Δείτε εδώ μαγνητοσκοπημένο 
το συνέδριο και περιηγηθείτε 
στο thinc.gr.
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Συνταξιοδοτικοί σχεδιασμοί 

σε καιρούς περιορισμένης 

ρευστότητας

Ασφάλειες μέσω Ίντερνετ. 

Εχθρός προ των πυλών ή  

η χρυσή ευκαιρία;

Μπορεί ένα virtual συνέ-

δριο να αντικαταστήσει τα 

συνέδρια που γνωρίζαμε 

μέχρι πρότινος;
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1633rd Τ Η Ι Ν C, Το digital 

ασφαλιστικό συνέδριο που 

παρακολούθησαν 1200 

ασφαλιστικοί διαμεσολα-

βητές

Τάκης Μιχαλόπουλος: 

«Η ενιαία αντιμετώπιση 

των προβλημάτων του 

Κλάδου μας προϋποθέτει 

τη συλλογική ανάπτυξη της 

Διαμεσολάβησης»

Δημήτρης Τσεκούρας: 

«Η Νομική Προστασία ως 

ανερχόμενος, νέος, αυτο-

τελής κλάδος μπορεί να 

αντιμετωπίσει αισιόδοξα το 

μέλλον».

Γίνε 
συνδρομητής 
του The Insurer:

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

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

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

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

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Οι συνταξιοδοτικοί σχεδιασμοί κερδίζουν συνεχώς έδαφος 
τα τελευταία έτη, ως ένα εναλλακτικό μέσο κατοχύρωσης 
συμπληρωματικών αποδοχών για τη περίοδο της συνταξι-
οδότησης.

Τα προγράμματα αυτά βασίζονται σε μακροπρόθεσμους 
σχεδιασμούς μιας και που η διάρκεια τους σχετίζεται τόσο 
με τη συγκέντρωση ενός ικανοποιητικού κεφαλαίου, όσο 
και την επιδίωξη μεγαλύτερου οφέλους σε τόκους, διαμέσου 
των συστηματικών ανατοκισμών. Η διάρκειά τους κυμαίνε-
ται από 10 έως και 40 +έτη, για νέους σε ηλικία ασφαλισμέ-
νους.

Η μακροχρόνια αυτή διάρκεια ωστόσο, εκθέτει ταυτόχρονα 
τον ασφαλισμένο σε μια σειρά παραγόντων, επαγγελματι-
κών αλλά και κοινωνικών, που μπορούν να καταστήσουν 
κατά καιρούς το προγραμματισμό ιδιαίτερα απαιτητικό.

Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί φυσικά, η οικονομική κρί-
ση, συνέπεια της πανδημίας του Κορονοϊού.

Στο μυαλό πολλών ασφαλισμένων τους τελευταίους μήνες 
γεννάται το ερώτημα πώς μπορούν να παραμείνουν συνε-
πείς σε ένα προγραμματισμό για ένα τόσο μεγάλο χρονικό 
διάστημα.

Το ερώτημα είναι απολύτως δικαιολογημένο μιας και που 
καταστάσεις που δε μπορούμε να προβλέψουμε είναι σίγου-
ρο ότι θα δοκιμάσουν τη συνέπεια του κάθε ασφαλισμένου.

Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι ότι τα συνταξι-
οδοτικά προγράμματα προβλέπουν για περιόδους περιορι-
σμένης ρευστότητας παρέχοντας ένα σύνολο από επιλογές 
στον ασφαλισμένο, που σκοπό έχουν να καταστήσουν το 
προγραμματισμό ευέλικτο και να τον διασώσουν.

Στα περισσότερα προγράμματα συναντώνται οι παρακάτω 
επιλογές:

Μείωση των εισφορών

Η παραμετροποίηση του ποσού των εισφορών μπορεί να 
βοηθήσει καταλυτικά τον ασφαλισμένο δίνοντάς του τη δυ-
νατότητα να συνεχίσει το προγραμματισμό του, ενώ μπορεί 
να επανέλθει στο μέλλον επαναφέροντας την εισφορά στην 
αρχική της τιμή.

Ελευθεροποίηση 

Η ελευθεροποίηση αποτελεί ένα status στο οποίο περιέρχε-
ται το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα συνήθως μετά τη 2ετία 
από την έναρξη, όταν ο ασφαλισμένος σταματήσει να κατα-

βάλει το ποσό των εισφορών του. Ο ασφαλισμένος μπορεί 
είτε να διατηρήσει τα χρήματά του στην ασφαλιστική εται-
ρία δίχως να τα εξαγοράσει, με σκοπό να τα λάβει έντοκα 
μέχρι και τη λήξη, είτε να επαναφέρει το συμβόλαιο του σε 
ισχύ, είτε να το ρευστοποιήσει.

Επαναφορά 

Η επαναφορά σε ισχύ αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά 
πλεονεκτήματα των προγραμμάτων. Ο ασφαλισμένος μπο-
ρεί να αιτηθεί την επαναφορά του προγράμματός του με τη 
καταβολή των εισφορών που υπολείπονται. Με το τρόπο 
αυτό ο σχεδιασμός επαναφέρεται πλήρως.

Εξαγορά

Η εξαγορά αποτελεί την επιλογή των ασφαλισμένων οι 
οποίοι δε μπορούν να επαναφέρουν το πρόγραμμά τους σε 
ισχύ και έχουν άμεση ανάγκη από ρευστότητα. Είναι πολλές 
οι περιπτώσεις ασφαλισμένων που με την εξαγορά συμβο-
λαίων μπόρεσαν να ανταποκριθούν σε αυξημένες υποχρε-
ώσεις μιας δύσκολης περιόδου. Σε αυτές τις περιπτώσεις 

ένας συνταξιοδοτικός προγραμματισμός αποκτά έναν πρό-
σθετο ρόλο.

Αυξημένη περίοδος καταβολής ασφαλίστρων

Η περίοδος πληρωμής των εισφορών σε αρκετές περιπτώ-
σεις αγγίζει τις 60 ημέρες, ωστόσο σε περιπτώσεις, όπως η 
πρόσφατη του Κορονοϊού, το όριο αυξήθηκε στις 90.

Κρατήστε επίσης, ότι η επιτυχία ενός συνταξιοδοτικού προ-
γραμματισμού σχετίζεται ιδιαίτερα και με τον εξ αρχής σω-
στό σχεδιασμό.

Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων εκπονείται με βάση τους 
στόχους του ασφαλισμένου σε σύνταξη, εφάπαξ και ηλικία 
συνταξιοδότησης συναρτήσει πάντοτε της οικονομικής του 
δυνατότητας.

Η σωστή επιλογή των εισφορών και η αποφυγή υπερβολών 
είναι μείζονος σημασίας, μιας και που μπορεί να επηρεάσει 
στο μέγιστο τη βιωσιμότητα του προγραμματισμού σε μία 
δύσκολη συγκυρία.

Γενικότερα, το ποσό των εισφορών δε θα πρέπει να ξεπερνά 
το 8% του εισοδήματος του ασφαλισμένου για νέους έως 35 
ετών, ενώ για μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα και όσο πλησιά-
ζουμε προς την ηλικία συνταξιοδότησης το ποσοστό αυτό 
μπορεί να αγγίξει το 12%. Η διατήρηση αυτού του κανόνα 
εξασφαλίζει μια βιώσιμη αναλογία που μειώνει σημαντικά 
τις περιπτώσεις ενός οικονομικού εκτροχιασμού του προ-
γράμματος στο μέλλον.

Ανακεφαλαιώνοντας, οι επιλογές που παρέχουν τα συνταξι-
οδοτικά προγράμματα στους ασφαλισμένους ενισχύουν το 
ρόλο τους προστατεύοντας την αποταμιευτική προσπάθεια 
του ασφαλισμένου προσφέροντας ευελιξία αλλά και μακρο-
χρόνια διασφάλιση.

Συνταξιοδοτικοί 
σχεδιασμοί σε καιρούς 
περιορισμένης 
ρευστότητας Του Κωνσταντίνου Τόγια, 

Διεύθυντή ‘Ιδιωτική Σύνταξη.gr’
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OI ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ OI ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η τεχνολογία αλ-
λάζει τη μορφή του 
ανταγωνισμού στην 
ασφαλιστική αγορά. 
Τα τελευταία χρόνια 
όλο και περισσότερες 
ασφαλιστικές εταιρεί-
ες, πράκτορες, μεσί-
τες αλλά και ακόμα 
και εταιρείες κινητής 
τηλεφωνίας άρχισαν 
να δραστηριοποιού-
νται στον χώρο των 
ασφαλειών μέσω του 

διαδικτύου.  Κάθε χρόνο υπάρχει σταθερή αύξηση στη σύ-
ναψη ασφαλιστηρίων μέσω του διαδικτύου και αυτό μας 
δείχνει ότι είναι μια αναπτυσσόμενη αγορά στον Ελλαδικό 
χώρο. 

Μέσα στα επόμενα χρόνια οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβη-
τές αλλά και εταιρείες θα χρειαστούν να αντιμετωπίσουν 
μεγάλες αλλαγές στις τεχνικές πώλησης αλλά και παγκόσμι-
ους αντιπάλους με μεγάλη τεχνολογική εμπειρία, όπως η 
Amazon και η Alibaba. 

Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρίζουν τον 
κίνδυνο για αυτό και επενδύουν όλο και περισσότερα κεφά-
λαια στο InsurTech. Καθώς η οικονομική κατάσταση χειρο-
τερεύει, οι Έλληνες ψάχνουν όλο και περισσότερο τις ευκαι-
ρίες στις online αγορές και ανακαλύπτουν στο Internet ένα 
εργαλείο ελάφρυνσης των προσωπικών και οικογενειακών 
προϋπολογισμών τους. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι 
η πλέον αγαπημένη ασχολία. Το 58% δηλώνει ότι δραστηρι-
οποιείται καθημερινά στα social media, ποσοστό που ανε-
βαίνει στο 85% στις ηλικίες 18-34 ετών και στο 60% στην 
κατηγορία 35-54 ετών. 

Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, πέρα από μια απειλή για τα 
ασφαλιστικά γραφεία μπορεί να αναστραφεί και να γίνει η 
κατάλληλη ευκαιρία πωλήσεων. Οι ασφαλιστές νέας γενιάς 
θα χρειαστούν να αναθεωρήσουν την προσέγγιση τακτικής 
και εξερεύνησης νέων πελατών βάσει των παραδοσιακών 
τρόπων πωλήσεων και να ανακαλύψουν νέες τεχνικές για 
την προώθηση των προϊόντων τους μέσω Internet.

Οι παραδοσιακές πωλήσεις θα εξασθενίσουν, αφού το αγο-
ραστικό κοινό καθώς μεγαλώνει ηλικιακά θα είναι όλο και 
περισσότερο εξοικειωμένο στο να αγοράζει μέσω του δια-
δικτύου. 

Μπορεί τελικά να κερδηθεί η μάχη των ασφαλιστικών γρα-

φείων; Φυσικά, αρκεί οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές να 
αδράξουν την ευκαιρία και να χρησιμοποιήσουν τις τεχνικές 
πωλήσεων μέσω των social media και γενικά του διαδικτύ-
ου. Το μεγάλο πλεονέκτημα έναντι των απρόσωπων ιστο-
σελίδων που δραστηριοποιούνται στον ασφαλιστικό κλάδο 
είναι η προσωπική επαφή. Οι περισσότεροι καταναλωτές 
μετά το κόστος της ασφάλισης αυτό που επιλέγουν είναι η 
εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του ασφαλιστή που επιλέγουν

Η κατάσταση του Κορονοϊού ήταν το απόλυτο παράδειγμα 
για τους ασφαλιστές της νέας γενιάς.

Πριν μερικά χρόνια κανείς 
από εμάς που δραστηρι-
οποιούμαστε στον κλάδο 
της διοργάνωσης συνε-
δρίων δε θα μπορούσε να 
φανταστεί πως θα αναγκα-
ζόταν να αναβάλει τις ερ-
γασίες του για 3 και πλέον 
μήνες.

Αδιανόητο, αλλά συνέβη. 
Τελικά, τίποτα δεν είναι 
σταθερό στο παγκόσμιο γί-
γνεσθαι. Και όσοι δεν το έχουμε ακόμη συνειδητοποιήσει, 
ήρθε η ώρα να το κάνουμε.

