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EDITORIAL

Τα αχαρτογράφητα νερά αποτελούν πάντα μια μεγάλη πρό-
κληση. Μια ευκαιρία για εξέλιξη, πρόοδο και δημιουργία. 
Λέξεις συνυφασμένες με ένα σημαντικό κομμάτι της καθη-
μερινότητάς μας. Τη τεχνολογία.

Για πολλούς αποτελεί έναν εχθρό, έναν εκκολαπτόμενο 
ανταγωνιστή, ένα επιπλέον βάρος με το οποίο θα πρέπει 
να συμβιβαστούν. Για άλλους πάλι καθιστά έναν πολύτιμο 
σύμμαχο. Σε κάθε περίπτωση, όλοι συμφωνούν ότι η τεχνο-
λογία αποτελεί το κλειδί για την καινοτομία, σε μια εποχή 
που η ψηφιοποίηση δείχνει το δρόμο προς την εξέλιξη και 
την ανάπτυξη. 

Έτσι ξεκίνησε το όραμα της Insurance Innovation για 
τη διοργάνωση του 1st Blockchain Conference, του 
πρώτου δια ζώσης συνεδρίου στο τομέα των τεχνολογι-
ών Blockchain στην Β. Ελλάδα.

Mε κεντρικό σύνθημα «Unlocking Blockchain» 
το Blockchain Conference 2022, φιλοδοξεί να αποκρυ-
πτογραφήσει τη τεχνολογία των ψηφιακών νομισμάτων 
και να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για τον κόσμο της 
κρυπτογράφησης. Βασικές θεματικές του συνεδρίου είναι 
οι διαδικτυακοί κίνδυνοι και η αξία του cyber insurance σε 
μια εποχή που οι κυβερνοεπιθέσεις καθιστούν έναν απτό 
κίνδυνο. Το συνέδριο διοργανώνεται για πρώτη φορά 
και θα διεξαχθεί την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 16:00-
21:00 στο Grand Hotel Palace στη Θεσσαλονίκη με ελεύ-
θερη είσοδο για όλους τους συμμετέχοντες.

Το “The Insurer” βρίσκεται στα χέρια σας για άλλη μια 
φορά με εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ύλη και πρόσωπα, τα 
οποία αποδεικνύουν ότι η καινοτομία και η αποφασιστικό-
τητα καθιστούν το κλειδί της επιτυχίας για τον κλάδο μας, ο 
οποίος ομολογουμένως έχει ανάγκη από νέα πρόσωπα και 
ιδέες.

Ένα από αυτά είναι και ο κ. Δημήτρης Παπαπαύλου, 
President & Managing Director της HEALTHWATCH 
S.A.. Η HEALTHWATCH αποτελεί ένα εξειδικευμένο συ-
ντονιστικό κέντρο, το οποίο προσφέρει μια σειρά υπηρεσι-
ών που αφορούν την ιατρική και τη ταξιδιωτική βοήθεια, 
τη διαχείριση ζημιών, τον έλεγχο κόστους, αλλά και ειδικά 

σχεδιασμένα έξυπνα προγράμματα capitation, βασισμένα 
στις ανάγκες και στη φιλοσοφία των ασφαλιστικών εταιρει-
ών (tailor made). Ο κ. Παπαπαύλου ανοίγει τα χαρτιά του 
αποκλειστικά στο “The Insurer” και μας αποκαλύπτει πώς 
αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί στο τομέα της εξυπηρέτη-
σης των ασφαλισμένων και της διαχείρισης ασφαλιστικών 
χαρτοφυλακίων, αναπτύσσοντας συνεργασίες με τις μεγαλύ-
τερες ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας.

Για ακόμη μία φορά μέσα από τις σελίδες του  
νέου “The Insurer” θα διαβάσετε απόψεις από ανθρώπους 
της αγοράς μας, οι οποίοι μέσα από την αρθρογραφία 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 τη συμμετοχή σας στο 34th Thessaloniki Ins
urance Conference 2022. Ομολογουμένως, το συνέδριο 
που ολοκληρώθηκε αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες διορ-
γανώσεις για την Insurance Innovation, σημειώνοντας ρε-
κόρ συμμετοχών με πάνω από 200 συνέδρους εντός της 
αίθουσας και περισσότερους από 600 διαδικτυακά. 

Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την υποστήριξή 
σας και σας υποσχόμαστε ότι αυτή είναι μόνο η αρχή…
Καλή ανάγνωση!

Αριστείδης Βασιλειάδης 
Γενικός Διευθυντής 

Insurance Innovation

Η καινοτομία 
οδηγός του αύριο
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Γενικός Διευθυντής
Αριστείδης Βασιλειάδης

Αρχισυνταξία
Σωτηρία Γιαννακοπούλου 

Επιμέλεια – Διόρθωση
Σωτηρία Γιαννακοπούλου 

Υπεύθυνη Διαφήμισης και Επικοινωνίας
Σοφία Κουμαρά

Υπεύθυνη Συνδρομών 
και Κυκλοφορίας
Νατάσα Μπουγέλη

Δημιουργικό
Kitchen.was 

Επιμέλεια Έκδοσης – Εκτύπωσης
Kitchen.was
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FORUM.GR32
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ12
Γιώργος Καραβίας: 
Η ταξιδιωτική ασφάλιση 
σε πρώτο πλάνο

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

Πέντε εταιρείες ελέγχουν 
το 81% της ελληνικής 
ασφαλιστικής αγοράς -Προ-
βληματισμοί από πλευράς 
διαμεσολάβησης

Ενεργειακή Κρίση και 
γεωπολιτικές εξελίξεις στην 
Ουκρανία - Πώς επηρεάζο-
νται οι Ελληνικές επιχειρή-
σεις και ποιος ο ρόλος της 
Ασφάλισης των Πιστώσεων

Παραμετροποίηση Κάμε-
ρας ADAS: Επενδύοντας 
στο Μέλλον, Σήμερα

6 ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 20

DAT Hellas: Η τηλεματική 
αποτελεί το μέλλον τόσο για 
την αυτοκίνηση, όσο και για 
τον ασφαλιστικό κλάδο

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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ΙΑΣΩΝ Α.Ε.: 
Στεκόμαστε δίπλα στους 
επαγγελματίες, προσφέρο-
ντας άμεσες και δίκαιες λύ-
σεις στους συνεργάτες μας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

30
34th Thessaloniki 
Insurance Conference: 
Η ασφαλιστική αγορά της 
Β. Ελλάδος στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος

1st Blockchain Conference

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

14 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Δημήτρης Παπαπαύλου: 
Στόχος μας το 2022 είναι 
να μας γνωρίσει η ελληνική 
ασφαλιστική αγορά
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Πέντε εταιρείες ελέγχουν 
το 81% της ελληνικής 
ασφαλιστικής αγοράς 
-Προβληματισμοί από 
πλευράς διαμεσολάβησης

Τάσεις συγκέντρωσης παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα 
η ελληνική ασφαλιστική αγορά, με τον ανταγωνισμό να 
περιορίζεται στα χέρια συγκεκριμένων παικτών, οι οποίοι 
μοιραία διαμορφώνουν το σκηνικό της εγχώριας βιομηχα-
νίας. Το φαινόμενο αυτό εγείρει ανησυχίες στον κόσμο της 
διαμεσολάβησης, με τους επαγγελματίες να τονίζουν ότι οι 
επιλογές, αλλά και η διαπραγματευτική τους ικανότητα πε-
ριορίζεται διαρκώς.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της ΤτΕ, ιδιαίτερα στις επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ασφαλίσεων 
ζωής, η συγκέντρωση της αγοράς είναι εξαιρετικά υψηλή, 
με τις 5 μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, οι οποίες ανή-
κουν σε πολυεθνικούς ομίλους, να κατέχουν το 81% της 
σχετικής αγοράς, σε όρους τεχνικών προβλέψεων. Στο χώρο 
των ασφαλίσεων κατά ζημιών παρατηρείται μικρότερη συ-
γκέντρωση, με το άθροισμα του συνολικού μεριδίου των 5 
μεγαλύτερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων να διαμορφώνε-
ται στο 52%.

Είναι γεγονός ότι ο αριθμός των ασφαλιστικών εταιρειών, 
την τελευταία πενταετία έχει συρρικνωθεί σημαντικά. Η ελ-
ληνική ασφαλιστική αγορά έχει μπει σε τροχιά εξαγορών, με 
τις φήμες περί πώλησης ελληνικών και μη ασφαλιστικών 
εταιρειών σε πολυεθνικούς ομίλους να ενισχύονται διαρ-
κώς και μάλιστα από διαφορετικές κατευθύνσεις. Σύμφωνα 
με την ετήσια έκθεση του Διοικητή της ΤτΕ, στις 30.9.2021 
στην ελληνική ασφαλιστική αγορά δραστηριοποιούνταν 37 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, σήμερα, μέσα σε λιγό-
τερο από ένα χρόνο, ο αριθμός τους περιορίζεται στις 34, 
έπειτα από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της AXA με 
την Generali στο τέλος του έτους, την εξαγορά της MetLife 
από το ΝΝ Group, και την πώληση της Ευρωπαϊκής Πίστης 
στην Allianz. 

Η συρρίκνωση της ασφαλιστικής αγοράς έχει αρχίσει να 
προβληματίζει τους επαγγελματίες της διαμεσολάβησης, οι 
οποίοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι 
το εύρος των επιλογών τους μειώνεται διαρκώς, τη στιγμή 
που ο ανταγωνισμός και τα εναλλακτικά μέσα διανομής 
ισχυροποιούν την παρουσία τους στην αγορά. 

Ασφαλώς, όσο λιγότερες εταιρείες δραστηριοποιούνται στον 
κλάδο, τόσο περιορίζεται και η διαπραγματευτική δύναμη 
των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Η μείωση του ανταγω-
νισμού δίνει την ευκαιρία στις εταιρείες να ακολουθήσουν 
μια ενιαία πολιτική προμηθειών, αυξάνοντας παράλληλα 

τις απαιτήσεις τους από 
τους επαγγελματίες, έχο-
ντας πλέον το πάνω χέρι 
στις διαπραγματεύσεις. 
Εξάλλου, δεν είναι μυ-
στικό ότι οι περισσότεροι 
ασφαλιστικοί όμιλοι δί-
νουν πλέον έμφαση στις 
direct πωλήσεις και στις 
διαδικτυακές πλατφόρ-
μες, αποδυναμώνοντας 
τη σχέση εξάρτησής τους 
από τον ανθρώπινο παρά-
γοντα. 

Σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς, εντός του επόμενου 
χρόνου πολύ πιθανόν να υπάρξουν αναπροσαρμογές στους 
όρους συνεργασίας των εταιρειών με τους συνεργάτες τους, 
γεγονός που ενδεχομένως να επηρεάσει και τις προμήθειες 
των διαμεσολαβητών. Δεδομένων των ολιγοπωλιακών ισορ-
ροπιών της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, οι εταιρείες 
είναι πλέον πιο επιλεκτικές με τους συνεργάτες τους, κάτι 
το οποίο έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται όσοι δραστηρι-
οποιούνται στον κλάδο. 

Ασφαλώς, όλοι οι επαγγελματίες δεν αντιμετωπίζονται με 
τον ίδιο τρόπο. Οι ασφαλιστικές εταιρείες γνωρίζουν τη 
δύναμη και την επιρροή της διαμεσολάβησης στους ασφα-
λισμένους, για αυτό και δεν θα διακινδύνευαν σε καμία 
περίπτωση τη σχέση τους με τους συνεργάτες τους, πόσο 
μάλλον με εκείνους που συμβάλλουν σημαντικά στην πα-
ραγωγή τους.

Της Σωτηρίας Γιαννακοπούλου, 
Αρχισυντάκτρια insuranceforum.gr, 
Δημοσιογράφος - Επικοινωνιολόγος

Ρωτήστε σήμερα τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο

•	Νοσοκομειακή	Περίθαλψη,	Θεραπείες	&	Επεμβάσεις	ODC/ODS
•	Κάλυψη	Επειγόντων	Περιστατικών
•	Ιατρικές	Επισκέψεις	&	Διαγνωστικές	Εξετάσεις
•	Οδοντιατρική	&	Οφθαλμολογική	Κάλυψη
•	Προληπτικά	Check	Up
•	Κατ’	οίκον	Ιατρικές	Επισκέψεις	κ.ά.

Παιδικό Πρόγραμμα Υγείας
Πρωτοβάθμια	&	Δευτεροβάθμια	Περίθαλψη
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοτική	Φροντίδα	Υγείας
για το παιδί σας
 στις καλύτερες Ιδιωτικές Κλινικές
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Ενεργειακή Κρίση και 
γεωπολιτικές εξελίξεις 
στην Ουκρανία - 
Πώς επηρεάζονται οι 
Ελληνικές επιχειρήσεις 
και ποιος ο ρόλος 
της Ασφάλισης των 
Πιστώσεων

Η διεθνής οικονομική σκηνή διέπεται από αντίρροπες τά-
σεις. Μετά από δύο δύσκολα χρόνια εξαιτίας της πανδημίας 
του κορωνοϊού, το 2022 η διεθνής οικονομία αναμένεται να 
ανακάμψει, συνεπώς εκτιμούμε αύξηση του ΑΕΠ για τις πε-
ρισσότερες χώρες. 

Παρόλα αυτά οι τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις και τάσεις 
της διεθνούς οικονομίας μετριάζουν τις προσδοκίες:

Ενώ οι ανατιμήσεις στις τιμές του πετρελαίου και φυσικού 
αερίου είχαν ξεκινήσει από το φθινόπωρο του 2021, το φαι-
νόμενο εξελίχθηκε σχεδόν εκθετικά μετά από το ξέσπασμα 
της Ρωσο-Ουκρανικής κρίσης, η οποία οδήγησε σε αύξηση 
των τιμών και άλλων βασικών αγαθών όπως στάρι, κριθάρι, 
ηλιέλαια αλλά και βασικών μετάλλων.
Αυτό οδήγησε όχι μόνο στη διαταραχή της εφοδιαστικής 
αλυσίδας αλλά και στην αύξηση του πληθωρισμού. Σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις της Atradius, ο πληθωρισμός διεθνώς για 
το 2022 θα κυμανθεί στα επίπεδα του 6,1%, στη δε Ελλάδα 
εκτιμάται σε πάνω από 7%. Ο συνδυασμός των παραπάνω 
αποτελεί μία απειλή που τελικά αναμένεται να πλήξει την 
αγοραστική δύναμη του καταναλωτή, η οποία είναι και η 
βάση της οικονομικής πυραμίδας.

