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Αδιαπραγμάτευτες.»
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Σύμμαχος που μπορεί να 
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EDITORIAL

Τέτοια εποχή πέρσι έφτασε στα χέρια μου το πρώτο τεύχος 
του The Insurer. Ήμουν ιδιαίτερα περήφανος που μετά  
από 8 και πλέον χρόνια δραστηριότητας στον ασφαλιστικό 
κλάδο προχωρούσαμε στην πρώτη έντυπη έκδοσή μας.

Στον χρόνο που μας πέρασε, στα 4 πρώτα τεύχη μας, οι προ-
σπάθειές μου επικεντρώθηκαν στο να τηρήσω την αρχική 
μου δέσμευση: να σας παραδίδουμε κάθε τρίμηνο ένα περι-
οδικό με ύλη απόλυτα στοχευμένη στους επαγγελματίες του 
κλάδου. Ένα περιοδικό που θα το διαβάζει με ενδιαφέρον ο 
κάθε ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, όπου και αν βρίσκεται 
στην Ελλάδα. Ελπίζω και εύχομαι να το πετύχαμε!

Στον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας του The Insurer, καταφέρα-
με να έχουμε σχεδόν 1.300 συνδρομητές από όλη την Ελλά-
δα - από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη. Ειδικά μάλιστα σε αυτή 
την περίοδο, που λόγω των περιοριστικών υγειονομικών 
πρωτοκόλλων η επικοινωνία μέσω των συνεδρίων μας εί-
ναι αδύνατη, το The Insurer αποτέλεσε ακόμη έναν τρόπο 
επικοινωνίας, ειδικά με τις απομακρυσμένες περιοχές της 
χώρας, όπου δραστηριοποιούνται εκατοντάδες συνάδελφοι.

Μέσα σε αυτό το αντίξοο διάστημα της πανδημίας, αποφα-
σίσαμε να κάνουμε ακόμη ένα τολμηρό βήμα μπροστά. 

Το Insurance Forum Web Tv είναι πλέον πραγματικότη-
τα και αποτελεί το νέο και μοναδικό κανάλι διαδικτυακής 
ενημέρωσης για τον κλάδο. Τη στιγμή που θα διαβάζετε αυ-
τές τις γραμμές, πολλές εκπομπές θα έχουν ήδη ενταχθεί 
στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του διαδικτυακού καναλιού 
μας με  ενημερωτικό και επιμορφωτικό περιεχόμενο. Στό-
χος μας είναι να ενταχθούν ακόμα περισσότερες εκπομπές 
και στο μέλλον.

Ο χρόνος που πέρασε, μέσα από αυτές τις σελίδες, πραγ-
ματικά μας έφερε πιο κοντά. Οι δυσκολίες της πανδημίας 
γέννησαν ακόμα ένα μέσο επικοινωνίας και ανταλλαγής 
απόψεων για τον κλάδο μας, που θα μας φέρει πιο κοντά 
παρά τις αποστάσεις που πρέπει να τηρούμε. Εμείς στην 
Insurance Innovation, αφού όλες οι δυσκολίες του σημερι-
νού περιβάλλοντος μάς έχουν πεισμώσει, δεσμευόμαστε ότι 
θα εξακολουθήσουμε να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι, πιο 
αποτελεσματικοί και εντελώς προσηλωμένοι στον στόχο 
μας, να χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεπούς ενη-
μέρωσης με τη διαμεσολάβηση.

Αριστείδης Βασιλειάδης 
Γενικός Διευθυντής 

Insurance Innovation

Ένας χρόνος 
The Insurer!

Το InsuranceForum Web TV αποτελεί τη νέα υπη-
ρεσία ενημέρωσης, εκπαίδευσης και επικοινωνίας, 
που δημιουργήθηκε για να καλύψει ακόμη αμεσό-
τερα την ανάγκη ενημέρωσης των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών.  Με τρεις διαδικτυακές εκπομπές 
το InsuranceForum Web TV εμπλουτίζει τα απογεύ-
ματά μας με διαδραστικές υπηρεσίες, πλούσια θε-
ματολογία και ξεχωριστούς καλεσμένους.

Insur...trends:
To μέλλον της ασφάλισης... σήμερα!
Με την οικονομολόγο Μυρτώ Χαμπάκη
Κάθε 1η Πέμπτη του μήνα στις 19:00

Ασφαλιστικό Μαγκαζίνο:
Όλες οι ειδήσεις του κλάδου
Με τον Αριστείδη Βασιλειάδη 
Κάθε 2η & 4η Τρίτη του μήνα στις 18:00

Οι Ασυμβίβαστοι:
Ειδησεογραφία χωρίς ενδοιασμούς
Με τους: Αριστείδη Βασιλειάδη, 
Κυριάκο Μέρελη και Σταύρο Αθανασιάδη
Κάθε 3η Τρίτη του μήνα στις 19:00

Η ενημέρωση 
που έλειπε

Web tv 

Μόνο στο:
insuranceforum.gr/webtv
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Παίχτης ή Θεατής

Η Κρίση και ο Αφέτης

Στο προσκήνιο το θέμα της 

ασφαλιστικής ευθύνης με 

την έναρξη της σχολικής 

χρονιάς: προβλήματα-μηνύ-

ματα από την άλλη πλευρά 

του Ατλαντικού 

EUROLIFE_Rebranding_KXbooks_207x290mm.pdf   1   29/06/2020   11:57

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

TA NEA TOY INSURANCE 
FORUM.GR

TA ΝΕΑ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ

Ο ΜΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΣ 
ΝΙΑΟΥΡΙΖΕΙ...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Γενικός Διευθυντής
Αριστείδης Βασιλειάδης

Αρχισυντάκτης
Αντώνης Αντωνόπουλος 

Επιμέλεια - Διόρθωση
Αντώνης Αντωνόπουλος 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Ελισάβετ Αποστολάκη

Υπεύθυνος Διαφήμισης
Αριστείδης Βασιλειάδης

Υπεύθυνη Συνδρομών 
και Κυκλοφορίας
Ελισάβετ Αποστολάκη

Δημιουργικό
Kitchen.was 

Επιμέλεια Έκδοσης - Εκτύπωσης
Kitchen.was
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Κωνσταντίνος Παρτάλης 

| Η INTERASCO είναι ο 

Σύμμαχος που μπορεί να 

εμπιστευθεί οποιοσδήποτε 

Συνεργάτης 

Μαρία Δημητριάδη | Ήθος 

- Επιμονή - Σεβασμός στον 

Πελάτη και στον Ασφα-

λιστικό Θεσμό. Τέσσερις 

Βασικές Αρχές  Αδιαπραγ-

μάτευτες

Θοδωρής Αγγελίδης | 

Η ασφαλιστική αγορά 

έπρεπε να έχει αλλάξει 

νοοτροπία εδώ και αρκετά 

χρόνια

Ο κλάδος Περιουσίας, 

ασπίδα προστασίας για την 

επιχειρηματικότητα στην 

Ελλάδα - Εξατομίκευση 

ασφαλιστικών καλύψεων 

και ορθός εντοπισμός 

αναγκών

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

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

1ST PROPERTY INSUR-
ANCE CONFERENCE 
2020

Αλλάζει ο χάρτης 
της Ελληνικής 
Ασφαλιστικής Αγοράς;
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ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Ήταν 2007 όταν ξεκίνησα να ψάχνω σχεδόν καθημερινά  
για να βρω ασφαλιστικά αποτελέσματα που είχαν να κά-
νουν κυρίως με την ασφάλιση αυτοκινήτου και την ασφά-
λιση υγείας. Εκείνη την εποχή στα πρώτα αποτελέσματα με 
τεράστιες δόσεις μοναχικότητας ήταν το asfalistra.gr. Μία 
σελίδα που θαύμαζα καθώς δεν υπήρχε δεύτερη να θαυ-
μάσω. Θαύμαζα το γεγονός ότι το 2007 με οριακά υψηλές 
ταχύτητες και σκοτάδι στην Ελλάδα (και όχι μόνο) σε θέ-
ματα διαδικτύου, υπήρχε μια σελίδα, όπου μπορούσες να 
πάρεις προσφορά από πολλές ασφαλιστικές εταιρείες και 
να ασφαλιστείς με online διαδικασίες. Πίστευα, τότε, ότι το 
asfalistra.gr θα είναι για πάντα στην κορυφή των αναζητή-
σεων, καθώς δε μπορούσα να φανταστώ κάτι ή κάποιον που 
να μπορούσε να το ξεπεράσει. 

Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε κάτι που και εγώ ο 
ίδιος παλεύω να κρατάω στο μυαλό μου σχεδόν καθημερι-
νά. Αυτό είναι οι ηλικίες των leaders του διαδικτύου. Δύο 
από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες του διαδικτύου, Facebook 
και YouTube δημιουργήθηκαν το 2004 και 2005 αντίστοι-
χα, ενώ η Google δημιουργήθηκε το 1998, με την τεράστια 
ανάπτυξή της να αρχίζει την περίοδο 2003 με 2004. Υπάρχει 
η αίσθηση, τουλάχιστον σε μένα, που έζησα όλη την πορεία 
-από την pstn πρόσβαση στο διαδίκτυο, το ξεκίνημα των με-
γάλων social networks, όπου έλαβα και λαμβάνω μέρος ως 
χρήστης, μέχρι σήμερα- ότι έχουν περάσει 100 χρόνια και 
ότι όλοι αυτοί οι σημερινοί leaders, που ανέφερα, υπήρχαν 
από καταβολής της ανθρωπότητας. Αυτή η ψευδαίσθηση 
όμως μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες αποφάσεις και 
συμπεράσματα σε σχέση με τη διαδικτυακή μας παρουσία 
και στρατηγική.

Σήμερα, το 2020, στην αναζήτηση «ασφάλεια αυτοκινήτου» 
το asfalistra.gr από την πρώτη θέση το 2007 και χωρίς κα-
μία απειλή, έχει φτάσει στη θέση 40 με 50, δηλαδή 4η με 5η 
σελίδα. Αυτό δεν έγινε από τη μία μέρα στην άλλη (ενώ θα 
μπορούσε). Έγινε αργά, σταθερά και μεθοδικά. Το asfalistra.
gr, όπως και κάθε επαγγελματική ιστοσελίδα του οποιουδή-
ποτε κλάδου, είναι πολύ δύσκολο να ανταγωνιστεί ή να δι-
ατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο, όταν δεν έχει μακροπρόθεσμη 
στρατηγική, Ειδικά όταν ξέρουμε πως η φυσική εξέλιξη του 
διαδικτύου είναι να δημιουργούνται οντότητες που δαπα-
νάνε περισσότερα και με καλύτερο τρόπο τους πόρους τους, 
είτε αυτά είναι χρήματα, είτε ανθρώπινο δυναμικό. Όμως αν 
υπάρχει κάτι μαγικό στο διαδίκτυο, είναι αυτό. Πως παρά 
τις αντικειμενικές δυσκολίες, παρά το ότι έχεις απέναντί 
σου ολόκληρους ασφαλιστικούς οργανισμούς και τράπεζες 

με σχεδόν ατελείωτους πόρους, μπορείς να διατηρηθείς σε 
υψηλό επίπεδο με τη σωστή στρατηγική και κινήσεις μέσα 
στα χρόνια που περνάνε εξαιρετικά γρήγορα. Ο αγώνας του 
διαδικτύου είναι ένας αγώνας δρόμου χωρίς τερματισμό, 
όπου η ταχύτητα καθορίζεται από τον αγωνιζόμενο. Από 
την άλλη μεριά, υπάρχουν οι θεατές. Για αυτούς τα πράγμα-
τα είναι μάλλον ευκολότερα, καθώς βρίσκονται στο γήπεδο 
για να παρακολουθούν αυτούς που παίζουν, από την ασφά-
λεια μιας στάσιμης θέσης. Εσείς αλήθεια, σε ποιο σημείο 
του διαδικτυακού γηπέδου βρίσκεστε σήμερα; Στο γήπεδο 
ή την κερκίδα;

Έχοντας διανύσει ως λαός, τα τελευταία δώδεκα χρόνια, μια 
δύσκολη διαδρομή, που μόνο ίσως κάποιοι γηραιότεροι θα 
μπορούσαν να φανταστούν, βρισκόμαστε σήμερα εν έτει 
2020, σε ένα ιδιαίτερα κομβικό σημείο στην οικονομική και 
κοινωνική ιστορία της χώρας.