Ο COVID-19 έφερε τα πάνω κάτω στην προσωπική και 
επαγγελματική ζωή όλων μας και η μόνη λύση ήταν η προ-
σαρμογή στις αναδυόμενες ασυνήθιστες συνθήκες.

Άλλωστε, ειδικά εδώ στην Ελλάδα από προσαρμοστικότητα 
άλλο τίποτα τα τελευταία 12 περίπου χρόνια. Η ζωή μας και 
η εργασία μας έχει μετατραπεί σε μια αλυσίδα αλλεπάλλη-
λων αλλαγών.

Έτσι, λοιπόν, συνέβη και με τα συνέδρια όπου όλοι μας -και 
εμείς εδώ στην Insurance Innovation- επιλέξαμε αντί της 
στασιμότητας, την εξέλιξη, έστω και κάτω από αντίξοες και 
πρωτόγνωρες συνθήκες.

Το βασικό ερώτημα που μας απασχόλησε όσον αφορά στη 
διαδικτυακή οργάνωση των συνεδρίων μας -μέχρι να ομα-
λοποιηθεί η κατάσταση- ήταν ένα και πολύ σημαντικό: 
«Πώς θα καταφέρναμε να διοργανώσουμε ένα διαδικτυακό 
συνέδριο που να πλησιάζει σε ποιότητα -για σύνεδρους και 
χορηγούς- το συνέδριο που προσφέραμε μέχρι πρότινος.»

Δεκάδες ώρες σκέψεων, συσκέψεων και συλλογισμού για να 
απαντήσουμε με βεβαιότητα και επιχειρήματα στο ερώτημα 
που μας βασάνιζε.

Ποια είναι όμως τα κύρια χαρακτηριστικά ενός virtual συ-
νεδρίου;

Καταρχάς δεν υπάρχει περιορισμός στις συμμετοχές. Έχεις 
τη δυνατότητα, και εφόσον το προϊόν σου είναι ποιοτικό, να 
συγκεντρώσεις εκατοντάδες, γιατί όχι και χιλιάδες συμμετέ-
χοντες από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Επίσης, είναι πολύ ευκολότερο να προσκαλέσεις επίση-
μους καλεσμένους, όπου και να βρίσκονται την ημέρα του 
συνεδρίου. Δεν υπάρχουν περιορισμοί, ημερολογιακοί και 
χρονικοί γενικότερα, δεδομένου ότι δε χρειάζεται η φυσική 

παρουσία του καλεσμένου.

Το networking είναι διαφορετικό. Σε ένα virtual conference 
ο κάθε σύνεδρος μπορεί να επικοινωνήσει με όσους συμμε-
τέχοντες επιθυμεί ευκολότερα και άμεσα, ενώ ταυτόχρονα 
μπορεί να έχει περισσότερες πληροφορίες για τις εταιρείες 
που συμμετέχουν.

Τα αποτελέσματα ενός διαδικτυακού συνεδρίου είναι ακό-
μη πιο αξιοποιήσιμα για τον διοργανωτή και τους χορηγούς 
που κύριο στόχο τους έχουν την απόδοση της επένδυσής 
τους. Μετά το πέρας ενός συνεδρίου οι χορηγοί λαμβάνουν 
στατιστικά που αφορούν στη συμμετοχή των συνέδρων κλπ.

Θα αντικατασταθούν τα συνήθη συνέδρια από τις virtual 
διοργανώσεις;

Σίγουρα όχι! Όπως ανέφερα και στην αρχή του άρθρου, αυτή 
είναι μία μεταβατική περίοδος, που όλοι μας έπρεπε να κρα-
τήσουμε αποστάσεις ασφαλείας και να μείνουμε ασφαλείς. 
Το σημαντικότερο όλων είναι η διατήρηση της υγείας μας.

Σίγουρα τα οφέλη που προσφέρουν τα διαδικτυακά συνέ-
δρια είναι πολλά. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι μετά το πέρας 
της πανδημίας, θα πραγματοποιούνται μόνο virtual συνέ-
δρια. Η τεχνολογία ποτέ δε θα μπορέσει να αντικαταστήσει 
εξολοκλήρου την ανθρώπινη επαφή.

Και μη ξεχνάμε πως ειδικά εδώ στην Insurance Innovation 
έχουμε επενδύσει 100% στην ανθρώπινη επαφή και το 
connection, τη διασύνδεση μεταξύ στελεχών και επαγγελ-
ματιών της ασφαλιστικής αγοράς.

Τα virtual conferences ήρθαν για να μείνουν, όχι όμως για 
να αντικαταστήσουν πλήρως τα συνέδρια που μέχρι πριν 
λίγο καιρό γνωρίζαμε. Το πιθανότερο είναι πως θα είναι μέ-
ρος των φυσικών συνεδρίων ως συμπληρωματική παροχή.

Μέχρι όμως οι ειδικοί να δώσουν το σύνθημα για την επα-
ναφορά στην κανονικότητα, η virtual επαφή και επικοινω-
νία είναι κάτι που μας βοηθάει να συνεχίσουμε να μαθαί-
νουμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να  αναπτυσσόμαστε και 
να εξελισσόμαστε.

Ασφάλειες μέσω Ίντερνετ. 
Εχθρός προ των πυλών ή 
η χρυσή ευκαιρία; Του Γιώργου Μισιρλή, 

Πιστοποιημένου Ασφαλιστικού 
Πράκτορα
Για την ΓΡ. ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ 
Μεσίτες Ασφαλίσεων

Μπορεί ένα virtual συνέδριο να 
αντικαταστήσει τα συνέδρια 
που γνωρίζαμε 
μέχρι πρότινος;

Του Αριστείδη Βασιλειάδη, 
Γενικού Διευθυντή Insurance 
Innovation
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ένα συνέδριο σαν αυτό που διεξάγεται κάθε χρόνο στη 
Θεσσαλονίκη, κύριος σκοπός του οποίου είναι η επι-
κοινωνία και η δικτύωση μεταξύ των συνέδρων μας 
και εν τέλει η προσωπική επαφή.». 

Λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις παραμέτρους και θεωρώντας 
πως η πανδημία δε θα έπρεπε να καταστεί εμπόδιο για την 
ενημέρωση του κλάδου, δημιουργήθηκε η ψηφιακή πλατ-
φόρμα thinc.gr. Κατά τη διάρκεια του 3ωρου συνεδρίου 
οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ακούσουν έμπειρα 
στελέχη της αγοράς που μοιράστηκαν για ακόμη μία χρονιά 
τις σκέψεις τους αλλά και τις γνώσεις τους. Η πρώτη ενότη-
τα του συνεδρίου αφορούσε στις νέες τάσεις ασφάλισης 
στη νέα δεκαετία αλλά και στον Digital καταναλωτή. 
Η δεύτερη θεματική ενότητα, δεδομένου ότι οι τεχνολογι-
κές εξελίξεις σίγουρα θα φέρουν ριζικές αλλαγές στον τρόπο 
ζωής μας, αλλά και στο επάγγελμά μας, εστίασε στις αλλα-
γές που φέρνουν στη διαμεσολάβηση οι start ups του 
κλάδου. 

Το συνέδριο χαιρέτησαν οι κ.κ.:

Ματίνα Σιώχου, Πρόεδρος Επιτροπής Ασφαλιστικών 
και Τραπεζικών Θεμάτων  Ε.Ε.Θ.

Ισαάκ Δουμάνης, Α’ Αντιπρόεδρος ΣΔΑΕ

Απόστολος Ζηκούλης, Μέλος ΔΣ ΣΕΜΑ

Τάκης Μιχαλόπουλος, Πρόεδρος ΠΟΑΔ

Κωνσταντίνος Ζέρβας, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Συμμετείχαν με ομιλίες τους οι κ.κ.:

Δημήτρης Τσεκούρας, CEO, ARAG SE HELLAS

Μυρτώ Χαμπάκη, Διεθνή Project Ομίλου & Solvency 
ΙΙ, ARAG SE

Τάσος Ηλιακόπουλος, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων & 
Marketing, INTERAMERICAN

Κατερίνα Καψάλη, Διευθύντρια Πωλήσεων Νοτίου Ελ-
λάδας, INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Γεώργιος Τσακατούρας, Διευθυντής Εκπαίδευσης και 
Ανάπτυξης, ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Άγγελος Μπεφών, Head Commercial Division, HDI

Ηλίας Μαντούβαλος, Head, ICT & Business Efficiency / 
Operations & Services Division, HDI

Παναγιώτης Κατσαϊδώνης, Ιδρυτής και 
Διευθύνων Σύμβουλος, PK DATA 
SOFTWARE 

Κλήμης Δημαρχιάδης, Πρόεδρος Cluster 
Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, ΠΑ-
ΝΟΡΜΟΣ

Διονύσης Σπηλιόπουλος, Co-founder & 
CEO, eHOSP

Στο Στρογγυλό Τραπέζι Συζήτησης συμμετεί-
χαν οι κ.κ.:

Αριστείδης Βασιλειάδης, Γενικός Διευθυ-
ντής Insurance Innovation

Μυρτώ Χαμπάκη, Διεθνή Project Ομίλου 
& Solvency ΙΙ, ARAG SE

Γιάννης Μηλιάτσης, Εκπαιδευτής Πωλή-
σεων και Παραγωγικότητας, Sales and Performance 
Coach

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διαδικτυακού συνεδρίου υπήρχε 
η δυνατότητα πλοήγησης στα ψηφιακά περίπτερα των χο-
ρηγών, μέσα από τα οποία οι συμμετέχοντες μπορούσαν να 
κατεβάσουν πλούσιο ενημερωτικό υλικό, να βρουν χρήσιμα 
video και βέβαια να επικοινωνήσουν άμεσα με τους ανθρώ-
πους της κάθε εταιρείας.

Παράλληλα, η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση στο 33rd 
Thessaloniki Insurance Conference παρέμεινε πρώτη 
προτεραιότητα και γι’ αυτό τον λόγο καθ’ όλη τη διάρκεια 
διεξαγωγής του συνεδρίου οι επισκέπτες είχαν τη δυνατό-
τητα να στέλνουν τις παρατηρήσεις τους, να θέτουν ερωτή-
ματα και να επισημαίνουν θέματα σε ένα ενεργό chat. Οι 
ομιλητές συμμετείχαν σε αυτήν τη δυνατότητα ψηφιακής 
αλληλεπίδρασης απαντώντας σε ερωτήματα των συμμετε-
χόντων και ανταλλάσσοντας απόψεις. 

Πλούσια δώρα από την MLS Innovation Inc, μία διαμο-
νή στο ξενοδοχείο Ananti City Resort στα Τρίκαλα, δω-
ρεάν συνδρομές στο The Insurer αλλά και βιβλία από το 
πλούσιο συγγραφικό έργο των εκδόσεων της Insurance 
Innovation είναι τα δώρα που κληρώθηκαν την ημέρα του 
33rd Thessaloniki Insurance Conference.

Δείτε εδώ μαγνητοσκοπημένο το συνέδριο και περιη-
γηθείτε στο thinc.gr.

33rd THESSALONIKI INSURANCE CONFERENCE

Οι εργασίες του 33rd Thessaloniki Insurance 
Conference 2020 ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία 
και με συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο δια 
ζώσης συνέδριο. To συνέδριο που κάθε χρόνο αποτελεί τη 
ναυαρχίδα της ετήσιας ενημέρωσης για όλη την ασφαλι-
στική αγορά της Βορείου Ελλάδος, λόγω της πανδημικής 
υγειονομικής κρίσης του COVID-19 μεταδόθηκε για πρώτη 
φορά σε digital περιβάλλον από την ψηφιακή πλατφόρμα 
thinc.gr καθώς και από τα social media του συνεδρίου 
αλλά και από συνεργαζόμενα sites. Το παρακολούθησαν συ-
νολικά 1.200 ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και στελέχη του 
κλάδου από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

Το συνέδριο αποτέλεσε ευκαιρία ταυτόχρονης ενημέρωσης 
και αλληλεπίδρασης για πληθώρα ασφαλιστικών διαμεσο-
λαβητών, που με μεγάλη προσήλωση παρακολούθησαν τις 
σύντομες και περιεκτικές ομιλίες των δέκα ομιλητών και 
ενημερώθηκαν για όλες τις σημαντικές προκλήσεις που 
παρουσιάζονται στον κλάδο σε μία εποχή ολότελα διαφο-
ρετική. Τίτλος του συνεδρίου ήταν «Η Ασφαλιστική Διαμε-
σολάβηση στη μετα Covid-19εποχή. Επιπτώσεις και προ-

οπτικές για την επόμενη πενταετία». Στη διάρκεια των 3 
ωρών διεξαγωγής του, μέσα από τις δύο βασικές θεματικές 
ενότητες, έγινε αντιληπτό το γεγονός πως η τεχνολογία με 
τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία ήρθε να μετασχηματίσει τον 
παραδοσιακό χώρο των ασφαλίσεων με στόχο τη βελτίωση 
της εμπειρίας των πελατών και την αύξηση της ανταγωνι-
στικότητας. 

