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EDITORIAL

Ένας χρόνος πέρασε από την ημέρα που η πανδημία 
της Covid-19 μπήκε στη ζωή μας, αλλάζοντας μέρα με τη 
μέρα τις συνήθειες μας, την εργασία, τις κοινωνικές μας 
επαφές αλλά και τον ίδιο τον κόσμο όπως τον ξέραμε. 

Και μαζί με τον κόσμο άλλαξε και ο κλάδος μας, ο οποίος 
αναγκάστηκε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, προκει-
μένου να συνεχίσει να προσφέρει αυτό το πολύτιμο αγα-
θό που σήμερα το έχουμε περισσότερο ανάγκη παρά ποτέ: 
Την αίσθηση της ασφάλειας, την προστασία πρωτίστως της 
υγείας, της ζωής μας αλλά και της περιουσίας μας. 

Είναι κοινώς αποδεκτό πως ο κλάδος της Ιδιωτικής Ασφά-
λισης επέδειξε μεγάλη αντοχή και αμύνθηκε ενεργά έναντι 
των οικονομικών χτυπημάτων αυτής της περιόδου, δεδομέ-
νου ότι παρά τις μεγάλες δυσκολίες δεν είναι λίγοι οι κλάδοι 
που έδειξαν και θετικό πρόσημο. Αυτό είναι κάτι που θα 
πρέπει να το θυμόμαστε ειδικά όταν «γυρίσει» αυτός ο κύ-
κλος της οικονομίας και οι ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυ-
ξη θα είναι εφικτές και περισσότερες.

Το «The Insurer» πιστό στο ραντεβού του βρίσκεται για 
ακόμη μία φορά στα χέρια σας με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 
ύλη που πάντα έχει ως στόχο την αντικειμενική ενημέρωση 
για τα τεκταινόμενα στον κλάδο μας.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η συνέντευξη που μας παρα-
χώρησαν οι κ.κ. Ντίνος, Παύλος και Χρήστος Αχής από την 
Ορίζων Ασφαλιστική - μια εταιρία με μακρόχρονη πορεία 
και ιστορία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η περίπτω-
ση της Ορίζων Ασφαλιστικής είναι από εκείνες που αποδει-
κνύουν πόσο δύσκολο και επίπονο εγχείρημα είναι η θεμε-
λίωση μιας ασφαλιστικής εταιρίας αλλά και η αναπτυξιακή 
της πορεία στο χρόνο. Στις επόμενες σελίδες θα διαβάσετε 
πώς η Ορίζων Ασφαλιστική, ξεκινώντας το 1964 από τον 
Χρήστο Αχή, έφτασε το 2021 να αποτελεί μία από τις πιο 
ισχυρές κεφαλαιακά εταιρίες του κλάδου, με μεγάλη αλλά 
πάντα προσεκτική ανάπτυξη σε όλη τη χώρα.

Φιλοξενούμε επίσης τον πρόεδρο της Ένωσης Ασφαλιστι-

κών Εταιριών Ελλάδος, κ. Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου, ο 
οποίος μας αναλύει  το περίφημο νομοσχέδιο για τα φυσικά 
φαινόμενα που δυστυχώς μόνο θετικές εξελίξεις δεν προ-
μηνύει για την ανάπτυξη του ασφαλιστικού κλάδου. Ταυ-
τόχρονα ο κ. Σαρρηγεωργίου μας παραθέτει τις θέσεις της 
Ε.Α.Ε.Ε για το ρόλο της Ιδιωτικής Ασφάλισης στον κλάδο 
των φυσικών καταστροφών.

Για ακόμη μία φορά μέσα από τις σελίδες του 
νέου «The Insurer» θα διαβάσετε τις απόψεις από  ανθρώ-
πους της αγοράς μας, οι οποίοι μέσα από την αρθρογρα-
φία τους μας εκφράζουν σκέψεις, προβληματισμούς αλλά 
παράλληλα μας θέτουν και ζητήματα προς συζήτηση και 
διερεύνηση. 

Κλείνοντας, θα ήθελα για ακόμη μία φορά να σας ευχαρι-
στήσω για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στα μέσα ενημέ-
ρωσης της Insurance Innovation. Παρά τις παράπλευρες 
«οχλήσεις» ορμώμενες από πολύ συγκεκριμένους κύκλους 
που δεν αποδέχονται την διαφορετική θεώρηση, γνωρίζου-
με πολύ καλά πως μας εμπιστεύεστε για δύο βασικούς λό-
γους: Για την  αντικειμενικότητα στη μετάδοση της είδησης 
και για την αμεροληψία στην προβολή των γεγονότων. 

To ήθος μας αλλά και την προσήλωση στο αντικείμε-
νο μας τα διαπιστώνετε για σχεδόν μια δεκαετία μέσα 
από το περιοδικό που κρατάτε στα χέρια σας, μέσα από 
το insuranceforum.gr, μέσα από το ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑ-
ΓΚΑΖΙΝΟ -την διαδικτυακή εκπομπή για τον ασφαλιστικό 
κλάδο που έχετε αγκαλιάσει και παρακολουθείτε ανελλιπώς 
κάθε Τρίτη- και μέσα από τα ασφαλιστικά μας συνέδρια που 
πολύ σύντομα ευχόμαστε να επιστρέψουν ξανά. Εις το επα-
νιδείν λοιπόν… 

Καλή ανάγνωση!

Αριστείδης Βασιλειάδης 
Γενικός Διευθυντής 

Insurance Innovation

Η ασφαλιστική αγορά 
βγαίνει πιο δυνατή από την 
περιπέτεια της πανδημίας

Το InsuranceForum Web TV αποτελεί τη νέα υπη-
ρεσία ενημέρωσης, εκπαίδευσης και επικοινωνίας, 
που δημιουργήθηκε για να καλύψει ακόμη αμεσότε-
ρα την ανάγκη ενημέρωσης των ασφαλιστικών δια-

μεσολαβητών.  Με τρεις διαδικτυακές εκπομπές το 
InsuranceForum Web TV εμπλουτίζει τα απογεύματά 
μας με διαδραστικές υπηρεσίες, πλούσια θεματολογία 
και ξεχωριστούς καλεσμένους.

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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Social media για προβολή 

ή πωλήσεις;

Η εξαγορά της Εθνικής θα 

οδηγήσει στη δημιουργία 

του πρώτου ολοκληρωμέ-

νου ΗΜΟ στην Ελληνική 

ασφαλιστική αγορά;

Η Πριν – και η Μετά – 

φάση στην ασφάλιση

Blockchain και ασφάλιση: 

H «εμπιστοσύνη» αλλάζει 

χέρια

Νομοσχέδιο για φυσικές 

καταστροφές: Οι αντιδρά-

σεις της ασφαλιστικής κοι-

νότητας για τον επεμβατικό 

ρόλο του κράτους

www.np-asfalistiki.gr

ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ

Γενικός Διευθυντής
Αριστείδης Βασιλειάδης

Αρχισυντάκτης
Σωτηρία Γιαννακοπούλου 

Επιμέλεια – Διόρθωση
Σωτηρία Γιαννακοπούλου 

Υπεύθυνη Διαφήμισης και Επικοινωνίας
Σοφία Κουμαρά

Υπεύθυνη Συνδρομών 
και Κυκλοφορίας
Ελισάβετ Αποστολάκη

Δημιουργικό
Kitchen.was 

Επιμέλεια Έκδοσης – Εκτύπωσης
Kitchen.was
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Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου 

| Ζητήσαμε την επανεξέτα-

ση του νομοσχεδίου, την 

απόσυρση της επίμαχης 

διάταξης και την αναγνώρι-

ση του ρόλου της ιδιωτικής 

ασφάλισης

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ28
Ionios New Agency Κρήτη

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 20€ 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 ΑΠΟΨΈΙΣ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΑΦΙΈΡΩΜΑ

22
Γιώργος Νίκος | «Μέσα από 

τη συλλογική προσπάθεια 

μπορούμε να πετύχουμε 

τους στόχους μας»

ΤΟ ‘THE INSURER’ ΣΤΗΝ 
ΈΠΑΡΧΙΑ

ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική: 
«Βασικά συστατικά της 
διαχρονικότητάς μας 
είναι η πιστή τήρηση 
των αρχών μας 
και η φερεγγυότητα»
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www.ARAG.gr

Νομοσχέδιο για φυσικές 
καταστροφές: Οι αντιδράσεις της 
ασφαλιστικής κοινότητας για τον 
επεμβατικό ρόλο του κράτους

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην ασφαλιστική κοι-
νότητα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τις 
φυσικές καταστροφές, καθώς αν και αποσκοπεί στην άμε-
ση εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των πολιτών, ενισχύει 
την παρεμβατικότητα του κράτους στο έργο της ιδιωτικής 
ασφάλισης, αντικαθιστώντας έμμεσα τις ασφαλιστικές εται-
ρίες στο ζήτημα της αποκατάστασης ζημιών από φυσικές 
καταστροφές.

Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι ο Υπουργός Οικονομικών 
Χρήστος Σταϊκούρας επισήμανε κατά τη παρουσίασή του 
ότι το εν λόγω νομοσχέδιο ενισχύει τα κίνητρα για την ιδιω-
τική ασφάλιση, κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από το νέο πλαί-
σιο. Αντιθέτως, οι νέες διατάξεις αποθαρρύνουν τους πολί-
τες από την ιδέα της ασφάλισης των ακινήτων τους, καθώς 
το κράτος αναλαμβάνει τη κάλυψη ενός μεγάλου μέρους του 
συνολικού κόστους της αποκατάστασης των ζημιών. 

Ειδικότερα, το άρθρο 2 του νομοσχεδίου ορίζει ότι «Η κρα-
τική επιχορήγηση για την αποκατάσταση των ζημιών εί-
ναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια 
του δημοσίου ή τρίτων, ενώ κατά παρέκκλιση κάθε άλλης 
διάταξης δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή 
εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιω-
μένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο, τους 
δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστω-
τικά ιδρύματα».

Το πρόβλημα που προκύπτει από την εν λόγω διάταξη εί-
ναι το γεγονός ότι οι αποζημιώσεις που παρέχονται από τις 
ασφαλιστικές εταιρίες δεν είναι αφορολόγητες, εν αντιθέσει 
με την πρόβλεψη που εισάγεται για τις κρατικές αποζημι-
ώσεις.

Επιπλέον, το άρθρο 5 του νομοσχεδίου συμπληρώνει την 
προηγούμενη διάταξη, θεσπίζοντας ότι η αφορολόγητη 
κρατική επιχορήγηση αφορά και τις ασφαλισμένες επιχει-
ρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αιτιολογική έκ-
θεση του νομοσχεδίου «Με στόχευση στην κινητροδότηση 
της ιδιωτικής ασφάλισης, ρυθμίζεται ότι οι ασφαλισμένες 
επιχειρήσεις μπορούν να λαμβάνουν επιχορήγηση επιπλέ-
ον της αποζημίωσης για το ποσό της ζημιάς, το οποίο δεν 
καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο». 

Το γεγονός λοιπόν ότι το κράτος θα παρέχει στις ασφαλι-
σμένες επιχειρήσεις επιπλέον επιχορήγηση πέραν των 
αποζημιώσεων προς αποκατάσταση των ζημιών που κα-

λύπτεται από την ασφα-
λιστική τους εταιρία, όχι 
μόνο δεν προωθεί την 
ιδιωτική ασφάλιση, αλλά 
αποτελεί αντικίνητρο για 
τη σύναψη συμβολαίου 
στο Κλάδο Περιουσίας 
από μια επιχείρηση. Το 
αποτέλεσμα; Οι επιχειρή-
σεις είτε θα αποφεύγουν 
σκόπιμα να ασφαλίζονται 
ή θα υπασφαλίζονται, κα-
θώς θα μπορούν σε κάθε 
περίπτωση να διεκδική-
σουν ακατάσχετη αποζημίωση από το κράτος.

Το ερώτημα που προκύπτει από την όλη υπόθεση είναι 
σαφές. Κατά πόσο το κράτος μπορεί να αναλάβει τη χρη-
ματοδότηση για την κάλυψη των ζημιών σε περιπτώσεις 
φυσικών καταστροφών; Με το νομοσχέδιο αυτό το δημόσιο 
αναλαμβάνει μία υποχρέωση, η οποία μπορούσε να αποβεί 
μοιραία, λειτουργώντας ως δημοσιονομική βόμβα για τον 
κρατικό προϋπολογισμό, δεδομένης της αύξησης του συνο-
λικού κόστους των απαιτούμενων αποζημιώσεων. 

Ας μην μπερδευόμαστε. Τo κράτος δεν είναι ασφαλιστική 
εταιρία και ασφαλώς δεν είναι σε θέση να αναλάβει την 
οικονομική διαχείριση τέτοιου είδους καταστροφών. Άλλω-
στε οι μηχανισμοί του δεν διαθέτουν την απαραίτητη τε-
χνογνωσία, προκειμένου να συνδράμουν ουσιαστικά στα 
προβλήματα που συνεπάγονται οι φυσικές καταστροφές. 
Ακόμη, μια τέτοιου είδους επέκταση των δραστηριοτήτων 
θα επέφερε πτώση στα έσοδά του, χάνοντας σημαντικούς 
φόρους από το μειωμένο κύκλο εργασιών των εν λόγω 
ασφαλίσεων.

Μία εναλλακτική πρόταση στην εν λόγω διάταξη θα μπο-
ρούσε να είναι η θέσπιση υποχρεωτικής ασφάλισης για 
καταστροφές από φυσικά φαινόμενα σε ασφαλιστικές εται-
ρίες με πολύ χαμηλό κόστος και η χορήγηση φορολογικών 
κινήτρων για την ασφάλιση και την προστασία των ακινή-
των. Ασφαλώς, σημαντικό μέτρο για την προώθηση των ιδι-
ωτικών ασφαλιστικών συμβολαίων θα ήταν το άρθρο 5 να 
απευθύνεται αποκλειστικά στις ασφαλισμένες περιουσίες, 
προκειμένου να παρέχει ισχυρό δέλεαρ για τις ασφαλίσεις 
τον Κλάδο Περιουσίας.