Παράλληλα, αναμένουμε και αύξηση των επισφαλειών πα-
γκοσμίως:

Το 2020 και 2021 ο αριθμός των επισφαλειών είχε τεχνηέ-
ντως μειωθεί, αφενός μεν διότι οι κυβερνήσεις σχεδόν όλων 
των χωρών είχαν βοηθήσει τις οικονομίες τους ποικιλοτρό-
πως, αφετέρου διότι οι πτωχευτικοί νόμοι είχαν μεταβληθεί 
έτσι ώστε δύσκολα μία επιχείρηση να μπορούσε να ανακη-
ρυχθεί πτωχή.

Επειδή οι κυβερνητικές παρεμβάσεις στις οικονομίες ανα-
μένεται να ολοκληρωθούν μέχρι και το δεύτερο μισό του 
2022, αναμένουμε αύξηση των επισφαλειών σε προ-πανδη-
μίας επίπεδα, το δεύτερο μισό του 2022 και το 2023. Στην 
αύξηση των επισφαλειών θα συντελέσει και η μεγάλη αύξη-
ση (για μερικές εταιρείες θα αποδειχθεί δυσβάσταχτη) των 

τιμών της ενέργειας.
Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Atradius, η αύξη-
ση των επισφαλειών συγκεκριμένα για την Ελλάδα το 2022 
θα είναι της τάξης του 15%. Ο συνδυασμός των παραπάνω 
θα πρέπει να θεωρηθεί τουλάχιστον ως προβληματισμός για 
τις Ελληνικές επιχειρήσεις αν όχι απειλή.

Η Ασφάλιση των Πιστώσεων είναι ένα εξελιγμένο χρημα-
τοπιστωτικό εργαλείο μέσω του οποίου η Ελληνική επιχεί-
ρηση μπορεί να μετατρέψει την απειλή σε ευκαιρία και να 
βρει αξιόπιστες διεξόδους μέσα σε αυτό το πολύπλοκο οικο-
νομικό τοπίο.

Κύριο μέλημα του Ασφαλιστή Πιστώσεων είναι πρωτίστως 
η αξιολόγηση των micro και macro οικονομικών εξελίξεων 
σε όλους τους κλάδους, σε όλες τις χώρες και στο βέλτιστο 
χρόνο, προκειμένου να συμβουλέψει τον Ασφαλισμένο, έτσι 
ώστε αυτός να αποφύγει τις κακοτοπιές και να μην πουλή-
σει σε επισφαλείς πελάτες, μειώνοντας έτσι τον εμπορικό 
του κίνδυνο.

Η Atradius είναι ο κορυφαίος Ασφαλιστής Πιστώσεων πα-
γκοσμίως, είμαστε δε ο market leader στην Ελληνική αγορά 
τα τελευταία 8 συνεχόμενα χρόνια.

Έχοντας συλλέξει την σκληρή αλλά αναντικατάστατη εμπει-
ρία από τις δυστυχώς πολλαπλές κρίσεις (μεγάλη πιστωτική 
κρίση του 2009, διαβόητη περίοδος του GRexit, πανδημία 
κορωνοϊού κλπ) παρέχουμε και στην τρέχουσα Ρωσο-Ου-
κρανική κρίση, υπηρεσίες πρόληψης εμπορικού κινδύνου 
στους Ασφαλισμένους μας, χωρίς δογματισμούς, επιτρέπο-
ντας έτσι την εμπορική δραστηριότητα των πελατών μας 
μέσω των πιστωτικών μας ορίων ακόμα και σε αυτή την 
δύσκολη περίοδο.

Όπως εξάλλου όλοι εμείς στην Atradius πιστεύουμε: υπάρ-
χουν αξιόχρεοι πελάτες σε δύσκολα οικονομικά περιβάλλο-
ντα και εμείς οφείλουμε να τους αναγνωρίσουμε, προκει-
μένου να βοηθήσουμε τον πελάτη μας να αναπτυχθεί με 
ασφάλεια.

Του Γεράσιμου Τζέη, 
Managing Director, 
Atradius Ελλάδος

Αυτή ακριβώς η «ανάπτυξη εκ του ασφαλούς» είναι μία εξί-
σου σημαντική παροχή, διότι ο Ασφαλισμένος σε περιόδους 
κρίσης χρειάζεται τα πιστωτικά όρια του Ασφαλιστή Πιστώ-
σεων, προκειμένου να «ανοίξει πανιά» για νέες ασφαλέστε-
ρες ή, και γιατί όχι, μεγαλύτερες και επικερδέστερες αγορές.
Σε κάθε βέβαια περίπτωση ο προφανής ρόλος του Ασφαλι-
στή Πιστώσεων παραμένει η αποζημίωση σε περίπτωση 
επισφάλειας του οφειλέτη και μάλιστα το πολύ σε έξι μήνες 
από την αρχική ημερομηνία πληρωμής της απαίτησης.

Το τελευταίο χαρακτηριστικό είναι ευεργετικό, διότι ο Ασφα-
λισμένος γνωρίζει το πότε ακριβώς θα λάβει την πολύτιμη 
ρευστότητα που του λείπει και άρα μπορεί να διαχειριστεί 
τις χρηματοπιστωτικές του ροές με τον καλύτερο τρόπο.
Τέλος, ένα ακόμα σημαντικό ευεργέτημα που απολαμβάνουν 
οι Ασφαλισμένοι ειδικά στην τρέχουσα οικονομική συγκυ-
ρία, είναι ότι μέσω του ασφαλιστηρίου τους συμβολαίου πι-
στώσεων μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε φθηνότερη 
και ευκολότερη χρηματοδότηση / κεφάλαιο κίνησης.
Συνοψίζοντας, η Ασφάλιση των Πιστώσεων είναι ένα αξιό-
λογο χρηματοπιστωτικό εργαλείο για τον Έλληνας επιχειρη-
ματία, ώστε να διαχειριστεί την Ρωσο-Ουκρανική κρίση και 
τις επιπτώσεις αυτής.

Η δε Atradius, συμπληρώνοντας φέτος τα 25 χρόνια λει-
τουργίας στην Ελλάδα, θα παραμείνει στη διάθεση των 
συνεργατών της (Ασφαλισμένων και Ασφαλιστικών Δι-
αμεσολαβητών) προκειμένου να βοηθήσει την Ελληνική 
επιχειρηματική κοινότητα με την τεχνογνωσία της και την 
εμπειρία του προσωπικού της, στην βέλτιστη διαχείριση της 
τρέχουσας οικονομικής πρόκλησης.

https://atradius.gr/
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Tα ADAS ή Advanced Driver Assistance Systems βασίζουν 
τη λειτουργία τους σε κάμερες και αισθητήρες. Η σάρωση του 
περιβάλλοντος σε 3D και η υψηλή ευκρίνεια οδηγεί σε αυτό 
που είναι γνωστό ως «Sensor Fusion». Συντριβές, ακούσιες 
αναχωρήσεις από τη λωρίδα κυκλοφορίας και κάθε είδους 
περιστατικά κατά την οδήγηση μπορούν να αποφευχθούν 
χάρη στα συστήματα ADAS, τα οποία τοποθετούνται κατά 
κύριο λόγο στο παρμπρίζ ή στον προφυλακτήρα.

Η κάμερα ADAS βρίσκεται σε ειδική βάση στο εμπρόσθιο 
παρμπρίζ και συλλέγει τις πληροφορίες του περιβάλλοντα 
χώρου, προσφέροντας μια ολιστική εμπειρία οδήγησης. Στα 
περιστατικά θραύσης, κατά την εξαγωγή του εμπρόσθιου 
παρμπρίζ η κάμερα ADAS αφαιρείται από τη θέση της και 
επανατοποθετείται στη νέα ειδική βάση που βρίσκεται στο 
κρύσταλλο. Με τη διαδικασία αυτή, η κάμερα ADAS απορ-
ρυθμίζεται και απαιτείται η παραμετροποίησή της για να λει-
τουργεί ξανά με ασφάλεια. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Belron® είναι η πρώτη εταιρεία 
σε παγκόσμιο επίπεδο με 1 εκατομμύριο παραμετροποιήσεις 
ετησίως, γεγονός που την καθιστά τον μεγαλύτερο πάροχο 
της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Με τις ισχυρές σχέσεις που 
έχει αναπτύξει ο όμιλος με τις αυτοκινητοβιομηχανίες και 
την εξειδίκευση του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης, η 
Carglass® βρίσκεται διαρκώς ένα βήμα μπροστά στις εξελί-
ξεις, προσφέροντας ολιστική εμπειρία εξυπηρέτησης στους 
αυτοκινητιστές. 

Πώς γίνεται η Παραμετροποίηση Κάμερας ADAS; 

Η παραμετροποίηση ολοκληρώνεται με τη χρήση φορητών 
διαγνωστικών μηχανημάτων καθώς και ειδικών πινάκων 
βαθμονόμησης. Οι βασικές μέθοδοι παραμετροποίησης εί-
ναι η Στατική και η Δυναμική παραμετροποίηση. Ορισμένα 
οχήματα απαιτούν τον συνδυασμό των δύο μεθόδων, για την 
επιτυχή ρύθμιση της κάμερας ADAS στις εργοστασιακές της 
ρυθμίσεις. Η μέθοδος που πρέπει να ακολουθηθεί σε κάθε 
όχημα ορίζεται από τον κατασκευαστή του.

Στην Carglass® επενδύουμε συστηματικά στα τεχνολογικά 
εργαλεία. Η αποκλειστική χρήση διαγνωστικών εργαλείων 
και λογισμικών όπως το AsTech, εξασφαλίζει την παραμε-
τροποίηση του 99,4% των μοντέλων. Με τη τοποθέτηση γνή-
σιων πιστοποιημένων κρυστάλλων από τους μεγαλύτερους 
κατασκευαστές στον κόσμο και τους πιστοποιημένους τεχνι-
κούς μας από το Institute of the Motor Industry, είμαστε σε 
θέση να εγγυηθούμε για την ασφαλή και ολοκληρωμένη πα-
ραμετροποίηση. 

Η σημασία της πα-
ραμετροποίησης κά-
μερας ADAS στην 
ασφάλιση! 

Τα συστήματα ADAS 
είναι σχεδιασμένα να 
προσφέρουν ασφαλή 
οδήγηση στους αυτοκι-
νητιστές. Με λειτουρ-
γίες όπως η αποφυγή 
σύγκρουσης, η προ-
ειδοποίηση εκτροπής 
λωρίδας κυκλοφορίας, η ανίχνευση τυφλού σημείου κ.α., τα 
συστήματα ADAS μειώνουν δραματικά τα τροχαία ατυχήμα-
τα, διατηρώντας σε χαμηλά επίπεδα το ασφαλιστικό κόστος. 

Κατά την αντικατάσταση του εμπρόσθιου παρμπρίζ σε οχή-
ματα που φέρουν συστήματα ADAS, η υπηρεσία της παραμε-
τροποίησης κάμερας ADAS είναι απαραίτητη, ως μέρος της 
ενεργητικής ασφάλειας του οδηγού και των συνεπιβατών. Το 
κόστος της υπηρεσίας, ωστόσο, είναι συγκριτικά πολύ μικρό-
τερο από το κόστος που προκύπτει από ένα τροχαίο ατύχημα, 
μετατρέποντας τη δαπάνη σε όφελος. 

Το κορυφαίο δίκτυο ADAS στην Ελλάδα! 

Η Carglass® προσφέρει την υπηρεσία παραμετροποίησης 
κάμερας ADAS στην Ελλάδα ήδη από το 2014, όταν ακό-
μη ο στόλος των οχημάτων που φέρουν συστήματα ADAS 
ήταν περιορισμένος. Με την συνεχή αύξηση του στόλου των 
οχημάτων, η Carglass® προσφέρει πλέον την υπηρεσία της 
παραμετροποίησης κάμερας ADAS μέσα από το διευρυμένο 
πανελλαδικό δίκτυο 38 σημείων εξυπηρέτησης, το μεγαλύ-
τερο δίκτυο παραμετροποιήσεων συστημάτων ADAS σε όλη 
την Ελλάδα. . 

https://www.carglass.gr/

Παραμετροποίηση 
Κάμερας ADAS: 
Επενδύοντας στο 
Μέλλον, Σήμερα Του Αλέξανδρου Στόικου, 

Area Sales Supervisor 
της Carglass®  Greece



Εν όψει της τουριστικής περιόδου ο κ. Γιώργος Καραβίας, 
CEO Karavias Underwriting Agency, μας μιλά για την 
αξία της ταξιδιωτικής ασφάλισης, τα οφέλη της εν καιρώ 
πανδημίας, ενώ επισημαίνει τα σημεία εκείνα που διαφο-
ροποιούν τα προγράμματα ταξιδιωτικής ασφάλισης του 
Karavias Underwriting Agency στην ασφαλιστική αγορά.