Ο κ. Αριστείδης Βασιλειάδης, Γενικός Διευθυντής της 
Insurance Innovation κατά την έναρξη των εργασιών του 
συνεδρίου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κανείς δεν περίμενε 
πως θα κληθούμε να διαχειριστούμε μία τόσο πρωτόγνω-
ρη κατάσταση σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. 
Ο COVID-19 άλλαξε πολλά στη ζωή μας και συνεχίζει να 
αλλάζει. Όταν και εμείς από την πλευρά μας στην Insurance 
Innovation κληθήκαμε να αποφασίσουμε πώς θα διαχειρι-
στούμε αυτή την κατάσταση, και δεδομένου ότι διαδικτυα-
κές παρουσιάσεις και webinars υλοποιούσαμε ήδη από το 
2013, η πρώτη μας σκέψη ήταν να οργανώσουμε το ετήσιο 
συνέδριό μας σε digital περιβάλλον. Παρ’ όλα αυτά, μία τέ-
τοια απόφαση ομολογώ πως δεν ήταν εύκολη. Ειδικά, για 

33rd Τ Η Ι Ν C, 
Το digital ασφαλιστικό 
συνέδριο που 
παρακολούθησαν 1200 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές
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Στη δύσκολη χρονικά συγκυρία των τελευταίων μηνών, 
λόγω του COVID-19 η ΠΟΑΔ παρενέβη έγκαιρα απευθυνό-
μενη προς τα αρμόδια υπουργεία στοχεύοντας στην άμεση 
λύση προβλημάτων, ώστε να επιτύχει τη μικρότερη δυνατή 
απώλεια για το εισόδημα των συναδέλφων μας και τα κα-
ταφέραμε.

Ενδεικτικά, αναφέρω την ένταξη αρχικά των ΚΑΔ της Δι-
αμεσολάβησης στο  Β΄ πλαίσιο στήριξης για τις πληγείσες 
επιχειρήσεις.

Την ιδιαίτερα επιτυχημένη παρέμβασή μας για την έκδο-
ση ΚΥΑ και την επαναδιανομή του βοηθήματος του ειδικού 
σκοπού των 800€ σε όσους διατηρούσαν και δεύτερο ΚΑΔ 
με μηδενικό ΦΠΑ. Την εξασφάλιση παράτασης τριών μη-
νών για τη συμπλήρωση των 75 ωρών επαναπιστοποίησης 
και τη δυνατότητα έγκαιρης ανανέωσης των επαγγελματι-
κών αδειών πολλών, όπως αποδείχθηκε τελικά, συναδέλ-
φων μας ανά την επικράτεια.

Το ενδιαφέρον σας για τη συλλογική πρόοδο του κλάδου εί-
ναι έκδηλο αφού ασχολείστε με τα κοινά του κλάδου για σχε-
δόν 20 χρόνια. Πάγια θέση σας αποτελεί η συλλογική ανά-
πτυξη της διαμεσολάβησης. Είναι εύκολη η επίτευξη αυτής 
της ενότητας;

T.Μ.: Πράγματι ασχολούμαι αυτά τα χρόνια που αναφέρατε 
με τα κοινά του Κλάδου και πιο συγκεκριμένα από το 2001 
ως μέλος του ΔΣ του Πρωτοβάθμιου Σωματείου ΣΠΑΤΕ 
και στη συνέχεια, από τη θέση του προέδρου του από το 
2010-2019. Τα τελευταία χρόνια, ως πρόεδρος της ΠΟΑΔ 
συμμετέχοντας παράλληλα, στο ΔΣ της ΕΑΔΕ από τη θέση 
του αντιπροέδρου και εισπράττοντας όλα αυτά τα χρόνια 

την αποδοχή και την εκτίμηση των συναδέλφων μου τους 
οποίους και ευχαριστώ.

Δύσκολα χρόνια για όλους μας με σημαντικές αλλαγές στον 
Κλάδο μας και εν μέσω δεκαετούς οικονομικής κρίσης που 
μας βοήθησε όμως, να συνειδητοποιήσουμε την αξία της 
συσπείρωσης και της συλλογικότητας στον Κλάδο μας, για 
τη διεκδίκηση δίκαιων αιτημάτων μας.

Ενδεικτικά, αναφέρω την εφαρμογή του Solvency II, που 
οδήγησε στην αλλαγή της εμπορικής πολιτικής των ασφα-
λιστικών εταιρειών έναντι των δικτύων τους, την εφαρμογή 
των οδηγιών 30& 31 της ΕΕ, την ψήφιση του 4583/18, την  
επαναπιστοποίηση των 75ωρών και την εφαρμογή του κα-
νονισμού GDPR, που άλλαξαν τα δεδομένα στην ασφαλιστι-
κή αγορά αυξάνοντας παράλληλα και τις υποχρεώσεις των 
διαμεσολαβητών.

Όσον αφορά στο ερώτημά σας, θέλω να επισημάνω ότι η 
ενιαία αντιμετώπιση των προβλημάτων του Κλάδου μας 
προϋποθέτει τη συλλογική ανάπτυξη της Διαμεσολάβησης, 
η οποία επιτυγχάνεται μέσω της ενότητας. 

Η ΠΟΑΔ είναι αυτός ο Δευτεροβάθμιος Πανελλήνιος Φορέ-
ας εκπροσώπησης της Διαμεσολάβησης, που έχει πετύχει 
στην πράξη αυτήν την ενότητα μέσω της καταστατικής του 
δομής και λειτουργίας.

Τα εγγεγραμμένα μέλη του είναι 11 Πρωτοβάθμια Σωματεία 
απ΄ όλη την επικράτεια μέσω των οποίων εκπροσωπούνται 
Πανελλαδικά οι συνάδελφοι μας.

Η ΠΟΑΔ διοικείται από 9μελές ΔΣ στο οποίο εκπροσω-
πούνται σχεδόν όλα τα Σωματεία και είναι από τα πλέον 

Ο κ. Τάκης Μιχαλόπουλος, Ασφαλιστικός Πράκτορας, Πρό-
εδρος της Πανελλήνια Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Ασφαλι-
στικών Διαμεσολαβητών (ΠΟΑΔ), ασχολείται με τα κοινά 
του ασφαλιστικού κλάδου εδώ και 20 χρόνια, κάνοντας 
καθημερινότητά του την επίλυση των προβλημάτων της 
Διαμεσολάβησης. Μιλώντας στο περιοδικό The Insurer και 
τον Αντώνη Αντωνόπουλο εκφράζει την πάγια θέση του για 
ενιαία αντιμετώπιση και συλλογική ανάπτυξη της διαμεσο-
λάβησης.

Κύριε Μιχαλόπουλε,

Διαθέτετε μακρόχρονη εμπειρία στον Ασφαλιστικό Κλάδο 
ήδη από το 1983. Τι έχει αλλάξει στο επάγγελμα αυτές τις 
δεκαετίες και τι έχει μείνει ίδιο;

Τ.Μ.: Σίγουρα σε όλα αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν 
πολλά άλλαξαν στο επάγγελμα για έναν ασφαλιστικό διαμε-
σολαβητή, που το πιθανότερο είναι να ξεκίνησε ως ασφαλι-
στικός σύμβουλος από το Agency μιας μεγάλης Ασφαλιστι-
κής Εταιρείας, ενταγμένος σε ένα unit και ευελπιστώντας 
ως νέος, αισιόδοξος αλλά επαγγελματικά άπειρος σε μια 
επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα.

Αυτό που κυρίως άλλαξε είναι η αναγνώριση της αξίας και 
της αναγκαιότητας του επαγγελματία ασφαλιστικού διαμε-
σολαβητή από τους καταναλωτές και η γενικότερη αποδοχή 
του επαγγέλματος από το κοινωνικό σύνολο.

Έχει τρέξει πολύ νερό στο «αυλάκι» από την εποχή του περι-
στασιακού ασφαλιστή με την τσάντα, που παράλληλα, εξα-
σκούσε και άλλα επαγγέλματα.

Σταδιακά τα προηγούμενα χρόνια μέσα από την εφαρμο-
γή νέων οδηγιών και κανονισμών αλλά και την υποχρέωση 
συμμετοχής σε απαιτητικές εξετάσεις και σε ώρες επαναπι-
στοποίησης γνώσεων ενισχύθηκε το επαγγελματικό profil 
του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και αναδείχθηκε θεσμικά 
στην ελληνική κοινωνία μη έχοντας καμία σχέση με την 
προ 35ετίας εικόνα του.

Αυτό όμως που έχει μείνει, κατά την άποψη μου ίδιο είναι 
η αναμφισβήτητη αναγκαιότητα της παρουσίας του δίπλα 
στον ασφαλισμένο καταναλωτή, εξοπλισμένο πλέον με την 
εξειδίκευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την ενημέ-
ρωση του σε νέες τεχνολογίες και προϊόντα να συμβουλεύει 
υπεύθυνα και να προτείνει την καλύτερη δυνατή επιλογή 

για την κάλυψη της ασφαλιστικής του ανάγκης.

Από το 2019 που αναλάβατε πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 
(ΠΟΑΔ) είναι εμφανείς οι ενέργειες σας για την επίλυση των 
προβλημάτων του κλάδου μας. Ειδικότερα, πως προασπίζει η 
ΠΟΑΔ το επάγγελμα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή κυ-
ρίως στην εποχή του COVID 19;

T.Μ.: Οι  ενέργειές μας στόχο πράγματι έχουν την επίλυση 
των προβλημάτων του Κλάδου μας, τα οποία όμως, τα τε-
λευταία χρόνια είναι πολλά και σύνθετα.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία οφείλει να προασπίζει τα επαγ-
γελματικά συμφέροντα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών 
και των Σωματείων που εκπροσωπεί, άλλωστε αυτή είναι 
και η καταστατική της υποχρέωση και το κάνουμε πράξη 
παρεμβαίνοντας όπου απαιτείται έγκαιρα και στοχευμένα 
σε συνεργασία και με άλλα Σωματεία αλλά και τα κατά τό-
πους Επαγγελματικά Επιμελητήρια.

Οι παρεμβάσεις μας αυτές απευθύνονται προς Κλαδικούς 
Φορείς Ασφαλιστικές Εταιρείες, Πιστωτικά Ιδρύματα, την 
Εποπτική Αρχή κλπ..

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τάκης Μιχαλόπουλος 
«Η ενιαία αντιμετώπιση των 
προβλημάτων του Κλάδου μας 
προϋποθέτει τη συλλογική 
ανάπτυξη της Διαμεσολάβησης»

Ph
o

to
 b

y 
Fr

ee
p

ik



14

Ο καλύτερος τρόπος για να προστατευτείτε από κυβερνοεπιθέσεις είναι η αποτροπή τους. 
Ωστόσο, µερικές φορές αυτό δεν είναι εφικτό. Σε περίπτωση που παραβιαστούν τα 
συστήµατά σας το CyberEdge θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε και να ελέγξετε τις συνέπειες 
και να συνεχίσετε απρόσκοπτα τη λειτουργία σας.
Μάθετε περισσότερα στο www.aig.com.gr/cyberedge ή επικοινωνήστε µε τον ασφαλιστικό 
σας σύµβουλο.