Της Σωτηρίας Γιαννακοπούλου, 
Αρχισυντάκτρια insuranceforum.gr, 
Δημοσιογράφος - Επικοινωνιολόγος
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παρέχονται. Οι αμοιβές των ιατρών διαμορφώνονται ανάλο-
γα με το είδος της σύμβασης (ιατρασφαλιστική σύμβαση) που 
έχουν με την ασφαλιστική εταιρία. Στις περισσότερες περι-
πτώσεις πραγματοποιούνται με διάφορες μορφές capitation. 
Δυστυχώς, η μορφή αυτή χρηματοδότησης, θα επιφέρει 
σύγκρουση ανάμεσα στους ιατρούς και τις ασφαλιστικές 
εταιρίες αφού αυτές θα καθορίζουν τις αμοιβές των ιατρών. 
Συνοπτικά ένα σχήμα ΗΜΟ είναι ένας συνδυασμός ασφαλι-
στικής εταιρίας και ενός συστήματος παροχής υγειονομικών 
υπηρεσιών με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσι-
ών υγείας στον ασφαλιζόμενο. Ένα ΗΜΟ συνάπτει ομαδικές 
συμβάσεις με επιχειρήσεις ή οργανισμούς και παρέχει στα 
μέλη αυτών όλη την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περί-
θαλψη μέσω των επιχειρήσεων υγείας που διαθέτει. Σημα-
ντικό είναι ότι η Εθνική Ασφαλιστική έχει ήδη μεγάλο όγκο 
παραγωγής στην ομαδική ασφάλιση υγείας κάτι που κάνει 
ακόμα πιο εύκολη τη δημιουργία ενός MCO τύπου HMO. 

Απαραίτητη σε ένα σύστημα HMO είναι η ύπαρξη της πρω-
τοβάθμιας περίθαλψης και πιο συγκεκριμένα η ύπαρξη του 
παρόχου πρωτοβάθμιας περίθαλψης (Primary Care Provider, 
PCP).  Είναι αυτός που θα παρέχει πρώτος τις ιατρικές υπη-
ρεσίες στον ασφαλισμένο και αναλόγως θα αποφασίζει εάν 
θα τον παραπέμψει στη δευτεροβάθμια περίθαλψη ή όχι. Ο 
λόγος είναι ότι η διαχείριση του ασφαλιζομένου από τον ια-
τρό της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, βοηθάει σημαντικά στη 
μείωση του κόστους της υγείας. Στην Αμερική το capitation 
επιβλήθηκε, αρχικά, στους παρόχους της πρωτοβάθμιας πε-
ρίθαλψης (primary care providers), δημιουργώντας αποδο-
τική διαχείριση των ασφαλιζομένων και μεγάλη ελάφρυνση 
στο κόστος της περίθαλψης. Η CVC μέσω του δικτύου ιατρών 
της Εθνικής ασφαλιστικής αλλά και επιχειρήσεων πρωτοβάθ-
μιας περίθαλψης που έχει ήδη εξαγοράσει θα καταφέρει να 
εφαρμόσει τον πάροχο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στα 
δικά της ασφαλιστικά συστήματα υγείας και, γιατί όχι, με αυ-
τόν τον τρόπο να καταφέρει να επιβάλει αυτήν την τάση σε 
όλον τον κλάδο της ασφάλισης υγείας. 

Η τιμολόγηση των υπηρεσιών υγείας σε αυτά τα σχήματα, 
και ιδιαίτερα της δευτεροβάθμιας περίθαλψης, η σχέση του 
κόστους και της ποιότητας στην παροχή υγειονομικών υπη-
ρεσιών και τέλος η αντιμετώπιση ενός τέτοιου συστήματος 
από τις υπόλοιπες ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποι-
ούνται στο χώρο της ασφάλισης υγείας είναι μερικά από τα 
θέματα που θα απασχολήσουν τον κλάδο αυτόν τα επόμενα 
χρόνια. Σίγουρα, πάντως, οι κινήσεις της CVC στη χώρα μας 
θα φέρουν μία νέα εποχή στην υγεία.

Ο κλάδος της υγείας για πολλές δεκαετίες χαρακτηρίζεται 
από τη δυσκολία της αποδοτικής του διαχείρισης. Βέβαια η 
διοίκηση κόστους της υγείας αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση 
για τους διαχειριστές αυτής στο δυτικό κόσμο για πολλούς 
λόγους. Οι πιο βασικοί είναι, η γήρανση των πληθυσμών, η 
ταχέως αναπτυσσόμενη και υψηλού κόστους ανάπτυξη της 
ιατρικής τεχνολογίας, τα νομικά κόστη και βέβαια οι συνε-
χώς μεταβαλλόμενες κοινωνικο-οικονομικές τάσεις των πλη-
θυσμών.

Στην προσπάθεια τους να περιορίσουν και να διαχειριστούν 
πιο αποδοτικά το κόστος της υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες 
η κυβέρνηση Νίξον το 1973 πέρασε το νόμο που επέτρεπε τη 
δημιουργία των HMO’s (Health Maintenance Organizations, 
Οργανισμοί Διατήρησης της Υγείας). O στόχος του νόμου 
αυτού ήταν η αύξηση της αξίας των υπηρεσιών υγείας για 
κάθε δολάριο που πλήρωνε ο ασφαλιζόμενος και συγχρόνως 
η δημιουργία ενός πιο εύχρηστου συστήματος υγείας που 
θα ανταποκρινόταν άμεσα στις ανάγκες του ασφαλιζομένου 
πληθυσμού. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία των Οργανι-
σμών Διοικούμενης Υγείας (Managed Care Organizations 
MCOs) με το πιο γνωστό από αυτούς σχήμα σήμερα, τα 
HMOs. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά σχήματα διοικούμενης 
υγείας αλλά στο άρθρο αυτό θα εστιαστούμε μόνο στους ορ-
γανισμούς HMO.

Μετά τη γνωστοποίηση της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλι-
στικής την περασμένη εβδομάδα από τον όμιλο CVC μπορού-
με να διακρίνουμε ότι αρχίζει μία νέα εποχή για την ασφά-
λιση της υγείας στη Ελλάδα. Ο επενδυτικός σχηματισμός της 
CVC έχοντας ήδη εξαγοράσει στη χώρα μας επιχειρήσεις 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης υγείας, εξα-
γόρασε προχθές και μία ασφαλιστική εταιρία με μεγάλο χαρ-
τοφυλάκιο στην ασφάλιση υγείας και ειδικότερα στις ομαδι-
κές ασφαλίσεις υπαλλήλων επιχειρήσεων και οργανισμών. 
Οι ομαδικές αυτές ασφαλίσεις είναι και η αγορά-στόχος ενός 
τέτοιου σχήματος. Όλες αυτές οι επιχειρηματικές ενέργειες 
του ομίλου CVC θα προμήνυαν, ίσως, την ίδρυση του πρώτου 
ολοκληρωμένου συστήματος υγείας HMO με τη μορφή που 
αυτό επιτεύχθηκε αρχικά στις ΗΠΑ και αποτελεί και σήμερα 
εκεί την κύρια μορφή ασφάλισης υγείας.

Το HMO είτε εξαγοράζει επιχειρήσεις υγείας (πρωτοβάθμι-

ας και δευτεροβάθμιας), είτε συνεργάζεται με αυτές σε προ-
συμφωνημένες τιμές για τις αμοιβές ιατρών και νοσηλείας. 
Το δεύτερο το έχουμε δει ως τώρα και σε διάφορα προγράμ-
ματα υγείας στην Ελλάδα που χρησιμοποιούν τη μέθοδο 
capitation (κατά κεφαλήν χρηματοδότηση ιατρικών υπη-
ρεσιών), βασικό χαρακτηριστικό σχημάτων HMO. Παρέχει 
χαμηλότερο ασφάλιστρο στον καταναλωτή αλλά συγχρόνως 
τον επιβαρύνει με συγκεκριμένους περιορισμούς που πα-
ρουσιάζονται παρακάτω. Παρόλα αυτά δίνει τη δυνατότητα 
πρόσβασης μεγάλου πληθυσμού στην ιδιωτική υγεία. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, ακόμα στην Ελλάδα, οι ασφα-
λιστικές εταιρίες αποζημιώνουν τους ασφαλισμένους τους 
για τις δαπάνες της υγείας τους (indemnity plan). 

Σε ένα σχήμα ΗΜΟ η ασφαλιστική εταιρία μπορεί να εξαγο-
ράσει δίκτυα πρωτοβάθμιας και οργανισμούς δευτεροβάθμι-
ας περίθαλψης και να κατευθύνει τους ασφαλισμένους της σε 
αυτά, καθορίζοντας αυτή το κόστος των υπηρεσιών που θα 

Η εξαγορά της Έθνικής θα 
οδηγήσει στη δημιουργία του 
πρώτου ολοκληρωμένου ΗΜΟ 
στην Έλληνική ασφαλιστική 
αγορά;

Του Κωνσταντίνου Μαμόπουλου, 
ΜΑ, Cert CII,
Μεσίτη Ασφαλίσεων, 
Covermarket Insurance Brokers
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Η ασφάλιση αποκτά υπόσταση και από έννοια γίνεται πρά-
ξη με την ενεργοποίηση του εκάστοτε συμβολαίου.

Η ενεργοποίηση του συμβολαίου επέρχεται με την επέλευ-
ση του ασφαλιστικού κινδύνου για την αντιμετώπιση του 
οποίου έχει εκδοθεί ακριβώς το συμβόλαιο.

Χρονικά η ενεργοποίηση είναι το σημείο που ο ασφαλιστής 
μαθαίνοντας το ασφαλιστικό γεγονός οφείλει άμεσα να απο-
φασίσει την κάλυψη δηλαδή την υποχρέωση καταβολής της 
αντιπαροχής που στην πράξη σημαίνει «πληρώνω». 

Πριν από αυτό η ασφάλιση είναι απλώς μία αφηρημένη 
υπόσχεση χρέους.

Για να υπάρχει ασφάλιση πρέπει να υπάρχει ασφαλιστική 
συνείδηση.

Για να υπάρχει ασφαλιστική συνείδηση πρέπει να υπάρχει 
πίστη στην ασφαλιστική ιδέα.

Για να υπάρξει πίστη στην ασφαλιστική ιδέα θα πρέπει να 
υπάρχει και να διατηρείται αμείωτη μια μακροχρόνια σχέ-
ση ισορροπίας ανάμεσα στην υπόσχεση του ασφαλιστή και 
στην προσδοκία του ασφαλισμένου. Η ισορροπία αυτή κρί-
νεται αυστηρά, σχεδόν καχύποπτα από τη μεριά του κατα-
ναλωτή σε δύο φάσεις-χρόνους.

Η πρώτη φάση (συνηθέστερη και ευκολότερη) είναι η ΜΕ-
ΤΑ-φάση, η κρίση δηλαδή που προκύπτει μετά το ασφαλι-
στικό γεγονός, όπου κρίνεται αντικειμενικά αν ο ασφαλι-
στής τήρησε την υπόσχεσή του σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης ή όχι. Ταυτόχρονα κρίνεται η συνολική συμπερι-
φορά του στην αποζημιωτική διαδικασία.

Η δεύτερη φάση (δυσκολότερη αλλά όχι ασυνήθιστη) είναι 
η ΠΡΙΝ-φάση, όπου υποκειμενικά πλέον κρίνεται η εικόνα 
του ασφαλιστή χωρίς να έχει υπάρξει ασφαλιστικό γεγονός, 
αφού εδώ παίζουν ρόλο ρευστοί παράγοντες, όπως η φήμη, 
η καλή πρόθεση, η δημόσια έκθεση, η κοινωνική συμμε-
τοχή κλπ. Βασικά κριτήρια της εικόνας είναι όμως οπωσ-
δήποτε η ευκολία της προσέγγισης, η ανεκτικότητα στο μη 
συνηθισμένο, η προθυμία για υπερβάσεις και η υπερκέραση 
όλων των δυσκολιών της επικοινωνίας.

Το απολύτως απαγορευτικό σε κάθε περίπτωση είναι να 
κριθεί κάποιος ευνοϊκά στην ΠΡΙΝ-φάση αλλά ανεπαρκής 
στην ΜΕΤΑ-φάση. Είναι πολλαπλώς επαχθέστερο από το να 
συμβεί αντιστρόφως.

Είναι ευτυχείς οι ασφαλιστές που βγαίνουν κερδισμένοι και 

στις δύο φάσεις της κρίσης. Είναι αυτοί που κάνουν πάντο-
τε το περισσότερο, το πέραν του συμβατικού και επενδύουν 
στο μέλλον ταλαιπωρούμενοι στο σήμερα.

Είναι επαρκείς οι ασφαλιστές που βγαίνουν κερδισμένοι 
στην πρώτη φάση της κρίσης. Είναι αυτοί που κατέχουν το 
υπόβαθρο για ουσιαστική και διαρκή βελτίωση.

Είναι ανεπαρκείς οι ασφαλιστές που δεν κερδίζουν καμία 
φάση της κρίσης. Είναι αυτοί που κάνουν λάθος δουλειά 
αφού αγνοούν όλους τους χρόνους του ρήματος της κατα-
ναλωτικής προσδοκίας.

Η Πριν – και η Μετά – φάση 
στην ασφάλιση 
Ένα επίκαιρο σχόλιο του CEO της ARAG Hellas, 
κ. Δημήτριου Τσεκούρα
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Καραντίνα, ανταγωνισμός, απαγόρευση μετακίνησης, κρί-
ση. Χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο για να περιγράψω 
την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην αγορά; Μάλλον 
όχι, για αυτό και δεν θα ασχοληθώ σε αυτό το άρθρο τόσο με 
το τι συμβαίνει αλλά με το πως μπορεί ένας επαγγελματίας 
του χώρου να το αντιμετωπίσει. 

Σε πολλές εκπαιδεύσεις και webinars που κάνω αναφέρω 
τον όρο του superstar επαγγελματία. Πως πλέον με τις 
εξελίξεις που μας έχουν προλάβει είναι απαραίτητο για 
όλους να αντιληφθούμε ότι όπως αλλάζουν γύρω μας τα 
πράγματα έτσι πρέπει και εμείς να κάνουμε τις αλλαγές μας 
και να πάρουμε τις αποφάσεις μας. 