Δεν μπορούσε εύκολα κανείς να υπολογίσει, ότι θα βιώναμε 
μια τόσο εξαντλητική οικονομική κρίση, εξαιτίας της οποίας 
το οικογενειακό εισόδημα συρρικνώθηκε εντυπωσιακά, ενώ 
την ίδια στιγμή, το πολιτικό σύστημα της χώρας έδειχνε 
στοιχεία ανεπάρκειας. Κι ενώ η καθυστερημένη προσαρμο-
γή ενός ομολογουμένως ανυπάκουου λαού προς τις επιτα-
γές των δανειστών του, που ζητούσαν μεταρρυθμίσεις, είχε 
αρχίσει δειλά δειλά να αποδίδει καρπούς και να φαίνονται 
σημάδια αλλαγής της ψυχολογίας και άρα ανάκαμψης της 
οικονομίας, ήρθε το τελευταίο χαστούκι.

Το υγειονομικό χαστούκι της πανδημίας του Κορονοϊού 
προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί, πρωτοφανείς κλυ-
δωνισμούς στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία και ύφεση 
πρωτόγνωρη για τις γενιές που τη βιώνουν. Οι ειδικοί τολ-
μούν και τη συγκρίνουν με αυτήν που προκάλεσε το οικονο-
μικό κραχ του 1929 ή και ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος.

Παρόλα αυτά, φάνηκε, πως η πολυετής οικονομική κρίση 
στην Ελλάδα, μας έκανε πιο ώριμους, γεγονός που μας βοή-
θησε να ανταποκριθούμε με χαρακτηριστική ψυχραιμία στη 
νέα κρίση που προκάλεσε η πανδημία. Και λέω προκάλεσε, 
διότι πραγματικά, θέλοντας να βλέπω το ποτήρι μισογεμά-
το, πιστεύω πως τα χειρότερα τα έχουμε αφήσει πίσω μας 
ως λαός. Άλλωστε, υπάρχουν σημάδια που δείχνουν πως 
κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Η εντυπωσιακή 
αποκλιμάκωση των επιτοκίων, σε τέτοιο σημείο ώστε η 
χώρα να δανείζεται με αρνητικό επιτόκιο από τις αγορές για 
πρώτη φορά στην ιστορία της, η εμπροσθοβαρής μείωση 
των φορολογικών συντελεστών κυρίως των επιχειρήσεων, 
η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων και 
εργοδοτών, με την ταυτόχρονη έμμεση επιβολή υποχρέω-
σης διατήρησης των θέσεων εργασίας στις πληγείσες επι-
χειρήσεις προκειμένου αυτές να ενισχυθούν οικονομικά, 
συνιστούν ορισμένα από τα δεδομένα που μας επιτρέπουν 
να είμαστε αισιόδοξοι. Δεν είναι τυχαίο, πως κορυφαία ει-
δησεογραφικά πρακτορεία ανά τον κόσμο, προέβησαν τους 
τελευταίους μήνες, σε εκτενείς αναφορές και με ιδιαίτερα 
θετικά σχόλια, στην αλλαγή που διαφαίνεται στην ελληνική 
οικονομία και κυρίως στην αξιέπαινη προσπάθεια των Ελ-
λήνων, με αποτέλεσμα να αποκαθίσταται σταδιακά η εμπι-

στοσύνη των ξένων αγορών προς τη χώρα μας.

Και είναι αυτή, θεωρώ, η λέξη κλειδί για όλα. Διότι χωρίς 
εμπιστοσύνη, δε χτίζεται καμία σχέση, ούτε φιλική, ούτε οι-
κογενειακή και βέβαια ούτε επιχειρηματική. Βεβαίως, πρω-
τίστως χρειάζεται εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και στις δυ-
νάμεις μας. Πιστεύω λοιπόν, πως δεν είναι μακριά η εποχή 
της ανάκαμψης που, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να καταστεί 
ιδιαίτερα δυναμική. Ως εκ τούτου, ως επαγγελματίες, οφεί-
λουμε να διεκδικήσουμε μια θέση στην εκκίνηση, κάνοντας 
όσο το δυνατό καλύτερη προετοιμασία, περιμένοντας τον 
αφέτη. Έχω την αίσθηση, ότι δεν θα αργήσει.

Μια ειλικρινής αποτύπωση της οικονομικής κατάστασης 
στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, τόσο σε επίπεδο 
επιχείρησης, όσο και σε επίπεδο οικογένειας θα μας βοηθή-
σει να προσδιορίσουμε τις επόμενες κινήσεις και στόχους 
μας, ώστε να δουλέψουμε για την επίτευξή τους.

Παίχτης ή Θεατής

Η Κρίση 
και 
ο ΑφέτηςΤου Χρήστου Κοβούσογλου, 

Owner lifedesign.gr
Του Τηλέμαχου Μαλγαρινού, 
Accounting & Financial Advisor
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OI ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Σε ένα «κανονικό» σχολικό έτος, οι τύποι των κινδύνων που 
αντιμετωπίζουν τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης αλλά και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι 
πολυεπίπεδοι και σύνθετοι.

Αυτή η σχολική χρονιά υπόσχεται να μη μοιάζει με καμία 
άλλη, καθώς η πανδημία CΟVID-19 έχει εξαναγκάσει τα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα να επανασχεδιάσουν τα πάντα, συμπε-
ριλαμβανομένης της πολιτικής τους, που αφορά στις ασφαλι-
στικές τους καλύψεις.

Τα θεμελιώδη ερωτήματα που τίθενται εκ μέρους της εκπαι-
δευτικής κοινότητας είναι: 

1. μπορεί ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα να θεωρηθεί νομικά υπεύ-
θυνο εάν οι μαθητές, το εκπαιδευτικό/διοικητικό προσωπικό 
και/ή άλλοι προσβληθούν από τον COVID-19;

2. τι συμβαίνει στη περίπτωση προσβολής μελών της εκπαι-
δευτικής κοινότητας από τον COVID-19;

 1. Οι σχολικές περιφέρειες προστατεύονται με πράξεις νο-
μοθετικού περιεχομένου, οι οποίες, ενώ ανάγουν το θέμα 
της ύπαρξης (ή μη) αμέλειας σε καθοριστικό κριτήριο 
για την ενεργοποίησή τους, δεν ορίζουν με σαφήνεια το 
τι είναι αμέλεια, καθώς και οι επιμέρους διατάξεις τους 
διαφέρουν ανά πολιτεία. Η βασική αρχή είναι ότι η επα-
ναλειτουργία των σχολικών μονάδων (θα) πρέπει να γίνει 
σύμφωνα με τις διατάξεις ομοσπονδιακών και πολιτεια-
κών νόμων αλλά και της σχετικής οδηγίας της υπηρεσίας 
CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

• Εάν δε συντρέχει αμέλεια, (θα) ενεργοποιούνται οι σχε-
τικές διατάξεις των συγκεκριμένων πράξεων νομοθετικού 
περιεχομένου.

• Εάν συντρέχει αμέλεια, (θα) ενεργοποιούνται τα υπάρχο-
ντα ιδιωτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα οποία σημειω-
τέων -κατά κανόνα- εξαιρούν τις περιπτώσεις πανδημίας.

2. Τον Μάιο του 2020 η CDC εξέδωσε κατευθυντήρια οδη-
γία με πρωτόκολλα σχετικά με την επαναλειτουργία των 
σχολικών μονάδων, η οποία δέχτηκε σφοδρές επικρίσεις 
εκ μέρους φορέων και οργάνων της σχολικής κοινότητας, 
με το αιτιολογικό:

• ότι παραβλέπει θέματα ασφάλειας και υγιεινής των ερ-
γαζομένων και 

• ότι δεν αντιμετωπίζει το φλέγον ζήτημα της κάλυψης εξό-
δων λόγω προσβολής από τον COVID-19 και της αναπλή-
ρωσης του εισοδήματος που ενδεχομένως θα απωλεσθεί.

Κατά κανόνα, η ασφάλιση αποζημίωσης εργαζομένων δεν 
καλύπτει περιπτώσεις, όπως η γρίπη ή μια ίωση, επειδή θε-
ωρείται πως δε συνδέονται άμεσα με το χώρο εργασίας (δεν 
προκαλούνται λόγω και εξ αφορμής της συγκεκριμένης ερ-
γασίας). 

Μολονότι ορισμένες πολιτείες έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες 
για την επέκταση της σχετικής κάλυψης της ασφάλισης απο-
ζημίωσης εργαζομένων, ώστε να καλύπτει π.χ. το υγειονομι-
κό προσωπικό που εκτίθεται στον κίνδυνο προσβολής από 
τον COVID-19, ελάχιστη πρόοδος έχει σημειωθεί αντίστοιχα 
για την επέκταση της κάλυψης και στο εκπαιδευτικό προσω-
πικό. Αυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση του αριθμού αιτή-
σεων πρόωρης συνταξιοδότησης και την άρνηση εκ μέρους 
πολλών -νέων- εκπαιδευτικών της ανανέωσης των συμβάσε-
ων εργασίας τους.

Μια πλήρης ανάλυση των σχετικών προβλημάτων παρου-
σιάζεται στο BEST’S COMMENTARY: Insurance Liabilty at 
the Forefront as School Year Begins (08.9.2020), ενώ εικόνα 
για τα τεκταινόμενα διεθνώς παρέχει η επίκαιρη έκθεση του 
Ο.Ο.Σ.Α.: Schooling disrupted, schooling rethought. How 
Covid-19 pandemic is changing education.

Στο προσκήνιο το θέμα 
της ασφαλιστικής 
ευθύνης με την έναρξη 
της σχολικής χρονιάς: 
προβλήματα-μηνύματα 
από την άλλη πλευρά 
του Ατλαντικού Του Δρ. Γιώργου Κασάπη, 

Ασφαλιστικού Πράκτορα

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
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Η Μαρία Δημητριάδη, Ασφαλιστικός Πράκτορας, Πρόεδρος 
του Συλλόγου Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού Αττικής 
(ΣΠΑΤΕ) και Γενική Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 
(ΠΟΑΔ) είναι μία γυναίκα με αδιάλειπτη επαγγελματική 
πορεία 36 ετών στην Ασφαλιστική Αγορά. Μιλάει στο πε-
ριοδικό The Insurer και τον Αντώνη Αντωνόπουλο για το 
επάγγελμα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή την περίοδο 
της υγειονομικής κρίσης αλλά και τη συμβολή της μέσω του 
ΣΠΑΤΕ και της ΠΟΑΔ στην προάσπιση των συμφερόντων 
του επαγγέλματος.