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

Σηµαντική Σηµείωση: Το περιγραφόµενο ασφαλιστικό προϊόν παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία AIG Europe S.A.
H παρούσα διαφηµιστική καταχώρηση διατίθεται αποκλειστικώς και µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καµία απολύτως 
ασφαλιστική κάλυψη. Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύµβασης.

CyberEdge®, µια πλήρης ασφαλιστική λύση διαχείρισης κινδύνου

αντιπροσωπευτικά των τελευταίων 15 ετών και για το λόγο 
αυτό έχει τη δυνατότητα να αφουγκράζεται τις ανάγκες και 
τα προβλήματα των συναδέλφων πανελλαδικά, πράγμα το 
οποίο έχουν διακρίνει οι συνάδελφοι και αυτό εκδηλώνεται 
έμπρακτα με την εγγραφή νέων Σωματείων στην ΠΟΑΔ.. 

Πώς βλέπετε το μέλλον της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης; 
Tι προβλήματα αντιμετωπίζει;

T.Μ.: Το μέλλον της ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, όπως 
έχω αναφερθεί και πρόσφατα, διαγράφεται ελπιδοφόρο με 
δυνατότητες ανάπτυξης, αλλά που προσωρινά πλήττεται 
από τις παθογένειες της ελληνικής πραγματικότητας, όπως 
η υπερφορολόγηση, η μειωμένη αγοραστική δυνατότητα 
του πελάτη/καταναλωτή και οι αθέμιτες πρακτικές ορισμέ-
νων δικτύων διανομής έναντι των υπολοίπων.

Αυτοί οι αρνητικοί παράγοντες μπορούν να απαλειφθούν/
μειωθούν αλλά αυτό προϋποθέτει χρόνο και στοχευμένες 
παρεμβάσεις.

Η πολιτεία από τη μεριά της πάλι, μπορεί να δώσει πιο 
σύντομα μια ώθηση ανάπτυξης στον κλάδο της ιδιωτικής 
ασφάλισης παρέχοντας φοροαπαλλαγή στα ασφαλιστήρια 
Υγείας και Περιουσίας αλλά και με την υλοποίηση εν τέλει 
της ΣΔΙΤ που αναμένεται εδώ και χρόνια.

Ποια τα σχέδια της ΠΟΑΔ για το επόμενο διάστημα;

T.Μ.: Τα σχέδια της Πανελληνίας Ομοσπονδίας περιλαμ-
βάνουν αυτά τα οποία αποφασίστηκαν από το νέο ΔΣ, που 
προήλθε από τις εκλογές του Δεκέμβρη του 2019. Κυρίως, η 
ενίσχυση της φωνής της Ομοσπονδίας με την εγγραφή κά-
ποιων ακόμη Σωματείων της Περιφέρειας και τη δημιουρ-
γία νέων Σωματείων σε νομούς της Ελλάδος, όπου οι συν-
θήκες το ευνοούν. Σημαντικά επίσης, είναι η οργανωτική 

αναβάθμιση και η ενίσχυση της νομικής και φοροτεχνικής 
λειτουργίας με σκοπό την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση, 
διεκδίκηση και υποστήριξη των συμφερόντων των μελών 
μας. Η οικονομική ενίσχυση της ΠΟΑΔ μέσω αμφίδρομης 
συνεργασίας και προβολής κλαδικών θεμάτων με ασφαλι-
στικές εταιρείες και τα κατά τόπους Επαγγελματικά Επιμε-
λητήρια μέσω του site της ΠΟΑΔ.

Η ΠΟΑΔ παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τα τεκταινό-
μενα στον Κλάδο μας και τις νέες τάσεις που δημιουργού-
νται και οφείλουμε να είμαστε επαρκείς και ανεξάρτητοι για 
να μπορούμε να παρέμβουμε αποτελεσματικά, όταν παρα-
στεί ανάγκη για τη διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών 
οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών 
μας, όπως αναφέρεται ρητά στο καταστατικό μας.
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Ο Δημήτρης Τσεκούρας από το 1985 εργάζεται αποκλειστι-
κά στην ARAG HELLAS ξεκινώντας ως Διευθυντής Νομι-
κής Υπηρεσίας και υπεύθυνος του Τμήματος Ζημιών της 
εταιρείας. Από το 2006 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής της 
ARAG HELLAS και από τον Σεπτέμβρη του 2011 νόμιμος 
εκπρόσωπος της εταιρείας στην Ελλάδα. Με εμπειρία 35 
χρόνων στην ασφαλιστική βιομηχανία, ο κ. Τσεκούρας μι-
λάει στο The Insurer για την προσαρμογή του κλάδου στις 
ιδιάζουσες νέες συνθήκες που επικρατούν το 2020 αλλά και 
το μέλλον των ασφαλίσεων Νομικής Προστασίας.

Κύριε Τσεκούρα,

Πώς εκτιμάτε την ανταπόκριση της ασφαλιστικής αγοράς 
στις πρωτοφανείς συνθήκες της πανδημίας; Πώς αντέδρασε 
ο Όμιλος ARAG αλλά και το Υποκατάστημα της ARAG στην 
Ελλάδα;

Δ.ΤΣ.: Εκτιμώ πως η αγορά μας κατά κανόνα έδειξε γρή-
γορα αντανακλαστικά και ανέλαβε πρωτοβουλίες προς τη 
σωστή κατεύθυνση.

Κάτω από δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες, οι ασφα-
λιστικές επιχειρήσεις σε ασφυκτικά πιεστικό χρόνο και υπό 
την απειλή κινδύνου ζωής και υγείας για το προσωπικό 
τους, τους συνεργάτες τους κλπ. έπρεπε να πάρουν γρήγο-
ρες αποφάσεις για τη συνέχιση της επιχειρηματικής τους 
λειτουργίας. Σύμφωνα με όσα γνωρίζω, οι περισσότερες 
ακολούθησαν το μοντέλο της εργασίας από το σπίτι.

Πέρα από τις παράπλευρες συνέπειες, που εκ των πραγ-
μάτων συνεπάγεται μια τέτοια άσκηση, με βεβαιότητα θε-
ωρώ πως οι εταιρείες απέδειξαν ότι έχουν κατακτήσει ένα 
υψηλό ποσοστό εφαρμοσμένης τεχνολογίας, τέτοιας που να 
επιτρέπει ανάλογα ρίσκα. Ως προς το άρτια εκπαιδευμένο 
προσωπικό, την εξειδίκευση των νευραλγικών τομέων, τα 
εξελιγμένα συστήματα επικοινωνίας και online παροχής 
ασφαλιστικής συνδρομής, απεδείχθη πως η αγορά μας τα 
διαθέτει σε επάρκεια.

Σχετικά τώρα με τον Όμιλό ARAG που έχω την τιμή να εκ-
προσωπώ στην Ελλάδα, η απόφασή ήταν εξ αρχής χωρίς 
δισταγμό το home office.

Η διάθεση στο προσωπικό του απαραίτητου τεχνολογικού 
εξοπλισμού, οι οδηγίες της διαχείρισης του χρόνου στο νέο 
γραφείο-σπίτι, οι συμβουλές των ειδικών για την αντιμετώ-

πιση των φαινομένων εκνευρισμού και δικαιολογημένης 
κόπωσης και όλα αυτά σε συνδυασμό με την αίσθηση του 
«μαζί» που εξασφάλιζαν οι διαρκώς ανανεούμενες πλατφόρ-
μες ενδοεπικοινωνίας αλλά και υποστηρικτικής επαφής του 
προσωπικού με την ηγεσία, είναι κάποιες από τις παραμέ-
τρους που ζήσαμε.

Στον πύργο του Dusseldorf και στα γραφεία στο Μόναχο 
υπήρχαν μόνο εναλλασσόμενες ομάδες ασφαλείας. Κάθε 
πρωί στη Γερμανία δύο χιλιάδες περίπου άνθρωποι βρί-
σκονταν διασυνδεδεμένοι στην ίδια συχνότητα, με την ίδια 
εφαρμογή, προς την ίδια κατεύθυνση και με τις ίδιες πρα-
κτικές. Και οπωσδήποτε ήσαν ασφαλείς. Το ίδιο περίπου 
συνέβη και σε όλα τα Διεθνή Υποκαταστήματα και εταιρείες 
του Ομίλου. Κοινή επιδίωξη όλων ήταν η αδιατάρακτη επι-
κοινωνία με τους πελάτες που τώρα είχαν τη Νομική Προ-
στασία περισσότερο ανάγκη.

Το Ελληνικό Υποκατάστημα κινήθηκε στην ίδια κατεύθυν-
ση ακολουθώντας το δικό του σχέδιο συνέχισης εργασιών, 
δηλαδή χωρίς δισταγμό, το home office. Με εκτροπή τηλε-
φώνων και με αναρτημένα εκ των προτέρων τα στοιχεία 
επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας με ονομαστική γνωστο-
ποίηση του κατά περίπτωση υπευθύνου κλπ. εξασφαλίστη-
κε ο στόχος του να είμαστε εύκολα προσβάσιμοι και πάντοτε 
διαθέσιμοι. Ήταν πολύ κολακευτικά για εμάς τα σχόλια των 
πελατών σε σύγκριση με άλλες εταιρείες. Το στοίχημα ήταν 
δύσκολο και τα καταφέραμε χάρη στη δέσμευση του προ-
σωπικού μας.

Αλλάξαμε συνήθειες γρήγορα, αυτές έγιναν η νέα ρουτίνα 
μας σε όλο το κρίσιμο διάστημα μέχρι τον Ιούνιο που επι-
στρέψαμε στην κανονικότητα. Είναι από τις εμπειρίες που 
πάντοτε θα θυμόμαστε.

Ποιο αντίκτυπο, κατά την άποψή σας, σας θα έχουν  τα πρό-
σφατα γεγονότα στην ασφαλιστική βιομηχανία και ποιοι κλά-
δοι πιστεύετε ότι θα πληγούν;

Δ.ΤΣ.: Αναλογιζόμενος γρήγορα τα όσα ζήσαμε στη φάση 
της πανδημίας που γνωρίσαμε με την καραντίνα και την 
απαγόρευση ταξιδιών και μετακινήσεων, το κλείσιμο των 
επιχειρήσεων κλπ. η πρώτη γενικευμένη παρατήρηση είναι 
η μείωση της ζήτησης για ασφαλιστικά προϊόντα.

Ειδικότερα, φαντάζομαι πως μεγαλύτερη πίεση δέχτηκαν οι 
κλάδοι που είχαν συνάφεια με την απώλεια ζωής, παρατε-

ταμένη ασθένεια, χαμηλή παραγωγικότητα επιχειρήσεων 
λόγω απουσίας προσωπικού ή αναστολής λειτουργίας.

Στο σημείο αυτό αξίζει να τονισθεί πως αρκετός λόγος έγινε 
για την κάλυψη της διακοπής εργασιών μιας ασφαλισμένης 
επιχείρησης στην περίοδο της κρίσης.

Στη συνέχεια, είναι βέβαιο πως επηρεάστηκε η ανεφοδια-
στική αλυσίδα και ο κλάδος των μεταφορών, χωρίς να υπο-
λείπεται η ταξιδιωτική ασφάλιση.

Αλλά και ο κλάδος της ασφάλισης του επιβατηγού οχήμα-
τος δε μπορεί να έμεινε ανεπηρέαστος από την ακινησία 
που εν πολλοίς προκάλεσε η απαγόρευση των μετακινήσε-
ων. Σίγουρα επηρεάστηκε ο όγκος των ασφαλίστρων αυτού 
του κλάδου και από την αναστολή της ισχύος στα τρέχοντα 
συμβόλαια, από τις αλλαγές που έγιναν στις διάρκειες αυ-
τών, τις παρατάσεις ή τις μειώσεις σε χρόνους μικρότερους 
του έτους.

Από την αυξημένη έκθεση κάποιων επαγγελματικών ομά-
δων στον κίνδυνο του ιού, όπως είναι π.χ. τα επαγγέλματα 
υγείας, αυξάνεται ο κίνδυνος της επαγγελματικής ευθύνης 
του εργοδότη απέναντι στους υπαλλήλους του, λόγω έλλει-
ψης επαρκών μέτρων προστασίας.