Η ψηφιακή μας επικοινωνία έχει αρχίσει να γίνεται πλέον το 
φυσιολογικό (το αν είναι σωστό ή όχι είναι άλλη συζήτηση) 
και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να δούμε κατά 
πόσο είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτήν. Τι εννοώ αποτελε-
σματικοί; Χρησιμοποιούμε τα social media π.χ. μόνο για την 
προώθηση ή και για τις πωλήσεις μας; Αν δεν τα χρησιμο-
ποιούμε και για τις πωλήσεις μας νομίζω ότι πολύ δύσκολα 
θα κάνουμε τη διαφορά στα αποτελέσματά μας. 

Reality της ζωής μας;

Ο περισσότερος κόσμος ακόμα χρησιμοποιεί τα social 
media σαν ένα reality της ζωής, ξεχνώντας πόσο δυνατό 
εργαλείο Branding και πωλήσεων είναι αυτά. Πλέον δεν 
υπάρχει υποψήφια συνεργασία στο δρόμο μου που να μην 
περάσει από έλεγχο των μέσων κοινωνικής δικτύωσής της. 
Το πρώτο βήμα λοιπόν για τις πωλήσεις μέσα από αυτά εί-
ναι ένας αυστηρός έλεγχος της εικόνας που δίνουμε μέσα 
από αυτά! Εάν χρειαστεί θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτη-
τες αλλαγές για να διορθωθεί.

Πουλώντας μέσα από τα social media

Τα επόμενα βήματα για να πουλήσεις σε αυτές τις πλατφόρ-
μες είναι τα εξής:

• Δημιουργείς ποιοτικό περιεχόμενο

• Λαμβάνεις μέρος σε συζητήσεις με ουσιαστικό τρόπο

• Δείχνεις την τεχνογνωσία σου

• Προωθείς τον εαυτό σου και την τεχνογνωσία σου με 
Facebook Lives, συνεντεύξεις κλπ. 

• Δημιουργείς διαδικασίες για την διαχείριση της πλη-
ροφορίας (CRM) και την επικοινωνία του μηνύματός 
σου (scripts, παρουσιάσεις, κείμενα κλπ).

• Κάνεις επιλεκτικές 
πληρωμένες προω-
θήσεις ποιοτικού πε-
ριεχομένου με σκοπό 
να έρθεις σε επαφή 
με νέους πελάτες. 
(Για παράδειγμα το 
τελευταίο μήνα δίνω 
έναν δωρεάν οδηγό 
πωλήσεων 34 σελί-
δων με αποτέλεσμα 
να έχω εκατοντάδες 
νέους υποψήφιους 
πελάτες από αυτό.)

• Κάνεις όλα τα παραπάνω με σταθερότητα για αρκετό 
χρόνο.

Δεν σημαίνει ότι επειδή αποφάσισες να ξεκινήσεις να που-
λάς μέσω διαδικτύου, θα κάνεις μερικές επαφές, μερικά 
posts και θα περιμένεις τις πωλήσεις να έρθουν. Δεν λει-
τουργεί έτσι. Χρειάζεται χρόνος για να ξεχωρίσεις και να 
καθιερωθείς σαν superstar στο χώρο σου. 

Οι παρατηρήσεις που προκύπτουν από τα παραπάνω είναι 
δύο.

1) Εάν όλοι το κάνουν αυτό τι θα γίνει στην αγορά; 
Εδώ είναι το μυστικό. Ελάχιστοι είναι αυτοί που είναι δι-
ατεθειμένοι να εκτεθούν αρκετά και σωστά για να το κατα-
φέρουν. 

2) Εάν δεν το κάνω; Τι θα γίνει; Θα φταίει η καραντίνα, 
η κρίση και πολλά ακόμα για τα μέτρια αποτελέσματα σου.

Δεν πειράζει όμως. Η αγορά μπορεί να αντέξει μόνο λίγους 
superstars! 

Social media 
για προβολή 
ή πωλήσεις;

Του Iωάννη Μηλιάτση, 
Εκπαιδευτή Πωλήσεων και 
Παραγωγικότητας, Sales and 
Performance Coach
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Blockchain και 
ασφάλιση: 
H «εμπιστοσύνη» 
αλλάζει χέρια
Πολλές φωνές στο χώρο της τεχνολογίας αποκαλούν 
την  αναδυόμενη τεχνολογία του Blockchain «την μεγα-
λύτερη τεχνολογική επανάσταση μετά την έλευση 
του διαδικτύου». Το 2009, το Blockchain απετέλεσε την 
«ραχοκοκαλιά» του Bitcoin έχοντας ως βασικό αντικείμενο 
την εκτέλεση των συναλλαγών του ψηφιακού νομίσματος. 
Αρχικά το blockchain αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό. Με 
την πάροδο των ετών όμως, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
τράπεζες αλλά και VC’s άρχισαν να δείχνουν έντονο ενδι-
αφέρον για αυτή τη συγκεκριμένη τεχνολογία, οδηγώντας 
σε μια ραγδαία αύξηση σε επενδύσεις σε start-up εταιρί-
ες που έχουν ως βάση το blockchain. Έτσι ο επενδυτικός 
κόσμος παρακολούθησε με δέος την ξέφρενη πορεία του 
Bitcoin - που η σημερινή του αξία ξεπερνά τις 61,000 δολά-
ρια - όπου  παράλληλα με την ανάπτυξη και των άλλων κρυ-
πτονομισμάτων,  δημιούργησε μια αγορά  που με σημερινά 
δεδομένα ξεπερνά το ένα τρις δολάρια.

Τι είναι όμως το blockchain και τι εξυπηρετεί; Η οικονομία 
λειτουργεί βασιζόμενη στην έννοια της «εμπιστοσύνης». 
Η εμπιστοσύνη μεταξύ των συναλλασσόμενων μπορεί να 
επιτευχθεί με διάφορες μορφές προκειμένου να εκτελεστεί 
μια συναλλαγή. Στην μέχρι τώρα διασφάλιση των συναλ-
λαγών η εμπιστοσύνη διασφαλίζεται είτε απευθείας, είτε 
μέσω των συναλλασσόμενων με τη χρήση αμοιβαίως απο-
δεκτών συμβάσεων. Κατά την εκτέλεση της πλειονότητας 
των συναλλαγών επικρατεί το μοντέλο Λεβιάθαν, δηλαδή η 
εμπιστοσύνη στις συναλλαγές διασφαλίζεται κυρίως μέσω 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή μέσω «έμμεσης εμπιστο-
σύνης» με την μεσολάβηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
όπως π.χ. με την χρήση πιστωτικών καρτών, paypal κλπ. 

Το Blockchain μετατοπίζει την συναλλακτική εμπιστο-
σύνη από ανθρώπους και ιδρύματα σε συναλλακτική 
εμπιστοσύνη στην τεχνολογία. Πως επιτυγχάνεται αυτό; 
Το blockchain είναι μια σειρά καταχωρίσεων που αφορούν 
συναλλαγές, σε ένα δημόσιο καθολικό (ledger). Κάθε καινού-
ρια ομάδα καταχωρήσεων που ονομάζεται «block», συνδέ-
εται με τα προηγούμενα, δημιουργώντας μία αλυσίδα κρυ-
πτογραφημένων καταχωρίσεων, δηλαδή ένα «blockchain». 
Τα blocks αυτά συνδέονται μονοσήμαντα μεταξύ τους και 
προκύπτουν μέσα από μια  διαδικασία που ονομάζεται 
«proof of work». Κατ’ αυτό τον τρόπο, το blockchain λει-
τουργεί ως ένα αποκεντρωμένο (decentralized) καθολικό 
συναλλαγών, το οποίο είναι κοινό για όλους εμπλέκονται και 
συναλλάσσονται σε αυτό. Όλοι οι συναλλασσόμενοι αποθη-

κεύουν ένα αντίγραφο του, γεγονός που διασφαλίζει την 
ασφάλεια και η διαφάνεια των συναλλαγών. Κανένας δεν 
μπορεί να το τροποποιήσει και κανένας δεν μπορεί να «χα-
κάρει» ταυτόχρονα το καθολικό σε εκατομμύρια blockchains 
διασκορπούμενα σε εκατομμύρια χρήστες.

Η επανάσταση που επιφέρει το blockchain εγγυάται 
στο γεγονός ότι πλέον δεν είναι απαραίτητη η ύπαρ-
ξη ενός «εμπιστευματοδόχου», δηλαδή ενός χρηματοπι-
στωτικού ιδρύματος που θα τηρεί και θα διαβεβαιώνει την 
ορθότητα των συναλλαγών αλλά η εμπιστοσύνη στις συναλ-
λαγές βασίζεται πάνω σε αλγοριθμική επιβεβαίωση. 

Οι αλυσιδωτές αντιδράσεις που επιφέρει η τεχνολογία 
blockchain στην οικονομία είναι τεράστιες. Αλλά ας την 
τοποθετήσουμε για λίγο στην ιδιωτική ασφάλιση. Την τε-
λευταία πενταετία οι παγκόσμιοι ασφαλιστικοί κολοσσοί 
έχουν εμπλακεί σε αυτή την κούρσα τεχνολογίας με χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα αυτό της Munich Re που αποτελεί 
ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας Blockchain Insurance 
Industry(B3i). Το B3i αποτελείται από μια ομάδα 15 εται-
ριών-μελών (Achmea, Aegon, Ageas, Allianz, Generali, 
Hannover Re, Liberty Mutual, Munich Re, RGA, SCOR, 
Sompo Japan Nipponkoa Insurance, Swiss Re, Tokio 
Marine Holdings, XL Catlin and Zurich Insurance Group) 
με βασικό στόχο την εξερεύνηση της εφαρμογής της τε-
χνολογίας blockchain στην ασφάλιση. Η αρχική εστίαση 

Της Mυρτώς Χαμπάκη, 
Partner, Advisory Services
Experto Crede Consultants

του B3i ήταν στις ασφαλίσεις Περιουσίας και Ατυχημάτων 
(P&C) αλλά και στην κάλυψη του excess of loss σε ασφαλί-
σεις που αφορούν σε φυσικές καταστροφές. Σε  πρώτο στά-
διο οι έρευνες του B3i επικεντρώθηκαν στη βελτιστοποίηση 
και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών που αφορούν στην 
τακτοποίηση αξιώσεων (claims). Η πρωτοβουλία B3i ήταν 
τόσο επιτυχημένη που το B3i μετατράπηκε σε μια ξεχωρι-
στή οντότητα γνωστή ως Κοινοπραξία B3i. Η χρήση του 
blockchain όμως δεν περιορίζεται στις ασφαλίσεις περιου-
σίας εάν συνδυαστεί και με τη χρήση άλλων τεχνολογικών 
εργαλείων, όπως ένα Smart Contract. 

Η χρήση των γνωστών πια Smart Contracts αποτελεί το 
εργαλείο που ενδυναμώνει και διευκολύνει ακόμα περισ-
σότερο την χρήση του blockchain στην ασφάλιση. Ένα 
Smart Contract αποτελεί μια ψηφιακά υπογεγραμμένη, 
υπολογιστική συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων με-
ρών. Ένα εικονικό (virtual) τρίτο μέρος - ένα λογισμικό δη-

λαδή - μπορεί να εκτελέσει και να «τακτοποιήσει» αυτόματα 
όρους που εμπεριέχονται σε ένα Smart Contract.  Το έξυπνο 
συμβόλαιο επιτρέπει την κοινή χρήση πληροφοριών μετα-
ξύ πελάτη, εταιρίας αλλά και τρίτων μερών του συγκεκρι-
μένου «οικοσυστήματος» και μπορεί να προχωρήσει στον 
αυτόματο διακανονισμό ζημιών με ασφαλή τρόπο. Με την 
χρήση της  λογικής  If / Then ένα smart contract μπορεί να 
εκτελείται αυτόματα και να αποζημιώνει χωρίς ανθρώπινη 
αλληλεπίδραση, καθώς οι πληροφορίες που το απαρτίζουν 
είναι ασφαλείς και αυτοματοποιημένες και υποστηρίζονται 
μέσω συγκεκριμένων οικοσυστημάτων που λειτουργούν με 
blockchain τεχνολογία.  

Εάν η τεχνολογία blockchain αποδειχθεί βιώσιμο εργαλείο στην 
πράξη για την ιδιωτική ασφάλιση, θα μπορούσε να μετατρέψει 
ολοκληρωτικά τον ασφαλιστικό κλάδο έτσι όπως τον γνωρίζουμε 
σήμερα. 



Ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος της Ένωσης 
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, μιλάει στο περιοδικό The 
Insurer και στη Σωτηρία Γιαννακοπούλου για το νομοσχέ-
διο για τις φυσικές καταστροφές του Υπουργείου Οικονο-
μικών, επισημαίνοντας τις επιπτώσεις του αμφιλεγόμενου 
άρθρου 5 για τον ασφαλιστικό κλάδο και τις αλλαγές που 
πρόκειται να επιφέρει στις ασφαλίσεις του Κλάδου Περιου-
σίας. Παράλληλα, αναλύει τις θέσεις ΕΑΕΕ για το ρόλο της 
Ιδιωτικής Ασφάλισης στο τομέα των φυσικών καταστρο-
φών, ενώ μας παρουσιάζει και τις δράσεις της Ένωσης που 
αποσκοπούν στην ενίσχυσή του.