Κύριε Καραβία, ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
των προγραμμάτων ταξιδιωτικής ασφάλισης της Karavias 
Underwriting Agency; 

Η ταξιδιωτική ασφάλιση της Karavias Underwriting 
Agency παρέχει κάλυψη τόσο για ταξίδια αναψυχής, 
όσο και για επαγγελματικά ταξίδια εντός του Ευρωπα-
ϊκού οικονομικού χώρου (χώρες μέλη της Ε.Ε., Ισλανδία, 
Νορβηγία και Λιχτενστάιν) και από τον ΕΟΧ προς όλο τον 
κόσμο. Όλα τα προγράμματά μας προσαρμόζονται εύκολα 
στις τοπικές αγορές και στις ιδιαιτερότητες της κάθε χώ-
ρας, με ιδιαίτερα προσιτό ασφάλιστρο και υψηλά Όρια 
Ασφάλισης, που διαμορφώνονται (ενδεικτικά) σε:

- € 10.000.000 για παροχές νοσηλείας και έκτακτες ιατρικές 
δαπάνες,
- € 2.000.000 Αστική Ευθύνη, 
- € 19.000 για νομική υποστήριξη,
- € 7.000 Ακύρωση ή Διακοπή Ταξιδιού

Μερικές από τις καλύψεις, αναλόγως του επιλεγμένου προ-
γράμματος ασφάλισης, που περιλαμβάνονται στα ασφαλι-
στήρια συμβόλαια μας είναι:

• Συμμετοχή σε επικίνδυνες δραστηριότητες, όπως extreme 
 sports κ.α.
• Ακύρωση ή Διακοπή Ταξιδίου
• Καθυστερημένη Αναχώρηση ή/και Απώλεια Αναχώρησης
• Επαναπατρισμός και Λοιπές Δαπάνες
• Παροχές Νοσηλείας 
• Έκτακτες Ιατρικές & Λοιπές Δαπάνες 
• Επείγοντα ιατρικά έξοδα που περιλαμβάνουν πρωτοβάθ- 
 μια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα, περιλαμβα 
 νομένης της Οδοντιατρικής Θεραπείας
• Προσωπικά Χρήματα/Αντικείμενα, Διαβατήρια, Έγγραφα  
 και Αποσκευές
• Προσωπική Αστική Ευθύνη
• Αλλαγές στα μέσα μεταφοράς λόγω καιρικών φαινομένων,  
 απεργιών, μηχανικών βλαβών
• Νομικές Δαπάνες & Συνδρομή
• Παροχές σε περίπτωση Ληστείας
• Κάλυψη Αεροπειρατείας/Πειρατείας

Ποιες οι επιπλέον παροχές του εξειδικευμένου προγράμματος 
ταξιδιωτικής ασφάλισης για επαγγελματικά ταξίδια;

Στα επαγγελματικά ταξίδια καλύπτουμε επιπλέον τον εξο-
πλισμό που χρησιμοποιεί ο ασφαλισμένος για τις ανάγκες 
του, laptop, tablet, κινητό και τα έξοδα για συνάδελφο 
αντικατάστασης, εφόσον χρειαστεί. Είναι όμως ιδιαίτε-
ρα σημαντικό να σας ενημερώσω, ότι στο ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο μας μπορούν 
να συμπεριληφθούν και οι 
επαγγελματίες που ταξι-
δεύουν στο εξωτερικό και 
κατά την άσκηση του 
επαγγέλματος τους εκεί, 
ακόμα και αν το επάγ-
γελμα τους είναι εξαιρε-
τικά επικίνδυνο.

Ποια πλεονεκτήματα απο-
κτούν οι καταναλωτές, αγο-
ράζοντας την ταξιδιωτική 
σας ασφάλιση;

Η Karavias Underwriting Agency βρίσκεται πάντα δί-
πλα στους ασφαλισμένους της, παρέχοντας:

• 24ωρη υπηρεσία ανάγκης, τηλεφωνικό κέντρο σε 24ωρη  
  βάση, με εξυπηρέτηση σε περισσότερες από 9 γλώσσες  
 από εξειδικευμένο προσωπικό που μπορεί να δώσει λύση  
 σε κάθε πρόβλημα

• Άμεση και εύκολη διαδικασία Αποζημίωσης μέσω του συ- 
ντονιστικού κέντρου

Το πρόγραμμα ταξιδιωτικής ασφάλισης της Karavias 
Underwriting Agency σας καλύπτει πανδημίες και συγκε-
κριμένα τον κορωνοϊό; 

Βεβαίως, καλύπτει στην περίπτωση ακύρωσης, νοσηλείας 
και καραντίνας. Επίσης καλύπτει τα έξοδα αν χρειαστεί κά-
ποιο συγγενικό πρόσωπο να μεταβεί στην περιοχή για υπο-
στήριξη στον νοσούντα. 

Υπάρχει δυνατότητα για ατομική ασφάλιση και για πόσο διά-
στημα, εάν κάποιος δεν ταξιδεύει οργανωμένα;

Κάποιος μπορεί να ασφαλιστεί ατομικά για διάστημα ενός 
μεμονωμένου ταξιδιού με το πρόγραμμα single trip ή μέ-
χρι ένα χρόνο με το αντίστοιχο long stay, ή το ετήσιο συμ-
βόλαιο για πολλαπλά ταξίδια μέσα σε ένα χρόνο. 

Οι φοιτητές μπορούν να ασφαλιστούν με ταξιδιωτική ασφά-
λιση για το διάστημα που φοιτούν στο εξωτερικό;

Για τους φοιτητές παρέχεται ειδικά το πρόγραμμα long 
stay study με ανάλογες καλύψεις. 

Υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης της ταξιδιωτικής ασφάλισης;

Φυσικά και κάποιος μπορεί να διακόψει την ασφάλεια Τα-
ξιδιού με δικαίωμα ακύρωσης μέχρι 14 ημέρες από την 
ημερομηνία έκδοσης του ασφαλιστήριου συμβολαίου, ή της 
ανανέωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου για τις μεταγε-
νέστερες περιόδους ασφάλισης
Όσον αφορά τα ετήσια ασφαλιστήρια συμβόλαια πολλα-
πλών ταξιδιών, μπορείτε επίσης να ακυρώσετε το ν ασφα-
λιστήριο συμβόλαιο οποιαδήποτε στιγμή μετά την περίοδο 
ακύρωσης διάρκειας 14 ημερών που αναφέρεται στο ασφα-
λιστήριο.

Η ταξιδιωτική ασφάλιση 
σε πρώτο πλάνο
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H ΗEALTHWATCH S.A. είναι μια εταιρεία πρότυπο για 
τα ελληνικά και όχι μόνο δεδομένα, καθώς κατάφερε μέσα 
σε σύντομο χρονικό διάστημα να αναπτύξει ένα πλήρως 
ψηφιοποιημένο σύστημα εξυπηρέτησης, το οποίο πα-
ρέχει υποστήριξη στους ασφαλισμένους όλο το 24ωρο σε 
πάνω από 70 χώρες παγκοσμίως.

Ο άνθρωπος κλειδί πίσω από την επιτυχία της είναι ο 
κ. Δημήτρης Παπαπαύλου, President & Managing 
Director της HEALTHWATCH S.A.. Αν και προέρχεται 
από τον χώρο της ιατρικής, ο κ. Παπαπαύλου έχει αφιερω-
θεί τα τελευταία χρόνια στην ασφαλιστική αγορά, αναπτύσ-
σοντας ένα προηγμένο σύστημα εξυπηρέτησης, το οποίο 
ήρθε για να λύσει τα χέρια των ασφαλιστικών εταιρειών. 
Έχοντας ως έδρα τη Θεσσαλονίκη, η HEALTHWATCH 
αποτελεί ένα εξειδικευμένο συντονιστικό κέντρο, το 
οποίο προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών που αφορούν την 
ιατρική και ταξιδιωτική βοήθεια, τη διαχείριση ζη-
μιών, τον έλεγχο κόστους, αλλά και ειδικά σχεδιασμέ-
να έξυπνα προγράμματα capitation, βασισμένα στις 
ανάγκες και στη φιλοσοφία των ασφαλιστικών εταιρει-
ών (tailor made). 

Ο κ. Παπαπαύλου μιλάει αποκλειστικά στο “The 
Insurer” για τη χρήση των έξυπνων εφαρμογών στην 
ασφαλιστική βιομηχανία, τη συμβολή τους στη διαχεί-
ριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης και το ρόλο τους 
στη διαμόρφωση της συνολική εμπειρία των κατανα-
λωτών, ενώ παράλληλα μας παρουσιάζει τις δραστηρι-
ότητες της HEALTHWATCH σε Ελλάδα και εξωτερικό, 
αποκαλύπτοντάς μας το μυστικό της επιτυχίας της.

Κύριε Παπαπαύλου, είστε ένας άνθρωπος που έχετε 
ασκήσει για πολλά χρόνια το επάγγελμα του νευροχει-
ρουργού. Τι ήταν αυτό που σας γοήτευσε στην ασφαλι-
στική αγορά; Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την 
εξυπηρέτηση ασφαλισμένων πελάτων και διαχείριση 
ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων;

Η ενασχόληση μας με την εξυπηρέτηση των πελατών 
ασφαλιστικών εταιρειών ξεκίνησε από τη διαπίστωση 
πως υπήρχαν μεγάλα κενά στην επικοινωνία των ασφα-
λισμένων με τις ασφαλιστικές εταιρείες όταν προέκυπτε 
ανάγκη. Αρχικά ως ιατροί/πάροχοι στον τομέα του ιατρι-
κού τουρισμού αντιμετωπίζαμε συχνά δυσκολίες στην 
επικοινωνία μας με τις ασφαλιστικές εταιρείες για επεί-
γοντα περιστατικά, στην προσπάθειά μας να μάθουμε 
πληροφορίες σχετικά με τις καλύψεις του ασθενούς, τα 
όρια και τις παροχές του συμβολαίου του κατά τη διάρ-

κεια του 24ώρου.

Στη συνέχεια, ως ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές βρεθήκαμε 
πολλές φορές στη δύσκολη θέση να πρέπει να απολογη-
θούμε στους ασφαλισμένους μας για την αδυναμία επικοι-
νωνίας με την ασφαλιστική εταιρεία 24/7, ώστε να λάβουν 
έγκριση για την κάλυψη κάποιου επείγοντος περιστατικού. 
Έτσι σκεφτήκαμε να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας 
εταιρείας που εκτός από τη διαχείριση ζημιών, την έγκρι-
ση νοσηλειών και εξόδων σε εργάσιμες μέρες και ώρες, να 
μπορεί να προσφέρει αυτές τις σημαντικές υπηρεσίες στον 
ασφαλισμένο την ώρα που τις έχει ανάγκη. Έτσι δημιουρ-
γήθηκε το 2000 ένα εξειδικευμένο ιατρικό συντονιστικό 
κέντρο 24/7/365 με ιατρούς και νοσηλευτές, εκτός των συ-
ντονιστών που διαχειρίζονται και τις ζημίες. 

Όραμα μας είναι να επικρατήσουμε ως Ελληνική εταιρεία 
στη διεθνή αγορά, έναντι των άλλων ευρωπαϊκών εταιρει-

Δημήτρης Παπαπαύλου: 
Στόχος μας το 2022 είναι 
να μας γνωρίσει η ελληνική 
ασφαλιστική αγορά 

ών με συναφές αντικείμενο, κάτι που έχουμε καταφέρει σε 
αρκετά σημαντικό βαθμό. 

Πώς υποδέχθηκε τις καινοτόμες υπηρεσίες σας η ασφαλιστι-
κή αγορά; Με ποιες ασφαλιστικές εταιρείες έχετε συνεργαστεί;

Η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη και μέσα στα πρώτα 2-3 
χρόνια βρεθήκαμε να εξυπηρετούμε ασφαλιστικές εταιρείες 
του εξωτερικού σε πάνω από 70 χώρες. Η παροχή υπηρεσι-
ών σε πολλές γλώσσες 24/7/365, η ύπαρξη in-house medical 
desk 24/7, και η εμπειρία μας στο real time validation/
authorization/guarantees μας έδωσε σημαντικό προβάδι-
σμα σε σχέση με τον ανταγωνισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πελάτες μας σήμερα είναι μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, 
συμπεριλαμβανομένου του συνδικάτου Lloyd’s.

Ενδεικτικά:

• AXA UK 
• Mayday Assistance
• DIRECT LINE/ TMA
• CANOPIUS (POLAND, GREECE, CYPRUS)
• Antares (Lloyds)
• ARGO UK (Lloyds)
• ASUA
• Globelink
• Collison Group UK
• CEGA
• IMG
• Generali
• Groupama
• AXA
• EUROLIFE
• Evropaiki Pisti
• Ομαδικα ΔΕΗ, ΔΕΔΗΕ κτλ
• Mediterranean 
• Novartis
• Interasco
• Interamerican Ομαδικά (Affidea)
• Affidea Group
• AETNA
• IMG
• Claims UK
• NGS
• Prime Insurance CY
• Dcare
• ARGO UK
• Antares UK
• Swiss Re/Dental
• HTH
• Geo Blue
• CYPRIALIFE 
• GBG USA
• Southern Cross
• AKESOCARE USA
• Canopius
• Healix FCO

Για την εξυπηρέτηση αυτών των πελατών, όλα αυτά τα χρό-
νια αναπτύξαμε ένα δίκτυο συνεργατών σε πάνω από 70 
χώρες, γραφεία σε 7 χώρες, ενώ, σε ό,τι αφορά την εγχώρια 
αγορά, διαθέτουμε δίκτυο με πάνω από 5.500 ιατρούς όλων 
των ειδικοτήτων, διαγνωστικά κέντρα και κλινικές σε όλη 
την Ελλάδα. Με την ανάπτυξη εργαλείων όπως οι τηλε-επι-
σκέψεις, πλέον δίνουμε τη δυνατότητα σε ασφαλισμένους 
στις πιο απομακρυσμένες περιοχές και νησιά της Ελλάδος 
να έχουν πρόσβαση σε όλες τις ειδικότητες και να μη χρειά-
ζεται να μετακινηθούν στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθεί ο ασφαλισμένος σε 
περίπτωση ανάγκης και πώς η HEALTHWATCH φροντίζει 
για την άμεση εξυπηρέτησή του;

Αρχικά, έχει προηγηθεί επικοινωνία μέσω τηλεφώνου για 
αίτημα που αφορά κάποιο ραντεβού και στη συνέχεια ο 
συντονιστής, ο οποίος έχει ξεκινήσει την επεξεργασία του 
συγκεκριμένου αιτήματος, προχωρά στον προγραμματισμό 
του. Έρχεται σε επικοινωνία με τον ιατρό που επέλεξε ο 
ασφαλισμένος ή το διαγνωστικό κέντρο αντίστοιχα, ρυθμί-
ζει όλες τις λεπτομέρειες του ραντεβού, ενημερώνεται για 
τυχόν προετοιμασία και η όλη διαδικασία λαμβάνει προσο-
χής ανάλογης συγγενικού ή άλλου οικείου προσώπου του 
ασφαλισμένου. 