Ως μια γυναίκα με αδιάλειπτη επαγγελματική πορεία 36 ετών 
στην Ασφαλιστική Αγορά, ποιο θεωρείτε πως είναι το σημα-
ντικότερο χαρακτηριστικό που πρέπει να κατέχει ένας ασφα-
λιστικός διαμεσολαβητής; 

Μ.Δ.: Ήθος - Επιμονή - Σεβασμός στον Πελάτη και 
στον Ασφαλιστικό Θεσμό,  τέσσερις Βασικές Αρχές Αδι-
απραγμάτευτες. 

Μιλήστε μας για τη ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑ-
ΚΤΟΡΕΣ. Πόσα χρόνια δραστηριοποιείστε στην αγορά και σε 
ποιους κλάδους εξειδικεύεστε;

Μ.Δ.: Ο πατέρας μου Κωνσταντίνος Δημητριάδης το  1974 
σε  μια επαγγελματική συνάντηση γνωρίζει τον αείμνηστο 
Αλέξανδρο Ταμπουρά, «Πρύτανη των Ασφαλειών» στην 
Ελλάδα, με τον οποίο και τον συνέδεσε μια φιλία μέχρι το 
τέλος της ζωής του. Από την στιγμή αυτή, ξεκινά το οικογε-
νειακό και επαγγελματικό μας ταξίδι στον υπέροχο κόσμο 
των «Ασφαλειών». Εντάσσεται στο δυναμικό της «ΑΣΠΙΣ- 
ΠΡΟΝΟΙΑ» δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες μονά-
δες Επιθεώρησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το 1984 λόγω  
επαγγελματικής ρήξης με τον συγχωρεμένο Παύλο Ψωμιά-
δη, αποχωρεί και ιδρύει την «Δημητριάδη Ασφαλιστικοί 
Σύμβουλοι». Συνεργάζεται ως Ασφαλιστικός Πράκτορας με 
τον «ΑΣΤΕΡΑ» και παραμένει στην ηγεσία της εταιρείας μέ-
χρι το 2006, όταν αποχωρεί για σοβαρούς λόγους υγείας.

Ξέρετε δεν κάνω τυχαία την ιστορική αυτή αναδρομή, και 
την κάνω πάντα, γιατί πιστεύω βαθιά ότι «δεν υπάρχει 
μέλλον χωρίς παρελθόν και παρόν χωρίς σεβασμό στο 
παρελθόν». 

Σήμερα, η εταιρεία μας διατηρεί στον τίτλο της το όνομα 

του ιδρυτή της και συνεχίζει με την επωνυμία «ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΑΔΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ» έχοντας πλέον 
εντάξει ήδη στο δυναμικό της και την 3η γενιά. 

Δραστηριοποιούμαστε σε όλους τους Κλάδους Ασφάλισης 
με κυριότερη έμφαση στον Κλάδο Ζωής και στις Ομαδικές 
Ασφαλίσεις και έχοντας αποκτήσει εξειδίκευση στην ασφά-
λιση Στελεχών, Directors and Officers Liability και τα 
τελευταία δύο χρόνια στην «Ασφάλιση Κινδύνων Κυ-
βερνοχώρου», Cyber Risk Insurance.

Τι αλλαγές επέφερε η υγειονομική κρίση στην ασφαλιστική 
αγορά; Υπάρχει ανάγκη για νέα προϊόντα;

Μ.Δ.: Η πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση λόγω Covid-19   
στην χώρα μας αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ενερ-
γή. Σήμερα αγγίζουμε το δεύτερο επιδημιολογικό κύμα και 
οφείλουμε κατ’ αρχάς όλοι μας, με πλήρη συναίσθηση της 
ατομικής μας ευθύνης, να προστατεύσουμε το πολυτιμό-
τερο αγαθό, την Υγεία μας. Είναι δεδομένο ότι η υγειονο-
μική αυτή κρίση ανέδειξε και θα συνεχίσει να αναδεικνύει 
νέες ανάγκες καθημερινά:

• η απομακρυσμένη εργασία βρίσκεται στο επίκεντρο των
συζητήσεων καθώς πέρα από τα θετικά οφέλη που έχει 
τόσο για τον εργαζόμενο, όσο και για τον εργοδότη, ταυ-
τόχρονα δημιουργεί έναν νέο τρόπο εργασίας που δεν 
είχε προβλεφθεί. Δυστυχώς μέχρι σήμερα, η απουσία 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μαρία Δημητριάδη:
 Ήθος - Επιμονή - Σεβασμός στον 
Πελάτη και στον Ασφαλιστικό 
Θεσμό. Τέσσερις Βασικές Αρχές  
Αδιαπραγμάτευτες

του νομικού εργασιακού πλαισίου δημιουργεί σύνθε-
τα θέματα εργασίας, όπως π.χ. ατυχήματα εν ώρα εργασί-
ας, ανταπόκρισης ανταγωνισμού και πολλά άλλα, για τα 
οποία θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια στα νέα ασφαλιστικά 
προγράμματα ή και βελτίωση των εν ισχύ προγραμμάτων. 

• η αυξημένη χρήση του διαδικτύου και εκτός ασφαλούς 
 περιβάλλοντος εργασίας, σημαίνει και αύξηση των κιν- 
 δύνων στον κυβερνοχώρο.

• από τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών κατ’ οίκον  
  σημειώνεται αύξηση ζημιών στα ασφαλισμένα πάγια. 

• Η διακοπή εργασιών συνεπεία πανδημίας είναι ακόμα  
  ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που απασχολεί παγκοσμίως 
  τους Ασφαλιστές. Μάλιστα, διάβασα πολύ πρόσφατα πως 
  στη Βρετανία οι κάτοχοι συμβολαίων διακοπής εργασιών
  (ΒΙ) σημείωσαν μια «σημαντική» νίκη. Σύμφωνα με ανα-  
 κοίνωση της Εποπτικής Αρχής FCA: «Το Δικαστήριο  
  έκρινε υπέρ των επιχειρημάτων που προέβαλαν οι  
  αντισυμβαλλόμενοι μέσω της FCA σχετικά με τα πε-   
  ρισσότερα βασικά ζητήματα». 

Καταλαβαίνουμε λοιπόν, ότι ο ρόλος του Επαγγελματία 
Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή είναι κομβικός. Με σεβασμό 
στη δουλειά του και στον πελάτη του καλείται να αναδείξει 

τις νέες ανάγκες και ταυτόχρονα, να παρέχει τη συμβουλή 
του για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών με το καταλ-
ληλότερο  προϊόν. Ο ρόλος μας όμως δε σταματά εδώ καθώς 
μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του σήμερα είναι να 
διαχειριστούμε τον πελάτη ιδιώτη ή επιχειρηματία ο οποίος 
επιβιώνοντας  από την οικονομική 10ετή κρίση βλέπει τώρα 
να μειώνονται ξανά τα εισοδήματά του και κατ’ επέκταση η 
αγοραστική του δύναμη και σκέφτεται να διακόψει την ιδι-
ωτική του ασφάλιση.  «Οφείλουμε» να παραμείνουμε δίπλα 
του και να τον προστατεύσουμε εξηγώντας του γιατί ειδικά 
σήμερα πρέπει να διατηρήσει τα συμβόλαιά του ως «ασπί-
δα προστασίας» απέναντι στους ήδη υπάρχοντες αλλά και 
νέους κινδύνους σε υγειονομικό και οικονομικό επίπεδο.

Ως Πρόεδρος του Συλλόγου Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νο-
μού Αττικής, ΣΠΑΤΕ & Γενική Γραμματέας της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, 
ΠΟΑΔ πώς προασπίζεστε το επάγγελμα του ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή; 

Μ.Δ.: Ως Πρόεδρος του ΣΠΑΤΕ και Μέλος της ομάδας του 
Δ.Σ. στους πρωταρχικούς στόχους που έχουμε θέσει για την 
τριετία της θητείας μας 2019-2021, είναι η ενδυνάμωση του 
Ασφαλιστικού Πράκτορα δηλαδή, η δυνατότητά του να λει-
τουργεί ως αυτόνομη μονάδα παραγωγής, αυτό επιτυγχάνε-
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ται με δύο τρόπους:

• Αντικειμενική Ενημέρωση & Εκπαίδευση, Πρόσβαση & 
Υιοθέτηση των κατάλληλων Εργαλείων Ανάπτυξης και το 
κυριότερο Δίκαιη Φορολογική και Οικονομική αντιμετώ-
πιση από την Πολιτεία.  

• Συνέργειες με τους λοιπούς Φορείς της Διαμεσολάβησης, 
για τη γνωστοποίηση των προβλημάτων, την εστίαση σε 
συγκεκριμένα θέματα και το κυριότερο, την από κοινού 
Δράση για την Επίλυση τους.

Ο ΣΠΑΤΕ συμμετείχε ενεργά ως Σωματείο αλλά και ως Μέ-
λος της Ομοσπονδίας και βεβαίως, μέσω του Ε.Ε.Α., όπο-
τε μας ζητείτε, στη διεκδίκηση της ένταξης των ΚΑΔ της 
Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στις πληγείσες επιχειρή-
σεις, στην παράταση προθεσμίας υποβολής ωρών Επαναπι-
στοποίησης και πλήθος άλλων θεμάτων με επιτυχή εξέλιξη. 

Η Πολιτεία, οφείλει να αναγνωρίσει τα θετικά οφέλη της 
Σύμπραξη του Δημοσίου με τον Ιδιωτικό Φορέα και να προ-
χωρήσει άμεσα σε ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση. 
Η Ασφάλιση αποτελεί το πιο σημαντικό εργαλείο προ-
κειμένου να μειώσει τα κόστη και να ενισχύσει την προστα-
σία του Πολίτη, ανάγκη που αντικατοπτρίζεται πολύ έντονα 
και στην Πανδημία λόγω covid-19, αλλά και στις τελευταίες 
μεγάλες φυσικές καταστροφές Μάνδρα – Μάτι – Τυφώνας 
ΙΑΝΟΣ.

Οι Ασφαλιστικές Εταιρείες επιβάλλεται να δημιουργή-
σουν ευέλικτα προϊόντα που οι όροι τους θα ανταποκρί-
νονται στις νέες ανάγκες που έχουν αναδυθεί λόγω της 
κρίσης, με στόχο την ικανοποίηση των νέων αναγκών, την  
αύξηση  των παραγωγικών δεικτών και την καλλιέργεια της 
ασφαλιστικής συνείδησης.

Τέλος, γνωρίζοντας ότι η κρίση του covid-19 δεν έχει τε-
λειώσει ακόμα ζητούμε:

1. από την Εποπτεία τη συνεχή παρακολούθηση τήρησης  
   των Κανόνων Δεοντολογίας εκ μέρους όλων των Διανομέων.    
  
2. από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων τον έλεγ-  
   χο για τις συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, καθώς επίσης  
   και τη συνεχή παρακολούθηση και εμπλουτισμού λειτουρ-
  γειών ασφαλιστικών εργασιών, π.χ. αιτήσεων – αποζημιώ- 
  σεις κλπ. μέσω ψηφιακών μέσων.

Είστε υπέρμαχος της συλλογικής ανάπτυξης της διαμεσολά-
βησης; Είναι εύκολη η επίτευξη αυτής της ενότητας; 

Μ.Δ.: Χαίρομαι που μου δίνετε τη δυνατότητα να τοποθε-
τηθώ δημόσια με την ιδιότητα όχι μόνο της Πρόεδρου του 
ΣΠΑΤΕ & μέλους της ομάδας του Δ.Σ. αλλά και ως Επαγ-
γελματίας Ασφαλιστικός Πράκτορας, που επιθυμεί τη 
συνεχή και ορθή εκπροσώπηση του.