Οι οικονομικές πιέσεις τέλος, στις συναλλαγές και στο εμπό-

ριο γενικότερα διαταράσσουν τη συναλλακτική ισορροπία 
στις σχέσεις των συμβαλλομένων και την ασφάλεια του πι-
στωτικού κινδύνου.

Σχετικά τώρα με τη διαμεσολάβηση, σίγουρα η ανατροπή 
της καθημερινότητας επηρέασε σχεδόν όλους και κυρίως 
εκείνα τα δίκτυα που στηρίζονται στην άμεση και δια ζώσης 
επικοινωνία με τον πελάτη.

Tι αντιμετώπισε o Κλάδος Νομικής προστασίας αυτό το δι-
άστημα;

Δ.ΤΣ.: Στο θέμα αυτό είμαι υποχρεωμένος να κάνω μια 
διάκριση και να μιλήσω μόνο για την ΑRAG, αφού πια 
υπάρχουν ουσιώδη διαφοροποιητικά στοιχεία από άλλες 
εταιρείες του κλάδου. Για την ARAG λοιπόν, που από δεκα-
ετίες τώρα η ΝΠ έχει πάψει να είναι μόνο αυτοκίνητο αλλά 
το σύνολο σχεδόν των νομικών διαφορών της ιδιωτικής, 
επαγγελματικής και καταναλωτικής ζωής ατόμων, οικογε-
νειών, ομάδων και επιχειρήσεων, η πανδημία υπήρξε μια 
περίοδος γόνιμης άσκησης που μας προσέθεσε ασφαλιστι-
κή ύλη αλλά και αυξημένη προσδοκία στους πελάτες μας 
για να σταθούμε δίπλα τους. Πρώτα πρώτα πρέπει να πω 
πως μεγάλες ομάδες ανθρώπων από αυτές που συνηθίσαμε 
να ονομάζουμε «άνθρωποι της πρώτης γραμμής», δηλαδή 
γιατροί, νοσηλευτές και άλλα επαγγέλματα υγείας, άνδρες 

Δημήτρης Τσεκούρας
«Η Νομική Προστασία ως 
ανερχόμενος, νέος, αυτοτελής 
κλάδος μπορεί να αντιμετωπίσει 
αισιόδοξα το μέλλον».

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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και γυναίκες των σωμάτων ασφαλείας, που εκτέθηκαν έντο-
να στη διακινδύνευση, ήταν ήδη ασφαλισμένοι μας. Προς 
τιμήν τους άλλωστε έγινε και το εταιρικό μας βίντεο για να 
πούμε δηλαδή ακόμα μια φορά ευχαριστώ. Η υπερέκθεση 
στον κίνδυνο του ιού έφερε στο φως εύλογες διεκδικήσεις 
ενίσχυσης αυτών των ανθρώπων που βρήκαν στις συνθή-
κες της πανδημίας τη νομική τους βάση και τώρα ψάχνουν 
τη δικονομικά επιδιώξιμη μορφή τους. Δουλειά μας ήταν 
να σταθούμε δίπλα τους αρωγοί και υποστηρικτές των αι-
τημάτων τους.

Στη συνέχεια, είχαμε την ανατροπή στην όποια ισορροπία 
των εργασιακών σχέσεων. Το κλείσιμο των επιχειρήσεων, η 
απώλεια εισοδήματος, τα υποστηρικτικά επιδόματα, η ανα-
στολή εργασίας, οι άδειες ειδικού σκοπού, η απαγόρευση 
των μετακινήσεων, οι συνέπειες της μη συμμόρφωσης, η 
ακύρωση των ταξιδιών, οι δυσλειτουργίες των μεταφορών 
κοκ ήταν για εμάς η νέα ύλη της ΝΠ που έφερε η πανδημία. 
Με την ίδια σχεδόν αναλογία, σε Ελλάδα και Γερμανία, οι 
διαφορές οι σχετικές με την εργασία και την ασφάλιση βρέ-
θηκαν στην πρώτη θέση με ποσοστό πάνω από 70%.

Με άλλα λόγια, στην κρίσιμη περίοδο της υγειονομικής 
κρίσης σε εμάς δημιουργήθηκε η αυξημένη υποχρέωση να 
είμαστε εξ αρχής παρόντες και αποτελεσματικά διαθέσιμοι 
έχοντας να χειριστούμε και τις νέες πια ασφαλιστικές ανά-
γκες των πελατών μας. Έτσι άλλωστε, αντιλαμβανόμαστε 
εμείς το ρόλο μας και την αποστολή μας.

Ποιο θα είναι το μέλλον των ασφαλίσεων Νομικής Προστασίας;

Δ.ΤΣ.: Δε νομίζω πως θα παίρνατε την ίδια απάντηση αν 

απευθύνατε το ίδιο ερώτημα ταυτόχρονα σε πολλούς παρό-
χους. Η διαφορετικότητα της απάντησης για τον οραματι-
σμό του μέλλοντος εξαρτάται από το όραμα που έχεις σή-
μερα για τον κλάδο και από τον τρόπο που τον ασκείς. Αν 
δηλαδή του αναγνωρίζεις αυτοτελή ή όχι αξία. Έτσι μόνο 
καταγράφονται οι υπάρχουσες διαφορές εννοιολογικής 
αντίληψης, ευρύτητας ασφαλιστικού προϊόντος και τελικά 
ανάδειξης των ωφελειών του κλάδου συνολικά ως αυτοτε-
λούς αξίας και όχι ως παρακολούθημα της ασφάλισης ευθύ-
νης αυτοκινήτου, όπως γίνεται σήμερα από πολλούς. 

Για εταιρείες σαν την ARAG, που έχει το δικό της SPIRIT 
για τον κλάδο, το μέλλον δε θα είναι έκπληξη, όσο αναγνω-
ρίζεται η εξειδίκευση και θα επιβραβεύεται η έλλειψη της 
σύγκρουσης συμφερόντων.

Εδώ υπεισέρχεται ο ρόλος των διαμεσολαβούντων να το-
νίσουν τις διαφορές, να εξηγήσουν τα πλεονεκτήματα, να 
προτείνουν αρτιότερα προγράμματα, τις περισσότερες καλύ-
ψεις, τις περισσότερες εγγυήσεις ανατρέποντας, επιτέλους 
αυτή την οπισθοδρομική αντίληψη ότι οι πελάτες είναι «ηλί-
θιοι» και παίρνουν πάντα το φθηνότερο.

Η αποθέωση του φθηνού είναι όμως, αποτέλεσμα της δικής 
τους ανασφάλειας και της ελλειμματικής γνώσης τη στιγ-
μή που η εκπαίδευση και η γνώση είναι προαπαιτούμενα 
για τη δουλειά τους και η μεταφορά τους στον υποψήφιο 
πελάτη δεν είναι χάσιμο χρόνου αλλά καταξίωση του επαγ-
γέλματος.
Όσον αφορά, τέλος, στο είδος των ασφαλίσεων ΝΠ στο μέλ-

λον, θεωρώ πως οι νομικές διαφορές θα εξακολουθούν να 

www.ARAG.gr
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αναφύονται και τότε γύρω από τα ίδια σχεδόν έννομα αγα-
θά, όπως είναι η οδική ασφάλεια, η περιουσία, τα εργασιακά 
και ασφαλιστικά δικαιώματα, η κατοχύρωση επαγγελματι-
κών δικαιωμάτων από ομάδες κοινών συμφερόντων, η συ-
ναλλακτική πίστη και τα δικαιώματα του καταναλωτή.

Εκείνο όμως, που θα έχει αλλάξει ριζικά θα είναι το περι-
βάλλον μέσα στο οποίο θα αναφύονται. Η ψηφιακή πραγ-
ματικότητα και η εποχή των αλγορίθμων, όσο και αν ακού-
γονται βαρύγδουπα και μακρινά είναι πολύ κοντά, αρκεί να 
σκεφτεί κανείς την αυτόνομη οδήγηση, που είναι προ των 
πυλών. Εκείνο που θεωρώ πως έχει αξία να επισημανθεί 
είναι πως ο ηθικός κίνδυνος και η ασφάλεια δικαίου είναι 
γκρίζες περιοχές του μεταβαλλόμενου κόσμου που πρέπει 
να προστατευθούν και ως προς αυτό, η Νομική Προστασία 
θα έχει σίγουρα το δικό της ρόλο στο μέλλον.

Τι περιμένει ο πελάτης από τον κλάδο της ιδιωτικής ασφά-
λισης στις ιδιάζουσες αυτές συνθήκες; Πιστεύετε ότι κλάδος 
ικανοποίησε τις προσδοκίες των πελατών;

Δ.ΤΣ.: Δεν υπάρχει ενιαία απάντηση στο ερώτημα, αφού 
όλοι οι πελάτες δεν είναι ίδιας κοπής. Οι προσδοκίες τους 
εξαρτώνται από τις προδιαγραφές που έχει ο καθένας στο 
μυαλό του. Από την άλλη μεριά, οι προδιαγραφές ποικίλουν 
ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο, την «εικόνα» της εταιρείας, 
όπως τη φιλοτέχνησε ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, από 
την προσωπική εμπειρία και την περιρρέουσα κάθε φορά 
ατμόσφαιρα. Αν όμως, χάριν της ερώτησης, πάρουμε μια 
υποθετική περίπτωση μέσου πελάτη που πιστεύει δηλαδή, 
ότι σε μια ασφαλιστική σχέση κανένας δεν οφείλει να κάνει 
«τούμπες» στον άλλο, αλλά πρόκειται για μια αμφοτεροβα-

ρή σχέση αμοιβαίων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, τότε 
αυτός ο πελάτης, αυτό που περιμένει σε κάθε συνθήκη, εί-
ναι αξιοπιστία και συνέπεια. Στο τέλος της διαδρομής μέσα 
του, και ελαφρώς καχύποπτα, αναμένει να δει τι θα γίνει 
την ώρα της αλήθειας, δηλαδή τη στιγμή της αποζημίωσης.

Στις ιδιαίτερες συνθήκες μιας κρίσης εκτός των ανωτέρω 
αναμένει επίσης, να κρατηθούν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοι-
νωνίας κάθε μορφής, περιμένει χρηστικές οδηγίες, ευκολία 
στην πρόσβαση, ταχύτητα στην ανταπόκριση, ανεκτικότητα 
και τη γενναιοδωρία του ισχυρού μέρους. Ειδικότερα τώρα 
από το δικό μας κλάδο της Νομικής Προστασίας, ο πελάτης 
έχει αυξημένες προσδοκίες, λόγω της φύσης του αντικειμέ-
νου μας. Ο πελάτης περιμένει από εμάς περισσότερες νομι-
κές διαφορές να ενταχθούν στις καλύψεις μας. Δε μας θεω-
ρεί ένα φορέα που απλώς πληρώνει τις αμοιβές και τα έξοδα 
των δικηγόρων και των άλλων εμπλεκομένων. Μας θεωρεί 
σημείο αναφοράς και ζητάει πια μια ολική υποστήριξη των 
συμφερόντων του σε επίπεδο καθοδήγησης, νομικής συμ-
βουλής, εξωδικαστικού διακανονισμού, συμβιβαστικής δια-
μεσολάβησης και δικαστικού αγώνα.

Έτσι μόνο η Νομική Προστασία ως ανερχόμενος, νέος, αυτο-
τελής κλάδος μπορεί να αντιμετωπίσει αισιόδοξα το μέλλον.

SAFETY SOLUTION

Υπηρεσία Παραμετροποίησης
Κάμερας ADAS

Οι Τεχνολογίες Προηγμένων Συστημάτων 
Υποβοήθησης Οδηγού ή ADAS εξοπλίζουν 
την πλειοψηφία των σύγχρονων 
οχημάτων. Πολλά συστήματα ADAS 
χρησιμοποιούν κάμερα για τη λήψη 
πληροφοριών, η οποία μετά την 
αντικατάσταση του παρμπρίζ χρειάζεται 
παραμετροποίηση, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της.