Στη συνέχεια, εφόσον το ραντεβού προγραμματιστεί, ο 
ασφαλισμένος ενημερώνεται από τον συντονιστή που έχει 
αναλάβει το αίτημα σχετικά με κάθε λεπτομέρεια ή προετοι-
μασία που ίσως απαιτείται, τυχόν χρεώσεις και οτιδήποτε 
επιπλέον περιλαμβάνει τη λειτουργική και συνεπή διενέρ-
γεια της εξέτασης μέχρι και την ολοκλήρωσή της.

Παράλληλα, ο συντονιστής αποστέλλει SMS με όλα τα στοι-
χεία του ιατρού ή του διαγνωστικού κέντρου στον ασφαλι-
σμένο, ενώ μέσω email (εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο) λαμ-
βάνει αντίγραφο του εγκριτικού που εστάλη στον ιατρό ή το 
διαγνωστικό κέντρο. Κατά συνέπεια, ο ασφαλισμένος, έχει 
στη διάθεσή του όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφο-
ρίες που χρειάζονται προκειμένου να πραγματοποιήσει την 
εξέτασή του με ευκολία. Το συντονιστικό κέντρο, σε αντίθε-
ση με τα call centers, ενεργεί αφενός ως «συγγενικό ή οικείο 
πρόσωπο» για τον ασφαλισμένο, αφετέρου αποτελεί και τον 
συνδετικό κρίκο με τον ίδιο τον θεράποντα ιατρό.

Είναι φανερό πως η εταιρεία σας επενδύει σημαντικά στην 
ανάπτυξη υπαρχόντων, αλλά και νέων υπηρεσιών προς τον 
ασφαλιστικό κλάδο. Εξηγήστε μας με λίγα λόγια, ποιες είναι οι 
βασικές υπηρεσίες που παρέχετε σε μία ασφαλιστική εταιρεία;

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε προς τον ασφαλιστικό κλάδο 
είναι πολυάριθμες. Εάν μπορούσαμε να επιλέξουμε αυτές 
που μας χαρακτηρίζουν, θα λέγαμε πως οι βασικές τους κα-
τηγορίες αφορούν:

1. 24/7 υπηρεσίες ιατρικής βοήθειας (medical assistance)

2. Υπηρεσίες ταξιδιωτικής βοήθειας (travel assistance)

3. Διαχείριση ιατρικών περιστατικών (healthcare 
 management)

4. Online προασφαλιστικός έλεγχος (medical 
e-underwriting)

Το βασικό όμως που θα ήθελα να αναφέρω είναι πως σε 
κάθε μία από αυτές υπάγονται πολλές επιμέρους υπηρεσί-
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ες. Ενδεικτικά και πολύ περιληπτικά, στις 24/7 υπηρεσίες 
Ιατρικής βοήθειας περιλαμβάνονται η παροχή ασθενοφό-
ρου, οι αεροδιακομιδές, οι υπηρεσίες συντονισμού, ο επεί-
γον επαναπατρισμός κ.α. 

Στις υπηρεσίες Ταξιδιωτικής βοήθειας ξεκινάμε από την 
εξειδικευμένη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που 
αφορούν στο ταξίδι για κάθε χώρα του εξωτερικού και φτά-
νουμε μέχρι και την ασφάλεια αποσκευών ή την παροχή 
οδικής βοήθειας σε ξένη χώρα. 

Στη Διαχείριση Ιατρικών Περιστατικών περιλαμβάνο-
νται η ιατρική αξιολόγηση προσωπικού, η οργάνωση εμβο-
λιασμού (Covid-19) για μεγάλο αριθμό ατόμων αλλά και η 
παροχή ιατρικής φροντίδας on site και remote. 

Τέλος, στον Online Προασφαλιστικό έλεγχο, το εξειδικευ-
μένο συνεργαζόμενο ιατρικό προσωπικό της Healthwatch 
ελέγχει τον ιατρικό φάκελο του υποψήφιου ασφαλισμένου 
και προτείνει την ιδανική ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα 
με τις τρέχουσες ιατρικές ανάγκες, το ιατρικό ιστορικό, το 
δημογραφικό προφίλ και άλλους παράγοντες. 

Πέραν όμως από την πληθώρα των υπηρεσιών μας, αξίζει 
να αναφέρω πως η εμπειρία και η τεχνογνωσία που διαθέ-
τουμε όλα αυτά τα χρόνια, μας επιτρέπουν να κατανοούμε 
τις ανάγκες κάθε συνεργάτη μας και να δίνουμε custom 
made λύσεις, ακόμη και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις. 

Σε ποιες χώρες προσφέρετε αυτές τις υπηρεσίες;

Office representations:

• HEALTHWATCH GREECE

• HEALTHWATCH TURKEY

• HEALTHWATCH RUSSIA

• HEALTHWATCH BULGARIA

• HEALTHWATCH CYPRUS

• HEALTHWATCH EGYPT

New Hubs:

• Erbil, Iraq

• Albania

• Kosovo

• Zanzibar

Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής μετέχει στην όλη διαδικασία;

Με την νέα νομοθεσία GDPR έχει δυσκολέψει και περιορι-
σθεί η ανάμειξη των διαμεσολαβητών. Στην πραγματικότη-
τα, με τις διαδικασίες όπως έχουν διαμορφωθεί, η ανάμειξη 
των διαμεσολαβητών δεν είναι απαραίτητη, συνήθως όμως 

προτιμούν να έχουν πρόσβαση, ώστε να παρακολουθούν τη 
διαδικασία των αιτημάτων των πελατών. Έχουν τη δυνατό-
τητα, με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις, να έχουν πρόσβα-
ση στο συντονιστικό κέντρο και να παρακολουθούν ή να 
αναλαμβάνουν τη διαδικασία που κανονικά προβλέπεται να 
ακολουθήσει ο πελάτης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του. 
Για εμάς, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές είναι συνεργάτες 
και ως συνεργάτες τους αντιμετωπίζουμε.

Ποιες Πιστοποιήσεις/accreditation έχετε λάβει;

Εκτός των βασικών ISO 27001, ISO 9001 έχουμε συμπερι-
ληφθεί μετά έλεγχο που διενεργείται ετησίως, στο Lloyds 
Μarket Registry. Είμαστε η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα 
και μια από τις ελάχιστες στην Ευρώπη με αυτή τη διαπί-
στευση.

Υπάρχουν εφαρμογές για τη χρήση των τεχνολογικών ερ-
γαλείων που χρησιμοποιείτε; Μπορούν να βελτιώσουν την 
εξυπηρέτηση και να βοηθήσουν στη μείωση των εξόδων των 
ασφαλιστικών εταιρειών; 

Από το 2008 έχουμε εισάγει εφαρμογές με σκοπό την ευ-
κολότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες και στις παροχές που 

Πέραν όμως από την πληθώρα των υπηρεσιών μας, αξίζει να αναφέρω πως η 

εμπειρία και η τεχνογνωσία που διαθέτουμε όλα αυτά τα χρόνια, μας επιτρέπουν να 

κατανοούμε τις ανάγκες κάθε συνεργάτη μας και να δίνουμε custom made λύσεις, 

ακόμη και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις. 

Σε ποιες χώρες προσφέρετε αυτές τις υπηρεσίες;

HWA Areas of Coverage

Country
Medical case 

monitoring

Cost 
Control/Direct 

Billing

Medical 
Repatriation 

(AA & 
commercial & 

escorted)

Hotel bookings
Tranfers 

(medical & non 
medical)

EUROPE

Greece     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓

Cyprus     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓

Turkey     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓

Albania     ✓      ✓     ✓     ✓

Belarus     ✓      ✓     ✓     ✓

Belgium     ✓      ✓     ✓     ✓

Bulgaria     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓

Croatia     ✓      ✓     ✓     ✓

Czech Republic     ✓      ✓     ✓     ✓

Denmark     ✓      ✓     ✓     ✓

Estonia     ✓      ✓     ✓     ✓

Finland     ✓      ✓     ✓     ✓

France     ✓      ✓     ✓     ✓

Germany     ✓      ✓     ✓     ✓

Hungary     ✓      ✓     ✓     ✓

Italy     ✓      ✓     ✓     ✓

Latvia     ✓      ✓     ✓     ✓

Lithuania     ✓      ✓     ✓     ✓

Luxembourg     ✓      ✓     ✓     ✓

Malta     ✓      ✓     ✓     ✓

Moldova     ✓      ✓     ✓     ✓

Monaco     ✓      ✓     ✓     ✓

Montenegro     ✓      ✓     ✓     ✓

Netherlands     ✓      ✓     ✓     ✓

Norway     ✓      ✓     ✓     ✓

Poland     ✓      ✓     ✓     ✓

Portugal     ✓      ✓     ✓     ✓

Romania     ✓      ✓     ✓     ✓

Russia     ✓      ✓     ✓     ✓

Serbia     ✓      ✓     ✓     ✓

Slovakia     ✓      ✓     ✓     ✓

Slovenia     ✓      ✓     ✓     ✓

Spain     ✓      ✓     ✓     ✓

Sweden     ✓      ✓     ✓     ✓

Switzerland     ✓      ✓     ✓     ✓

AFRICA

AFRICA

Algeria     ✓      ✓     ✓     ✓

Egypt     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓

Libya     ✓      ✓     ✓     ✓

Morocco     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓

Sudan     ✓      ✓     ✓     ✓

Tunisia     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓

ASIA

Armenia     ✓      ✓     ✓     ✓

Bangladesh     ✓      ✓     ✓     ✓

Bhutan     ✓      ✓     ✓     ✓

China     ✓      ✓     ✓     ✓

Georgia     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓

India     ✓      ✓     ✓     ✓

Indonesia     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓

Kazakhstan     ✓      ✓     ✓     ✓

Kyrgyzstan     ✓      ✓     ✓     ✓

Laos     ✓      ✓     ✓     ✓

Malaysia     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓

Nepal     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓

Pakistan     ✓      ✓     ✓     ✓

Tajikistan     ✓      ✓     ✓     ✓

Thailand     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓

Turkmenistan     ✓      ✓     ✓     ✓

Uzbekistan     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓

Vietnam     ✓      ✓     ✓     ✓

MIDDLE EAST

Bahrain     ✓      ✓     ✓     ✓

Iran     ✓      ✓     ✓     ✓

Iraq     ✓      ✓     ✓     ✓

Israel     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓

Jordan     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓

Kuwait     ✓      ✓     ✓     ✓

Lebanon     ✓      ✓     ✓     ✓

Oman     ✓      ✓     ✓     ✓

Qatar     ✓      ✓     ✓     ✓

UAE     ✓     ✓     ✓     ✓     ✓

Saudi Arabia     ✓      ✓     ✓     ✓

Syria     ✓      ✓     ✓     ✓

Office representations

 HEALTHWAT

CH GREECE

 HEALTHWAT

CH TURKEY

 HEALTHWAT

CH RUSSIA

 HEALTHWAT

CH BULGARIA

 HEALTHWAT

CH CYPRUS

 HEALTHWAT

CH EGYPT

New Hubs

 Erbil, Iraq

 Albania

 Kosovo
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δικαιούται ο κάθε ασφαλισμένος. Από 
απλές εφαρμογές άμεσης ειδοποίησης για 
επείγοντα περιστατικά (HWA ALERT), σε 
πιο σύνθετες με δυνατότητα οργάνωσης 
ραντεβού για ιατρική επίσκεψη, check-
up, διαγνωστικές εξετάσεις και αναγγελία 
νοσηλείας, έως ακόμη πιο σύνθετες, που 
περιλαμβάνουν δυνατότητα τηλε-επισκέ-
ψεων για επείγον περιστατικό και προ-
γραμματισμένο ραντεβού.

Αυτές έχουν βελτιώσει σημαντικά την 
πρόσβαση στο συντονιστικό, την εξάλει-
ψη της ανάγκης για κλήση στο συντονι-
στικό κέντρο, τη δυνατότητα τηλε-επισκέ-
ψεων ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα 
μέρη, με ειδικότητες που είναι διαθέσιμες 
μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Κυκλοφορούν αρκετές εφαρμογές για την 
επικοινωνία των πελατών με ασφαλιστι-
κές εταιρείες. Τελικά υπάρχουν ουσιαστι-
κές διαφορές; Τι πρέπει να προσέξει μία 
εταιρεία;  

Εφαρμογές υπάρχουν χιλιάδες στην κυρι-
ολεξία, με ωραία γραφικά, θεωρητικές υπηρεσίες. Η ουσία 
σε όλες τις εφαρμογές είναι το back office. Δηλαδή ποιος 
δίνει ζωή στην άψυχη εφαρμογή και ποιος διαχειρίζεται 
το αίτημα από πίσω (εξειδικευμένος συντονιστής, ιατρός, 
νοσηλευτής). Διότι στην πραγματικότητα οι εφαρμογές δεν 
είναι τίποτα άλλο από έναν εναλλακτικό τρόπο επικοινωνί-
ας και πρόσβασης στις υπηρεσίες που δικαιούται ο ασφαλι-
σμένος σε ανάγκη, και όχι κάτι αυτόνομο.

Η χρήση των smart apps από τις ασφαλιστικές εταιρείες 
αλλά και από τους επαγγελματίες της διαμεσολάβησης αποτε-
λεί ένα must για τον καταναλωτή; Θεωρείτε ότι καθορίζει τις 
επιλογές του;

Θα έπρεπε, αλλά ακόμη στην Ελλάδα είμαστε λίγο πίσω σε 
ό,τι αφορά την υιοθέτηση αυτών ως βασικών εργαλείων 
στην καθημερινότητα μας. Στο εξωτερικό πλέον υπάρχουν 
εταιρείες που δίνουν ΜΟΝΟΝ αυτό τον τρόπο επικοινω-
νίας για τις περισσότερες υπηρεσίες προς τους ασφαλισμέ-
νους και αφήνουν τη τηλεφωνική κλήση μόνο για επείγου-
σες καταστάσεις ή βοήθεια για τη χρήση των εφαρμογών. 
Ακόμη, στην Ελλάδα πρέπει να κοινοποιηθεί σωστά καταρ-
χάς στους διαμεσολαβητές που πωλούν τα προϊόντα και 
μετά στους ασφαλισμένους. 