Κύριε Σαρρηγεωργίου,

Ποια είναι η άποψή σας αναφορικά με το σχέδιο νόμου για 
την «κρατική αρωγή προς τις επιχειρήσεις για τις φυσικές 
καταστροφές και το συντονισμό σχετικών θεμάτων» και ει-
δικότερα για το επίμαχο άρθρο 5, το οποίο αναφέρεται στην 
επιχορήγηση ασφαλισμένων επιχειρήσεων για το ποσό της 
ζημίας που δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 

Α.Σ.: Το νομοσχέδιο όπως σχεδιάστηκε από την Κυβέρνη-
ση προσφέρει λύσεις ημιτελείς. Η ασφαλιστική αγορά, αμφι-
σβητώντας της λειτουργικότητά του, έχει αντιδράσει έντο-
να ενάντια στη φιλοσοφία του συνολικά, και ειδικά κατά 
του επίμαχου άρθρου 5 έχει ασκήσει έντονη κριτική. Στις 
επαφές της με στελέχη της Κυβέρνησης και στην γραπτή 
αποτύπωση των θέσεών της σε δυο επιστολές έχει εξηγήσει 
ότι προτεινόμενο πλαίσιο είναι αναποτελεσματικό. Τόσο η 
απόφαση της Κυβέρνησης να παρέχει την κρατική αρωγή 
επιμένοντας σε λύσεις δημοσίου χαρακτήρα όσο και οι επι-
λογές της σε ειδικότερα σημεία, δεν επιλύουν το πρόβλημα 
αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών ουσιαστικά και 
διαχρονικά. 

Ειδικά ως προς την διάταξη του άρθρου 5, στις δύο επιστο-
λές που στάλθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών και σε κατ΄ 
ιδίαν συναντήσεις με στελέχη της Κυβέρνησης, η ΕΑΕΕ έχει 
τονίσει ότι το συγκεκριμένο άρθρο αποτελεί σαφές και ισχυ-
ρό αντικίνητρο για την ιδιωτική ασφάλιση. Το γεγονός ότι οι 
ασφαλισμένες επιχειρήσεις δικαιούνται επιχορήγησης πλέ-

ον της αποζημίωσης που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο – σε αντίθεση με τις προθέσεις της Κυβέρνησης 
– δεν συνιστά κινητροδότηση για την ιδιωτική ασφάλιση, 
ειδικά για κάποιες επιχειρήσεις, συνήθως μικρομεσαίες 
που θα αναμένουν την επιχορήγηση του Κράτους και ενδε-
χομένως να μην ασφαλιστούν.

Και σε επόμενη επιστολή μας με εκτεταμένη επιχειρημα-
τολογία δόθηκε έμφαση στο γεγονός της άνισης μεταχείρι-
σης των επιχειρήσεων (υπέρ της συνειδητά ανασφάλιστης) 
και αποδείχθηκε η μη λειτουργικότητα της διάταξης. Η 
Κυβέρνηση (άθελά της ίσως) θέτει σε δυσμενέστερη θέση 
τον ευσυνείδητο ασφαλισμένο, ο οποίος θα λάβει μικρότερη 
επιχορήγηση από αυτή που θα λάμβανε εάν δεν είχε ασφα-
λισθεί. Για την επιχείρηση δε που είναι πλήρως ασφαλισμέ-
νη, η Πολιτεία δεν  υποχρεούται να καταβάλει καμία επιχο-
ρήγηση. Ως προς το σημείο αυτό, έχουμε εκφράσει έντονα 
τις αντιθέσεις μας. Η Πολιτεία μέσα από λανθασμένες επι-
λογές της, ενδεχομένως οδηγήσει αρκετές επιχειρήσεις να 
υπασφαλιστούν  ή ακόμη και να διακόψουν την ιδιωτική 
ασφάλιση. 

Θεωρούμε ότι τα συγκεκριμένα μέτρα αδικούν τον θεσμικό 
ρόλο και την συμβολή της ιδιωτικής ασφάλισης. Είναι δε 

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου: 
Ζητήσαμε την επανεξέταση του 
νομοσχεδίου, την απόσυρση 
της επίμαχης διάταξης και την 
αναγνώριση του ρόλου της 
ιδιωτικής ασφάλισης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

14

πιθανό να δημιουργηθούν εντελώς αντίθετα αποτελέσματα 
από τα προσδοκώμενα. Αν το ποσοστό των ανασφάλιστων 
επιχειρήσεων μεγαλώσει, οι επιχορηγήσεις που θα δοθούν, 
θα επιβαρύνουν άμεσα τον κρατικό προϋπολογισμό, ουσια-
στικά τον Έλληνα φορολογούμενο. 

Η προβληματική του νομοσχεδίου εντοπίζεται και σε άλλα 
σημεία. Στο Ταμείο Κρατικής Αρωγής που ιδρύεται για την 
αυτοτέλεια διαχείρισης των πόρων, είναι αμφίβολο εάν κάθε 
φορά θα εξευρίσκονται οι περιγραφόμενοι πόροι για την 
χρηματοδότησή του. Το ύψος της επιχορήγησης δεν προσ-
διορίζεται σαφώς, ούτε ο τρόπος υπολογισμού της, ενώ οι 
όροι χορήγησης θα πρέπει να προκαθορίζονται και να είναι 
δεσμευτικοί.

Την εικόνα αυτή πιστεύουμε ότι έχουμε αναλύσει επαρ-
κώς και έχουμε μεταφέρει στην Κυβέρνηση. Θεωρώντας 
απολύτως δικαιολογημένους τους λόγους εναντίωσής μας, 
ζητήσαμε την επανεξέταση του νομοσχεδίου στο σύνο-
λό του και την αναγνώριση του ρόλου της ιδιωτικής 
ασφάλισης. Ειδικά για την επίμαχη διάταξη έχουμε 
ζητήσει την απόσυρσή της. Εναλλακτικά προτείναμε την 
υιοθέτηση φορολογικής ρύθμισης από την οποία να προ-

κύπτει ρητά το επιπλέον όφελος των επιχειρήσεων που θα 
επιλέξουν να ασφαλιστούν.

Κατανοούμε ότι η Κυβέρνηση έχει αντιληφθεί τις ανησυχίες 
μας και αναγνωρίζει τα δίκαια αιτήματα του κλάδου μας. 
Αναμένουμε λοιπόν θετική εξέλιξη για τις προτάσεις μας. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΕΕ θα συνεχίσει να ζητά την 
τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου και την υιοθέτηση 
ουσιαστικών κινήτρων για τον ασφαλιστικό κλάδο. Είναι η 
μόνη λύση να αυξηθεί η ασφαλιστική διείσδυση και να υλο-
ποιείται άμεσα η σχεδιαζόμενη οικονομική ενίσχυση των 
πληγέντων.

Ποιες κρίνετε ότι θα είναι οι επιπτώσεις του νομοσχεδίου – 
εάν αυτό βέβαια ψηφιστεί ως έχει – για τις ασφαλίσεις του 
Κλάδου Περιουσίας;

Α.Σ.: Εάν το νομοσχέδιο ψηφιστεί ως έχει οι ασφαλίσεις 
του Κλάδου Περιουσίας δεν θα επηρεαστούν, όχι τουλάχι-
στον άμεσα. Όπως έχουμε αναφέρει επανειλημμένως, με τις 
προτεινόμενες διατάξεις η Πολιτεία επιδιώκει τη δημιουρ-
γία ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για το συντονισμό 
και την επιτάχυνση των διαδικασιών ανακούφισης των 
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πληγέντων επιχειρήσεων μετά την επέλευση μιας φυσικής 
καταστροφής, το οποίο ουδεμία σχέση έχει με τα ολοκλη-
ρωμένα προγράμματα ασφάλισης που παρέχονται από τις  
ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Το νομοσχέδιο αποτυπώνει την 
προσπάθεια του Κράτους να συνδράμει τις επιχειρήσεις 
μετά από μια φυσική καταστροφή, δίδοντας ένα ποσό για 
την αντιμετώπιση ενός μέρους των ζημιών (επιχορήγηση), 
χωρίς να επιλύει το ουσιαστικό πρόβλημα της πραγματικής 
αποκατάστασης των πληγέντων, ζήτημα που είναι αρκετά 
περίπλοκο και απαιτεί ειδικό χειρισμό.  

Οι ζημιές από μία φυσική καταστροφή μπορεί να είναι εκτε-
ταμένες.  Η Πολιτεία δεν διασφαλίζει ούτε την εξεύρεση των 
αναγκαίων πόρων για την κάλυψη των ζημιών ούτε παρέ-
χει εγγύηση του ποσού που θα δοθεί. Ειδικά σε συνθήκες 
έκτακτης ανάγκης, είναι αμφίβολο εάν ο κρατικός μηχανι-
σμός θα μπορέσει εκ των υστέρων και αποτελεσματικά να 
ανταποκριθεί χωρίς γνώση των κινδύνων, της πιθανότητας 
και δριμύτητας αυτών.  Είναι προφανές ότι η επιχορήγηση 
που περιγράφεται στο νομοσχέδιο και θα επιμερίζεται στο 
σύνολο των πληγέντων χωρίς να βρίσκεται απαραίτητα σε 
συνάρτηση με το μέγεθος της (ατομικής) ζημιάς, αφορά σε 
μερική κάλυψη και δίδεται ως βοήθημα για την αποκατά-
σταση ενός μέρους αυτής. Καλύπτει δε το πρώτα έξοδα και 
δεν ανταποκρίνεται στις καθολικές ανάγκες επανόρθωσης 
και επαναλειτουργίας μιας επιχείρησης, ιδιαίτερα στην πε-
ρίπτωση που έχει ολοσχερώς καταστραφεί.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αντιθέτως, προσφέρουν συ-
νολική και υψηλής ποιότητας προστασία στην αντιμετώπι-
ση των ζημιών. Αποτελούν διαχειριστές κινδύνου με υψηλή 
τεχνογνωσία, βαθιά γνώση και παρέχουν ασφάλεια στους 
πολίτες και στην οικονομία. Βασικό κομμάτι της εργασίας 
τους συνιστά η κατανόηση, η αποτίμηση και ανάληψη των 
κινδύνων και εν τέλει η καταβολή των αντίστοιχων απο-
ζημιώσεων άμεσα και αποτελεσματικά. Διέπονται δε από 
ένα αυστηρό εποπτικό νομοθετικό πλαίσιο (Solvency II) και 
διαθέτουν την οικονομική επιφάνεια να αναλάβουν την κά-
λυψη των ζημιών. 

Ο Κλάδος Περιουσίας με αναλογιστικές μελέτες ετών και 
έχοντας την στήριξη της αντασφάλισης, παρέχει υπηρεσίες 
αποκατάστασης και ανάκαμψης των ζημιωθέντων. Σε αντί-
θεση με την κρατική αρωγή, η αποζημίωση που δίδεται από 
την ασφαλιστική εταιρία βάσει των όρων του ασφαλιστηρί-
ου κάθε ασφαλισμένου μπορεί να καλύπτει το σύνολο της 
ασφαλισμένης ζημιάς του.

Το τελευταίο διάστημα με τις συνεχείς και ολοένα σφο-
δρότερες φυσικές καταστροφές, γίνεται ιδιαιτέρως αντιλη-
πτή η αναγκαιότητα ανάδειξης του ρόλου της ιδιωτικής 
ασφάλισης.  Στα τελευταία καταστροφικά γεγονότα είναι 
αξιοσημείωτη η ετοιμότητα και αμεσότητα αντίδρασης των 
ασφαλιστικών εταιριών. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα, 
προκαταβολές και ολικές εξοφλήσεις δόθηκαν μέσα σε λίγες 
μέρες μετά το συμβάν.

Πιστεύουμε ότι και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου ο 
κλάδος θα  συνεχίσει την ανοδική πορεία του. Ο σύγχρονος, 
ευσυνείδητος πολίτης θα εξακολουθήσει να στρέφεται στην 
ιδιωτική ασφάλιση, αξιολογώντας την τρέχουσα κρίσιμη οι-
κονομική συγκυρία.  Ο επιχειρηματίας, ο μέτοχος με συναί-
σθημα ευθύνης  για την ασφάλεια και ευημερία της επιχεί-

ρησής του, δεν θα διακόψει την σχέση εμπιστοσύνης που 
έχει αναπτύξει με την εταιρία του. Το ίδιο και ο ιδιοκτήτης 
μικρομεσαίας επιχείρησης που δεν μπορεί να στηρίζεται 
στην Πολιτεία για την συνέχιση της επιχείρησής του ούτε 
να διακινδυνεύει την ύπαρξη και λειτουργία της. 

Το Κράτος είναι αμφίβολο εάν θα μπορέσει να ανταποκριθεί 
στις προσδοκίες που έχει δημιουργήσει. Διαβάζοντας κανείς 
προσεκτικά τις διατάξεις του νομοσχεδίου, είναι σε θέση να 
αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να εναποθέσει στην Πολιτεία την 
ευθύνη διαφύλαξης της περιουσίας του. Δεν αποκλείεται 
πάντως να υπάρξει και μερίδα πολιτών που λανθασμένα θα 
πιστέψει ότι δεν πρέπει να ασφαλιστεί. 

Σε κάθε περίπτωση, στο βαθμό που θεωρούμε ότι το σχε-
διαζόμενο νομοθετικό πλαίσιο είναι αναποτελεσματικό, η 
ιδιωτική ασφάλιση θα συνεχίσει να είναι απαραίτητη.

Ποιες είναι οι προτάσεις – θέσεις της ΕΑΕΕ για το ρόλο της 
Ιδιωτικής Ασφάλισης στο τομέα των φυσικών καταστροφών;

Α.Σ.: Πάγια θέση μας αποτελεί ότι η ιδιωτική ασφάλιση έχει 
ενεργό ρόλο στον τομέα των φυσικών καταστροφών. Αυτό 
βέβαια, μέσα από την σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα που θεωρούμε ότι είναι η αναγκαία συνθήκη για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών των φυσικών καταστροφών.

Σε όλον τον αναπτυγμένο κόσμο – καθόσον το μέγεθος των 
ζημιών μπορεί να είναι τεράστιο – προωθούνται λύσεις συ-
νεργασίας  Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), οι οποί-
ες αναδεικνύουν τους συμπληρωματικούς ρόλους Κράτους 
και αγοράς και μπορούν να αποδειχθούν επωφελείς και για 
τις δύο πλευρές. Το κράτος απαλλάσσεται από αιφνίδιες και 
υψηλές εκταμιεύσεις που ουσιαστικά επιβαρύνουν τον μέσο 
φορολογούμενο και ενέχουν πολιτικό κόστος. Παράλληλα, 
η ασφαλιστική αγορά μπορεί να φανεί ιδιαιτέρως χρήσιμη 
εξαιτίας της τεχνογνωσίας και της βαθιάς γνώσης της στην 
αντιμετώπιση των ζημιών. 