H Carglass® διαθέτει την απαραίτητη 
τεχνογνωσία και εξοπλισμό για τη 
σωστή διάγνωση και 
παραμετροποίηση των καμερών που 
υποστηρίζουν συστήματα ADAS.
Η υπηρεσία πραγματοποιείται με χρήση 
φορητών διαγνωστικών μηχανήματων 
καθώς και ειδικών πινάκων 
βαθμονόμησης.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ INSURANCEFORUM.GR

Ποια η επίδραση του 
COVID-19 στην Ασφαλιστική 
Διαμεσολάβηση;  
Τα αποτελέσματα της έρευνας 
του insuranceforum.gr 
και της Experto 
Crede Consultants

Αυξημένες οι επιδόσεις των 
Ασφαλιστικών Πρακτόρων 
για το 2018

Όλες οι αλλαγές στην 
Επαγγελματική Εκπαίδευση 
των διαμεσολαβούντων

Μεγάλες οι ασφαλιστικές 
αποζημιώσεις από τις 
αντιδράσεις για τη 
δολοφονία του George Floyd 

Έως 7,2 δισ. αξιώσεων 
αναμένουν οι ασφαλιστικές 
ζωής στις ΗΠΑ 

Eξετάσεις διαμεσολάβησης 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 
Τι γίνεται με τις αιτήσεις; 

Κατά την περίοδο του lockdown στην Ελλάδα από τα 
μέσα Μαρτίου μέχρι και τις αρχές Απριλίου του 2020, το 
Insuranceforum.gr σε συνεργασία με την Experto Crede 
Consultants προχώρησαν στη διενέργεια έρευνας για την 
αποτύπωση των επιπτώσεων του COVID-19 στα ασφαλι-

στικά γραφεία. Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν άκρως 
ενδιαφέροντα και έδωσαν μια σαφή εικόνα της κατάστασης 
λειτουργίας των ασφαλιστικών γραφείων εν τω μέσω της 
έκτακτης κατάστασης που προκλήθηκε από την πανδημία.

Αύξηση 64% στο συνολικό καθαρό αποτέλεσμα του τομέα 
των Ασφαλιστικών Πρακτόρων καταγράφθηκε το 2018 
έναντι του 2017 με το συνολικό κύκλο εργασιών του Κλά-
δου να εμφανίζει αύξηση της τάξης του 25%. Τα ανωτέρω 
προκύπτουν βάσει στοιχείων ισολογισμών του 2018 που 
επεξεργάσθηκε η ICAP από ένα δείγμα 43 πρακτορειακών 
εταιρειών.

Αλλαγές στην εκπαίδευση της ασφαλιστικής διαμεσολάβη-
σης φέρνει με ανακοίνωση της η ΤτΕ. Πιο συγκεκριμένα οι 
αλλαγές εντοπίζονται στην ύλη και στον περιορισμό των το-
μέων εκπαίδευσης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών 

Οι αποζημιώσεις που αναμένεται να καταβάλλουν οι ασφα-
λιστικές εταιρείες για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τα 
επεισόδια στις διαδηλώσεις αντίδρασης στην ανθρωποκτο-
νία του George Floyd στη Μινεάπολη φαίνονται να ξεπερ-
νούν κάθε αντίστοιχο προηγούμενο. 

Διαβάστε τη συνέχεια των άρθρων εδώ:

Οι ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον 
κλάδο ζωής στις ΗΠΑ θα έρθουν αντιμέτωπες με αξιώσεις 
7,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με μελέτη της 
Aite Group LLC που βασίζεται στο σενάριο των 150.000 θα-
νάτων από τον Covid-19. 

Οι επόμενες εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών 
γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστι-
κών προϊόντων (Πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ) θα διεξαχθούν στη Θεσσαλο-
νίκη στις 26-27 Σεπτεμβρίου 2020 και στην Αθήνα στις 11-
12 Ιουλίου 2020.
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Στην Aegean Insurance πρεσβεύουμε αυτό που εμείς 
αποκαλούμε «Επόμενη Γενιά της Ασφάλισης», που στη-
ρίζεται στο τρίπτυχο: Συνεργασία με κορυφαίους ασφαλι-
στές και αντασφαλιστές –σχέσεις απόλυτης εμπιστοσύνης 
με το συνεργάτη και τον ασφαλισμένο– τίμια και άμεση δι-
αχείριση αποζημιώσεων. Και όλα τα παραπάνω με στελέχω-
ση από καταξιωμένα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς και 
με τις πιο προηγμένες τεχνολογικές υποδομές.

Για το λόγο αυτό, μετά από μεγάλη έρευνα της διεθνούς 
αγοράς επιλέξαμε και έχουμε τη χαρά να εκπροσωπούμε 
αποκλειστικά για την Ελληνική επικράτεια τον κορυφαίο 
Αμερικάνικο ασφαλιστικό οργανισμό Accredited, μέλος 
του ισχυρού ομίλου διαχείρισης κεφαλαίων και επενδύσε-
ων R&Q Randall & Quilter Investment Holdings (ει-
σηγμένου στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου). 

Η Accredited Insurance με 50 χρόνια επιτυχούς πορείας 
(ιδρύθηκε στη Florida to 1971) σε όλες τις πολιτείες των 
ΗΠΑ, σημειώνει εκθετική πορεία ανάπτυξης και στην Ευ-
ρωπαϊκή αγορά όπου δραστηριοποιείται ενεργά κατά την 
τελευταία τριετία, ακολουθώντας τη γενικότερη εντυπωσια-
κά ανοδική πορεία του Ομίλου. 

Αδειοδοτημένη για όλους τους κλάδους των Γενικών ασφα-
λίσεων (1-18), δραστηριοποιείται σε 31 Χώρες Μέλη της 
Ε.Ε. μέσω στρατηγικών συνεργασιών με μεγάλα MGAs. 

Στην Ελλάδα προς το παρόν παρέχουμε τον κλάδο των χερ-
σαίων οχημάτων και στα άμεσα σχέδιά μας είναι η δραστη-
ριοποίηση και σε άλλους κλάδους με σταθερά και μελετημέ-
να βήματα.

Η οικονομική ευρωστία και η πιστοληπτική ικανότητα της 
Accredited, αποτυπώνεται στην ετησίως επαναλαμβα-
νόμενη αξιολόγησή της από το διεθνή οίκο Α.Μ.Best με 
βαθμολογία Α- (εξαιρετική). Παράλληλα,  η κεφαλαιακή της 
επάρκεια βάσει της οδηγίας Solvency II υπερκαλύπτει κατά 
πολύ τις απαιτήσεις, καθώς ο δείκτης φερεγγυότητας για 
το 2019 ανήλθε στο 278% , σημειώνοντας θεαματική άνο-
δο στην τριετία: 221% (2017), 251% (2018), 278% (2019), 
τη στιγμή που οι εργασίες κατά το έτος 2019 στα εγγε-
γραμμένα συνολικά ασφάλιστρα σημείωσαν μεγάλη 
αύξηση της τάξεως του 204% .

Η Accredited εναρμονίζεται με την απόλυτα επιτυχημένη 
πορεία του ομίλου R&Q, του οποίου τα αποτελέσματα χρό-
νο με το χρόνο ξεπερνούν ακόμα και τα πιο αισιόδοξα σενά-
ρια. Πιο συγκεκριμένα, για το έτος 2019 τα κέρδη ανήλθαν 
σε €45εκ. αυξημένα κατά 180%  σε σχέση με το 2018, 
ενώ τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 269% . Οι 
εργασίες σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα παρουσίασαν 
επίσης, πολύ σημαντική αύξηση της τάξης του 147% , 
ενώ κατά τη διάρκεια του έτους (2019) ο όμιλος πραγματο-
ποίησε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €115 εκ. και 
ολοκλήρωσε 16 μεγάλα deals εξαγορών και συγχωνεύσεων 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών οργανισμών. 

Η ανοδική πορεία του ομίλου συνεχίζεται και κατά το τρέ-
χον έτος, όπου κατά το πρώτο τετράμηνο οι εργασίες σε εγ-
γεγραμμένα ασφάλιστρα παρουσιάζουν αύξηση κατά 30%, 
ανεβάζοντας ακόμα πιο ψηλά τον πήχη των προβλέψεων. 
Άμεσος Στόχος, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να 
ανέλθουν σε 2 δις ευρώ.

Επιδεικνύοντας υψηλά αντανα-
κλαστικά αντίδρασης, όχι μόνο 
αντιμετώπισε  με απόλυτη επιτυ-
χία την περίπτωση της πανδημί-
ας του Covid-19, αλλά με αύξη-
ση του μετοχικού της κεφαλαίου 
κατά €100εκ. το Μάιο 2020 επι-
διώκει να εκμεταλλευτεί τις νέες 
επενδυτικές ευκαιρίες που θα 
προκύψουν μέσα από την κρίση.

Παράλληλα, μερίμνησε εγκαί-
ρως και για το Brexit, ιδρύ-
οντας υποκατάστημα στη 
Βρετανία, προκειμένου να συ-
νεχίσει απρόσκοπτα τις εργα-
σίες της.

Με στρατηγικούς εταίρους τους 

Η Interasco AEΓΑ, ανακοίνωσε την αποχώρηση του μέχρι 
σήμερα Διευθυντή Υποκαταστήματος Β. Ελλάδος, κ. Παύλου 
Τριανταφύλλου. 

Τη θέση ανέλαβε από την 1η Ιουνίου 2020 ο κ. Κωνστα-
ντίνος Παρτάλης,  ο οποίος είναι Πτυχιούχος του τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών, Σχολής Νομικών–Οικονομικών & 
Πολιτικών Επιστημών, ενώ παράλληλα διαθέτει 23ετή επαγ-
γελματική εμπειρία στον χώρο των ασφαλιστικών εργασιών. 
Από τη νέα του θέση, θα αναλάβει τη συνέχιση του επιτυ-
χούς επιχειρηματικού πλάνου της Interasco, καθώς και την 
περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων αλλά και των νέων 
στόχων της εταιρείας.

Σε δήλωσή του ο κ. Κάρολος Σαΐας, Διευθύνων Σύμβουλος 
της Interasco, ευχαρίστησε για τη μέχρι σήμερα συνεργασία 
και συνεισφορά του τον κ. Παύλο Τριανταφύλλου. Παράλ-
ληλα, καλωσόρισε τον κ. Κωνσταντίνο Παρτάλη στην οικο-
γένεια της Interasco και του ευχήθηκε καλή αρχή και καλό 
ξεκίνημα στα νέα του καθήκοντα.

μεγαλύτερους αντασφαλιστές παγκοσμίως Munich Re, 
Swiss Re, Axis, Trans Re, MS Amlin, ενισχύει συνεχώς 
την επιτυχή παρουσία του σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ειδικότερα κατά την τελευταία τριετία, δίνοντας ιδιαίτερη 
βαρύτητα στην ανάπτυξη εργασιών στον Ευρωπαϊκό ασφα-
λιστικό χώρο αναδεικνύεται σε έναν αναδυόμενο «ασφαλι-
στικό γίγαντα» που θα διαδραματίσει στα επόμενα χρόνια 
σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγορά, γεγονός που μας 
κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους που συμπορευόμαστε προς 
μία κοινή επιτυχή πορεία ανάπτυξης και στην Ελληνική 
ασφαλιστική αγορά.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η θεαματική πορεία 
της Accredited 
και η παρουσία της 
στην Ελληνική Αγορά

Νέος Διευθυντής 
Υποκαταστήματος Β. Ελλάδος 
στην Interasco ΑΕΓΑ 
ο Κωνσταντίνος Παρτάλης
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Μανώλης Χαραλάμπης, Διευθύνων Σύμβουλος της Aegean 
Insurance SA



Κάθε τρίμηνο, η Euler Hermes προχωρά σε αξιολόγηση του 
κινδύνου ανά χώρα. Για να επιτύχει μια πιο ακριβή και ολο-
κληρωμένη εικόνα, ο παγκόσμιος ηγέτης στην ασφάλιση 
πιστώσεων προσέθεσε φέτος στην ανάλυσή του περιβαλλο-
ντικούς, κοινωνικούς και κυβερνητικούς κινδύνους. Αυτή 
είναι μια απόλυτα λογική απόφαση στο πλαίσιο των σημε-
ρινών συνθηκών, καθώς η πανδημία Covid-19 έχει μέγιστη 
αρνητική επίπτωση στις οικονομίες παγκοσμίως. Οι ανησυ-
χίες για την ανάκαμψη αυξάνονται και υποδηλώνουν μια 
πιθανή αύξηση του κοινωνικού κινδύνου σε πολλές χώρες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Euler Hermes και η Allianz πα-
ρουσιάζουν τον Δείκτη Κοινωνικού Κινδύνου (Social 
Risk Index – SRI). Ο δείκτης αυτός αναγνωρίζει ποιες 
χώρες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε συστημικούς κοινωνι-
κούς κινδύνους (κοινωνική δυσαρέσκεια, διαδηλώσεις και 
διαμαρτυρίες), οι οποίοι έχουν επίπτωση στον πολιτικό 
προσανατολισμό και στη χάραξη πολιτικής μιας χώρας, στις 
επιχειρήσεις της και στην ικανότητά της να δημιουργεί και 
να προσελκύει επενδύσεις.