Σας λέγω λοιπόν ότι, πιστεύω βαθιά στην ανάγκη της 
πραγματικής ενοποίησης όλων των Σωματείων με 
στόχο την αποτελεσματικότερη εκπροσώπηση όλων των 
κατηγοριών Διαμεσολαβούντων. 

Πρόταση μας ως ΣΠΑΤΕ, είναι η διατήρηση της Ομοσπον-
δίας και η ενίσχυσή της με την εγγραφή όλων των Πρω-
τοβάθμιων Σωματείων, άλλωστε βάσει του Καταστατικού 
της προβλέπεται η διεξαγωγή εκλογών και με ξεχωριστά 
ψηφοδέλτια, 9μελές Δ.Σ., ενώ μπορεί να υπάρξει πρόβλεψη 
για τη δημιουργία Επιτροπών για κάθε κατηγορία Διαμε-
σολάβησης. Οι ρόλοι και οι ιδιότητες είναι διακριτοί και  
αποτυπώνονται αποκλειστικά και ΜΟΝΟ στον τελευταίο 
ισχύοντα Ασφαλιστικό Νόμο.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω και μια σημαντική διευ-
κρίνιση, η ΠΟΑΔ είναι Δευτεροβάθμιο Όργανο και εκ φύσε-
ως δεν μπορεί και πρακτικά να συνενωθεί με Πρωτοβάθμια 
Σωματεία. Με βάση όλα τα παραπάνω και αναγνωρίζοντας 
την άμεση ανάγκη ύπαρξης ενός Συντονιστικού Οργάνου 
Εκπροσώπησης που θα εκπροσωπεί ΟΛΕΣ τις κατηγορί-
ες Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, εναπόκειται σε εμάς 
τους ίδιους να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να διατηρηθεί η 
ΕΑΔΕ, που έχει αναμφισβήτητα προσφέρει πολλά στην Δι-
αμεσολάβηση, με τη σημερινή της μορφή ή να μετεξελιχθεί 
με βάσει τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί από την ημέρα 
της δημιουργίας της. 

Πιστέψτε με, είμαστε όλοι ανοικτοί σε όλες τις διαδικασίες και 
θέσεις υπάρχουν για όλους.

Ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη συνέντευξη.
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Τη θέση του Διευθυντή Υποκαταστήματος Β. Ελλάδος της 
Interasco AEΓΑ, ανέλαβε από την 1η Ιουνίου 2020 ο κ. Κων-
σταντίνος Παρτάλης, ο οποίος είναι Πτυχιούχος του τμή-
ματος Οικονομικών Επιστημών, Σχολής Νομικών – Οικο-
νομικών & Πολιτικών Επιστημών, ενώ παράλληλα διαθέτει 
23ετή επαγγελματική εμπειρία στον χώρο των ασφαλιστι-
κών εργασιών. 

Για τη συνέχιση του επιτυχούς επιχειρηματικού πλάνου της 
Interasco, την περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων αλλά και 
των νέων στόχων της εταιρείας μιλάει ο κ. Παρτάλης στο 
The Insurer και στον Αντώνη Αντωνόπουλο.

Κύριε Παρτάλη,

Εδώ και 5 μήνες έχετε αναλάβει τη θέση του Διευθυντή Υπο-
καταστήματος Β. Ελλάδος. Πρόκειται για μία θέση ευθύνης 
με αντίκρισμα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μιλήστε μας λίγο 
για το υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης. 

Κ.Π.: Είναι γεγονός ότι από 1/6/2020 εντάχθηκα στην οι-
κογένεια της Interasco η οποία μετρά 129 χρόνια συνεχούς 
παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική βιομηχανία. Όπως 
γνωρίζετε από το 2006 μέχρι και σήμερα η Εταιρεία συνε-
χίζει την πορεία της στην ελληνική αγορά ως θυγατρική 
της Εταιρείας  Harrel Insurance Investments and Financial 
Services ανήκοντας στον Όμιλο Harrel έναν από τους με-
γαλύτερους ασφαλιστικούς και χρηματοοικονομικούς Ομί-
λους.  

Με αίσθημα, λοιπόν, ευθύνης ανέλαβα τη Διεύθυνση του 
Υποκαταστήματος το οποίο λειτουργεί από το 2016 και 
αποτελείται από μια σπουδαία ομάδα ανθρώπων, με κύ-
ριο μέλημά τους την Υποστήριξη Συνεργατών Β. Ελλάδος 
(προτεραιότητα η διαρκής εκπαίδευση των Συνεργατών, η 
άμεση και καλή επικοινωνία μαζί τους, η εξυπηρέτηση, κα-
θοδήγηση και επίλυση των αποριών ή προβλημάτων που 
μπορεί να προκύψουν).

Είμαι ιδιαιτέρως χαρούμενος που ανήκω πλέον στην ομάδα 
αυτή και σας διαβεβαιώνω ότι το Υποκατάστημα της Εται-
ρείας μας είναι και θα είναι πρότυπο ταχύτητας εξυπηρέτη-
σης, το πρωταρχικό αίτημα των Συνεργατών μας.

Ποιοι οι στόχοι που θέτετε στον εαυτό σας από τη νέα αυτή 
θέση;

Κ.Π.: Ο στόχος είναι απλός και συγκεκριμένος: Να βάλω 
την Interasco στην καθημερινότητα του Συνεργάτη και μαζί 
να αναπτύξουμε σχέσεις εμπιστοσύνης, τις οποίες θεωρώ 
προσωπικά τον ακρογωνιαίο λίθο σε μια Συνεργασία. Έχο-
ντας εργαστεί τόσο σε ασφαλιστικά πρακτορεία αλλά και επί 
σειρά ετών σε ασφαλιστική εταιρεία, πριν την ένταξη μου 
στην Interasco, σας διαβεβαιώνω ότι γνωρίζω πολύ καλά 
ότι για να αναπτυχθεί μια Συνεργασία πρέπει τόσο ο Συνερ-
γάτης, όσο και ο πελάτης να νιώθουν ότι έχουν ένα Σύμμα-
χο δίπλα τους ειδικά σε περίπτωση ζημιάς 

Η INTERASCO είναι ο Σύμμαχος που μπορεί να εμπιστευ-
θεί οποιοσδήποτε Συνεργάτης, καθώς εκτός από τη μεγάλη 
γκάμα προϊόντων τόσο στους Γενικούς Κλάδους, όσο και 
στην Υγεία, που μπορεί να επιλέξει ο πελάτης, δίνουμε μεγά-
λη σημασία στην άμεση εξυπηρέτησή του και αυτό το μήνυ-
μα θα μεταφέρω σε όλους τους Ασφαλιστικούς Πράκτορες, 
υφιστάμενους και νέους.

Πρόσφατα παρουσιάστηκαν τα νέα προγράμματα κλάδου 
Υγείας, CARE 4U της Interasco. Ποια η σημασία της ασφάλι-
σης υγείας στην περίοδο πανδημίας που βιώνουμε;

Κ.Π.: Δυστυχώς από τις αρχές του χρόνου η πατρίδα μας 
αλλά και όλη η υφήλιος ζει μια καινούργια πραγματικότητα, 
που διαμόρφωσε ο COVID 19 και που επηρεάζει την κα-
θημερινότητα και τις συνήθειές μας. Ωστόσο, προσωπικά 
πιστεύω ότι η ασφάλιση υγείας και η προώθηση των κα-

Κωνσταντίνος Παρτάλης:
Η INTERASCO είναι 
ο Σύμμαχος που 
μπορεί να εμπιστευθεί 
οποιοσδήποτε Συνεργάτης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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τάλληλων προϊόντων στον πελάτη θα πρέπει να βρίσκονται 
ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων του Συνεργάτη, 
ανεξάρτητα πανδημίας, γιατί η αξία των νοσοκομειακών 
προγραμμάτων είναι διαρκής και ολοένα πιο σημαντική και 
απαραίτητη για τον προγραμματισμό, προϋπολογισμό και 
προστασία την ατομική και οικογενειακή.

Είμαστε διπλά χαρούμενοι στην INTERASCO καθώς αφε-
νός, γιατί με τα νέα προγράμματα CARE 4U παρέχουμε μια 
ομπρέλα προστασίας στον πελάτη και αφετέρου, επειδή τα 
προγράμματα έγιναν σε σύντομο χρονικό διάστημα ανα-
γνωρίσιμα και αγαπητά από τους Συνεργάτες μας. Υποσχό-
μαστε λοιπόν, ότι θα συνεχίσουμε την εκπαίδευσή τους από 
εξειδικευμένα στελέχη μας που διαθέτουν τόσο την εμπει-
ρία, όσο και την τεχνογνωσία αλλά και την παρουσία μας 
στα γραφεία τους.

Τα τεχνολογικά εργαλεία και οι διαδικτυακές εφαρμογές απο-
τελούν σήμερα αναγκαία εφόδια για τη δουλειά ενός ασφαλι-
στικού διαμεσολαβητή. Τα τελευταία χρόνια η Interasco έχει 
επενδύσει στον τομέα αυτό. Ποια τα οφέλη για τον συνεργάτη 
διαμεσολαβητή;

Κ.Π.: Η Interasco έχει ως βασική της φιλοσοφία την ανά-
πτυξη των διαδικτυακών εφαρμογών με κύριο στόχο να δώ-
σει τον απαραίτητο χρόνο στον Συνεργάτη να ενημερωθεί 

για τα καινούργια προϊόντα αλλά και να προβεί σε πωλή-
σεις, χωρίς να ανησυχεί για ζητήματα καθημερινότητας.

Μέσα από το σύγχρονο portal My Interasco, ο Συνεργάτης 
έχει στα χέρια του όλες τις λύσεις που θέλει για τον ίδιο και 
για τον πελάτη του, όπως πληρωμές με πιστωτική, έκδοση 
πράσινης κάρτας, αρχείο αιτήσεων όλων των κλάδων αλλά 
και ενημέρωση για τα παραγωγικά του στοιχεία.

Όλα τα παραπάνω φάνηκαν ιδιαιτέρως χρήσιμα στον Συ-
νεργάτη μας ειδικά στην περίοδο που διανύουμε. Παράλ-
ληλα, οφείλω να τονίσω και τα webinars όλων των κλάδων 
που πραγματοποίησε και πραγματοποιεί η Εταιρεία σε μια 
προσπάθεια να βρίσκεται σε διαρκή επαφή, στήριξη και εκ-
παίδευση με όλους τους τρόπους απέναντι στους Συνεργά-
τες της. 

Η ψηφιακή λειτουργία είναι πλέον αναγκαία πραγματικότη-
τα σε όλους τους τομείς της ζωής μας, και περισσότερο δε 
στην επαγγελματική, όπου τα επόμενα χρόνια θα εξαπλω-
θεί αποτελώντας μοναδικό εργαλείο και σημείο αναφοράς. 
Εμείς στην Interasco, στον τομέα τεχνολογίας και εφαρμο-
γών θα συνεχίσουμε με το ίδιο μεράκι και με την ίδια όρεξη 
να παρέχουμε τις καταλληλότερες λύσεις για τον Συνεργάτη 
και τον πελάτη μας.
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Ο Θοδωρής Αγγελίδης, 2ης γενιάς ασφαλιστικός σύμβουλος, 
βρίσκεται στο χώρο σχεδόν 10 χρόνια έχοντας πίστη και 
εμπιστοσύνη στον θεσμό της ασφάλισης. Η αρχή έγινε με το 
ξεκίνημα της οικονομικής κρίσης και μέσα από μεγάλη προ-
σπάθεια έχει καταφέρει να βρίσκεται ενεργός στην αγορά. Στο 
χαρτοφυλάκιό του υπάρχει πελατολόγιο από διάφορες πόλεις 
της Ελλάδας, ενώ η έδρα του είναι στο νησί της Θάσου. 