Το ζήτημα της υποχρεωτικής ασφάλισης έναντι των φυσι-
κών καταστροφών απασχολεί την ασφαλιστική αγορά επί 
σειρά ετών.  Όπως γνωρίζετε, η ΕΑΕΕ μέσω της αρμόδιας 
Επιτροπής Περιουσίας είχε ήδη επεξεργαστεί και διατυπώ-
σει ολοκληρωμένη πρόταση για την δημιουργία εθνικού συ-
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στήματος χρηματοδότη-
σης ζημιών από σεισμό, 
ως βάση συζητήσεων με 
τους φορείς της Πολιτεί-
ας και τελικό σκοπό την 
καθιέρωση ενός υπο-
χρεωτικού συστήματος 
ασφάλισης κατοικιών για 
τον κίνδυνο του σεισμού.

Στο πλαίσιο υλοποίησης 
της προσπάθειας αυτής, 
η ΕΑΕΕ, εκμεταλλευόμε-
νη την συγκύρια έντα-
ξης της χώρας μας στο 
πρόγραμμα χρηματοδό-
τησης και αξιοποίησης 
των πόρων του Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, έχει ήδη από 
τον Οκτώβριο του 2020 καταθέσει την πρότασή της για 
υποχρεωτική ασφάλιση κατοικιών στα αρμόδια Κυβερνητι-
κά στελέχη, αρχής γενομένης από τον κίνδυνο του σεισμού, 
αλλά με πρόθεση επέκτασης και στις λοιπές φυσικές κατα-
στροφές όπως πλημμύρα και δασικές πυρκαγιές. Η πρόταση 
της ΕΑΕΕ έχει ως βασικό στοιχείο την σύμπραξη του δημο-
σίου με τον ιδιωτικό τομέα και αφορά συγκεκριμένα είδη 
κατοικιών, συγκεκριμένες καλύψεις, τετραγωνικά, ορισμένο 
τρόπο υπολογισμού καταβολής της αποζημίωσης κτλ. Με 
την υιοθέτησή της, η Πολιτεία θα απαλλαγεί από ένα υπέρ-
μετρο οικονομικό βάρος για να επικεντρωθεί στην άμεση 
στήριξη των θυμάτων (κοινωνική πρόνοια) και στην αποκα-
τάσταση των βασικών υποδομών.

Παράλληλα με τη δράση αυτή, η ΕΑΕΕ έχει ζητήσει να δο-
θούν φορολογικά κίνητρα στους πολίτες για την ασφάλιση 
των κατοικιών τους έναντι των φυσικών καταστροφών, 
ανεξαρτήτως εφαρμογής της πρότασης περί καθιέρωσης 
της υποχρεωτικότητας στην ασφάλιση κατοικιών, πρόταση 
που είχε εξαγγείλει η Κυβέρνηση στη Γενική Συνέλευση της 
ΕΑΕΕ τον Φεβρουάριο 2020, αλλά δεν έχει ακόμη υλοποι-
ηθεί. 

Από τις έως σήμερα επαφές μας θεωρούμε ότι η Πολιτεία 
αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο και την λειτουργία της ιδι-
ωτικής ασφάλισης. Επιπλέον αντιλαμβάνεται τα πολλαπλά 
οφέλη που θα προκύψουν με τις προτάσεις μας. Απαιτείται 
να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να καταλήξουμε στη 
συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για αυτό το τόσο 
κρίσιμο θέμα όσο το δυνατόν ταχύτερα. 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική αποτελεί μία από τις παλαιότερες 
ασφαλιστικές εταιρίες της χώρας μας με μακρά ιστορία 57 
ετών στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Γνωστή για την εξει-
δίκευσή της στους εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους 
αλλά και για τη δυναμική της παρουσία στους λοιπούς κλά-
δους ασφάλισης, έχει αναπτύξει ένα ευρύ αλλά επιλεγμένο 
δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια 
η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική δίνει προβάδισμα στη νέα γενιά, η 
οποία φέρει μία νέα πνοή στις δραστηριότητες της, επενδύ-
οντας σε καινοτόμες ιδέες σε συνάρτηση πάντα με τη συσ-
σωρευμένη εμπειρία που καθιστά άλλωστε σήμα κατατεθέν 
της εταιρίας.

Ο Χρήστος, ο Παύλος και ο Κωνσταντίνος Αχής ανοίγουν 
τα χαρτιά τους στο “The Insurer” και μοιράζονται μαζί μας 
τα μελλοντικά σχέδια και τους στόχους της εταιρίας καθώς 
και τα μυστικά της επιτυχημένης πορείας της. Παραμένοντας 
πάντα πιστή στους τρεις βασικούς πυλώνες που διέπουν τη 
λειτουργία της, την αξιοπιστία το ήθος και τη τεχνογνωσία, 
η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική συγκαταλέγεται σταθερά ανάμεσα 
στις υγιέστερες επιχειρήσεις 
του ασφαλιστικού κλάδου 
στη χώρα μας με το δείκτη 
Φερεγγυότητας της να δια-
μορφώνεται σε 211,78%  για 
το 2020.

Η Ορίζων Ασφαλιστική κλεί-
νει αισίως 57 έτη παρουσίας 
στην ελληνική ασφαλιστική 
αγορά. Ποια θεωρείτε πως 
είναι εκείνα τα χαρακτηρι-
στικά που καθιστούν την 
εταιρία μία από τις παραδο-
σιακές και σταθερές δυνά-
μεις της αγοράς;

Κ.Α.: Βασικά συστατικά της 
διαχρονικότητας μας είναι 
η πιστή τήρηση των αρχών 
μας και η φερεγγυότητα 
που μας χαρακτηρίζουν και 
έχουν κερδίσει την εμπιστο-
σύνη των πελατών αλλά και 
των συνεργατών μας. Είμα-

στε μια ελληνική οικογενειακή εταιρία, με αμεσότητα στην 
επαφή και την εξυπηρέτηση, ευελιξία και κατανόηση των 
καθημερινών αναγκών των ανθρώπων μας.

Επιπλέον, η γρήγορη και δίκαιη αποζημίωση των πελατών 
μας, από τον μικρότερο έως τον μεγαλύτερο κίνδυνο, παίζει 
σημαντικό ρόλο στην εδραίωση μας στην συνείδηση των 
ανθρώπων που συναλλάσσονται μαζί μας, ως ενός αξιόπι-
στου οργανισμού που τη στιγμή που τον έχουν ανάγκη στέ-
κεται στο ύψος των περιστάσεων. 

Κλείνοντας, πολύ σημαντικό γεγονός σε όλη μας την ιστο-
ρική διαδρομή είναι ότι οι βασικοί χρηματοοικονομικοί μας 
δείκτες κάθε χρόνο βελτιώνονται, ο δείκτης φερεγγυότητας 
μας είναι διαχρονικά στους 3-4 υψηλότερους της αγοράς 
και η εταιρία εμφανίζει σταθερή κερδοφορία σε όλες τις 
χρήσεις από ιδρύσεως της, γεγονός που μας δίνει δύναμη 
και μας γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον μας.

Στη συνείδηση του κόσμου η Ορίζων Ασφαλιστική είναι συν-
δεδεμένη με την ασφάλιση μεγάλων εμπορικών και βιομη-

ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική: 
«Βασικά συστατικά της 
διαχρονικότητάς μας είναι η πιστή 
τήρηση των αρχών μας 
και η φερεγγυότητα»

χανικών κινδύνων. Η συγκεκριμένη εξειδίκευση ήταν ηθε-
λημένη με την πάροδο των ετών;  Ήταν μία επιχειρηματική 
απόφαση να ειδικευθείτε στους συγκεκριμένους κινδύνους;

Κ.Α.: Είναι γεγονός ότι η εταιρία έχει συνδέσει το όνομα 
της με τον κλάδο περιουσίας και την ασφάλιση εκ των με-
γαλύτερων βιομηχανικών και εμπορικών κινδύνων της χώ-
ρας. Το ορθολογικό underwriting, οι άρτιες αντασφαλιστι-
κές μας συμβάσεις, η συμμετοχή σε μεγάλες ζημιές, έχουν 
δημιουργήσει μια συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση, η 
οποία περνάει από γενιά σε γενιά.

Η στόχευση στον συγκεκριμένο κλάδο ξεκίνησε από τον 
παππού μας τον κ. Χρήστο Αχή που ίδρυσε την εταιρία το 
1964 και ήταν αμιγώς επιχειρηματική. Οι συνεργασίες της 
εταιρίας στις δεκαετίες του 1970, 1980 & 1990 με πολυ-
εθνικούς ομίλους του εξωτερικού, κάτι το οποίο για την 
εποχή εκείνη ήταν πρωτοπόρο, έφερε ιδιαίτερη εξειδίκευση 
και άνοιξε τον δρόμο για την ασφάλιση των μεγαλύτερων 
βιομηχανικών ομίλων της χώρας. Στις επόμενες δεκαετίες 
η εταιρία στρατηγικά εισχώρησε στο Bancassurance για 
αρκετά χρόνια. Σήμερα συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε τον 
κλάδο περιουσίας, παρόλες τις δυσκολίες των τελευταίων 
ετών και την κατάσταση που ζούμε εδώ και έναν χρόνο με 
την πανδημία και βρισκόμαστε σε μια διαρκή αναζήτηση 
μελλοντικών ασφαλιστικών ευκαιριών.

Πώς είναι η επαγγελματική συμβίωση μεταξύ σας; Είναι εύ-
κολο να υπάρχει ξεκάθαρος διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων 

και των ευθυνών σας; Οι στόχοι και η 
κατεύθυνση της εταιρίας θα αλλάξουν 
όσον αφορά στα προϊόντα, τη σχέση με 
τα παραδοσιακά δίκτυα και την ευρύτερη 
λειτουργία της;

Π.Α.: Θεωρώ πως η ομαλή συμβίωση 
των τριών μας, μαζί με τους πρεσβύτε-
ρους της οικογενείας, αποτελεί ένα πε-
τυχημένο μίγμα, πολυετούς εμπειρίας 
και τεχνογνωσίας με νέες ιδέες για την 
προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Η προ-
στιθέμενη αξία αυτής της δημιουργικής 
συνύπαρξης εξασφαλίζουν την σταθερά 
ανοδική πορεία και εξέλιξή μας.

Όσον αφορά εμάς ως Τρίτη γενιά, στο 
μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς έχουμε 
φροντίσει να υπάρχει σαφής διαχωρι-
σμός αρμοδιοτήτων, με απώτερο σκοπό 
τη ταχύτητα, την ευελιξία και την προ-
σαρμοστικότητα σε κάθε μεμονωμένο 
case.

Ως προς το τελευταίο σκέλος της ερώ-
τησης, η Ορίζων Ασφαλιστική θα συνε-
χίσει να κατέχει σημαντική θέση στους 
βιομηχανικούς κινδύνους, ενισχύοντας 
παράλληλα όλο και πιο εντατικά το δί-
κτυο συνεργατών της ανά την Ελλάδα, 
με γνώμονα τη διατήρηση ενός ποιοτι-
κού χαρτοφυλακίου. Σίγουρα, είναι ένας 
διαρκής και δύσκολος αγώνας για την 
Ορίζων, ο οποίος ωστόσο δεν χωράει 
εκπτώσεις. Ταυτόχρονα, είμαστε πάντα 
έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε σε νέες προ-

κλήσεις και προϊόντα, όπως είναι ο τομέας των ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας.

Τα τελευταία χρόνια επενδύετε στην ανάπτυξη των δραστηρι-
οτήτων σας εκτός Αττικής. Πριν μερικά χρόνια ξεκινήσατε το 
υποκατάστημά σας στην Λάρισα και μετέπειτα το υποκατά-
στημα στην Θεσσαλονίκη. Πόσο εύκολο είναι να αναπτύξεις 
εργασίες στις επαρχιακές πόλεις, ειδικά όταν ως εταιρία ειδι-
κεύεσαι σε ειδικούς κινδύνους;

Χ.Α.: Μια εταιρία σαν την ΟΡΙΖΩΝ, που επί δεκαετίες ήταν 
εστιασμένη στη διαχείριση μόνο μεγάλων και ιδιαίτερων 
κινδύνων από συγκεκριμένα κανάλια πρόσκτησης, σαφέ-
στατα και δυσκολεύτηκε κατά τη διάρκεια της μετάβασης. 
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Για εμάς, ήταν μια διαρκής διαδικασία εκμάθησης και ανα-
προσαρμογής του επιχειρηματικού μας μοντέλου, που έπρε-
πε να συνδυάσει όλα αυτά τα θετικά στοιχεία της ταυτότη-
τας μας που μας χαρακτήρισαν τις προηγούμενες δεκαετίες 
και να τα παντρέψει με τις πραγματικές ανάγκες της νέας 
αυτής αγοράς που απευθυνθήκαμε. 

Με την πάροδο των πρώτων ετών και όλες τις «παιδικές 
ασθένειες» που αντιμετωπίσαμε, βρήκαμε κατάλληλους και 
έμπιστους ανθρώπους, που ήταν σε θέση να ακολουθήσουν 
το όραμα μας, την εταιρική κουλτούρα και τους επιχειρημα-
τικούς μας στόχους, και πλέον η εταιρία κάθε χρόνο στοχεύ-
ει υψηλότερα σε όλα τα επίπεδα.

Η πανδημία που διανύουμε σας επηρέασε ως εταιρία; Κατά 
πόσο άλλαξαν τα εταιρικά σας σχέδια λόγω των πρωτόγνω-
ρων συνθηκών; Ποιοι είναι οι άμεσοι στόχοι σας για το έτος 
που διανύουμε;

Π.Α.: Το 2020 έκλεισε για την εταιρία μας πετυχαίνοντας 
ισχυρές οικονομικές και εμπορικές επιδόσεις, παρά τις 
πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώσαμε εν μέσω της πανδη-
μίας Covid-19. Είναι γεγονός πως η πανδημία μας ώθησε 
ταχύτερα προς τον ψηφιακό μας μετασχηματισμό, δίνοντας 
έμφαση σε νέα εργαλεία προς εργαζόμενους και συνεργάτες. 
Επενδύουμε πλέον συστηματικά στον εκσυγχρονισμό των 
υπηρεσιών μας καθώς και σε νέες ψηφιακές πλατφόρμες. 
Μάλιστα η πορεία αυτή είναι δυναμική, καθώς δουλεύουμε 
διαρκώς πάνω στην εξέλιξη των τεχνολογιών μας, ώστε να 
παρέχουμε την μέγιστη δυνατή και ποιοτική πληροφορία 
στο δίκτυό μας.