Ο Δείκτης Κοινωνικού Κινδύνου (SRI) μετρά υποκείμενα 
δυνατά και αδύνατα σημεία, κατατάσσοντας τις χώρες σε 

μια κλίμακα από το 0 (υψηλότερος κοινωνικός κίνδυνος) 
έως το 100 (χαμηλότερος κοινωνικός κίνδυνος) και προσδι-
ορίζεται από 12 δευτερεύοντες δείκτες, συμπεριλαμβανο-
μένων χαρακτηριστικών, όπως η αύξηση του πραγματικού 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το ποσοστό του εργαζόμενου πληθυ-
σμού στον πληθυσμό της εργασιακής ηλικίας, η εισοδημα-
τική ανισότητα, οι δημόσιες κοινωνικές δαπάνες και ακόμη 
η εμπιστοσύνη των πολιτών στην εκάστοτε κυβέρνηση.

Στο σύνολο, η Euler Hermes υπολόγισε τον Δείκτη Κοινωνι-
κού Κινδύνου (SRI) 102 χωρών για το έτος 2020.

Χαμηλός κοινωνικός κίνδυνος στις αναπτυγμένες οι-
κονομίες

Όπως είναι αναμενόμενο, όλες οι αναπτυγμένες οικονομίες 
είναι μεταξύ των 35 χωρών με τον χαμηλότερο κοινωνικό 
κίνδυνο. 

Η Δανία καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην κατάταξη με 
βαθμολογία SRI 82,5, μπροστά από την Φινλανδία (81,3) 
και τη Σουηδία (78,1). Η Γερμανία (76,5)  βρίσκεται στην 5η 
θέση, ακολουθούμενη από την Αυστρία (76,9). 

(συνέχεια στη σελ. 28)

Δείκτης Κοινωνικού Κινδύνου 
(Social Risk Index – SRI). 
Η Ελλάδα στην 35η θέση, με τον υψηλότερο 
κοινωνικό δείκτη κινδύνου ανάμεσα 
στις αναπτυγμένες χώρες

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
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H NN Hellas διοργάνωσε το Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο 
του Δικτύου Πωλήσεων με θέμα «40 χρόνια κοιτάζουμε πά-
ντα μπροστά». Το 2020 αποτελεί σταθμό για την εταιρεία, 
καθώς γιορτάζει τα σαράντα χρόνια παρουσίας και προσφο-
ράς της στην Ελλάδα. Λόγω της πανδημίας, το συνέδριο δι-
εξήχθη για πρώτη φορά σε ψηφιακή πλατφόρμα τηρώντας 
τους κανόνες για την αποφυγή των συναθροίσεων. Η εκδή-
λωση, την οποία παρουσίασε ο Γιάννης Στάνκογλου, βρά-
βευσε όπως κάθε χρόνο, τις επιτυχίες του Αποκλειστικού 
Δικτύου της εταιρείας. 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, ο καθηγητής κ. Ηλίας Μό-
σιαλος και Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής της Υγείας 
του London School of Economics, του μεγαλύτερου ερευνη-
τικού οργανισμού του βρετανικού πανεπιστημίου, παρουσί-
ασε 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. Δημή-
τρης Χρόνης, ο κεντρικός ήρωας της νέας διαφημιστικής 
ταινίας της εταιρείας, ο οποίος, μέσα από τη δική του αληθι-
νή ιστορία, πέρασε μηνύματα αισιοδοξίας, αναφέροντας ότι 
το συστατικό της επιτυχίας είναι η επιμονή και η υπομονή 
μέχρι να φτάσεις τους στόχους σου.  

Η κα Μαριάννα Πολιτοπούλου, Πρόεδρος & Διευθύνουσα 
Σύμβουλος της ΝΝ Ηellas, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Φέτος, 
δεδομένων των συνθηκών, γιορτάσαμε ψηφιακά με το δί-
κτυό μας επιβραβεύοντας τους συνεργάτες μας για την 
προηγούμενη χρονιά. Με τη συμβολή όλων καταφέραμε 
να γίνουμε πρότυπη εταιρεία. Kάνουμε πράξη τις Αξίες μας 
‘Νοιαζόμαστε, Είμαστε ξεκάθαροι, Δεσμευόμαστε’ και στη 
διαχείριση της πανδημίας έχουμε τον άνθρωπο ως προτε-
ραιότητα».

Ο κ. Διονύσης Νοδάρος, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων 
της NN Hellas υπογράμμισε ότι «Στην NN Hellas έχοντας 
εφαρμόσει το νέο λειτουργικό μοντέλο της εταιρείας μας, δι-
αθέταμε τις απαραίτητες υποδομές που υποστήριξαν απο-
τελεσματικά το δίκτυο πωλήσεων και τους ασφαλισμένους 
μας. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε με το ίδιο υψηλό αί-
σθημα ευθύνης και να είμαστε δίπλα τους, ώστε να κάνουν 
πραγματικότητα ό,τι είναι σημαντικό για εκείνους».

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία 
της ΝΝ Ηellas αυτά τα 40 χρόνια εδώ:

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Οι ΗΠΑ κατατάσσονται στην 23η θέση, με βαθμολογία SRI 
66,4.

Μεταξύ των χειρότερων αυτής της ομάδας χωρών είναι η 
Ιταλία (30η – 63,9) και η Ελλάδα (35η – 61,4). Παρά την 
κατάταξή της, η βαθμολογία της Ελλάδας εμφανίζει βελτί-
ωση +6,2% από την αντίστοιχη βαθμολογία προ πενταετί-
ας, όταν η χώρα βρισκόταν εν μέσω της κρίσης δημοσίου 
χρέους. Παρομοίως, η Ιταλία παρουσιάζει βελτίωση κατά 
+2%. Και στις δύο χώρες η βελτίωση οφείλεται εν μέρει στο 
ισχυρότερο πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ της τελευταίας 
τριετίας και στις καλύτερες συνθήκες απασχόλησης. Παρότι 
αναμένεται πτώση του δείκτη SRI και για τις δύο χώρες, 
λόγω της πανδημίας Covid-19, αυτός δεν υπολογίζεται να 
πέσει κάτω από τα επίπεδα του 2015, επίσης καθώς τα το-
πικά και ευρωπαϊκά κίνητρα αναμένεται να μετριάσουν τις 
αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία.

Αναδυόμενες αγορές: περιφερειακή ανισότητα του 
κοινωνικού κινδύνου

Μεταξύ των αναδυόμενων χωρών, η κατάσταση είναι πε-
ρισσότερο ανομοιόμορφη. Στην αναδυόμενη Ευρώπη, ο 
κοινωνικός κίνδυνος είναι μέτριος, με 12 από τις 18 χώρες 
να έχουν βαθμολογία SRI πάνω από 50, συμπεριλαμβανο-
μένων 9 χωρών με βαθμολογία πάνω του 60. Η πιο ευάλωτη 
σε κοινωνική αναταραχή χώρα της περιοχής είναι η Τουρ-
κία με βαθμολογία SRI ακριβώς 38,8.  Οι παράγοντες που 
συμβάλλουν σε αυτή τη βαθμολογία είναι η συνεχιζόμενη 
νομισματική υποτίμηση, η χαμηλή συμμετοχή του εργατι-
κού δυναμικού, η πολιτική αστάθεια και η εισοδηματική 
ανισότητα.

Στις αναδυόμενες χώρες της Ασίας, 7 από τις 14 χώρες 
έχουν βαθμολογία SRI κάτω του 50, της Κίνας συμπεριλαμ-
βανομένης (49.3). Κοινοί παράγοντες σε αυτές τις χώρες 
είναι οι μη ευνοϊκές συνθήκες εργασίας και εισοδήματος 
και οι ασθενείς αντιλήψεις επί των πολιτικών θεσμών. Αυτό 
υποδεικνύει σημαντική ευαισθησία στη συστηματική πολι-
τική αστάθεια στο μέλλον.

Στη Μέση Ανατολή η κατάσταση είναι άνιση, με μερικές 
χώρες να εμφανίζουν πολύ υψηλό συστημικό κοινωνικό 
κίνδυνο, όπως το Ιράν (28,7), ενώ άλλες δείχνουν λιγότερο 
εκτεθειμένες σε αυτόν, όπως το Κατάρ (66.9).

Τέλος, στην Αφρική και τη Λατινική Αμερική, ο κοινωνι-
κός κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός: σχεδόν όλες οι χώρες 
έχουν άσχημη βαθμολόγηση SRI σε αυτές τις περιοχές. 
Αναμένουμε κύμα κοινωνικών διαμαρτυριών στην Αφρική 
από το δεύτερο μισό του 2020 και το 2021, και στη Λατινική 
Αμερική τους επόμενους 18 μήνες, πάνω κάτω.

Πανδημία Covid-19, μια επιπλέον πηγή κοινωνικού 
κινδύνου για τα έτη 2020 και 2021;

Το 2019 ήταν έτος με έντονη ενίσχυση του κοινωνικού κιν-
δύνου σε πολλές χώρες και περιοχές. Κατά τα έτη 2020 και 
2021, αναμένεται να συνεχιστεί αυτή η τάση, κυρίως λόγω 
της πανδημίας Covid-19.

“Με τα μέτρα περιορισμού, τα κοινωνικά κινήματα έχουν αναμε-
νόμενα μειωθεί, παρότι μπορούμε να εντοπίσουμε κάποιον ‘κοι-
νωνικό θόρυβο’ σε πολλές χώρες. Ωστόσο, η πανδημία Covid-19, 
κατά την άποψή μας, έχει αυξήσει την κοινωνική ανισότητα. 
Υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις σε πολλά νοικοκυριά και επι-
χειρήσεις σε όλο τον κόσμο, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν 
σε ένα νέο κύμα κοινωνικής δυσαρέσκειας. Ως εκ τούτου, ανη-
συχούμε για σημαντική ενίσχυση του κοινωνικού κινδύνου σε 
πολλές χώρες φέτος”, αναλύει η Ana Boata, Διευθύντρια 
της Μακροοικονομικής Έρευνας στην Euler Hermes.

Σύμφωνα με την Euler Hermes, θα πρέπει να περιμένουμε 
το 2021 μια μέτρια ενίσχυση του κοινωνικού κινδύνου στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Βέλγιο, 
και μια υψηλή ενίσχυση του κοινωνικού κινδύνου στη Λα-
τινική Αμερική, σε μερικές Αφρικανικές χώρες και τη Μέση 
Ανατολή.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο 
της μελέτης εδώ:
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Η Ορίζων Ασφαλιστική, μια εταιρεία εξειδικευμένη στις 
καλύψεις περιουσίας, που βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις 
φερεγγυότητας, προσφέρει σύγχρονες λύσεις για την ασφά-
λιση της κατοικίας, του πολυτιμότερου περιουσιακού μας 
στοιχείου. 

Τα προγράμματα κατοικίας χαρακτηρίζονται από το πλή-
θος και τη χρησιμότητα των καλύψεων που παρέχουν, αλλά 
και από τα πλέον ανταγωνιστικά ασφάλιστρά τους. 

Παρουσίαση προγραμμάτων κατοικίας:

Blue Home: Είναι ένα πρόγραμμα, για κατοικίες, ενυπόθη-
κες και μη, το οποίο προσαρμόζεται σε κάθε είδους δανει-
ακή σύμβαση και είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό, τόσο σε 
επίπεδο καλύψεων (με όλες τις απαιτήσεις των τραπεζών) 
όσο και σε ασφάλιστρα (rate 1,15%ο)

Dream Home: Πρόκειται για ένα ανταγωνιστικό πρόγραμ-
μα, το οποίο απευθύνεται σε πελάτες που επιθυμούν πλη-
ρέστερη προστασία. Περιλαμβάνει πακέτο καλύψεων για ζη-
μιές σε κτήριο και περιεχόμενο, με δυνατότητα προσθήκης 
και συμπληρωματικών καλύψεων.