Πώς ξεκινήσατε την καριέρα σας στον ασφαλιστικό κλάδο;

Θ.ΑΓ.: Ουσιαστικά είμαι ασφαλιστής από πολύ μικρός, κα-
θώς η οικογένεια μου δραστηριοποιείται στο χώρο από το 
1992, αρχικά στην εταιρεία Continental και έπειτα στην 
Ιντεραμέρικαν. Στα 18 μου και καθώς σπούδαζα, έλαβα την 
απαραίτητη πιστοποίηση, ενώ σταδιακά από τα 22 μου δη-
λώνω ασφαλιστικός σύμβουλος και μάλιστα, όχι μόνο στον 
τόπο μόνιμης κατοικίας μου, αλλά με προσωπικό πελατολό-
γιο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία part time δουλειά την 
εξέλιξα σε μεγάλο βαθμό με προσωπική παραγωγή. Η προ-
σπάθεια ήταν μεγάλη, αλλά ταυτόχρονα και συναρπαστική.

Τι είναι αυτό που σας κάνει να ξεκινάτε με όρεξη την εργασι-
ακή σας μέρα;

Θ.ΑΓ.: Το επάγγελμα του ασφαλιστικού συμβούλου ήταν 
συνειδητή επιλογή για εμένα, καθώς κάθε μέρα αποτελεί 
μία νέα πρόκληση για δημιουργία.

Τι σημαίνει για σας η λέξη «ασφάλιση»;

Θ.ΑΓ.: Η λέξη ασφάλιση είναι μία πολύ σημαντική έννοια 
καθώς σε μεγάλο βαθμό αποτελεί λειτούργημα. Δε θα έλεγα 
ότι είναι υπερβολή, αλλά η μεγαλύτερη ικανοποίηση είναι 
όταν ολοκληρώνεται η διαδικασία και ο πελάτης λαμβάνει 
την αποζημίωση. Έχοντας πρόσφατη εμπειρία από ζημιές 
που αφορούν καιρικά φαινόμενα θα μπορούσα να πω ότι 
ήταν σχολείο για εμένα η όλη διαδικασία και θα έλεγα πως 
στέφθηκε με επιτυχία καθώς σε εύλογο χρονικό διάστημα 
αποζημιώθηκαν όλοι όσοι μου εμπιστεύθηκαν την ασφά-
λισή τους.

Ποιος είναι για σας ο πιο ενδιαφέρον ασφαλιστικός κλάδος;

Θ.ΑΓ.: Από την αρχή της δραστηριότητας μου ως ασφαλι-
στικός σύμβουλος εστίασα στον κλάδο Business Insurance 
απόλυτα συνειδητά και με επίγνωση της επιλογής μου. Ως 
δεύτερη επιλογή θα μπορούσα να κατατάξω την ασφάλιση 
των κατοικιών.

Tι θα θέλατε να αλλάξει στην ελληνική ασφαλιστική αγορά;

Θ.ΑΓ.: Η ασφαλιστική αγορά έπρεπε να έχει αλλάξει εδώ 
και αρκετά χρόνια νοοτροπία και πλέον είναι απαραίτητο, 
όχι απλά μια προοπτική. Εστιάζει στο φθηνό ασφάλιστρο 
και όχι στην παροχή υπηρεσίας. Θέλοντας μία ασφαλιστι-
κή εταιρεία να διεκδικήσει πελάτες μειώνει το ασφάλιστρο, 
αλλά το πράττει σε βάρος της ποιότητας εξυπηρέτησης αλλά 
και των όρων των συμβολαίων με αποτέλεσμα σε περίπτω-
ση ζημιάς ο πελάτης να είναι δυσαρεστημένος. Είμαι υπο-
στηρικτής ενός λογικού ασφαλίστρου, αλλά με εξαιρετική 
παροχή υπηρεσιών σε περίπτωση που επέλθει ο κίνδυνος.

Τι θα θέλατε να αλλάξει στην τοπική κοινωνία σε σχέση με 
την ασφαλιστική συνείδηση των πολιτών;

Θ.ΑΓ.: Δε θα ήθελα κάποια αλλαγή τόσο από την τοπική 
κοινωνία, όσο από τον τρόπο προώθησης των ασφαλιστι-
κών εταιρειών, όπου όπως προανέφερα, εστιάζουν στη χα-
μηλή τιμή και όχι στο service των πελατών. Τα αποτελέσμα-
τα θα έρθουν με την αύξηση του ρυθμού πρόσκτησης νέων 
εργασιών.

Θοδωρής Αγγελίδης: 
«Η ασφαλιστική αγορά 
έπρεπε να έχει αλλάξει 
νοοτροπία εδώ και 
αρκετά χρόνια»

Ποιο πιστεύετε ότι είναι το σοβαρότερο πρόβλημα στην ελλη-
νική ασφαλιστική αγορά σήμερα;

Θ.ΑΓ.: Το σοβαρότερο πρόβλημα είναι η νοοτροπία, η οποία, 
για να είμαι δίκαιος, βελτιώνεται σταδιακά καθώς αυξάνεται 
η ασφαλιστική συνείδηση. Από εκεί και πέρα σε δεύτερο 
βαθμό διαπιστώνω πως δεν εισέρχονται στην αγορά νέοι 
ασφαλιστές λόγω της φύσης του επαγγέλματος, το οποίο 
δεν αμείβεται σταθερά, αλλά οι αμοιβές είναι σε συνάρτηση 
με την απόδοση και την πρόσκτηση νέων ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων.

Τι πιστεύετε πως χρειάζεται η ελληνική ασφαλιστική αγορά 
για να αναπτυχθεί;

Θ.ΑΓ.: Η ασφαλιστική αγορά προκειμένου να αναπτυχθεί 
χρειάζεται απλοποίηση των διαδικασιών προκειμένου να 
υπάρχει ελεύθερος χρόνος για πραγματική εξυπηρέτηση 
των ασφαλισμένων (15 ώρες υποχρεωτική πιστοποίηση 
κάθε χρόνο κτλ). Τέλος, αλλαγή πλάνου ανάπτυξης από τις 
ασφαλιστικές εταιρείες, το οποίο θα εστιάζεται στον ασφαλι-
στικό σύμβουλο και θα δίνει προστιθέμενη αξία στα δίκτυα.
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Περί τα τέλη του 2015, λίγο πριν από την οριστική υιοθέ-
τηση της Οδηγίας Solvency II από όλα τα κράτη – μέλη της 
ΕΕ, πολλές ήταν οι φωνές που αναφέρονταν σε εξαγορές και 
συγχωνεύσεις που θα άλλαζαν τον χάρτη, όχι μόνο της ευρω-
παϊκής, αλλά και της παγκόσμιας ασφαλιστικής βιομηχανίας. 
Το τότε νέο κανονιστικό πλαίσιο για τη φερεγγυότητα των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων επέφερε σημαντικές αλλαγές 
στις μεθόδους υπολογισμού των απαιτούμενων κεφαλαίων 
για τη φερεγγυότητα του κλάδου, συσχετίζοντας άμεσα τη 
φερεγγυότητα με το συνολικό αναλαμβανόμενο κίνδυνο των 
ασφαλιστικών εταιρειών σε όλους τους τομείς των δραστη-
ριοτήτων τους. Η σημαντική αυτή αλλαγή στο κανονιστικό 
πλαίσιο  οδηγούσε τότε στο συμπέρασμα ότι οι ασφαλιστικές 
εταιρείες θα έπρεπε να λαμβάνουν επιχειρηματικές αποφά-
σεις, αφού συνυπολογίσουν τις επιπτώσεις αυτών των απο-
φάσεων σε σχέση με την κεφαλαιακή τους θέση, γεγονός που 
θα σηματοδοτούσε ριζικές αλλαγές ως προς τον μέχρι τότε 
τρόπο λειτουργίας τους.

Την ίδια χρονική περίοδο, περί τα τέλη του 2015 δηλαδή, δρο-
μολογήθηκαν σημαντικές εξελίξεις και στην Ελληνική Ασφα-
λιστική Αγορά εν τω μέσω 
της οικονομικής κρίσης. Το 
μεγάλο deal του έτους αφο-
ρούσε στην πώληση του 
80% της Eurolife, θυγα-
τρικής της Eurobank, στον 
καναδικό Όμιλο Fairfax. 
Το τίμημα ανήλθε στα 316 
εκατ. ευρώ και η συμφωνία 
αφορούσε στις ασφαλιστι-
κές δραστηριότητες ζωής 
και γενικών ασφαλίσεων 
σε Ελλάδα και Ρουμανία, 
στη θυγατρική μεσιτείας 
ασφαλίσεων στην Ελλάδα, 
καθώς και στις συμβάσεις 
τραπεζοασφαλιστικής με-
ταξύ των ασφαλιστικών 
εταιρειών και της τράπε-
ζας. Ακολούθησε η εξαγορά 
της Αγροτικής Ασφαλι-
στικής, που είχε περιέλθει 
στην Τράπεζα Πειραιώς 
από την απορρόφηση της 

ΑΤΕ Bank, από την ERGO. Παράλληλα, η αγορά έγινε μάρ-
τυρας της διακοπής των εργασιών της Αιγαίον Ασφαλιστι-
κής και των εξελίξεων στην International Life ΑΕΓΑ κλπ.   

Οι τότε εξελίξεις αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες και τους 
προβληματισμούς για το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς 
στη χώρα μας, με το σκεπτικό ότι οι μικρές εταιρείες γενι-
κών ασφαλίσεων θα αναγκάζονταν να συγχωνευθούν και να 
απορροφηθούν από μεγαλύτερα σχήματα υπό το βάρος των 
κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Όμως, την τετραετία που ακολούθησε, οι προβλέψεις δεν 
επαληθεύτηκαν και έτσι δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές δι-
αφοροποιήσεις στον εγχώριο ασφαλιστικό χάρτη. Όπως ήταν 
αναμενόμενο, με την πάροδο των ετών, οι εταιρείες του κλά-
δου στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό στράφηκαν σταδι-
ακά σε επιχειρηματικούς τομείς χαμηλής εντάσεως κεφαλαί-
ου, αποφεύγοντας σε πρώτο στάδιο σημαντικές στρατηγικές 
κινήσεις. Εξάλλου, όπως ήταν αναμενόμενο, το νέο κανονι-
στικό πλαίσιο θα έπρεπε να λειτουργήσει στην πράξη για ένα 
διάστημα, προκειμένου να εξοικειωθούν οι εταιρείες με τη 

Αλλάζει ο χάρτης 
της Ελληνικής 
Ασφαλιστικής Αγοράς;

λογική της ολιστικής διαχείρισης κινδύνων, πριν να προχω-
ρήσουν σε μεγάλες και σημαντικές στρατηγικές κινήσεις. 