Γιατί μία ασφαλιστική εταιρεία να συνεργαστεί μαζί σας;

Επιλέγοντας εμάς ως συνεργάτες, η ασφαλιστική εταιρεία 
-και οι πελάτες της- άμεσα αποκτά πρόσβαση σε:

• Medical desk: Εξειδικευμένη ομάδα ιατρών 11 ειδικοτή- 
 των για συμβουλές, οργάνωση μεταφοράς, νοσηλείας κτλ.

• Multilingual: Πολύγλωσσο συντονιστικό κέντρο

• International: Κάλυψη και εξυπηρέτηση στην Ελλάδα  
 αλλά και στο εξωτερικό

• Combined services: Εξυπηρέτηση πέραν τον ιατρικών 
 παροχών, όπως νομική βοήθεια στο εξωτερικό, βοήθεια  
 στην περίπτωση απώλειας εγγράφων, μεταφράσεις εγγρά- 

 φων, security services σε συνδυασμό με ιατρική κάλυψη  
 κτλ.

• Το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα και εκτεταμένο δίκτυο  
 διεθνώς

• Αμφίδρομη συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες,   
 δίνοντας μας επιπλέον πρόσβαση και επιλογή σε περισ- 
 σότερους παρόχους και τη δυνατότητα εγγύησης του  
 χαμηλότερου κόστους νοσηλείας

• Συστάσεις σε ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές εταιρείες  
 του εξωτερικού για την εισαγωγή καινοτόμων   
 προϊόντων στην ελληνική αγορά.

Το ρητό μας είναι «Εξυπηρέτηση One call, Οne phone, Οne 
email»

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το επόμενο διάστημα; 

Από το ξεκίνημα μας, το 2000, ασχοληθήκαμε με τη διε-
θνή αγορά. Το 2011, με την ανάληψη της διαχείρισης, με 
τη SWISS Re, του ταμείου υγείας της Αγροτικής Τράπεζας 
μπήκαμε στην ελληνική αγορά. Σταδιακά αλλά με αργούς 
ρυθμούς επεκταθήκαμε και στόχος μας το 2022 είναι να 
μας γνωρίσουν πλέον περισσότερες εταιρείες στην ελληνική 
ασφαλιστική αγορά, να μάθουν για τις υπηρεσίες μας και τις 
δυνατότητες μας, να στηρίξουμε καινοτόμα προγράμματα 
και εφαρμογές. Ανεξάρτητα από το αν θα προκύψει συνερ-
γασία ή όχι, θα θέλαμε να συναντήσουμε αυτές τις εταιρεί-
ες και να μας γνωρίσουν. Στόχος είναι να πάμε μαζί με τις 
ασφαλιστικές εταιρείες σε καινοτόμα προϊόντα που η αγορά 
χρειάζεται και να βελτιώσουμε τις διαδικασίες εξυπηρέτη-
σης, απλοποιώντας τις προς όφελος όλων.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ



Η DAT Hellas φροντίζει τα τελευταία χρόνια να προσφέρει 
εξαιρετικά εργαλεία στις ασφαλιστικές εταιρείες, εργαλεία 
που βασίζονται στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας, κά-
νοντας πράξη το slogan της: Η γνώση του αυτοκινήτου 
ξεκινάει από εμάς! Κάτι που οι επικεφαλής της κ. Σάββας 
Σιδηρόπουλος και κ. Δημήτρης Βαλαβάνης, φροντίζουν 
να το αποδεικνύουν σε κάθε περίπτωση με τις νέες τεχνολο-
γίες που έχει αναπτύξει η εταιρεία, ενώ το προσεχές μέλλον 
να αναμένεται ακόμα πιο ενδιαφέρον. 

Κύριε Σιδηρόπουλε, κύριε Βαλαβάνη, πώς μια ασφαλιστική 
εταιρεία μπορεί να επωφεληθεί από τα δεδομένα της τηλε-
ματικής;

Αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, είναι πως η 
τηλεματική είναι το μέλλον τόσο της αυτοκίνησης, όσο και 
του ασφαλιστικού κλάδου. Για να είμαστε πιο ακριβείς, αυτή 
τη στιγμή αλλάζουν τα πάντα σε ό,τι αφορά ένα μεγάλο ατύ-
χημα. Η τηλεματική βοηθάει τον αναλυτή του ατυχήματος 
να γνωρίζει τη τελική θέση, τη ταχύτητα του οχήματος, τη 
συμπεριφορά του οδηγού πριν το ατύχημα, τη μηχανολογι-
κή του κατάσταση, ακόμα και το πόσες φορές έχει μπει σε 
λειτουργία ο κινητήρας του. Στοιχεία που οι ασφαλιστικές 
εταιρείες μπορούν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο, για τη τα-
χύτερη και σωστή αποζημίωση των εμπλεκόμενων.

Επίσης με τη τηλεματική ένα ακόμα service που παρέχου-
με είναι το First Notice of Loss (FNOL). Χάρη σε αυτή την 
εφαρμογή, με το που γίνει το ατύχημα μπορούμε να έχου-
με αναγγελία της ζημιάς στην ασφαλιστική ή στην εταιρεία 
Leasing. Στη συνεχεία, με το SilverDAT FastTrackAI® και 
τη λήψη των φωτογραφιών ακόμα και από τον οδηγό του 
οχήματος, μπορούμε να έχουμε και την εκτίμηση ζημιάς 
του οχήματος, που σε αρκετές περιπτώσεις θα μπορούσε 

να είναι και το τελικό κόστος. Επομένως, επισπεύδονται οι 
ενέργειες επισκευής. Ενδεικτικό για το πόσο πιστεύει ο όμι-
λος στη τεχνολογία της τηλεματικής, που είναι το μέλλον, 
προσφάτως η DAT εξαγόρασε την start up εταιρεία High 
Mobility. Έτσι ως DAT έχουμε τη δική μας λύση εφαρμογής 
τηλεματικής.

Ποιες είναι οι λύσεις που φέρει στο προσκήνιο για τον κλάδο 
ζημιών η τεχνητή νοημοσύνη;

Ξεκινώντας με την εφαρμογή SilverDAT FastTrackAI® 
στο κλάδο ζημιών, τα οφέλη για την ασφαλιστική εταιρεία 
είναι τεράστια. Δηλαδή το λογισμικό με την εισαγωγή λίγων 
φωτογραφιών, εντοπίζει την ζημιά και την κοστολογεί σε 
ελάχιστο χρόνο!  

Επιπρόσθετα η τεχνητή νοημοσύνη δίνει τη δυνατότητα 
στην ασφαλιστική εταιρεία να διαχειριστεί τεράστιο όγκο 
εργασιών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι εξυπηρετού-
νται περισσότερες υποθέσεις, εξαλείφοντας δραστικά τα πα-
ράπονα των πελατών σχετικά με την καθυστέρηση επίλυσης 
της υπόθεσής τους. Όλα τα παραπάνω η DAT Hellas έχει 
τη δυνατότητα να τα προσφέρει στις ασφαλιστικές εταιρείες 
μέσα από το πλήθος εφαρμογών που έχει, όπως το Silver 
DAT 3, το You Cit και πολλά ακόμα. 

Ποια είναι τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης για τους οδηγούς;

Η τεχνητή νοημοσύνη και κατ΄επέκταση η αυτονομία κατά 
την οδήγηση αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την οδική 
ασφάλεια. Μην ξεχνάμε πως πάνω από το 90% όλων των 
ατυχημάτων οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος, όπως κακή 
πρόβλεψη, λανθασμένη αντίδραση σε κίνδυνο ή παραβία-
ση της νομοθεσίας για την οδική κυκλοφορία. Με τη χρήση 
των προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού 
που ενσωματώνουν στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης, γίνεται 
παρακολούθηση, ανάλυση και αναγνώριση μιας δυνητικά 
μη ασφαλούς οδηγικής συμπεριφοράς, την οποία το σύστη-
μα καταστέλλει.

Εκτός από τη βελτίωση της ασφάλειας, η εφαρμογή λύσεων 
τεχνητής νοημοσύνης προσφέρει καλύτερη συνολική οδη-
γική εμπειρία. 

Επίσης, ο τομέας στον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί 
να κάνει τη διαφορά στα επιβατικά αυτοκίνητα σχετίζεται 
με την προληπτική και την τακτική συντήρηση.

Σε ενδοεταιρικό επίπεδο, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να 
συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση του κέρδους των ασφα-
λιστικών επιχειρήσεων;

DAT Hellas: 
Η τηλεματική αποτελεί το μέλλον 
τόσο για την αυτοκίνηση, όσο και 
για τον ασφαλιστικό κλάδο
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Όπως προαναφέραμε, το κέρδος για τις ασφαλιστικές εται-
ρείες από την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης είναι 
τεράστιο. Αρχικά μειώνει σημαντικά το χρόνο αναγγελίας 
μιας ζημιάς και παράλληλα το χρόνο αποζημίωσης, στοιχείο 
που καθιστά ευχαριστημένο τον πελάτη, αφού η υπόθεσή 
του επιλύεται ταχύτατα. Μην ξεχνάμε πως ο χρόνος είναι 
μείζονος σημασίας, μιας κι οι ασφαλιστικές αξιολογούνται 
με την ταχύτητα αποζημίωσης και εξυπηρέτησης του πε-
λάτη τους. Ένα όμως εξαιρετικά σημαντικό χαρακτηριστικό 
που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη και που τα προγράμ-
ματα της DAT Hellas ενσωματώνουν, είναι η καταπολέμηση 
της ασφαλιστικής απάτης. 

Ποιες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρει η DAT Hellas και 
πώς συμβάλλουν στην ριζική αναδιαμόρφωση του κλάδου 
ασφάλισης αυτοκινήτων;

Το πακέτο υπηρεσιών κι εφαρμογών που προσφέρει η DAT 
Hellas είναι πραγματικά τεράστιο και καλύπτει όλες τις ανά-
γκες του κλάδου ασφάλισης και αποζημίωσης αυτοκινήτων. 
Το Silver DAT 3 είναι η ναυαρχίδα μας και τα τελευταία 
χρόνια η γκάμα υπηρεσιών της DAT εμπλουτίζεται με την 
τελευταία λέξη της τεχνολογίας, όπως με την τεχνητή νο-
ημοσύνη SilverDAT FastTrackAI®, αλλά και το video 
streaming με το πρόγραμμα You Cit. Η τελευταία υπηρε-
σία δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένης επικοινωνίας 
των συμβαλλόμενων σε σχέση με τη ζημιά. Αυτό σημαίνει 
πως ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με τον 
επισκευαστή, με τον ιδιοκτήτη και υποψήφιο πελάτη για 
προ-ασφαλιστικό έλεγχο, απλά με ένα link που θα σταλεί 

στο κινητό του. 

Το εξαιρετικά σημαντικό και στο οποίο πρέπει να σταθούμε 
είναι πως το Silver DAT 3 έχει τη δυνατότητα να προσαρ-
μοστεί στην πολιτική της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρείας, 
προσφέροντας περισσότερα εργαλεία για την ορθολογική 
διαχείριση του φακέλου ζημιάς, βοηθώντας τη σημαντικά 
να μειώσει το χρόνο και το κόστος για τη διαχείριση της! 
Εξίσου σημαντική βοήθεια παρέχεται με την ιστορικότη-
τα όλων των προγραμμάτων, διερευνώντας κατάλληλα την 
κάθε προσπάθεια απάτης! Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτε-
ρα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα και για αυτό άλλωστε 
μας έχουν επιλέξει από τις 30 ασφαλιστικές που δραστηριο-
ποιούνται στη χώρα μας, οι 25! 

Ενδεικτικό της επιτυχίας μας στον τομέα των νέων τεχνο-
λογιών είναι πως το DAT Group έχει ορίσει την DAT Hellas 
ως Competence Center Ανατολικής Ευρώπης. Αυτό σημαί-
νει πως τα υποκαταστήματα της DAT στην Ανατολική Ευ-
ρώπη επικοινωνούν με την DAT Hellas για ό,τι χρειάζονται 
για τους τομείς της τηλεματικής, της Τεχνητής Νοημοσύνης 
και όλων των νέων τεχνολογιών. 

Κλείνοντας και σε αυτό που πρέπει να σταθούμε είναι πως 
η DAT Hellas κατάφερε να προσαρμόσει την τεχνητή νοη-
μοσύνη στα δεδομένα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς!

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Από Αριστερά Σάββας Σιδηρόπουλος και Δημήτριος Βαλαβάνης επικεφαλής της DAT HELLAS



Η ΙΑΣΩΝ Πρακτορεύσεις Ασφαλιστικών Εταιρει-
ών αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες ασφαλι-
στικής διαμεσολάβησης στη Θεσσαλονίκη, με παρουσία 
σχεδόν 3 δεκαετιών στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. 
Έχοντας δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών σε 
όλη την Ελλάδα, ο κύκλος των εργασιών της ξεπερνάει τα 
6.000.000€. 

Ο κ. Σάββας Χαλκίδης, Ιδρυτής & Αντιπρόεδρος της 
εταιρείας, μιλά αποκλειστικά στο “The Insurer” και μοι-
ράζεται μαζί μας το όραμά του για την ασφαλιστική διαμε-
σολάβηση. Για την ΙΑΣΩΝ Α.Ε. η στήριξη των συνεργατών 

της καθιστά αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, θέτοντας 
πάντα σε πρώτο πλάνο τις ανάγκες των επαγγελματιών. Ο 
κ. Χαλκίδης, μας μιλά για τις προκλήσεις που αντιμετωπί-
ζουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές τα τελευταία χρόνια, 
παρουσιάζοντάς μας τις λύσεις που τους προσφέρει η συ-
νεργασία με την ΙΑΣΩΝ Α.Ε.. Όπως τονίζει, το τελευταίο 
διάστημα η εταιρεία δίνει προβάδισμα σε νέους φιλόδοξους 
επαγγελματίες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην 
ασφαλιστική αγορά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο υιός του 
κ. Χαλκίδη, Ιάσων, Senior Managing Director της εται-
ρείας, ο οποίος όντας πλέον ενεργό μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου αποδεικνύει ότι τα νέα πρόσωπα αποτελούν το 

κλειδί για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της 
ασφαλιστικής αγοράς.