Το νέο έτος ήδη παρατηρούμε σημαντική ενίσχυση των πα-
ραγωγικών μας δεικτών και μας βρίσκει έτοιμους και θω-
ρακισμένους στο έπακρο να ανταποκριθούμε σε κάθε πρό-
κληση. Άμεση προτεραιότητα για το 2021 είναι η περαιτέρω 
διεύρυνση του δικτύου μας, η διατήρηση ενός ποιοτικού 
επενδυτικού χαρτοφυλακίου και η τεχνική μας εξέλιξη στην 

ασφάλιση Α.Π.Ε. Επιπροσθέτως, παραμένει πάγια για εμάς 
προτεραιότητα η διατήρηση στη συνείδηση πελατών-συ-
νεργατών, ως ένα παράδειγμα υγιούς ελληνικής εταιρίας, με 
υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, επαγγελματισμό και σοβαρό-
τητα στις εργασίες της, η οποία δεν υστερεί σε τίποτα από 
έναν πολυεθνικό παίκτη.

Πολλές φορές δε δίνουμε την πρέπουσα σημασία στην κε-
φαλαιακή επάρκεια που ανακοινώνουν οι ασφαλιστικές εται-
ρίες. Η Ορίζων Ασφαλιστική αποτελεί παράδειγμα προς μί-
μηση όσον αφορά τα συγκεκριμένα νούμερα. Ποια θεωρείτε 
πως είναι τα κριτήρια που θα πρέπει να έχει υπόψη του ένας 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής πριν επιλέξει με ποιες εταιρί-
ες θα συνεργαστεί;  Αντίστοιχα πιστεύετε ότι ο καταναλωτής 
έχει καταλάβει την ύπαρξη των δεικτών φερεγγυότητας και 
είναι σε θέση να τους αξιολογήσει;

Π.Α.: Είναι γεγονός πως δίνουμε μεγάλη προσοχή στην 
διατήρηση των δεικτών φερεγγυότητας σε υψηλά επίπεδα. 
Είναι κάτι με το οποίο η εταιρία λειτουργεί από την γέννη-
σή της, πολλά χρόνια πριν την θέσπιση του Solvency II. Αν 
ανατρέξει κανείς στους δείκτες SCR & MCR είναι εύκολο να 
αντιληφθεί την υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρίας 
μας, απόρροια σωστής διαχείρισης, προσεκτικής και σταδι-
ακής ενίσχυσης των μεγεθών μας.  Έτσι, παρά τις δυσκολίες 
του 2020, η Ορίζων Ασφαλιστική απορρόφησε τους κραδα-
σμούς της πανδημίας, παρουσιάζοντας ανθεκτικότητα και 
δυναμική που μας επιτρέπει να βλέπουμε μπροστά με αι-
σιοδοξία.

Η ορθολογική δραστηριότητα και η φερεγγυότητα μιας 
ασφαλιστικής εταιρίας πρέπει να είναι το ελάχιστο προα-
παιτούμενο για έναν διαμεσολαβητή, κατά την επιλογή των 
εταιριών που επιθυμεί να εντάξει στις συνεργασίες του. Δεν 
πρέπει να είναι όμως και το μοναδικό. Αμεσότητα στην επι-
κοινωνία, ευελιξία και σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού είναι τα 
στοιχεία που εγγυώνται μακροχρόνιες συνεργασίες.

Από την μεριά του το καταναλωτικό κοινό δυστυχώς δεν 
έχει «εκπαιδευτεί» στο να εστιάζει στους δείκτες φερεγγυ-
ότητας και είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει τόσο τις 
εταιρίες όσο και τους διαμεσολαβητές. Και εκεί ακριβώς εί-
ναι ο ουσιώδης και προστατευτικός ρόλος του ασφαλιστή, 
στο να καθοδηγήσει τον πελάτη του στην καλύτερη δυνατή 
λύση, όχι μόνο με γνώμονα το κόστος ασφάλισης αλλά και 
με του ποιοτικούς δείκτες κάθε εταιρίας.

Η εταιρία σας κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχει διοργα-
νώσει μία σειρά επιμορφωτικών webinars για τους συνεργά-
τες της. Πώς σκοπεύετε να συνεχίσετε τις εκπαιδευτικές σας 
δράσεις στην μετά covid εποχή;

Χ.Α: Η διαρκής εκπαίδευση κατά την άποψη μου είναι στά-
ση ζωής. Εμείς οι ίδιοι κάθε μέρα προσπαθούμε να εκπαι-
δευόμαστε και να ενημερωνόμαστε για οτιδήποτε θα βελ-
τιώσει τη δουλειά μας, τον τρόπο που επικοινωνούμε και  
σκεφτόμαστε ακόμα και τον ίδιο μας το χαρακτήρα. 

Επομένως, η διαρκής επιμόρφωση των συνεργατών μας 
είναι μια εξελικτική διαδικασία που δεν έχει συγκεκριμέ-
νο χρονικό ορίζοντα. Είναι μέρος της κουλτούρας μας και 
προσπαθούμε να την εξελίσσουμε και να την προσφέρουμε 
απλόχερα στους ανθρώπους μας.

Σε αντίθεση με την πολιτική πολλών ασφαλιστικών εταιριών 
συνεχίζετε εμπράκτως να στηρίζετε τον ασφαλιστικό διαμε-
σολαβητή και να απέχετε από επενδύσεις σε direct πλατφόρ-
μες απευθείας πωλήσεων. Ποια είναι η άποψή σας επί του 
θέματος; Είναι μία συνειδητή επιλογή της εταιρίας ή απλά 
δεν παρουσιάστηκε η κατάλληλη ευκαιρία προκειμένου να 
εκμεταλλευθείτε το συγκεκριμένο κανάλι διανομής;

Χ.Α: Σαφέστατα και είναι μια συνειδητή επιλογή η αποχή 
από τις πλατφόρμες απευθείας πωλήσεων. 

Η λογική μας είναι πολύ απλή. Πέρα από το προφανές ότι 
θέλουμε με κάθε τρόπο η σχέση μας με τους συνεργάτες μας 
να είναι άριστη και δεν θα θέλαμε να αισθάνονται ότι αμφι-
σβητούμε τη δουλειά τους με τη συμμετοχή μας σε τέτοιου 
είδους πλατφόρμες, θεωρούμε (με βάση συγκεκριμένες με-
λέτες) ότι το κοινό που απευθύνονται οι πλατφόρμες συ-
γκριτικών τιμολογήσεων δεν είναι στόχος για εμάς, καθώς 
η πιστότητα που έχει στις εταιρίες είναι πολύ χαμηλή και 
εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την τιμή. Δεν είναι μέ-
ρος του στρατηγικού μας σχεδίου να μπούμε σε μια «αρένα 
πολέμου τιμών», που κανένα άλλο χαρακτηριστικό των υπη-
ρεσιών μας δεν παίζει ρόλο και για να επιβιώσεις πρέπει να 
είσαι ή να δείχνεις ο οικονομικότερος. 
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Ο Νίκος Γεώργιος είναι 34 χρονών και έχει καταγωγή από το 
Λιβαδερό Κοζάνης. Εργάζεται ως Ασφαλιστικός Πράκτορας, 
είναι ιδιοκτήτης δύο ασφαλιστικών πρακτορείων στην περι-
οχή της Κοζάνης και συνεργάζεται με πολλές ασφαλιστικές 
εταιρίες. Έχει κάνει σπουδές στη λογιστική και στα χρημα-
τοοικονομικά και είναι πιστοποιημένος ασφαλιστικός δια-
μεσολαβητής από την Τράπεζα της Ελλάδος. Έχει ασχοληθεί 
πολλά χρόνια με τον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης, έχει 
υπάρξει μέλος επιτρόπων, ομάδων εργασίας, πρωτοβουλιών 
του δικτύου αγροτικής ανάπτυξης και της Γενικής Διεύθυν-
σης Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής 
επιτροπής στις Βρυξέλλες. Από τον Φεβρουάριο του 2020 
έχει εκλεγεί Πρόεδρος του Ιστορικού Σωματείου Ανεξάρτη-
των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Δυτικής Μακεδονίας 
«Ο Άγιος Χριστόφορος».

Κύριε Νίκο, καταρχάς θα θέλαμε να μας πείτε μερικά λόγια 
για τη συμμετοχή σας στο Σωματείο Ανεξάρτητων Ασφαλι-
στικών Διαμεσολαβητών Δ. Μακεδονίας, πώς αποφασίσατε 
να ασχοληθείτε με τα κοινά του ασφαλιστικού κλάδου; 

Ν.Γ.: Πρώτα απ’ όλα σας ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη 
και για τη τιμή που μου κάνετε να τη συμπεριλάβετε στη 
θεματολογία του περιοδικού σας. Η συμμετοχή μου στο Σω-
ματείο ξεκίνησε αρχικά ως μέλος κατά την έναρξη της επαγ-
γελματικής μου δραστηριότητας ως ασφαλιστικός διαμεσο-
λαβητής. Στη συνέχεια, έθεσα υποψηφιότητα στις εκλογές 
του Σωματείου για μέλος του Δ.Σ, ενώ το Φεβρουάριο του 
2020 εξελέγη Πρόεδρος του Σωματείου και κατέχω αυτήν 
τη θέση έως και σήμερα. Αρχικά αποφάσισα να ασχοληθώ 
με τα κοινά του κλάδου, επειδή ένιωσα έτοιμος να το κάνω, 
έχοντας αποκομίσει σημαντικές εμπειρίες σε μια μακρόχρο-
νη πορεία μέσα από τη συμμετοχή σε φορείς Εθνικούς και 
Ευρωπαϊκούς και θεώρησα ότι με τη συμμετοχή μου μπορώ 
να βοηθήσω. Ο άνθρωπος είναι όν κοινωνικό και πολιτικό 
κατά τον Αριστοτέλη και οφείλουμε όλοι να συμμετέχουμε 
στα κοινά. Η ικανότητα μας αυτή είναι ένα μεγάλο εργαλείο 
στα χέρια μας και μπορεί να βοηθήσει την επαγγελματική 
δραστηριότητα και τη ζωή μας. Μία πρόταση, μία ιδέα και 
ένα κίνητρο είναι ικανά να παρακινήσουν ένα σύνολο αν-
θρώπων να δράσει και να υιοθετήσει νέα σχέδια και προο-
πτικές. Πάντα πίστευα και το είδα και στην πράξη ότι μέσα 
από συλλογική προσπάθεια μπορούμε να πετύχουμε πολ-
λούς στόχους.

Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
η ασφαλιστική διαμεσολάβηση στην περιοχή σας; Πώς βίωσε 
επαγγελματικά την περίοδο του παρατεταμένου lockdown; 

Ν.Γ.: Η Ασφαλιστική διαμεσολάβηση στην περιοχή μας 
αντιμετωπίζει προβλήματα που είναι κοινά σε όλη την Ελ-
λάδα όπως η υψηλή φορολογία, η απουσία ισχυρών φο-
ρολογικών κινήτρων για ασφάλειες ζωής και υγείας και ο 
ανταγωνισμός από τα εναλλακτικά κανάλια διανομής και 
κυρίως από τις τράπεζες (bancassurance). Η χαμηλή ασφα-
λιστική συνείδηση του πληθυσμού θεωρείται ένα επίσης 
πολύ σημαντικό πρόβλημα. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακε-
δονίας ήταν η πρώτη που μπήκε στο μέτωπο της πανδημί-
ας, η οποία ασφαλώς είχε σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο 
στους κατοίκους της περιοχής. Παρόλο που οι επιχειρήσεις 
μας δεν έκλεισαν, επηρεάστηκαν αρκετά με σημαντικότερα 
προβλήματα τις μειώσεις στην παραγωγή νέων ασφαλιστη-
ρίων συμβολαίων και στις ανανεώσεις των ήδη υπαρχό-
ντων.

Πρόσφατα, οι επαφές σας με το οικείο Επιμελητήριο καθώς 
και με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είχαν ως αποτέ-
λεσμα οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές να συμπεριληφθούν 
σε ακόμη ένα σημαντικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Δεν είναι όμως 
μόνο αυτό, έχετε καταφέρει να συμπεριλάβετε τον κλάδο στην 
περιφέρειά σας και σε άλλα προγράμματα. Μιλήστε μας για 
αυτή την επιτυχία σας ως Σύνδεσμος. 

Γιώργος Νίκος: 
«Μέσα από τη συλλογική 
προσπάθεια μπορούμε να 
πετύχουμε τους στόχους μας»
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Ν.Γ.: Κατά την διάρκεια της πανδημίας, η οικονομική στή-
ριξη των επιχειρήσεων θεωρήθηκε αναγκαία, έτσι το Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε συνεργασία με πολλές 
Περιφέρειες της χώρας όπως και με την Περιφέρεια Δυτι-
κής Μακεδονίας ξεκίνησαν να σχεδιάζουν προγράμματα 
(ΕΣΠΑ) στήριξης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον 
Covid-19. Ο κλάδος μάς λόγω ενός τεχνοκρατικού προβλή-
ματος δεν συμπεριλήφθηκε στις πρώτες προσκλήσεις των 
προγραμμάτων σε πολλές Περιφέρειες της χώρας, όπως και 
στην δική μας. Από την πρώτη στιγμή ως Πρόεδρος του Σω-
ματείου μαζί με το Δ.Σ κάναμε όλες τις απαραίτητες ενέργει-
ες και τελικά πετύχαμε την ένταξη του κλάδου μας, σε δύο 
νέα προγράμματα. Το πρώτο Πρόγραμμα ονομάζεται «Στή-
ριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις 
που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική 
Μακεδονία» και ανέρχεται στο ποσό των 5.000.000,00 € 
και το δεύτερο «Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μα-
κεδονία» ανέρχεται στο ποσό των 5.500.000,00 €. Η ένταξη 
στα προγράμματα έγινε με τη στήριξη και την πολύ καλή 
συνεργασία του Σωματείου μας με την Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας, με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
όπως και με την ΠΟΑΔ που από την πρώτη στιγμή βρέθηκε 
στο πλευρό μας, στηρίζοντας το αίτημα μας.