Στο διάστημα της τετραετίας παρατηρήθηκαν μικρές αλλαγές 
στον τομέα συγχωνεύσεων – εξαγορών, όπως π.χ. η μεταφορά 
των εργασιών της Prime Ασφαλιστικής στην Ελλάδα προς 
την Interamerican, ως αποτέλεσμα πιέσεων και σχετικής 
παρέμβασης των κυπριακών εποπτικών αρχών προς την 
Prime, με στόχο να βελτιώσει το ύψος του Απαιτούμενου 
Κεφαλαίου φερεγγυότητάς της. Πολλά ακούστηκαν, επίσης, 
για πιθανό deal εξαγοράς εγχώριας ασφαλιστικής εταιρείας 
μεσαίου μεγέθους από την αυστριακή Vienna Insurance 
Group, χωρίς ωστόσο, να υπάρξει τελική συμφωνία. Και όλα 
αυτά εν τω μέσω της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης, η 
οποία σταδιακά άρχισε να υποχωρεί προς τα τέλη του 2019. 
Αντίστοιχα, οι πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρίες που δρα-
στηριοποιούνται στη χώρα μας, παρόλες τις δυσκολίες που 
υπέστησαν την περίοδο της οικονομικής κρίσης, μετά την 
έλευση του Solvency II το 2016 παρουσίασαν ανοδική 
πορεία και ικανοποιητική κερδοφορία.  

 Η φετινή χρονιά, ενώ ξεκίνησε με όλους του θετικούς οιω-
νούς για τον κλάδο, σημαδεύτηκε από την έλευση της πανδη-
μίας. Τον Φεβρουάριο του 2020 όμως, μια νέα πρωτόγνωρη 

ως προς τη φύση της, παγκόσμια  κρίση ήρθε να αναδιαμορ-
φώσει τους κανόνες του παιχνιδιού και να επαναφέρει στο 
τραπέζι το θέμα των μεγάλων αλλαγών. 

Η πανδημία του COVID 19, απoτέλεσε και εξακολουθεί να 
αποτελεί μέχρι σήμερα ένα σημαντικό «περιβάλλον τεστ» 
για την αποτελεσματικότητα του Solvency II. Κατά την πε-
ρίοδο του lock-down, οι ασφαλιστές αναγκάστηκαν να δο-
κιμάσουν τα Σχέδια Επιχειρησιακής Συνέχειας, που μέχρι 
πρότινος αποτελούσαν «ασκήσεις επί χάρτου» και πρόσθε-
τη λειτουργική επιβάρυνση, ενώ, παράλληλα, αναγκάστηκαν 
να δοκιμάσουν σε πραγματικό περιβάλλον τα αποτελέσματα 
των ψηφιακών στρατηγικών τους αλλά και την κεφαλαιακή 
τους επάρκεια και τη δυνατότητα απορρόφησης ζημιών. Η 
πανδημία, καλώς ή κακώς απετέλεσε ένα reality check – μια 
εκτίμηση της πραγματικότητας – για τον κλάδο, φωτίζοντας 
και αναδεικνύοντας όλα τα μελανά σημεία σε λειτουργικό 
επίπεδο, τα οποία χρήζουν βελτίωσης ή ανασχεδιασμού. 
Επιπρόσθετα, η πανδημία, υπό το πρίσμα ενός τεστ σε πραγ-
ματικές συνθήκες, επέτρεψε και την επαναξιολόγηση της κε-
φαλαιακής επάρκειας και της ευρύτερης βιωσιμότητας των 
εταιρειών του κλάδου. 

Οι συγκυρίες ανακινήσαν τα νερά. Έτσι, μέσα στο τρέχον 
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έτος γίναμε μάρτυρες στην ολοκλήρωση της συγχώνευσης 
των εταιρειών ERGO Ασφαλιστική και DAS Hellas, με 
απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Παράλληλα, περί 
τα μέσα Αυγούστου, ένα δημοσίευμα του αμερικανικού ειδη-
σεογραφικού πρακτορείου Bloomberg τάραξε περαιτέρω τα 
νερά του ελληνικού ασφαλιστικού κόσμου με πληροφορίες 
για ενδεχόμενη πώληση της ελληνικής ΑΧΑ Ασφαλιστικής 
στην Generali. Με τους εκπροσώπους των δύο εταιρειών να 
αρνούνται κάθε σχόλιο στο δημοσίευμα, οι εταιρείες φαίνεται 
να διαπραγματεύονται την πώληση της μονάδας με προϊόντα 
ζωής και γενικών ασφαλίσεων, που κοστολογείται στα 150 
εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί πως η ΑΧΑ διανέμει ασφαλιστικά 
προϊόντα στην Ελλάδα μέσω μακροπρόθεσμης συμφωνίας 
διανομής που έχει συνάψει με την Alpha Bank. Παράλληλα, 
εξυπηρετεί 576.000 πελάτες με την παραγωγή για τη χρήση 
του 2019 να φθάνει τα 160 εκατ. ευρώ (με αύξηση 3,2%). Από 
την άλλη, στην ελληνική αγορά δημιουργούνται ερωτήματα 
σχετικά με τις συνέπειες της πώλησης, με κυριότερο την πι-
θανότητα ενεργοποίησης ρητρών σχετικών με την αλλαγή 
της μετοχικής σύνθεσης στη συμφωνία bancassurance με-
ταξύ ΑΧΑ και Alpha Bank. Υπενθυμίζεται ότι η AXA αγόρασε 
την Alpha Ασφαλιστική, το 2007 έναντι 255 εκατ. ευρώ. Επί-
σης, η κερδοφορία του ομίλου υποχώρησε το α’ εξάμηνο του 
έτους, καθώς οι αιτήσεις για αποζημιώσεις λόγω κορονοϊού 

άγγιξαν το 1,5 δις. 

Στελέχη του κλάδου, σύμφωνα με έγκυρα δημοσιεύματα, 
πιθανολογούν ότι αρκετοί πολυεθνικοί όμιλοι εξετάζουν με 
μεγαλύτερη έμφαση τη γεωγραφική τους παρουσία ανά την 
Ευρώπη, με κάποιους να θεωρούν ότι έχει έρθει η ώρα της 
αποχώρησης από κάποιες λιγότερο προσοδοφόρες αγορές, 
αλλά και κάποιους άλλους να θεωρούν την τρέχουσα συγκυ-
ρία ως ευκαιρία περεταίρω ανάπτυξης. Συνεπώς, δεν έχουμε 
παρά να περιμένουμε και άλλες εξελίξεις. 

Σε εκκρεμότητα παραμένει ακόμα το θέμα της πώλησης της 
Εθνικής Ασφαλιστικής, όπου μόλις το Σεπτέμβριο του 
2020 μπήκε σε νέα φάση διαπραγματεύσεων, καθώς το fund 
CVC Capital υπέβαλε νέα προσφορά για την εξαγορά του 
80% της εταιρείας. Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες, 
μέχρι την 20η Οκτωβρίου (αν και το θέμα της πώλησης της 
θυγατρικής ασφαλιστικής δε συζητήθηκε στο τελευταίο διοι-
κητικό συμβούλιο της ΕΤΕ στις 30 Σεπτεμβρίου) αναμένονται 
σημαντικές εξελίξεις, αφού τα χρονικά περιθώρια στενεύουν 
και πιέζουν για αποφάσεις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των 
αναλυτών, δυνατότητα για νέα παράταση της πώλησης της 
Εθνικής Ασφαλιστικής δεν υφίσταται, παρά το γεγονός ότι η 
κρίση του κορονοϊού δυσκολεύει πολύ τις συνθήκες για την 
πώληση και παράλληλα βάζει το «μαχαίρι στον λαιμό» στη 

διοίκηση της ΕΤΕ για οριστικές αποφάσεις. Καθώς η πώλη-
ση έχει ήδη αναβληθεί τρεις φορές, στο τελευταίο αίτημα της 
διοίκησης της ΕΤΕ να δοθεί παράταση για την πώληση της 
ασφαλιστικής μέσα στο 2020, η DGComp άφησε ξεκάθαρα 
να εννοηθεί ότι αυτό θα είναι και το τελευταίο περιθώριο για 
την πώληση. Συνεπώς, η ΕΤΕ θα πρέπει να εξαντλήσει κάθε 
περιθώριο διαπραγμάτευσης με τον υποψήφιο ενδιαφερόμε-
νο και να αξιολογήσει συνολικά το τίμημα και τους λοιπούς 
όρους της πρότασης εξαγοράς.

Οι ελπίδες για ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας, που 
δέχτηκε ισχυρό σοκ από την έλευση της πανδημίας εντός 
του έτους, αρχίζουν να ξεθωριάζουν αφήνοντας αβέβαιες τις 
προβλέψεις, μέχρι το τέλος του έτους μετά και την έλευση 
του δεύτερου κύματος. Στην Ελλάδα, η κατάσταση της οικο-
νομίας παραμένει δύσκολη, αφού προβλέπεται  η παραμονή 
της χώρας σε ύφεση για όλο το 2020, ενώ ο μέσος ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ για το σύνολο του 
2020 προβλέπεται στο -7,8% και ο μέσος ρυθμός μεταβολής 
για το δεύτερο εξάμηνο του 2020 εκτιμάται στο -7,7%. Υπό 
το πρίσμα της παγκόσμιας οικονομικής αναταραχής, η Ελ-
ληνική Ασφαλιστική Αγορά παρακολουθεί εναγωνίως τις εξε-
λίξεις στην ασφαλιστική βιομηχανία, που οδηγούν με αργά 
βήματα, αλλά σταθερά, προς την κατεύθυνση της αλλαγής του 
«ασφαλιστικού χάρτη». 
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Ο κλάδος Περιουσίας αποτελεί έναν πολύ σημαντικό κλάδο 
της Ελληνικής Ασφαλιστικής αγοράς, στον οποίο δραστη-
ριοποιούνται περισσότερες από 30 ασφαλιστικές εταιρείες. 
Με περισσότερα από 16 εκατ. σε αποζημιώσεις ο κλάδος 
περιουσίας εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία επιχειρή-
σεων και νοικοκυριών.

Η σταδιακή ανάπτυξη της οικονομίας τα επόμενα έτη θα 
επιφέρει αναπόφευκτα και αντίστοιχη ανάπτυξη του κλά-
δου Περιουσίας μέσω της ασφάλισης νέων επενδύσεων 
που θα έρθουν στην χώρα. Παράλληλα, η σωστή εκτίμηση 
του κάθε κινδύνου ξεχωριστά αποτελεί προϋπόθεση, αφε-
νός της δημιουργίας εμπιστοσύνης από πλευράς του πελά-
τη και αφετέρου της σωστής αντιμετώπισης των κινδύνων 
που επέρχονται.

Πώς μπορεί ο κλάδος Περιουσίας να αυξήσει το μερίδιό του 
στον συνολικό τζίρο της ασφαλιστικής βιομηχανίας; Ποιες 
είναι οι επιλογές ασφάλισης που έχει μία επιχείρηση; Ποιες 
είναι οι απαραίτητες καλύψεις που θα πρέπει να εμπεριέχο-
νται σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο; Πώς συνδέονται στην 
πράξη ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, ασφαλιστικές εταιρεί-
ες και πραγματογνώμονες;

Αυτά και άλλα ερωτήματα θα αποτελέσουν αντικείμενο συζή-
τησης του 1st PROPERTY INSURANCE CONFERENCE 
2020 που θα διεξαχθεί σε Digital περιβάλλον τoν Νοέμ-
βριο του 2020. Για πρώτη φορά στελέχη και παράγοντες 
της αγοράς με βαθιά γνώση της υφιστάμενης κατάστασης 
του κλάδου Περιουσίας θα μεταφέρουν την εμπειρία τους 
αλλά και την άποψή τους για έναν κλάδο με τεράστιες προ-
οπτικές ανάπτυξης. 

Κατά τη διάρκεια του ψηφιακού συνεδρίου οι συμμετέχο-
ντες θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με 
τους ομιλητές αλλά και να παρακολουθήσουν ενδιαφέροντα 
digital workshops από ασφαλιστικές εταιρείες.