Horizon Gold Class: To πληρέστερο πρόγραμμα ασφάλι-
σης κατοικίας για πελάτες που δε διαπραγματεύονται την 
προστασία του σπιτιού τους, με εξαιρετικά ανταγωνιστικό 
ασφάλιστρο.

Agent Value: Πλήρης κάλυψη των πελατών, με ελκυστική 
προμήθεια για τον συνεργάτη μας.

Free Home: Αφορά μόνο κύριες κατοικίες και ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι προσφέρεται 
χωρίς απαλλαγές στις καλύψεις.

Πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας σε Α’ Κίνδυνο: Απευ-
θύνεται σε μόνιμες κατοικίες, με καλύψεις σε Α’ κίνδυνο.

Συνοπτικά, τα κύρια πλεονεκτήματα των προγραμμά-
των μας:

• Ξεκάθαρο και κατανοητό συμβόλαιο χωρίς ψιλά γράμ-
ματα

• Ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος 

• Ουσιαστική προστασία της περιουσίας με σύγχρονες 
καλύψεις

• Αποζημίωση σε αξία καινούργιου

• Άμεση εξυπηρέτηση με απλές και σύντομες διαδικασίες

• Νέοι, αναμορφωμένοι όροι, ώστε το Ασφαλιστήριο να 
αποτελεί πλέον έναν εύχρηστο οδηγό που θα βοηθήσει 
τον ασφαλισμένο να χρησιμοποιήσει εύκολα όλες τις 
πληροφορίες που χρειάζεται.

• Η διαχείριση έκδοσης του συμβολαίου γίνεται online 
από το σύστημα της Εταιρείας.

Κοινό στοιχείο των προγραμμάτων ασφάλισης κατοικίας 
της Ορίζων Ασφαλιστικής, είναι η ευελιξία και η δυνατό-
τητα προσαρμογής τους στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε 
πελάτη σε ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.  

Ανταγωνιστικά προγράμματα 
κατοικίας από την ΟΡΙΖΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
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Για τη ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική η ασφάλιση Υγείας αποτε-
λεί επί σειρά ετών σημαντικό κομμάτι της δραστηριοποίη-
σής της και ακολουθεί μια πορεία διαρκούς ανάπτυξης. Οι 
προσπάθειες της εταιρείας προσανατολίζονται σταθερά στη 
δημιουργία αξιόπιστων ασφαλιστικών προϊόντων, τα οποία 
να ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες του κοινού. Η 
καθημερινότητα όλων μας διαρκώς αλλάζει, νέες συνήθειες 
και πρακτικές εντάσσονται στη ζωή μας και έτσι, τα προ-
γράμματα Υγείας εμπλουτίστηκαν με καινοτόμες παροχές, 
όπως λογοθεραπεία/εργοθεραπεία, εναλλακτική ιατρική, 
ψυχολογική υποστήριξη, κάλυψη εξόδων αποκατάστασης 
κ.ά.. Τα παραπάνω συντέλεσαν στην ευρύτατη αποδοχή των 
προγραμμάτων νοσοκομειακής περίθαλψης (Care, Vital, 
Top & Top Plus), στα οποία η αύξηση της παραγωγής τα 
τελευταία χρόνια είναι αξιοσημείωτη.

Έχοντας ως κύριο μέλημα τη διασφάλιση της υγείας όλων 
και την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών και των 
ασφαλισμένων, η Εταιρεία για το χρονικό διάστημα των μέ-
τρων λόγω Covid-19, επέκτεινε το διάστημα ακύρωσης της 
σύμβασης μετά την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής 
των ασφαλιστηρίων Ζωής και Υγείας. Σε ότι αφορά στην 
καταβολή αποζημιώσεων, η διαχείριση του φακέλου απο-
ζημίωσης γίνεται με απλές διαδικασίες μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και η Εταιρεία φροντίζει, ως διαχρονική της 
προτεραιότητα, για την άμεση καταβολή της αποζημίωσης. 

Επίσης, για την περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου των 
υπηρεσιών που προσφέρει, η ΜΙΝΕΤΤΑ έχει υλοποιήσει 
μια νέα μορφή προσφοράς του Κλάδου, καθώς και την ηλε-
κτρονική υποβολή της πρότασης ασφάλισης και το Tele-
Underwriting για τον Κλάδο Ατυχημάτων/Ασθενειών. Με 
αυτό τον τρόπο απλοποιείται η διαδικασία λήψης ιστορι-
κού, καθώς δεν απαιτείται η συμπλήρωση έντυπου ερωτη-
ματολογίου υγείας και διευκολύνεται το έργο των συνεργα-
τών αλλά και ο υποψήφιος προς ασφάλιση.

Τέλος, πρόσθετες βελτιώσεις έρχονται να εμπλουτίσουν 
τα υπάρχοντα προγράμματα. Η εταιρεία, κατά παρέκκλιση 
των ασφαλιστικών όρων, αποφάσισε να καλύψει στα νο-
σοκομειακά προγράμματα το κόστος εξέτασης ανίχνευσης 
του Covid-19, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου 
Υγείας, πέραν της κάλυψης των εξόδων νοσηλείας εξαιτίας 
της πανδημίας, η οποία δεν εξαιρείται στα συμβόλαια της 
ΜΙΝΕΤΤΑ. Επιπρόσθετα, ενσωματώθηκαν, χωρίς επιπλέον 
κόστος, διάφορες παροχές, όπως η καταβολή κεφαλαίου σε 
περίπτωση απώλειας ζωής κατά τη νοσηλεία αλλά και μειώ-
σεις εκπιπτομένων ποσών.

Για τη ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική η 
ασφάλιση Υγείας έχει ιδιαίτερη 
σημασία

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
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H Carglass®, ανταποκρινόμενη ταχύτατα στις νέες τεχνο-
λογικές εξελίξεις και έχοντας πάντα ως στόχο την παροχή 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της ασφά-
λειας των οδηγών, έχει εντάξει από το 2014 την Υπηρε-
σία Παραμετροποίησης Κάμερας ADAS στην γκάμα των 
υπηρεσιών της, η οποία παρέχεται σε όλο το πανελλαδικό 
εταιρικό δίκτυο. Μια υπηρεσία, η καινοτομία της οποίας 
πρόσφατα βραβεύτηκε στα Mobility Awards 2020 στην 
κατηγορία «Innovation and Convenience» και συγκε-
κριμένα στη θεματική ενότητα «Safety Solutions».

Η πιο καθοριστική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια στον τομέα 
του αυτοκινήτου, που αποτελεί και την αρχή για το μέλλον 
της αυτόνομης οδήγησης, είναι τα Προηγμένα Συστήμα-
τα Υποβοήθησης Οδήγησης (ADAS – Advanced Driver 
Assistance Systems) που εξοπλίζουν πλέον μεγάλο 
ποσοστό των σύγχρονων οχημάτων. Πολλά ADAS χρη-
σιμοποιούν κάμερα για την λήψη πληροφοριών, η οποία 
βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά του παρμπρίζ και συμ-
βάλλει σε λειτουργίες, όπως στην προειδοποίηση εμπρό-
σθιας σύγκρουσης. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις οδηγίες της 
πλειοψηφίας των κατασκευαστών αυτοκινήτων, μετά την 
αντικατάσταση του εμπρόσθιου παρμπρίζ, η κάμερα αυτή 
χρειάζεται παραμετροποίηση με ειδικό εξοπλισμό, προκει-
μένου να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της.

Έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον πελάτη και θέτοντας 
σε προτεραιότητα την ασφάλεια των αυτοκινητιστών, η 
Carglass® διαθέτει Παγκόσμιο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυ-
ξης με βασικό στόχο την συστηματική παρακολούθηση των 
τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα του αυτοκινήτου και 
την ταχύτατη ανταπόκριση της εταιρείας με τη δημιουργία 
αντίστοιχων υπηρεσιών.

Tο 2014, όταν ακόμα συστήματα ADAS έφερε ένα 
πολύ μικρό ποσοστό των οχημάτων, η Carglass® ενέ-
ταξε την υπηρεσία Παραμετροποίησης Κάμερας ADAS 
στην γκάμα των υπηρεσιών της. Η εταιρεία προχώρησε 
τότε έγκαιρα στην απόκτηση πινάκων παραμετροποίησης 
προσφέροντας πανελλαδική κάλυψη μέσα από το εται-
ρικό δίκτυο 22 καταστημάτων, ταυτόχρονα με την αγορά 
των ειδικών διαγνωστικών εργαλείων χειρός, που λειτουρ-
γούν συμπληρωματικά του πίνακα ή αυτόνομα. Παράλληλα, 
λόγω της συνεχούς και κατακόρυφης αύξησης της γκάμας 
οχημάτων που χρήζουν Παραμετροποίησης, μετά την αντι-
κατάσταση παρμπρίζ, η Carglass® διενεργεί συστηματικά 
αναβαθμίσεις του σχετικού λογισμικού, ενώ το 2019 προχώ-
ρησε στην απόκτηση επιπλέον data base για την περαιτέρω 
διεύρυνση κάλυψης νέων μοντέλων. 

Από την πρώτη στιγμή, η εταιρεία πραγματοποίησε εκτενή 
εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού των εταιρικών κατα-

στημάτων, η οποία επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση για τα 
νέα μοντέλα και τον εξοπλισμό που φέρουν, ενώ ταυτόχρο-
να, έχουν εκπαιδευτεί οι agents στο Κέντρο Εξυπηρέτησης 
Πελατών προκειμένου να είναι δυνατή η αποτελεσματική 
αναγνώριση των εξοπλισμένων με ADAS μοντέλων μέσω 
ειδικών βάσεων δεδομένων οχημάτων (Technical Model 
Database). H Carglass®, φροντίζει, λοιπόν, ώστε ο πελάτης 
να ενημερώνεται έγκαιρα, σωστά και επαρκώς σχετικά με 
την κάμερα ADAS που διαθέτει το όχημά του, καθώς και με 
τη διαδικασία της παραμετροποίησης. 

Αδιαμφισβήτητα λοιπόν, η υπηρεσία αποκτά όλο και μεγα-
λύτερη αξία στην αγορά του αυτοκινήτου, καθώς ήδη το 
34%  των νέων οχημάτων που πωλούνται στην Ευρώ-
πη διαθέτουν κάμερα ADAS, ενώ ταυτόχρονα το 2022 
τα ADAS θα είναι υποχρεωτικά σε όλα τα οχήματα 
βάσει Ευρωπαϊκού Κανονισμού. 

Σκοπός της Carglass® είναι να δίνει λύση στα προβλήματα 
των πελατών με πραγματικό ενδιαφέρον. Η υπηρεσία Παρα-
μετροποίησης Κάμερας ADAS αποτελεί ένα πολύ σημαντικό 
στοιχείο σε αυτή την πορεία που πιστά ακολουθεί η εται-
ρεία και η Carglass® είναι ήδη πανέτοιμη γι’ αυτή την 
εξέλιξη, προσφέροντας ασφάλεια και σιγουριά στους 
πελάτες της.

Carglass®: Βραβευμένη 
υπηρεσία Παραμετροποίησης 
Κάμερας ADAS

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

από τη Μυρτώ Χαμπάκη

Οδηγία IDD

από τον Αλέξη Κώτσαλο

Επιχειρηματικές
Ασφαλίσεις Πυρός &
Διακοπής Εργασιών

Χορηγός Έκδοσης

Χορηγός Έκδοσης

Ένα πολύτιμο βοήθημα στα χέρια όσων
ασχολούνται με τη διαχείριση κινδύνων

Περιουσίας και Διακοπής Εργασιών στο νέο
περιβάλλον κινδύνων που διαμορφώνεται.

SOLVENCY II
Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ

από τη Μυρτώ Χαμπάκη

Ένας οδηγός για τις κανονιστικές
απαιτήσεις που εισάγει η οδηγία

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

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

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