Έχετε εικόνα της συμμετοχής των συναδέλφων σε αυτά τα 
προγράμματα; Δηλαδή, πέραν του γεγονότος ότι καταφέρα-
τε να εντάξετε τον κλάδο στα προαναφερθέντα προγράμματα 
που προκηρύχθηκαν στην περιφέρειά σας, έχετε κάποια ει-
κόνα της συμμετοχής σε αυτά; 

Ν.Γ.: Καταρχάς να σας ενημερώσω ότι οι αιτήσεις έληξαν 
στις 31 Μαρτίου (και για τα δύο προγράμματα), οπότε από 
μέρα σε μέρα θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα των αποτε-
λεσμάτων. Τα μηνύματα πάντως που λαμβάνουμε ως τώρα 
είναι θετικά.

Πείτε μας λίγα λόγια για το Σωματείο Ανεξάρτητων Ασφα-
λιστικών Διαμεσολαβητών Δ. Μακεδονίας, πότε ιδρύθηκε, 
ποιο είναι μέχρι στιγμής το πιο σημαντικό έργο του και ποια 
τα σχέδιά σας για το προσεχές μέλλον; 

Ν.Γ.: Το Σωματείο μας ιδρύθηκε το έτος 1988 με έδρα την 
Κοζάνη με την ονομασία «Σωματείο Ανεξάρτητων Ασφαλι-
στικών Διαμεσολαβητών Δυτικής Μακεδονίας, Ο Άγιος Χρι-
στόφορος». Έχει μέλη ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές από 
όλη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και είναι μέλος 
της ΠΟΑΔ. Το Σωματείο μας προασπίζεται πολλά χρόνια 
τον κλάδο μέχρι και σήμερα και το σημαντικότερο έργο του 
είναι η αδιάλειπτη στήριξη των ασφαλιστικών διαμεσο-
λαβητών αλλά και πρόσφατα η επιτυχής ένταξη τους στα 
προγράμματα ΕΣΠΑ. Έχουμε σχέδια και ιδέες για το μέλλον, 
προσανατολιζόμαστε όμως περισσότερο στην προβολή της 
σημασίας του έργου του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και 
στην προώθηση του αγαθού της ασφάλισης, ώστε να ενι-
σχύσουμε την ασφαλιστική συνείδηση των πολιτών.
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Γιατί οι ασφαλιστικές πρέπει να 
είναι προετοιμασμένες για τις 
οικολογικές προκλήσεις;

Οι παγκόσμιοι ασφαλιστικοί ρυθμιστές ενθαρρύνουν τον 
κλάδο να βελτιώσει τα αντανακλαστικά του ως προς τη δι-
αχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων που σχετίζο-
νται με την κλιματική αλλαγή, γεγονός εξαιρετικά θετικό για 
την ασφαλιστική βιομηχανία, σύμφωνα με την έκθεση της 
Moody’s Investors Service.

Ο στενότερος κανονιστικός έλεγχος των κλιματικών κινδύ-
νων πρόκειται να ωφελήσει τους ασφαλιστές, δίνοντας την 
απαραίτητη ώθηση στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ώστε 
να αξιολογούν καλύτερα τις προκλήσεις και να παρακολου-
θούν τις απειλές που σχετίζονται με το κλίμα. Επιπλέον θα 
λειτουργήσει υποστηρικτικά, διευκολύνοντας την επιλογή 
επενδύσεων, καθώς επικερδείς τομείς στους οποίους σή-
μερα επενδύουν ενδεχομένως στο μέλλον να εξασθενίσουν, 
εξαιτίας της αυξημένης παραγωγής άνθρακα που απαιτούν 
οι εργασίες τους.

«Η εξακρίβωση των προκλήσεων που σχετίζονται με το κλί-
μα θα βοηθήσει τους ασφαλιστές να μετρήσουν, να αξιολο-
γήσουν και να διαχειριστούν τις μελλοντικές προκλήσεις, 
συμβάλλοντας στην άμεση προσαρμογή τους στα νέα δεδο-
μένα που θα επιφέρουν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλα-

γής», αναφέρει ο Brandan Holmes, VP-Sr Credit Officer της 
Moody’s Investors Service. «Θα τους ενθαρρύνει επίσης να 
εξετάσουν τους κλιματικούς κινδύνους και τη βιωσιμότητα 
πιο αυστηρά επηρεάζοντας τις επενδυτικές και αναδοχικές 
αποφάσεις τους, βελτιώνοντας τη συνολική τους διαχείριση 
μελλοντικών κρίσεων.»

Επιπλέον, οι ρυθμιστικές αρχές επιδιώκουν να μετακινή-
σουν τους ασφαλιστές προς μια πιο αυστηρή και στοχευ-
μένη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με τις ευρω-
παϊκές αρχές να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτών των 
προσπαθειών. Σύμφωνα με το Moody’s, αναμένουν ολοένα 
και περισσότερο από τους ασφαλιστές να αναπτύξουν μια 
διαδικασία ενσωμάτωσης εκτιμήσεων σχετικά με τους οι-
κολογικούς κινδύνους στις στρατηγικές τους, έχοντας συ-
γκεκριμένα σχέδια για την προσαρμογή των επιχειρήσεών 
τους σε προκλήσεις που σχετίζονται με το κλίμα. Μάλιστα, 
φαίνεται να αναθέτουν στους ασφαλιστές συγκεκριμένες 
ευθύνες και σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων για τη δι-
αχείριση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής, ενσωμα-
τώνοντας σενάρια για την άμεση κάλυψη των μελλοντικών 
αναγκών.
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H Amazon μπαίνει 
στην αγορά της ασφάλισης 
με νέα συνεργασία

Έξαρθρώθηκε σπείρα 
εξαπάτησης ασφαλιστικών 
εταιριών με κλοπές 
πολυτελών αυτοκινήτων

Kυβερνοεπιθέσεις στις 
υπηρεσίες email της Mi-
crosoft θα προκαλέσουν 
νέο κύμα ασφαλιστικών 
αποζημιώσεων

H Generali εξετάζει εξαγορά 
ύψους 2 δισ. ευρώ 
στη Ρωσία

ΝΝ: Η ζωή είναι πάντα 
μπροστά

Οι ασφαλιστικές αρνούνται 
να καλύψουν την αγορά 
κρυπτονομισμάτων παρά 
την αυξανόμενη ζήτησηΟ γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon.com μπαί-

νει στο παιχνίδι της ασφαλιστικής αγοράς μέσω μιας νέας 
συνεργασίας με την εταιρία ψηφιακής ασφάλισης Next 
Insurance. Μέσω της συνεργασίας, τα μέλη του Amazon 
Business Prime μπορούν να λάβουν μια προσφορά για 
ασφάλιση μικρών επιχειρήσεων από την Next Insurance. 
Τα μέλη της Business Prime μπορούν επίσης να αγοράσουν 
αμέσως γενική ευθύνη, επαγγελματική ευθύνη, αποζημίω-
ση εργαζομένων, εμπορικά αυτοκίνητα, καθώς και ασφάλι-
ση εργαλείων και εξοπλισμού από την ασφαλιστική εταιρία.

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εξαπάτησης ασφαλιστικών εταιρι-
ών με κλοπές πολυτελών αυτοκινήτων. Τα μέλη της σπείρας 
οργάνωναν εικονικές κλοπές, αποσυναρμολογούσαν τα αυ-
τοκίνητα και μετέφεραν τα μηχανικά τους μέρη σε αποθή-
κη στη Μεταμόρφωση. Τα μέλη της σπείρας γνώριζαν τους 
«στόχους» τους και προχωρούσαν στην κλοπή των οχημά-
των, με σκοπό να λάβουν την αποζημίωση από τις ασφαλι-
στικές εταιρίες, αλλά και να πουλήσουν τα εξαρτήματα των 
οχημάτων στη μαύρη αγορά.

Η CyberCube προειδοποιεί τον ασφαλιστικό κλάδο για το 
ενδεχόμενο υψηλών αποζημιώσεων που σχετίζονται με 
κυβερνοεπιθέσεις στους διακομιστές που εκτελούν τις 
υπηρεσίες email της Microsoft. Οι επιθέσεις, οι οποίες θε-
ωρείται ότι πραγματοποιήθηκαν από Κινέζους κρατικούς 
χάκερ, εκμεταλλεύτηκαν ευπάθειες στους διακομιστές του 
Microsoft Exchange για να επιτρέψουν την τοποθέτηση κα-
κόβουλου κώδικα. Ο κώδικας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
ransomware, κατασκοπεία ή ανακατεύθυνση πόρων συστή-
ματος για τον εντοπισμό και κατάσχεση κρυπτονομισμάτων 
για λογαριασμό των εγκληματιών.

Ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός όμιλος της Ιταλίας, βρίσκεται 
σε συζητήσεις για μια εξαγορά στη Ρωσία αξίας περίπου 2 
δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με άρθρο της Il Sole 24 
Ore. Η εφημερίδα αναφέρει ότι η Generali εξετάζει την εξα-
γορά μιας εταιρίας που δραστηριοποιείται κυρίως στον κλά-
δο ασφάλισης ζημιών, ενώ ως πιθανοί στόχοι για τον ιτα-
λικό κολοσσό θεωρούνται οι VTB Insurance, Rosgosstrakh 
και RESO-Garantia, με τη τελευταία σύμφωνα με πληροφο-
ρίες να είναι η επικρατέστερη.

Η νέα διαφημιστική ταινία της ΝΝ Hellas για το 2021 συ-
νεχίζει την καμπάνια «Η Ζωή Είναι Πάντα Μπροστά». Φέ-
τος, παρακολουθούμε την αληθινή ιστορία της Αφροδίτης, 
η οποία από το ρόλο της δασκάλας αντιμετωπίζει με αισιο-
δοξία τις προκλήσεις της εποχής, συνεχίζοντας να στηρίζει 
έστω και από απόσταση, τα όνειρα των μικρών μαθητών 
της. Γιατί γνωρίζει πως, όταν έχεις κάποιον να σε στηρίζει, 
η ζωή είναι πάντα μπροστά.

Η περιορισμένη προστασία, οι εύθραυστες ρυθμίσεις και οι 
ασταθείς τιμές του bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων 
αποτελούν τα κύρια αίτια που αποθαρρύνουν τις ασφαλιστι-
κές εταιρίες από την ιδέα της δημιουργίας πακέτων κάλυψης 
ενδεχόμενων κινδύνων, τη στιγμή που η ζήτηση για προστα-
σία των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενισχύεται διαρ-

κώς. Εξαιτίας του ελλιπούς νομοθετικού πλαισίου, ακόμη και στην περίπτωση που οι ασφαλιστικές κάλυπταν τυχόν απώλειες, 
προστατεύοντας παράλληλα προσωπικά δεδομένα, θα ήταν εξαιρετικά εκτεθειμένες σε απρόσμενους κινδύνους που δεν προσ-
διορίζονται νομοθετικά.

Διαβάστε τη συνέχεια των άρθρων εδώ:
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Ονομάζομαι Θυμιανός Γεώργιος γεννήθηκα στα Χανιά όπου 
δραστηριοποιούμε ως ασφαλιστικός πράκτορας-συντονιστής 
ασφαλιστικών πρακτόρων.

Στο τον κλάδο των ασφαλειών μπήκα το 1994 με την ΙΟΝΙ-
ΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.

Το 2000 ίδρυσα το ασφαλιστικό πρακτορείο με την επωνυμία 
«Ασφάλειες Θυμιανός & Συνεργάτες Μονοπρόσωπη 
Ε.Π.Ε.».

Αναλαμβάνουμε την ασφάλιση: παντός είδους Οχημάτων, 
Κατοικιών Επαγγελματικών χώρων, Αστική Ευθύνη 
από τη λειτουργία επαγγελματικών χώρων, Αστική ευ-
θύνη προϊόντος, Επαγγελματική Αστική Ευθύνη (Ια-
τρών, Δικηγόρων-συμβολαιογράφων, Λογιστών κ.α.), 
Αστική Ευθύνη Ανέγερσης Οικοδομών, Κατά παντός 
Έργων, Μεταφορών, Σκαφών, Ηλεκτρονικού εξοπλι-
σμού, CYBER, Νομικής Προστασίας, Ταξιδιωτική 
ασφάλιση, Ομαδικές ασφαλίσεις, Ζωής, Υγείας, Επεν-
δυτικά-Αποταμιευτικά προγράμματα.

Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφα-
λιστικές εταιρίες, γιατί θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι θα 
φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών των πελατών μας , προ-
σφέροντας  υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, φροντίζοντας κάθε 
στιγμή να βρισκόμαστε  δίπλα  τους.  

Με τον κ. Ροντογιάννη γνωριστήκαμε 2014 και συνεργαστή-
καμε αμέσως γιατί η IONIOS NEW ANGENCY έχει ορισμένα 
χαρακτηριστικά που την κάνουν να ξεχωρίζει όπως υψηλό 
επίπεδο τεχνογνωσίας της ομάδας (Back Office), η συνεπής 
και συνεχής εκπαίδευση με την IONIOS ACADEMY, υψηλές 
προμήθειες και bonus, δίνει έμφαση στις ανάγκες του συνερ-
γάτη τον καθοδηγεί και τον προστατεύει.

Στόχος του γραφείου μας είναι να δημιουργήσουμε μαζί με 
την IONIOS NEW ANGENCY μια παραγωγική μονάδα υψη-
λού επιπέδου διαμεσολάβησης με  ποιότητα υπηρεσιών για-
τί δεν θέλουμε απλώς να υπάρχουμε την επομένη μέρα στο 
χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης αλλά να είμαστε 
από αυτούς που θα την δημιουργήσουν.