Παράλληλα events με παρουσιάσεις ασφαλιστικών 
προϊόντων περιουσίας αλλά και εκπαιδευτικές συναντή-

σεις εντάσσονται στο πρόγραμμα του συνεδρίου.

Το Property Insurance Conference 2020 αποτελεί το 
πρώτο ασφαλιστικό συνέδριο με εξειδικευμένο αντικείμενο 
που διοργανώνεται στη χώρα μας. Η θεματολογία του Συνε-
δρίου θα κυμανθεί στα παρακάτω:

• Η συμβολή του κλάδου περιουσίας στην ασφαλιστική βιο-
μηχανία.

• Τα οφέλη της πλήρους κάλυψης ενός ασφαλιζόμενου κιν-
δύνου.

• Οι σημαντικότερες καλύψεις σε ένα συμβόλαιο Περιουσίας.

• Σχέση underwriter, ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και πραγ-
ματογνώμονα. 

• Η σωστή τιμολόγηση των κινδύνων Περιουσίας και ο καθο-
ρισμός του ύψους ασφαλίστρων.

• Από την πλευρά του πραγματογνώμονα. Τα σημαντικότερα 
προβλήματα.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί σε digital περιβάλλον μέσα από 
τη διαδικτυακή πλατφόρμα της Insurance Innovation που 
μπορείτε να επισκεφτείτε εδώ:

«Ο κλάδος Περιουσίας, 
ασπίδα προστασίας για την 
επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα- 
Εξατομίκευση ασφαλιστικών 
καλύψεων και ορθός εντοπισμός 
αναγκών»

1ST PROPERTY INSURANCE CONFERENCE 2020

Νοέμβριος 2020, Digital Event
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Σ.Π.Α.Τ.Ε - Αρκετά με τη 
δυσφήμιση του κλάδου!

Η ιδιωτική ασφάλιση για ακόμη 
μία φορά στέκεται αρωγός των 
πληγέντων

Ο Σύλλογος Ασφαλιστικών Πρακτόρων Αττικής, Σ.Π.Α.Τ.Ε. 
εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη νέα διαφημιστική 
καμπάνια της ηλεκτρονικής πλατφόρμας INSURANCE 
MARKET, μέσω της οποίας δυσφημίζεται το έργο και η 
αξιοπιστία των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, ενώ πα-
ράλληλα υποβιβάζεται και η αξία του ίδιου του Θεσμού της 
Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Σε Δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε αναφέρει συγκεκρι-
μένα:

Η χρήση του σλόγκαν «Σε έπιασαν κότσο στην ασφάλειά 
σου» μεταφέρει υποσυνείδητα στους καταναλωτές το διό-
λου κολακευτικό μήνυμα, ότι κινδυνεύουν να πέσουν θύ-
ματα απάτης από τους «ασφαλιστές» που συνεργάζονται, 
παραπέμποντας σε εποχές που έχουν προ πολλού παρέλθει 
για το επάγγελμά μας.

Θα θέλαμε να τονίσουμε, ότι οι αλλαγές που επήλθαν στο 
Κανονιστικό Πλαίσιο για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση 
με τον Ν.4583/2018 έθεσαν ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες 

για την επαγγελματική πιστοποίηση, την καταλληλόλητα 
και την αξιοπιστία των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, 
ανεξαρτήτου ιδιότητας.

Παράλληλα, θεσμοθετήθηκε συγκεκριμένο πλαίσιο προσυμ-
βατικής ενημέρωσης και αποφυγής σύγκρουσης συμφερό-
ντων διαμεσολαβητή – καταναλωτή, υπό την αυστηρή επο-
πτεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΔΕΙΑ).

Συνεπώς, οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές και ενημερώ-
νουν ενδελεχώς τους καταναλωτές αλλά και φροντίζουν το 
να λάβουν οι καταναλωτές το ασφαλιστικό προϊόν, το οποίο 
καλύπτει στο μέγιστο δυνατό τις ανάγκες τους.

Διαφημιστικά μηνύματα σαν αυτό της INSURANCE 
MARKET δεν εξυπηρετούν το Θεσμό της Ιδιωτικής Ασφά-
λισης, αντιθέτως μειώνουν τις προσπάθειες του Κλάδου για 
την καλλιέργεια της ασφαλιστικής συνείδησης και καθι-
στούν τους καταναλωτές φοβικούς και καχύποπτους απέ-
ναντι στο κοινωνικό αγαθό που προσφέρει ο Κλάδος μας.

Η κακοκαιρία «Θάλεια» που έπληξε την Ελλάδα από τις 5 
έως τις 9 Αυγούστου 2020 με έντονες βροχοπτώσεις και 
πλημμύρες, ιδιαίτερα στην Εύβοια, είχε ως αποτέλεσμα να 
δηλωθούν 600 ζημιές στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με 
απαιτήσεις αποζημιώσεων που εκτιμώνται πως ξεπερνούν 
τα €5 εκατ, όπως ενημέρωσε με Δελτίο Τύπου η ΈΑΕΕ. 

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις όπως σε κάθε ανάλογη περί-
πτωση, αντέδρασαν άμεσα και προχώρησαν στην καταγρα-
φή των ζημιών, προκειμένου να ανταποκριθούν με ταχύτη-
τα  στα αιτήματα αποζημιώσεων των ασφαλισμένων.

Ένα ακόμη στοίχημα για την ιδιωτική ασφάλιση αποτελεί 
η άμεση στήριξη των πληγέντων από τις καταστροφές που 
προκάλεσε ο «Ιανός» σε νησιά του Ιονίου και στη Θεσσα-
λία. Παράλληλα, η ατυχής συγκυρία αποτελεί μία δυσάρεστη 
μεν, ευκαιρία δε για την ανάδειξη της αναγκαιότητας και 
των οφελών της ασφάλισης. Ήδη από την πρώτη στιγμή, 
ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας έδειξαν την αμεσότητά 
τους δηλώνοντας τη στήριξή τους στους πληγέντες, αντα-
ποκρινόμενοι στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει απέ-

ναντί τους. Στο πλαίσιο αυτό, με αφορμή τις καταστροφές 
που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία «Ιανός», οι εταιρείες 
έχουν ήδη προχωρήσει σε μια σειρά από ενέργειες για τη 
φροντίδα και την υποστήριξη των πληγέντων ασφαλισμέ-
νων τους στους νομούς Καρδίτσας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, 
Ηλείας, Μεσσηνίας και Αχαΐας.

Δυστυχώς, παρόλα τα επεισόδιά καταστροφών περιουσιών 
λόγω φυσικών φαινομένων που συνέβησαν στη χώρα τα 
τελευταία χρόνια, παραδείγματος χάρη στην Μάνδρα, στο 
Μάτι Αττικής και στη Χαλκιδική η ασφαλιστική συνείδηση 
του λαού μας παραμένει ασθενής και τα ασφαλιστήρια συμ-
βόλαια περιουσίας στη χώρα σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση 
με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. 1 στα 6 σπίτια είναι 
μόλις ασφαλισμένα πανελλαδικά με το ποσοστό κατοικιών 
στη Θεσσαλία να είναι πολύ μικρότερο.

Χρόνος για όλα αυτά υπάρχει άπλετος, αλλά ο χρόνος των 
αποζημιώσεων πρέπει να είναι ταχύς.
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Επανεξέταση της έννοιας 
«ασφαλιστικές εργασίες» 
απαιτεί η νέα ψηφιακή εποχή

520 εκατ. $ η έως τον Ιούνιο 
οικονομική απώλεια για 
τους Lloyd’s

Προς αναθεώρηση η Οδηγία 
IDD για την ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση

110 εκατ. δολάρια σε 
αποζημιώσεις από την 
Munich Re για την 
καταστροφή της Βηρυτού

Τι πρέπει να γίνει με την 
αναθεώρηση της Solvency II;

Ποιο το κόστος της 
πανδημίας στην 
ασφαλιστική βιομηχανία;

Με απάντησή της σε διαβούλευση της EIOPA, η Insurance 
Europe επισημαίνει, σχετικά με τα νέα επιχειρηματικά μο-
ντέλα που αναδεικνύει η ψηφιοποίηση, πως η τελευταία 
προσφέρει την ευκαιρία για αύξηση των παρόχων και των 
εταίρων στον ασφαλιστικό τομέα. Οι συνεργασίες και οι συ-
μπράξεις είναι εξ άλλου ήδη εμφανείς. Αυτό σημαίνει όμως, 
ότι πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για ανταγωνισμό με ισό-
τιμους όρους. 

Το ποσό των 520 εκατομμυρίων δολαρίων καταγράφεται ως 
απώλεια προ φόρων για το πρώτο εξάμηνο του 2020 για 
τα συνδικάτα των Lloyd’s εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης. 
Με το κόστος των αποζημιώσεων στους κλάδους ζωής να 
φτάνει σε παγκόσμιο επίπεδο τα 100 δισεκατομμύρια δο-
λάρια οι Lloyd’s υπολογίζουν να διαθέσουν 3,12 δισεκα-
τομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις που σχετίζονται με τον 
Κορονοϊό.

Μετά από δύο χρόνια εφαρμογής της Οδηγίας για την 
Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση (IDD) σε όλη την ΕΕ, η IDD 
κατάφερε να εκσυγχρονίσει τους υφιστάμενους κανόνες 
σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, ώστε να βελ-
τιώσει την προστασία των καταναλωτών και να αυξήσει τη 
διαφάνεια. Μετά από δύο χρόνια έχουν υλοποιηθεί αυτές οι 
βελτιώσεις και πλέον θα πρέπει να ερευνήσουμε τι περισσό-
τερο θα μπορούσε να γίνει για να διασφαλιστούν καλύτερα 
αποτελέσματα για τους καταναλωτές.

Η φονική έκρηξη της 4ης Αυγούστου στη Βηρυτό που προ-
κάλεσε τον θάνατο σε περισσότερους από 180 ανθρώπους 
και προκάλεσε μεγάλες και κοστοβόρες υλικές ζημίες που 
δύναται να φτάσουν, σύμφωνα με εκτίμηση της Παγκόσμιας 
Τράπεζας, τα 4,6 δις δολάρια. Το Reuters αναφέρει ότι οι 
αποζημιώσεις από τη διακοπή εργασιών, τις υλικές κατα-
στροφές σε κτήρια και το λιμάνι θα φτάσουν τα 2-3 δις.

Το σχόλιό της στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγί-
ας Solvency II έδωσαν οι Ευρωπαίοι Ασφαλιστές και η 
Insurance Europe. Πιο συγκεκριμένα, δηλώνουν σύμφω-
νοι, ως επί το πλείστον, με την αρχική έκθεση συνεπειών, 
με τους στόχους και τις επιλογές πολιτικής, υπογραμμίζουν 
όμως, ότι υπάρχουν ορισμένες βελτιώσεις που θα συμβά-
λουν στην αποτελεσματικότητα της Solvency II.

Αν και το τελικό κόστος της πανδημία της υγειονομικής 
κρίσης στην παγκόσμια ασφαλιστικής βιομηχανίας θα φα-
νεί μακροπρόθεσμα και εξαρτάται από την έκταση της οι-
κονομικής κρίσης που προκάλεσε ο COVID 19, μια αρχική 
εκτίμηση το υπολογίζει σε 50 έως 100 δισεκατομμύρια. Ση-
μαντικό επίσης, σημείο επιρροής θα αποτελέσουν τα συμβό-
λαια διακοπής εργασιών.