Κύριε Χαλκίδη, η Ιάσων Α.Ε. είναι μια οικογενειακή 
επιχείρηση που φέτος κλείνει 26 χρόνια παρουσίας 
στην ασφαλιστική αγορά. Μιλήστε μας για την ιστορία 
της.

Πράγματι, φέτος η επιχείρηση κλείνει 26 χρόνια πα-
ρουσίας στην ασφαλιστική αγορά, όμως η δική μου 
παρουσία ως ασφαλιστής ξεκινά το 1975. Όταν θέλο-
ντας να συνεισφέρω στα οικονομικά της οικογένειας, 
όντας ακόμη φοιτητής στην Ανωτάτη Βιομηχανική 
Σχολή Θεσσαλονίκης, είχα την πρώτη μου απασχόλη-
ση στην «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» του Αλέξανδρου Ταμπου-
ρά. Παρ’ ότι η ενασχόληση μου υποτίθεται ότι θα ήταν 
προσωρινή, επιβεβαιώθηκε η ρύση του λαού «ουδέν 
μονιμότερον του προσωρινού». Ακολούθησε η ασφαλι-
στική εταιρεία «ΗΛΙΟΣ» του Ποθητάκη Κωνσταντίνου, 
όπου εργάστηκα για 16 χρόνια. Όταν εξαγοράστηκε η 
εταιρεία από τον Παύλο Ψωμιάδη, εργάστηκα στην 
ασφαλιστική εταιρεία ΜΙΝΕΤΤΑ, όπου γνώρισα τον 
αείμνηστο Παναγιώτη Μινέττα και εν συνεχεία τον 
κ. Γεώργιο Μινέττα, που έμελλε να γίνουν η δεύτερη 
οικογένειά μου. 

Όντας λοιπόν στην εταιρεία «ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ» 
ως Περιφερειακός Διευθυντής Βορείου Ελλάδος, ίδρυ-
σα το 1996 την ΙΑΣΩΝ Α.Ε., συνεργαζόμενος με την 
EUROSTATUS AE που εκπροσωπούσε ένα συνδικάτο 
των LLOYD’S του Λονδίνου. Στη συνέχεια, προέκυψαν 
και άλλες συνεργασίες μένοντας όμως σταθερός στις 
επιλογές μου, με βασικό στόχο την απόλυτη εξυπηρέ-

ΙΑΣΩΝ Α.Ε.: 
Στεκόμαστε δίπλα στους 
επαγγελματίες, προσφέροντας 
άμεσες και δίκαιες λύσεις 
στους συνεργάτες μας
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τηση των συνεργατών και φυσικά των ασφαλισμένων που 
μας εμπιστεύονταν. Ενδιάμεσα το 2002 για μια τετραετία, 
συνεργάστηκα με την COMMERCIAL VALUE, λόγω φιλίας 
μου με τον κ. Ιωάννη Παυλίδη, που ήταν Διευθύνων Σύμ-
βουλος την περίοδο εκείνη. Όμως οι άριστες σχέσεις μου 
με την «ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ», δεν μου επέτρεψαν να 
παραμείνω για περισσότερο και έτσι το 2007 ανέλαβα και 
πάλι το γραφείο της στη Βόρεια Ελλάδα. Το 2010 επέλεξα να 
επικεντρωθώ στην εταιρεία μου, την ΙΑΣΩΝ ΑΕ. 

Πώς καταφέρατε να εδραιωθείτε σε μια τόσο ανταγωνιστική 
αγορά, όπως αυτή της Θεσσαλονίκης; Ποια είναι εκείνα τα 
στοιχεία που σας ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό;

Είναι γεγονός ότι ο ανταγωνισμός ήταν και είναι μεγάλος 
και δυστυχώς δεν είναι πάντα και κάτω από ιδιαίτερα ιδα-
νικές συνθήκες. Όμως η εμπειρία τόσων χρόνων, η προσω-
πική μου σχέση με τις ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και τους 
συνεργάτες βοήθησαν ώστε να εδραιωθούμε στην αγορά. 
Πρέπει να διευκρινίσω ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται σ’ 
όλη τη Βόρεια Ελλάδα, από Θεσσαλία έως Ορεστιάδα. Αυτό 
που μας χαρακτηρίζει σε σχέση με τον ανταγωνισμό ήταν 
και είναι η απόλυτη ειλικρίνεια, η εντιμότητα και η καθη-
μερινή προσπάθεια, ούτως ώστε, οι συνεργάτες αλλά και οι 
ασφαλισμένοι να γνωρίζουν ότι είμαστε πάντα δίπλα τους, 
προσφέροντας άμεσες και όσο το δυνατό, αποτελεσματικές 
και δίκαιες λύσεις.

Πώς λειτουργεί η ομάδα σας και σε ποιους κλάδους δραστη-
ριοποιείστε κατά βάση;

Η διατήρηση του προσωπικού μας επί σειρά ετών, σχεδόν 
από το ξεκίνημα της ΙΑΣΩΝ Α.Ε., η συνεχής εκπαίδευσή 
τους, η άριστη επικοινωνία τους με τους συνεργάτες και τις 
ασφαλιστικές εταιρείες, οι συχνές συναθροίσεις των συνερ-
γατών και η ενημέρωσή τους, είναι τα βασικά πλεονεκτή-
ματα της ομάδας μας. Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται σε 
όλους τους κλάδους ασφάλισης. 

Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι δίνετε προβάδισμα στη 
νέα γενιά, ιδιαίτερα με την προσθήκη του υιού σας, Ιάσων 
Χαλκίδη, στο ενεργό δυναμικό της εταιρείας. Πιστεύετε ότι 
η νέα γενιά μπορεί να προσφέρει στον κλάδο την ανανέωση 
που επιζητά; 

Φυσικά, πάντοτε είχα εμπιστοσύνη στις δυνατότητες των 
νέων και σ’ όλη τη διαδρομή μου στις διάφορες εταιρεί-
ες, προσπαθούσα να αναδείξω ανθρώπους νέους που εί-
χαν θέληση να μάθουν και να εξελιχθούν. Πιστεύω ότι οι 
νέοι, όντας πιο καλλιεργημένοι, με περισσότερες γνώσεις 
και ανοιχτούς ορίζοντες μπορούν να δώσουν μία επιπλέον 
ώθηση στη δουλειά μας.

Κύριε Ιάσων Χαλκίδη, έχετε ένα πλούσιο βιογραφικό με 
σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πώς αποφασίσατε να 
ασχοληθείτε με τον ασφαλιστικό κλάδο; Θεωρείτε ότι η αγορά 
έχει ανάγκη από νέα μορφωμένα πρόσωπα και ποιες οι προ-
οπτικές που τους προσφέρει; 

Ο κύριος παράγοντας για την απόφασή μου να ασχοληθώ 
με τον ασφαλιστικό κλάδο ήταν η επιρροή των γονιών μου, 
και ειδικά του πατέρα μου αλλά και το γεγονός ότι πάντα 
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είχα επαφή με την επιχείρησή μας και παρακολουθούσα 
την εξέλιξή της. Έχοντας ως αφορμή και τη δική μου περί-
πτωση, σαφέστατα πιστεύω πως η ασφαλιστική αγορά έχει 
ανάγκη για νέο αίμα και μια νέα γενιά ασφαλιστών που 
θα μπορέσουν να εκσυγχρονίσουν το επάγγελμα και να το 
απαλλάξουν εν καιρώ από τα κακώς κείμενα και τα στερεό-
τυπα του παρελθόντος. 

Ο ασφαλιστικός κλάδος επαγγελματικά αποτελεί έναν πολύ 
ανταγωνιστικό, συνεχώς εναλλασσόμενο και γεμάτο προ-
κλήσεις χώρο που είναι σε θέση να προσφέρει τη δυνα-
τότητα για μια ποιοτική επαγγελματική ενασχόληση που 
βοηθάει τον οποιονδήποτε νέο και μορφωμένο επαγγελμα-
τία να βελτιωθεί πολυδιάστατα και να αναπτύξει ποικίλες 
επαγγελματικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Τέλος, αξίζει 
να προστεθεί στο σημείο αυτό ότι το να έχει κάποιος την 
οποιαδήποτε πανεπιστημιακή εκπαίδευση (συναφή ή μη 
με τα ασφαλιστικά) αποτελεί μεν ένα έξτρα συν στο προ-
φίλ ενός νέου ασφαλιστικού επαγγελματία, χρειάζεται δε να 
έχει υπομονή και επιμονή για τη σωστή αντιμετώπιση της 
επαγγελματικής πραγματικότητας, διάθεση και θέληση να 

μαθαίνει συνεχώς νέες τεχνικές και στοι-
χεία για το επάγγελμα. 

Ποια είναι τα κύρια προβλήματα που αντι-
μετωπίζει σήμερα ένας επαγγελματίας που 
δραστηριοποιείται στον ασφαλιστικό κλά-
δο; Πού δίνει λύσεις μια συνεργασία με 
την ΙΑΣΩΝ Α.Ε.;

Κύριο πρόβλημα είναι ο διαρκώς αυξανό-
μενος και χωρίς κανόνες ανταγωνισμός. 
Επίσης, όπως όλες οι επιχειρήσεις, έτσι 
και το ασφαλιστικό κομμάτι, επηρεάζεται 
από τις κατά καιρούς συγκυρίες και τα 
προβλήματα που απασχολούν την κοινω-
νία. Τόσο η πανδημία, όσο και ο πόλεμος 
στην Ουκρανία, είναι ένα παράδειγμα του 
πως επηρεάζεται η αγορά. Διότι και οι 
δύο αυτές καταστάσεις δημιουργούν αρ-
νητικό οικονομικό αποτέλεσμα. Παρ’ όλα 
αυτά, προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε, 
δημιουργώντας συνθήκες ανταγωνισμού 
και προσαρμοζόμενοι στα νέα οικονομικά 
δεδομένα. 

Η συνεργασία με την ΙΑΣΩΝ Α.Ε. δίνει 
τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.
iason.com.gr με τις συνεργαζόμενες εται-
ρείες. Το βασικό όμως πλεονέκτημα που 
έχει κάποιος που συνεργάζεται μαζί μας 
είναι ότι έχει λύσεις για όλα τα θέματα και 
τυχόν προβλήματα που θα αντιμετωπίσει 
(ζημιές, αποζημιώσεις) από το γραφείο 
της ΙΑΣΩΝ Α.Ε. χωρίς να χρειαστεί να 
έρθει σε επαφή με καμία από τις εταιρίες 
που συνεργάζεται και έτσι έχει περισσό-
τερο χρόνο να ασχοληθεί με τις πωλήσεις. 
Είναι βέβαια ένα επιπλέον κόστος για 
εμάς, όμως θεωρώ ότι είναι απαραίτητο 
να τους παρέχουμε τη δυνατότητα αυτή.      

Σας προβληματίζει η επέλαση των εναλ-
λακτικών δικτύων διανομής; Μπορούν να 

αντικαταστήσουν τη διαπροσωπική επαφή του επαγγελματία;

Όχι δεν είμαι από αυτούς που φοβούνται τα εναλλακτικά 
δίκτυα, αλλά πιστεύω στην διαπροσωπική επαφή και κυρί-
ως στον επαγγελματία ασφαλιστή, ο οποίος θα ενημερώσει 
τον υποψήφιο ασφαλισμένο για την χρησιμότητα της ασφά-
λειας που θα λάβει και κυρίως την πραγματική προστασία 
που θα έχει, ασφαλίζοντας και εξασφαλίζοντας τη δουλειά 
του, την περιουσία του και την οικογένειά του. Πρέπει να 
κάνουμε τους ανθρώπους να μας εμπιστευτούν και για να 
πάψουν να υπάρχουν ψίθυροι για «ψιλά γράμματα» στα 
ασφαλιστήρια συμβόλαια.
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Με απόλυτη επιτυχία και συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε 
προηγούμενο, η μεγάλη ετήσια συνάντηση της διαμεσο-
λάβησης στη Βόρεια Ελλάδα, το 34th THINC «Η Διαμε-
σολάβηση στη νέα Ψηφιακή Εποχή», ολοκλήρωσε τις 
εργασίες του την Παρασκευή 11 Μαρτίου στο Grand 
Hotel Palace.

Το συνέδριο αποτέλεσε μια ευκαιρία συνάντησης για πε-
ρισσότερους από 230 ασφαλιστικούς διαμεσολαβη-
τές αλλά και στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών, που με 
μεγάλη προσήλωση παρακολούθησαν τις ενδιαφέρουσες 

ομιλίες των 23 ομιλητών, μέσα από τις οποίες ενημερώ-
θηκαν για τις τελευταίες τάσεις της ασφαλιστικής αγοράς. 
Παράλληλα, πάνω από 600 επαγγελματίες του ασφαλιστι-
κού κλάδου παρακολούθησαν τις εργασίες του συνεδρίου 
μέσω livestreaming από το thinc.gr. 

Tην έναρξη του συνεδρίου σήμανε ο κ. Μάριος Θεμιστο-
κλέους, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος απηύθυνε 
εισαγωγικό χαιρετισμό, ενώ το συντονισμό του συνεδρίου 
είχε ο Founder της Insurance Innovation, κ. Αριστεί-

δης Βασιλειάδης.

Στην πρώτη ενό-
τητα, “Τhe CEO’s 
View”, οι κ.κ. Νι-
κόλαος Μακρόπου-
λος και Δημήτρης 
Τσεκούρας, έκαναν 
μια ανασκόπηση της 
ασφαλιστικής αγο-
ράς, επισημαίνοντας 
τις αλλαγές που βίω-
σε ο κλάδος αλλά και 
τα διδάγματα που 
αποκόμισε κατά τη 
διάρκεια της πανδη-
μίας. Η δεύτερη θεμα-
τική ενότητα εστίασε 
στις φυσικές κατα-
στροφές και τις νέες 
προκλήσεις για 
τους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές, με 
τους κλάδους περι-
ουσίας και αστικής 
ευθύνης να βρίσκο-
νται στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος. 
Η τρίτη ενότητα ήταν 

34th Thessaloniki Insurance 
Conference: Η ασφαλιστική 
αγορά της Β. Ελλάδος στο 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος
Έπειτα από 2 χρόνια απουσίας λόγω των υγειονομικών συνθηκών, 
το Thessaloniki Insurance Conference (ΤΗΙΝC) επανήλθε δυναμικά, 
αποτελώντας το πρώτο δια ζώσης συνέδριο για τον ασφαλιστικό 
κλάδο στη μετά-Covid εποχή!