Από το 1999, μπήκα στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση στον 
Νομό Ηρακλείου Κρήτης και κλασσικά όπως συνήθως γίνε-
ται, ξεκίνησα από το AGENCY.

Το 2016, με επιτυχία πέρασα στα Ελεύθερα - Ανεξάρτητα Δί-
κτυα με την Ιδιότητα του Συντονιστή Ασφαλιστικών Πρακτό-
ρων και εντάχθηκα στο Δίκτυο της IONIOS NEW AGENCY, 
όπου θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο άλμα που έχω κάνει 
στην 20ετή διαδρομή μου, έως σήμερα.

Η Ομάδα έχει 15 Συνεργάτες και η ανάπτυξη των εργασιών, 
αφορά ως επί το πλείστον στον Κλάδο Ζωής, Υγείας και Γενι-
κών Ασφαλειών.

Παρόλο, που ερχόμαστε από μια Δεκαετή Κρίση και συνε-
χίζουμε με την Υγειονομική Κρίση δύο χρόνια τώρα, οι Συ-
νεργάτες μου, με συνεχή εκπαίδευση, παρακίνηση και προ-
σανατολισμό, διατήρησαν και αύξησαν το Πελατολόγιό τους, 
παρόλο που η περιρρέουσα κατάσταση 
στην Κρήτη δεν είναι η καλύτερη, τονίζο-
ντας εδώ, ότι το νησί μας ζει κυρίως από 
τον Τουρισμό.

Ο προσανατολισμός του Γραφείου  μας και 
των Συνεργατών μας, είναι να δουλεύουμε 
ποιοτικά, να προωθούμε Προϊόντα κατάλ-
ληλα για τις ανάγκες των πελατών μας και 
να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέ-
δου. Μια προσπάθεια αέναη για την εξα-
σφάλιση της δυναμικής μας, παρόλο που το 
περιβάλλον Στελέχωσης, δυσκολεύει λόγω 
αγκύλωσης, για την πιστοποίηση Νέων Συ-
νεργατών από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα τελευταία 20 χρόνια όμως, προσφέρο-
ντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους 
Συνεργάτες μας, αλλά και στους Πελάτες 
μας δημιουργώντας Χ/Φ ικανά για να αντα-
μείβουν τους ανθρώπους μας και κατ’ επέ-
κταση με την Στρατηγική Συνεργασία της 
IONIOS NEW AGENCY, η οποία μας προ-
σφέρει εκπαίδευση, προσανατολισμό, καθο-

δήγηση και ειδικά Προϊόντα, προχωράμε δυναμικά, γράφο-
ντας την δική μας Ιστορία.

Είναι πρωτόγνωρο αυτό που γίνεται και που προσφέρει η 
IONIOS NEW AGENCY, με τις Συνεργασίες της, αλλά και το 
επίπεδο MANAGEMENT που υπάρχει.

Ευχαριστώ τους συνεργάτες αλλά και την IONIOS NEW 
AGENCY, για την 5ετή Συνεργασία μας, όσο και για το Όραμά 
της, που μας δίνει την δυνατότητα, να σκεπτόμαστε και πέρα 
από τον φράχτη.

IONIOS NEW AGENCY ΚΡΗΤΗ
Θυμιανός Γεώργιος – 
Συντονιστής Ασφαλιστικών 
Συμβούλων Χανίων   

IONIOS NEW AGENCY ΚΡΗΤΗ
Δημήτριος Πλουμάκης – 
Συντονιστής Ασφαλιστικών 
Συμβούλων Ηρακλείου 
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Παρά το γεγονός ότι η ασφαλιστική βιομηχανία έχει από 
καιρό αναγνωρίσει τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματι-
σμού, έχοντας καταλήξει στους τομείς που είναι πιο ώριμοι 
για την εφαρμογή συστημάτων insurtechs, η έρευνα της 
Digital Insurance αποδεικνύει ότι ένα σημαντικό ποσοστό 
ασφαλιστών είναι ακόμη διστακτικοί στην υιοθέτηση των 
σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων, με 3 στους 10 ασφα-
λιστές να μην τα εντάσσουν στο πεδίο των εργασιών τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 39% των ασφαλιστικών εται-
ριών είναι ιδιαίτερα δεκτικοί στην ιδέα του ψηφιακού με-
τασχηματισμού των υπηρεσιών του, εφαρμόζοντας ήδη 
συστήματα insurtechs και αναζητώντας διαρκώς νέους 
συνεργάτες για την περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών 
δυνατοτήτων του, ενώ και 32% δηλώνει ότι βρίσκεται στην 
αναζήτηση συνεργατών για την ανάπτυξη ψηφιακών δικτύ-
ων, χωρίς ωστόσο να διαθέτει συγκεκριμένα πλάνα για την 
εφαρμογή τους εντός του 2021.

Όσον αφορά τους επαγγελματίες που ασχολούνται με την 

εφαρμογή συστημάτων insurtechs αναφέρουν ότι οι συ-
ζητήσεις τους με τους ασφαλιστές για πιθανή συνεργασία 
είναι κατά βάση παραγωγικές σε ποσοστό 51%, ενώ το 46% 
των επαφών τους χαρακτηρίζονται ως θετικές, αλλά δύσκο-
λα καταλήγουν σε κάποια συνεργασία. Το ποσοστό των εται-
ριών που είναι κάθετα αρνητικές ανέρχεται μόλις στο 3%.

Είναι γεγονός ότι το ζήτημα των insurtechs έχει μονοπω-
λήσει τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον της ασφαλιστικής 
αγοράς, δεδομένου ότι η ψηφιοποίηση αποτελεί πλέον μο-
νόδρομο για το σύνολο των επιχειρήσεων, ειδικότερα σε 
περίπτωση που επιθυμούν να προσελκύσουν τις νεότερες 
ηλικίες. Η χρήση εφαρμογών, ψηφιακών συστημάτων εξυ-
πηρέτησης, καθώς και τα ψηφιακά δίκτυα διαφήμισης και 
ενημέρωσης των πελατών διαμορφώνουν ένα θελκτικό πα-
κέτο για τον καταναλωτή, ενισχύοντας όχι μόνο το branding 
awareness των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αλλά και το δί-
κτυο των πελατών τους. Η ψηφιακή εποχή άλλωστε είναι 
εδώ και ο ασφαλιστικός κλάδος καλείται να προσαρμοστεί 
στις νέες συνθήκες που επιβάλλει.

Τρεις στις δέκα ασφαλιστικές 
εταιρίες εξακολουθούν να μην 
χρησιμοποιούν συστήματα 
insurtechs

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
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H MINETTA συνεπής στη δέσμευση της, να υποστηρίζει 
δυναμικά το δίκτυο Συνεργατών της, με σύγχρονες, ανταγω-
νιστικές και καινοτόμες προτάσεις ασφάλισης, συνεχίζει να 
εμπλουτίζει τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας HOME 
Pack με μοναδικές καλύψεις. 

Η αξία της κατοικίας για τον καθένα από εμάς είναι αδιαμ-
φισβήτητη και φυσικά αδιαπραγμάτευτη. Το σπίτι μας χρει-
άζεται φροντίδα και προστασία, ως ελάχιστη ανταπόδοση 
δική μας, σε όλα εκείνα που μας προσφέρει καθημερινά. Η 
ΜΙΝΕΤΤΑ κατανοώντας τη σημασία της εστίας προσφέρει 
ειδικά μελετημένα ασφαλιστικά προγράμματα, τα οποία 
ανταποκρίνονται σε ένα πλήθος κινδύνων, για την ασφά-
λιση της κύριας & εξοχικής κατοικίας, τους κοινόχρηστους 
χώρους αλλά και το στεγαστικό δάνειο. 

Παράλληλα με τις πληρέστατες βασικές και προαιρετικές κα-
λύψεις, παρέχεται συμπληρωματικά και η ασφάλιση εξό-
δων διαμόρφωσης γης, δεντροφυτεύσεων και αγοράς 
νέων φυτών κήπου, στην περίπτωση ζημιάς.

Πιο συγκεκριμένα, στη MINETTA απλά με την ασφάλιση 
της κατοικίας σου, καλύπτονται προαιρετικά και μέχρι του 
ποσού που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, τα εύλογα έξοδα 
για τη διαμόρφωση του εδάφους/γης, για δενδροφυτεύσεις, 

για αγορά φυτών κήπου και αμοιβής εργασίας κηπουρού, 
κατόπιν ζημιάς που έχει συμβεί στα ασφαλιζόμενα αντικεί-
μενα από πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους 
και πρόσκρουση οχήματος. Τα έξοδα αυτά περιλαμβάνονται 
στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο της οικοδομής που αναγράφε-
ται στο ασφαλιστήριο και δεν το προσαυξάνουν. 

Πρόκειται για μία κάλυψη – έκπληξη, που περιλαμβάνεται 
σε όλα τα ασφαλιστήρια Κατοικίας της MINETTA, και είναι 
άμεσα διαθέσιμη στους ασφαλισμένους που θα την επιλέ-
ξουν.

ΜΙΝΕΤΤΑ. Ασφαλίζει, ό,τι αξίζει.

MINETTA – Ασφαλιστική 
κάλυψη κήπων

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
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Ο μαύρος γάτος είχε επισημάνει κατ’ εξακολούθηση πως η 
διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσει ένας επαγγελματίες 
προκειμένου να ανανεώσει την άδειά του ήταν  στις περισ-
σότερες περιπτώσεις εξαιρετικά δύσκολη.
Έγγραφα επί εγγράφων, υπεύθυνες δηλώσεις και πολλά δι-
καστικά πιστοποιητικά τα οποία αργούσαν να εκδοθούν με-
τέτρεπαν την όλη διαδικασία σε «Γολγοθά».
Ευτυχώς, τα περισσότερα επιμελητήρια της χώρας απο-
φάσισαν να κάνουν την διαδικασία πιο εύκολη και έτσι 
προωθήθηκε διάταξη νόμου και έτσι σύμφωνα με τα νέα 
δεδομένα οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές θα μπορούν να 
εγγράφονται και να ανανεώνουν την άδειά τους στα Επιμε-
λητήρια με υπεύθυνη δήλωσή τους ότι πληρούν και διαθέ-
τουν τα όσα ορίζει η νομοθεσία σχετικά με τα προερχόμενα 
από τα δικαστήρια πιστοποιητικά.
Εφεξής ο κάθε ασφαλιστικός διαμεσολαβητής θα δηλώνει 
υπεύθυνα στο Επιμελητήριο που ανήκει ότι δεν τελεί σε 
πτώχευση, δεν έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση και 
αναγκαστική διαχείριση.
Με βάση υπεύθυνη δήλωση του κάθε ενδιαφερόμενου θα 
ανανεώνεται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματός του ενώ ακο-
λούθως οι υπηρεσίες που την λαμβάνουν θα προχωρούν 
σε δειγματοληπτικούς ελέγχους. Η εξέλιξη αυτή έρχεται 
να απαλλάξει τον κάθε επαγγελματία από την προσπάθεια 
απόκτησης των δικαιολογητικών από τα Πρωτοδικεία και 
τις δυσχέρειες του νέου σχετικού ηλεκτρονικού συστήματος 
(solon) που ετέθη σε εφαρμογή.
Η θέσπιση της νέας διαδικασίας υποβοηθά τους ενδιαφε-
ρόμενους να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους ή να 
ανανεώσουν την άδειά τους με την δική τους «υπεύθυνη 
δήλωση» για την οποία βέβαια βρίσκονται αντιμέτωποι με 
τον επικείμενο δειγματοληπτικό έλεγχο.

Ο Νίκος Λεβετσοβίτης, ο Γιώργος Φουφόπουλος και ο Γιώρ-
γος Νικολάκος μιλούν έξω από τα δόντια για το ζήτημα των 
επαναπιστοποιήσεων και τις ανανεώσεις των αδειών των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, επισημαίνοντας τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του χώρου, 
αλλά και τις αλλαγές που θα πρέπει να δρομολογηθούν για 
την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Νικολάκος: «Οι επαναπιστοποι-
ήσεις αν θα γινόντουσαν σωστά, το 50% των διαμεσολα-
βητών θα έβγαινε από εκτός αγοράς. Σήμερα επαναπιστο-
ποίηση μπορεί για λογαριασμό μου μπορεί να κάνει και η 
γραμματέας μου. Όμως η επαναπιστοποίηση δεν έχει αυτό 
το στόχο. Αυτές οι 15 ώρες έχουν στόχο να μας μάθουν πως 
λειτουργεί η αγορά, πως πρέπει να προστατεύουμε τους κα-
ταναλωτές, την αγορά αλλά και τον εαυτό μας»

Ο κ. Φουφόπουλος τόνισε ότι «Οι συνέπειες των επαναπι-
στοποιήσεων δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα στους 
συναδέλφους οι οποίοι δεν το κάνανε. Τους καταργούν τους 
κωδικούς, τους στερούν το δικαίωμα του προσπορισμού 
μέσω των χαρτοφυλακίων τους και στην ουσία έχει γίνει 
ένα μέτρο αποψίλωσης της αγοράς.

Όσον αναφορά το ζήτημα των ανανεώσεων ο κ. Λεβετσο-
βίτης υποστηρίζει ότι θα μπορούσαν κάλλιστα οι άδειες να 
είναι δεκαετής ή έστω πενταετής. «Αυτό το πράγμα κάθε 
τρία χρόνια να πρέπει να περνάς αυτή τη διαδικασία, λες 
και είμαστε απατεώνες. Η διαδικασία συγκέντρωσης των 
εγγράφων είναι περίπλοκη. Αποτέλεσμα είναι πολλοί που 
δεν έχουν και αυτήν την ηλεκτρονική εξοικείωση να ταλαι-
πωρούνται πάρα πολύ».

Έυχάριστα τα νέα 
για τις ανανεώσεις 
των αδειών των 
ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών

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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Ποιο το νόημα των 
επαναπιστοποιήσεων 
και των ανανεώσεων 
των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών; 
Τρία πρόσωπα της 
αγοράς απαντούν