Διαβάστε τη συνέχεια των άρθρων εδώ:



Η ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ προέβη στην έκδοση εταιρικού 
περιοδικού με τίτλο «ΟΡΙΖΩΝ MAGAZINE».

Το περιοδικό αποτελεί ένα δίαυλο επικοινωνίας της διοί-
κησης με τους συνεργάτες της Εταιρείας, εστιασμένο σε 
ενημερωτικά θέματα τόσο της Εταιρείας, όσο και του ασφα-
λιστικού κλάδου.

Το πρώτο τεύχος περιέχει άρθρα από τη διοίκηση, τα 
διοικητικά στελέχη και στελέχη των πωλήσεων, αφι-
έρωμα στην ανακαίνιση των κεντρικών γραφείων, στα 
υποκαταστήματα της Εταιρείας και νέα από τις εταιρικές 
δραστηριότητες, το εταιρικό ταξίδι κλπ.

Ιδιαίτερη παρουσίαση γίνεται των οικονομικών στοιχείων, 
της φερεγγυότητας και της ανοδικής πορείας της Εταιρείας.

Εγκαινιάζεται με αυτόν τον τρόπο μια νέα μορφή επικοι-
νωνίας, ενταγμένη στο γενικό πλαίσιο επικοινωνιακής πο-
λιτική έτσι, ώστε οι συνεργάτες να έχουν μια άμεση και 
τεκμηριωμένη εικόνα της εταιρικής ταυτότητας και 
δραστηριότητας.

Κυκλοφόρησε το νέο περιοδικό 
«ΟΡΙΖΩΝ MAGAZINE» από την 
Ορίζων Ασφαλιστική 
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Το πρόγραμμα υποτροφιών ΝΝ Future Matters της NN 
Hellas και του Ομίλου NN συνεχίζει, για 6η χρονιά, να 
επενδύει στην εκπαίδευση της νέας γενιάς. Σταθερή στις 
αξίες της «Νοιαζόμαστε, Είμαστε Ξεκάθαροι, Δεσμευόμαστε», η 
εταιρεία δίνει φέτος τη δυνατότητα σε περισσότερους σπου-
δαστές να διευρύνουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις.

Δώδεκα νέοι από την Ελλάδα έλαβαν υποτροφίες προκειμέ-
νου να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές από τον 
ερχόμενο Σεπτέμβριο σε επιλεγμένα Πανεπιστήμια της Ολ-
λανδίας. Ταυτόχρονα, σε όλη τη διάρκεια των μαθημάτων 
τους, οι υπότροφοι θα καθοδηγούνται από στελέχη του NN 
Group.

Όπως κάθε χρόνο, πραγματοποιήθηκε συνάντηση, ψηφιακή 
λόγω των συνθηκών,  όπου οι επιτυχόντες είχαν την ευκαι-
ρία να γνωρίσουν και να συνομιλήσουν με τη διοίκηση της 
ΝΝ Ηellas.

«Για όλους εμάς στη NN Hellas, η έμπρακτη υποστήριξη των 
νέων ανθρώπων αποτελεί δέσμευση και χαρά ταυτόχρονα. Μέσα 
από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποτροφιών ‘NN Future 
Matters’, σκοπός μας είναι να παρέχουμε εφόδια και δεξιότητες 

άμεσα συνδεδεμένες με τη σύγχρονη αγορά εργασίας. Ενδυνα-
μώνουμε έτσι, τους πτυχιούχους να διεκδικήσουν ακόμα περισ-
σότερα για το μέλλον τους», σημείωσε η κα Μαριάννα Πολιτο-
πούλου, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας 
σχετικά με την πρωτοβουλία.

Η κα Λώρα Αναστασοπούλου, Γενική Διευθύντρια Ανθρώ-
πινου Δυναμικού της ΝΝ Ηellas, δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να προσφέρουμε σε ταλαντούχους ανθρώπους πολύ-
τιμες ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Η μεταπτυχιακή κατάρτιση δί-
νει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και καλύτερες προοπτικές στους 
μελλοντικούς επαγγελματίες κά  θε κλάδου».

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ΝΝ 
Future Matters μπορείτε να βρείτε εδώ:

ΝΝ Future Matters: 12 φοιτητές 
από την Ελλάδα συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα για το 2020-2021
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H MINETTA Ασφαλιστική δημιούργησε ένα καινοτόμο 
πρόγραμμα ασφάλισης, ειδικά για τον Φαρμακοποιό και την 
επιχείρησή του. To πρόγραμμα ΜΙΝΕΤΤΑ PharmacyPack 
είναι αποτέλεσμα προσεκτικής μελέτης και ανάλυσης των 
αναγκών του επαγγελματία Φαρμακοποιού, καθώς προσφέ-
ρει μια ολοκληρωμένη πρόταση ασφάλισης τόσο του κτιρί-
ου που στεγάζεται το Φαρμακείο, όσο και του περιεχομένου 
του, κατά τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.  

Συμπληρωματικά των πληρέστατων βασικών καλύψεων 
(πυρκαγιά, θραύση τζαμιών, βραχυκύκλωμα κ.ά.) παρέχεται 
επιπλέον και μια μεγάλη γκάμα προαιρετικών καλύψεων, 
όπως ενδεικτικά:
• Κάλυψη Απώλειας Πρωτότυπων Συνταγών από όλους
  τους καλυπτόμενους κινδύνους που έχουν επιλεγεί, κα-
 θώς επίσης και κατά τη Μεταφορά τους προς τον Εθνικό  
 Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

• Κάλυψη Επαγγελματικής Ευθύνης από την άσκηση του   
επαγγέλματος του φαρμακοποιού.

• Κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων από τη 
λειτουργία του χώρου καθώς και Κάλυψη Εργοδοτικής 
Αστικής Ευθύνης.

• Κάλυψη Ποιοτικής Αλλοίωσης Εμπορευμάτων ή/και Πρώ-
των Υλών λόγω διακοπής λειτουργίας ψυγείων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ενημερωθείτε 
από την ιστοσελίδα της Εταιρείας www.minetta.gr

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία 
και την πολύχρονη εμπειρία που έχει αποκτήσει από τη συ-
νεπή  παρουσία της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά,  πα-
ραμένει προσηλωμένη στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση 
εξειδικευμένων ασφαλιστικών προγραμμάτων, με στόχο την 
ουσιαστική κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών του κοι-
νού, προσφέροντας ταυτόχρονα τα κατάλληλα εφόδια στους 
συνεργαζόμενους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Νιώσε ασφάλεια για το 
φαρμακείο σου με το 
PharmacyPack της ΜΙΝΕΤΤΑ
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Τον περασμένο Φεβρουάριο «γεννήθηκε» ο mavrosgatos.gr, 
η ιστοσελίδα εναλλακτικής και αποκαλυπτικής δημοσιογρα-
φίας.

Πολλές ήταν οι αντιδράσεις, αρκετοί ενοχλήθηκαν. Πολλοί 
αναρωτήθηκαν για ποιο λόγο ήρθε στην καθημερινότητά 
μας ο μαύρος γάτος. Για ποιο λόγο ήρθε να ανακατέψει (για 
κάποιους) την ασφαλιστική αγορά;

Ο μαύρος γάτος δεν είναι μία “κίτρινη” φυλλάδα. Δεν έχει 
πρόθεση να προσβάλει κανέναν. Δε θέλει να κρύψει κάτι 
άλλο πίσω από τα νιαουρίσματά του.

Και το σημαντικότερο, δε θέλει να γράψει το παραμικρό 
ψέμα ή να εμπλακεί στα παιχνίδια που παίζουν κάποιοι άλ-
λοι γάτοι.

Ο Μαύρος Γάτος έχει δει και έχει μάθει για πολλές αδικίες, 
σκάνδαλα, παρανομίες, κακές πρακτικές, θέματα που υπο-
βαθμίστηκαν ή δε βγήκαν ποτέ στη δημοσιότητα. Αυτά θέ-
λει να βγάλει προς τα έξω.

Ο Μαύρος Γάτος είναι ένας από εσάς.

Ο Μαύρος Γάτος νιαουρίζει και με τη δική σας φωνή όλα 
αυτά που βλέπετε και βιώνετε, αλλά δεν έχετε δημόσιο βήμα 
να τα εκφράσετε δημόσια.

Όπως και πολλοί από εσάς, έτσι και ο Μαύρος Γάτος θέλει 
να δει την κοινωνία του ασφαλιστικού κλάδου να δουλεύει 
και να αναπτύσσεται με αξιοκρατία, δικαιοσύνη, εντιμότητα 
και συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.

Και έχει αρχίσει… να βαριέται να διαβάζει τις κλασικές ει-
δήσεις κονσέρβα που βλέπουμε να σέρνονται από μέσο σε 
μέσο χωρίς άποψη. Θέλει να είναι χαλαρός, χιουμοριστικός, 
καυστικός και με γνώμη και άποψη, αλλά πάντα σοβαρός 
και έγκυρος.

Διαβάστε καθημερινά 
το mavrosgatos.gr και μάθετε αυτά… 
που οι άλλοι σας κρύβουν.

Αγανακτισμένος ο μαύρος γατούλης αναρωτιέται για ποιoν 
λόγο οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές είναι -σχεδόν πά-
ντα- εκτός των προγραμμάτων επιδότησης της Ευρωπαϊ-
κής Ενωσης. Τελευταία περίπτωση αυτή της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία προκήρυξε ένα εξαιρετικά 
ενδιαφέρον και σημαντικό πρόγραμμα επιδότησης για όλες 
τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τoν COVID 19 και 
έχουν έδρα την Kεντρική Μακεδονία. Για ακόμη μία φορά, 
οι ΚΑΔ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (πράκτορες και 
μεσίτες) δε συμπεριλαμβάνονται, αν και η κυβέρνηση είχε 
εντάξει τον κλάδο στα πληγέντα επαγγέλματα!

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αξίζει να αναφέρουμε πως το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαμεσολαβούντων 
Ασφαλιστικών Εργασιών με έδρα τη Θεσσαλονίκη κινήθηκε  
άμεσα και ήρθε σε επικοινωνία με όλους τους εμπλεκομέ-
νους φορείς φτάνοντας μέχρι και το Υπουργείο Οικονομι-
κών, προκειμένου να διορθωθεί το τεράστιο αυτό λάθος. 
Αντίστοιχες ενέργειες μέχρι στιγμής έκανε και ο Σύνδεσμος 
διαμεσολαβητών του Ν. Σερρών αλλά και η Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (Π.Ο.Α.Δ).

Όπως και να έχει, αυτό που συμβαίνει είναι παράλογο. Το 
επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή είναι αυστηρά 
επιτηρούμενο. Δεν μπορεί να «κρυφτεί» ούτε ευρώ, λειτουρ-
γεί με συγκεκριμένες διαδικασίες και σίγουρα οι ανάγκες 
ενός ασφαλιστικού γραφείου δεν είναι λιγότερες από ανά-
γκες πολλών άλλων επαγγελμάτων που βρίσκονται εντός 
των επιδοτούμενων Κ.Α.Δ.

Επιτέλους όλοι οι φορείς συντονισμένα θα πρέπει να πιέ-
σουν τα αρμόδια υπουργεία, προκειμένου να τους εξηγή-
σουν πως οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές δεν έχουν έρθει 
από άλλο πλανήτη.

Ποιος είναι τελικά 
ο Μαύρος Γάτος;

O ΜΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΣ ΝΙΑΟΥΡΙΖΕΙ…

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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Φτάνει πια με 
το πέταμα των 
ασφαλιστών από 
τα προγράμματα 
ΕΣΠΑ
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