αφιερωμένη στα ψηφιακά εργαλεία και τις νέες τάσεις, 
οι οποίες πρόκειται να διαμορφώσουν τον ασφαλιστή του 
μέλλοντος, ενώ η τέταρτη ανέδειξε την αξία της κυβερνοα-
σφάλισης και της τεχνολογίας blockchain για τον ασφαλι-
στικό κλάδο, επαναπροσδιορίζοντας τις προτεραιότητες των 
επαγγελματιών της ασφαλιστικής αγοράς.

Η καινοτομία βρίσκεται στο επίκεντρο της φιλοσοφίας 
της Insurance Innovation. Φέτος, το 34th THINC ει-
σήγαγε ένα νέο θεσμό για την ασφαλιστική αγορά της Β. 
Ελλάδος, διεξάγοντας για πρώτη φορά τα Insurance 
Innovation Awards, τα οποία αποτελούν μια ωδή στην 
καινοτομία και την ευρηματικότητα των ασφαλιστικών 
εταιρειών και επιχειρήσεων της ελληνικής αγοράς.

Στα πλαίσια του 34th THINC, πραγματοποιήθηκε μια ση-
μαντική τελετή βράβευσης των καινοτόμων έργων και πρω-
τοβουλιών του ασφαλιστικού κλάδου, αναδεικνύοντας τις 
βέλτιστες πρακτικές και τη συμβολή τους στο μετασχηματι-
σμό της ελληνικής ασφαλιστικής βιομηχανίας, με απτά οφέ-
λη σε καταναλωτές, επιχειρήσεις και οργανισμούς. Νικητές 
των βραβείων ήταν η Hoolie Foundation Pet Insurance, 
στην κατηγορία Innovative Insurance Product, 
η Infodromio Software στην κατηγορία Innovative 
Insurance Software και η Experto Crede Consultants, 
στην κατηγορία Innovative Advisory Services.

Τhe CEO’s View
Χρήστος Αχής: Μας αρέσει να χτίζουμε σταθερές σχέ-
σεις με συνεργάτες μας

Ο κ. Χρήστος Αχής, Εκτελεστικός Σύμβουλος Δι-
οίκησης της ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική, παρευρέθηκε 
στο 34th ΤΗINC και μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα 
του insuranceforum web tv για την ασφαλιστική αγορά της 
Β. Ελλάδος, τις προοπτικές της, αλλά τη σχέση της ΟΡΙΖΩΝ 
Ασφαλιστική με τους συνεργάτες της. Όπως τονίζει, η ασφα-
λιστική αγορά της Β. Ελλάδος καθιστά μια νέα πρόκληση για 
την εταιρεία. Η ΟΡΙΖΩΝ ίδρυσε το 2019 το νέο διοικητικό 
της υποκατάστημά στη Θεσσαλονίκη, το οποίο εξυπηρετεί 
το σύνολο του δικτύου των συνεργατών της εταιρείας σε 
όλη τη Β. Ελλάδα. 

«Η αγορά της Β. Ελλάδος είναι μια αγορά που σαφώς μας ενδι-
αφέρει. Προσπαθούμε να βρούμε ανθρώπους που ταιριάζουν με 
τη δική μας φιλοσοφία. Μας αρέσει να χτίζουμε σταθερές σχέσεις 
με συνεργάτες, σχέσεις οι οποίες θα μείνουνε σε βάθος χρόνου 
και φυσικά προσπαθούμε να προωθήσουμε το ανταγωνιστικό 
μας πλεονέκτημα που είναι κυρίως οι κλάδοι περιουσίας και των 
ευθυνών.»

«Αυτό που μας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό είναι ότι προ-
σπαθούμε να είμαστε εκεί. Είμαστε εκεί από τον επικεφαλής της 
εταιρείας μέχρι και τους ανθρώπους των τμημάτων της εταιρεί-
ας. Θέλουμε οι συνεργάτες μας να γνωρίζουν με ποιον έχουν να 
κάνουν, με ποιον συναναστρέφονται, έτσι ώστε όταν πραγματικά 
μας χρειαστούνε, να ξέρουν που θα απευθυνθούν και να λύσου-
νε το πρόβλημά τους τη στιγμή που το χρειάζονται και όχι μετά 
από δύο, τρεις ή πέντε ημέρες. Επενδύουμε πάρα πολύ στη δια-
προσωπική επαφή και φυσικά σε μια σχέση win-win. Δεν θέλου-
με ο συνεργάτης να αισθάνεται ότι μόνο η εταιρεία προσπαθεί να 
πάρει από εκείνον, αλλά και το αντίστροφο.»

Νικόλαος Μακρόπουλος: Ενισχύουμε την παρουσία 
μας στην Β. Ελλάδα

Στην ομιλία του στο 34th THINC ο κ. Νικόλαος Μακρό-
πουλος, CEO Ευρώπη Ασφαλιστική, τόνισε ότι οι δια-
μεσολαβούντες αποτελούν το κλειδί για την ανάπτυξη του 
θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης. Όπως επισήμανε, οι 
επαγγελματίες του κλάδου, για να προστατεύσουν την πα-
ραγωγή τους, θα πρέπει να εντάξουν στον κύκλο των δρα-
στηριοτήτων τους νέα εξειδικευμένα ασφαλιστικά προϊόντα, 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καιρών. Παράλ-
ληλα, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη Ασφαλιστική σκοπεύει 
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να ενισχύσει τις δραστηριότητές της στη Θεσσαλονίκη το 
επόμενο διάστημα, έχοντας θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο 
ανάπτυξης αποκλειστικά για την Β. Ελλάδα.

«Η εποχή που έρχεται φέρει μεγάλες ανακατατάξεις και στην 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Είναι ο κλάδος αιχμής για την 
ανάπτυξη του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης. Προσωπικά, 
πιστεύω ότι χωρίς τους διαμεσολαβούντες δεν μπορεί να ανα-
πτυχθεί ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης. Οι διαμεσολαβούντες 
καλούνται με τη σειρά τους να αξιοποιήσουν τις εξελίξεις, να τις 
υιοθετήσουν και να ενσωματώσουν τη τεχνολογία και τη διαρκή 
εκπαίδευση στην καθημερινότητά τους.»

«Η Ευρώπη Ασφαλιστική έχει ένα ισχυρό brand name. Είναι 
μια εταιρεία με μακροχρόνια ιστορία και προσφορά στον ασφα-
λιστικό χώρο. Για τα επόμενα έτη, οι προοπτικές είναι μεγάλες 
για την Ευρώπη Ασφαλιστική και υπάρχει σχέδιο για περαιτέρω 
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στην Β. Ελλάδα. Αναδιοργα-
νώνουμε τα ιδιόκτητα γραφεία μας στη Θεσσαλονίκη και προχω-
ράμε σε εφαρμογή σχεδίου ανάπτυξης για όλη την Β. Ελλάδα».

Δημήτρης Τσεκούρας: Ο κλάδος νομικής προστασίας 
στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, αυξάνοντας την 
ασφαλιστική του ύλη στη διάρκεια της πανδημίας

Για τις δυσκολίες που ανέδειξε η πανδημία στον κλάδο 
της νομικής προστασίας, τις προκλήσεις αλλά και την πα-
ρακαταθήκη που αφήνει για τη διαχείριση μελλοντικών 
κρίσεων μίλησε στο 34th THINC ο κ. Δημήτρης Τσεκού-
ρας, CEO ΑRAG Hellas. Όπως επισημαίνει, η περίοδος 
της πανδημίας για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στον κλάδο νομικής προστασίας ήταν ιδιαιτέρως παραγω-

γική, συμβάλλοντας στην αύξηση της ασφαλιστικής τους 
ύλης. Η συμβουλευτική νομική προστασία τέθηκε σε πρώτο 
πλάνο, δεδομένου ότι οι ασφαλισμένοι είχαν ανάγκη από 
συμβουλές και σωστή καθοδήγηση για τη διαχείριση των 
προσωπικών και επαγγελματικών τους υποθέσεων. 

«Όταν προκύπτουν νομικές διαφορές, οι ασφαλισμένοι για νο-
μική προστασία απευθύνονται στον ασφαλιστή τους, ζητώντας 
εκτός από συμβουλές, καθοδήγηση, προληπτικά μέτρα, σύνδεση 
με νομικά τμήματα, ακόμη και την ανάληψη των δικαστικών 
υποθέσεων. Για όλα αυτά τα πράγματα ήμασταν εκεί και έτσι 
αυξήθηκε η ασφαλιστική μας ύλη. Η δική μας δουλειά ήταν να 
ανανεώσουμε τα δίκτυα και τα νομικά μας τμήματα με νέους αν-
θρώπους, εξειδικευμένους κατά αντικείμενο, ώστε να μπορούμε 
να είμαστε παρόντες αποτελεσματικά.»

«Σχεδόν σε όλη την περίοδο της πανδημίας όλα τα δικαστήρια 
ήταν κλειστά. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη προϋπόθε-
ση για να προωθηθεί το εναλλακτικό σχέδιο επίλυσης διαφορών 
που είναι η διαμεσολάβηση. Ωστόσο, αυτό που διαπιστώσαμε εί-
ναι ότι οι πολίτες δεν ζήτησαν τη διαμεσολάβηση. Προτίμησαν να 
περιμένουν να ωριμάσουν οι διαφορές, να δώσουν τις υποθέσεις 
σε δικηγόρους και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους με τον 
ένδικο γνωστό τρόπο, εφόσον συμβουλευτικά δεν ήταν εφικτό.»

Οι προκλήσεις για τους ασφαλι-
στικούς διαμεσολαβητές στην με-
τά-Covid εποχή
Μαρία Μηλιώνη: Κράτος και ασφαλιστικοί διαμεσο-
λαβητές η απάντηση στο έλλειμμα της ασφαλιστικής 
κουλτούρας

Για την ασφαλιστική συνείδηση, το ρόλο του κράτους και 
την ασφάλιση περιουσίας μίλησε η κα Μαρία Μηλιώ-
νη, Υποδιευθύντρια Πωλήσεων Βορείου και Νησιωτι-
κής Ελλάδος, INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α στο 34th THINC. 
Όπως επισημαίνει, η συντριπτική πλειοψηφία των συμπο-
λιτών μας δεν ασφαλίζουν τα σπίτια τους παρά μόνο όταν 
αυτό είναι υποχρεωτικό, λόγω της χορήγησης κάποιου στε-
γαστικού δανείου. 

«Παρά το γεγονός ότι το κόστος ασφάλισης για το συγκεκριμένο 
συμβόλαιο είναι πολύ χαμηλό στη χώρα μας σε σχέση και με 
το μέσο όρο της Ε.Ε., μόλις το 15% των κατοικιών στην Ελλάδα, 
υπολογίζεται ότι είναι ασφαλισμένο. Δύο είναι οι πιθανές αιτίες 
πίσω από το εν λόγω φαινόμενο. Αφενός το ότι ο Έλληνας πολίτης 

δεν είναι σωστά ενημερωμένος και αφετέρου το ότι πιστεύει ότι 
το κακό δεν θα συμβεί σε ποτέ αυτόν. Και στις δύο περιπτώσεις 
υπεύθυνο είναι το έλλειμμα της λεγόμενης ασφαλιστικής κουλ-
τούρας.

Αυτό το έλλειμμα το κράτος το πληρώνει ακριβά, καταβάλλοντας 
κάθε χρόνο μαζικές αποζημιώσεις, που όμως δεν καλύπτουν 
ούτε το ήμισυ της πραγματικής ζημιάς κάθε ακινήτου ξεχωριστά 
και συνήθως με μεγάλη χρονική καθυστέρηση. Έτσι εν τέλει χα-
μένοι είναι και το κράτος αλλά και ο πολίτης. Θα πρέπει να γίνει 
κατανοητό ότι η ασφάλιση δεν είναι είδος πολυτελείας για τους 
εύπορους, αλλά είδος ανάγκης για τον καθένα, προκειμένου να 
εξασφαλίσει τα υλικά αλλά και τα άυλα αγαθά του».

Ευριπίδης Ζάννης - Άννα Παπαδοπούλου: Η ΑΝΑΞ 
επενδύει στο δίκτυό της, επιδιώκοντας νέες συνεργα-
σίες

Για την αξία της ταξιδιωτικής ασφάλισης και τις προκλή-
σεις που αντιμετώπισε ο κλάδος εν μέσω πανδημίας, μί-
λησαν ο κ. Ευριπίδης Ζάννης, Διευθύνων Σύμβου-
λος της ΑΝΑΞ Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις και η κα 
Άννα Παπαδοπούλου, Υπεύθυνη Κλάδου Ταξιδιωτι-
κών Ασφαλίσεων. 

Με γνώμονα την πάνω από 30 χρόνια εμπειρία και τεχνο-
γνωσία της, η ΑΝΑΞ έχει σχεδιάσει και παρέχει στους συ-

νεργάτες της ταξιδιωτικά ασφαλιστικά προγράμματα που 
καλύπτουν τις ανάγκες κάθε ταξιδιώτη για οποιονδήποτε 
κίνδυνο και οπουδήποτε χρειαστεί. Παρά το γεγονός ότι τα 
προηγούμενα χρόνια η προσέγγιση της εταιρείας ήταν πε-
λατοκεντρική, το τελευταίο διάστημα η ΑΝΑΞ δίνει έμφαση 
σε συνεργασίες με ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, δημι-
ουργώντας ένα νέο εξειδικευμένο τμήμα για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση του δικτύου της, επιδιώκοντας νέες συνεργα-
σίες. Όπως δηλώνει ο κ. Ζάννης: 

«Κάνουμε μια προσπάθεια το τελευταίο χρονικό διάστημα και 
αναπτύσσουμε προϊόντα, τα οποία το κάθε δίκτυο τα έχει ανάγκη. 
Νομίζω ότι δεν πρέπει κανείς να δει τον άλλον ανταγωνιστικά. 
Ούτως ή άλλως όλοι μας πάνω κάτω με τις ίδιες εταιρείες συνερ-
γαζόμαστε για να πάρουμε ένα προϊόν, το οποίο πιστεύουμε ότι 
καλύπτει τις ανάγκες μας.»

«Επενδύουμε στις συνεργασίες και δίνουμε το κέρδος σαν μέρι-
σμα στους συνεργάτες μας. Πάνω στο κομμάτι αυτό της εξειδί-
κευσης που αφορά τη ταξιδιωτική ασφάλιση, την αστική ευθύνη, 

έχουμε διαχειριστεί χιλιάδες υποθέσεις τα τελευταία χρόνια που 
σχετίζονται με τον τουρισμό. Θα πρέπει να δούμε την επόμενη 
μέρα. Σε μια αγορά που συγκεντρώνονται τα συμφέροντά μας 
είναι καλύτερο να τα εξυπηρετούμε από κοινού κι όχι σε μια 
αντιπαλότητα και σε αντικρουόμενες καταστάσεις μεταξύ μας. 
Να πάμε σε μια επόμενη μέρα με μεγαλύτερη νηφαλιότητα και 
καλύτερη διάθεση.»

Η ψηφιακή μετάβαση του ασφαλι-
στικού κλάδου έως το 2030
Γ. Σοφός: Προσαρμοζόμαστε στα νέα τεχνολογικά δε-
δομένα και διατηρούμε τον ανθρώπινο χαρακτήρα 
του επαγγέλματός μας αναλλοίωτο

Για την είσοδο των τεχνολογικών αυτοματισμών στο χώρο 
της διαμεσολάβησης μίλησε στο 34th ΤΗΙΝC ο κ. Γιώργος 
Χ. Σοφός, Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης, Αντιπρόε-
δρος ΔΣ, SOFOS A.E. Αναφερόμενος στις προκλήσεις που 
φέρουν οι νέοι κανόνες της αγοράς και την εδραίωση των 
εναλλακτικών μέσων διανομής, ο κ. Σοφός υπογραμμίζει ότι 
οι επαγγελματίες δεν πρέπει να τρομοκρατούνται από τον 
ανταγωνισμό. Η προσωποποιημένη επαφή είναι το ισχυρό 
τους πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, ενώ τα ψηφι-
ακά εργαλεία αποτελούν έναν αρωγό για την ενίσχυση της 
θέσης τους στην ασφαλιστική αγορά.

«Είμαστε επιχειρηματίες. Εμείς ορίζουμε το μέλλον μας, πρέπει 
να πιστέψουμε στις ικανότητες και στις γνώσεις μας, πρέπει να 
σταματήσουμε να φοβόμαστε το ίντερνετ και το bancassurance. 
Προσαρμοζόμαστε στα νέα τεχνολογικά δεδομένα και διατηρού-
με το ανθρώπινο χαρακτήρα του επαγγέλματός μας αναλλοίωτο. 
Φροντίζουμε να χρησιμοποιούμε αποδοτικά τις υπηρεσίες που 
μας παρέχουν οι οργανισμοί από τους οποίους εξαρτόμαστε ή 
συνεργαζόμαστε, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι τράπεζες, ακόμη 
και οι επόπτες μας. Προετοιμαζόμαστε για το μέλλον, οργανωνό-
μαστε και επενδύουμε στις επιχειρήσεις μας. Προλαβαίνουμε τις 
εξελίξεις.»

«Το κλειδί για την απόδοση της καθημερινότητας είναι η ενοποί-
ηση των συστημάτων και η συγκέντρωση στο στόχο, ο οποίος 
είναι η προώθηση της αξίας της ασφάλισης και η πώληση των 
ασφαλιστικών υπηρεσιών. Αξιοποιεί την ελεύθερη ροή των πλη-
ροφοριών που μας παρέχουν τα συστήματα των ασφαλιστικών 
εταιρειών και διασυνδέει αποδοτικά τις βάσεις δεδομένων, τις 
οποίες χρησιμοποιεί. Οργανώνει και ενσωματώνει τις δικιές του 
διαδικασίες με τις διαδικασίες των οργανισμών από τους οποίους 
εργαζόμαστε.»
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Καινοτόμα προϊόντα από διεθνείς ομίλους του εξωτερικού

Επιλεγμένες συνεργασίες με εγχώριες ασφαλιστικές εταιρείες

Αποκλειστικά ασφαλιστικά προγράμματα

  Καλύψεις για ειδικούς κινδύνους και εμπορικές επιχειρήσεις
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Παναγιώτης Κατσαϊδώνης: Η ενσωμάτωση της τεχνο-
λογίας στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση είναι πλέον 
θέμα επιβίωσης για τον σύγχρονο επαγγελματία

Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής ασφαλι-
στικής αγοράς, αλλά και την αναγκαία μετάβαση του ασφα-
λιστικού διαμεσολαβητή στην νέα ψηφιακή εποχή μίλησε 
στο 34th ΤΗINC ο κ. Παναγιώτης Κατσαϊδώνης, Ιδρυ-
τής και Διευθύνων Σύμβουλος της PKDATA. Όπως το-
νίζει, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ενσωμάτωση της 
τεχνολογίας στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση είναι πλέον 
θέμα επιβίωσης για τον σύγχρονο επαγγελματία και αυτό 
γιατί σήμερα ο καταναλωτής έχει περισσότερη δύναμη από 
ποτέ. Έχει αναβαθμισμένες προσδοκίες για τον τρόπο με τον 
οποίο εξυπηρετείται και αναζητά εξατομικευμένες λύσεις.

«Η προσωπική επαφή του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή είναι 
αναντικατάστατη, συνεπώς δεν μπορούμε να μιλάμε για έναν 
ψηφιακό διαμεσολαβητή, αλλά για ένα μείγμα μηχανής και αν-
θρώπου. Για το λόγο αυτό πολλές ασφαλιστικές δημιουργούν 
προϊόντα που στις παρυφές τους δίνουν και ένα portal για να 
εξυπηρετείται ο διαμεσολαβητής και παράλληλα έχουν και το 
εταιρικό δίκτυο πωλήσεων στο οποίο προσφέρουν τεχνολογικά 
εργαλεία.»

«Μια ψηφιακή πλατφόρμα αποτελεί την πρόκληση για τη διαμε-
σολάβηση. Πρέπει να ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες και να 
καλύπτει όλα τα κομμάτια του ασφαλιστικού επιχειρείν. Από την 
εξεύρεση του πελάτη, την παρουσίαση, την πώληση έως και την 
αποζημίωση. Παρά το τίμημα που πληρώσαμε για την υιοθέτηση 
τεχνολογιών, πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο ψηφιακός μετασχημα-
τισμός των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών 
θα υλοποιηθεί και θα λέγεται HERMES».

Cyber Insurance & Blockchain
Παναγιώτης Πιέρρος - Αναστάσιος Αμπατζόγλου: Σε 
πρώτο πλάνο η πρόληψη των cyber attacks

Ο κ. Παναγιώτης Πιέρρος, Managing Director, Tic 
Tac Cyber Security & Data Recovery και ο κ. Αναστά-
σιος Αμπατζόγλου, Managing Director, IQ Brokers μί-
λησαν για το φαινόμενο των ηλεκτρονικών απειλών, ανα-
δεικνύοντας την αξία του cyber insurance και του cyber 
security, ως απάντηση στις προκλήσεις που θέτει η μετά-

βασή μας στην ψηφιακή εποχή. Όπως εξηγούν, η διαδικα-
σία για τη θωράκιση των επιχειρήσεων είναι απλή και δεν 
επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Μέσω 
του προγράμματος cyber insurance, η Τic Tac παρέχει ένα 
σύστημα EDR, ένα αναβαθμισμένο antivirus, μέσω του 
οποίου η ομάδα της παρακολουθεί 24/7 το δίκτυο και αξιο-
λογεί τις ύποπτες ενέργειες, παρεμβαίνοντας άμεσα σε περί-
πτωση κινδύνου. Όπως εξηγεί ο κ. Πιέρρος:

«Μια εταιρεία για να ασφαλιστεί πρέπει να πάρει ένα σύστημα 
EDR, το οποίο το προσφέρουμε εμείς μαζί με τη συνεργασία. Τι 
κάνει το σύστημα EDR; Πολύ απλά, είναι ένα advanced antivirus 
με το οποίο η ομάδα μας παρακολουθεί καθημερινά μέρα και νύ-
χτα ό,τι κακό συμβαίνει στο δίκτυο της επιχείρησης. Δεν σημαίνει 
ότι βλέπουν τα αρχεία σας ή παρακολουθούν εσάς, παρακολου-
θούν αυτό που παράγεται από τους υπολογιστές, έναν αλγόριθμο 
και με αυτό το τρόπο εμείς μπορούμε να σας προστατεύσουμε.

«Οι αναλυτές βρίσκονται παρακολουθούν διαρκώς όλους τους 
υπολογιστές, τα κεντρικά των επιχειρήσεων και όταν υπάρχει ένα 
alert παρεμβαίνουν οι ίδιοι. Εμείς έχουμε πελάτη ασφαλιστικό 
γραφείο τριών θέσεων στην Χαλκιδική. Η υπηρεσία αυτή είναι 
κάτι καινούργιο όχι κάτι ακριβό.»
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Διαβάστε τη συνέχεια των άρθρων εδώ:

Μαριάννα Πολιτοπούλου και Φιλίππα 
Μιχάλη στη λίστα με τις ισχυρότερες 
γυναίκες στον κόσμο των επιχειρήσεων 
στην Ελλάδα

Εγκρίθηκε η εξαγορά του 82,17% της 
Ευρωπαϊκής Πίστης από την Allianz SE

Α. Σαρρηγεωργίου: «Είμαστε εδώ όχι για 
να αντικαταστήσουμε το Κράτος, αλλά 
για να το συμπληρώσουμε σε θέματα που 
δεν αποτελούν ειδικότητα και αντικείμενό 
του»

Αυξημένη η παραγωγή ασφαλίστρων στον 
κλάδο αυτοκινήτου το πρώτο τετράμηνο 
του 2022 - Προβληματίζει η μείωση στις 
ασφαλίσεις ζωής

Έντονη είναι η παρουσία της ασφαλιστικής αγοράς στην λίστα του Fortune 
Greece με τις 30 ισχυρότερες γυναίκες στον χώρο των ελληνικών επιχειρήσεων 
για το 2022. Οι κυρίες Μαριάννα Πολιτοπούλου και Φιλίππα Μιχάλη εκπροσω-
πούν επάξια τον κλάδο, αποδεικνύοντας τη δυναμική συμμετοχή των γυναικών 
στην ασφαλιστική αγορά, αλλά και την ενίσχυση της θέσης της ασφαλιστικής βι-
ομηχανίας στο ελληνικό επιχειρείν. Η κα Πολιτοπούλου, Πρόεδρος & Διευθύνου-
σα Σύμβουλος, NN Hellas, κατακτά την 6η θέση στη λίστα των “Most Powerful 
Women 2022” ενώ στην 26η θέση συναντάμε τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της 
Allianz Ελλάδος κα Φιλίππα Μιχάλη.

Πράσινο φως έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
για την εξαγορά του 82,17% της Ευρωπαϊκής Πίστης από τον όμιλο Allianz. Όπως 
γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η Allianz Ελλάδος, αναμένει τα επόμενα βή-
ματα της συναλλαγής, ακολουθώντας την ενδεδειγμένη, βάσει νόμου, διαδικασία 
έπειτα από την λήψη και των εγκρίσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και 
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου στην εναρκτήρια ομιλία του στην 22η Συνάντηση Ασφαλιστών & Αντα-
σφαλιστών στην Ύδρα, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο κόσμος, οι οποίες επηρεάζουν την 
ασφαλιστική αγορά, εστιάζοντας στην πανδημία Covid - 19, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την κλιματική αλλαγή και την άνοδο 
του πληθωρισμού. Όπως τονίζει: «Είμαστε εδώ όχι για να αντικαταστήσουμε το Κράτος, αλλά για να το συμπληρώσουμε σε 
θέματα που δεν αποτελούν ειδικότητα και αντικείμενό του. Καλούμε την Κυβέρνηση να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της για το 
καλό της κοινωνίας.», σημείωσε ο κ. Σαρρηγεωργίου.

Οριακή πτώση καταγράφει η παραγωγή ασφαλίστρων το πρώτο τετράμηνο του 2022, με τον κλάδο αυτοκινήτου και τα unit-
linked να λειτουργούν ως αντίβαρο στην πτώση που παρουσιάζουν οι ασφαλίσεις ζωής. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων 
το πρώτο τετράμηνο του 2022 εμφανίζεται οριακά μειωμένη κατά 0,7%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Η εν 
λόγω πτώση αποδίδεται στη μείωση της παραγωγής στον κλάδο ζωής, που υποχώρησε κατά 8,5%, με τις κλασικές ασφαλίσεις 
ζωής να παρουσιάζουν μείωση 18,5%, τη στιγμή που τα unit-linked αυξάνουν την παραγωγή τους κατά 14,2%. Στον αντί-
ποδα, ο κλάδος ζημιών εμφανίζεται ενισχυμένος κατά 6,5%, με τις ασφαλίσεις αστικής ευθύνης οχημάτων να εμφανίζονται 
μετά από αρκετά χρόνια ενισχυμένες κατά 2,3%. Με θετικό πρόσημο κινείται ο κλάδος των ασθενειών, ενώ οι ασφαλίσεις 
«Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως» υποχωρούν κατά 3,1%.
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Έπειτα από τις αντιδράσεις της 
ελληνικής ασφαλιστικής βιομη-
χανίας, το αμφιλεγόμενο άρθρο 
23 αποσύρθηκε από το νέο κλιμα-
τικό νόμο λίγες μόλις ώρες πριν 
το νομοσχέδιο τεθεί υπό ψηφο-
φορία στη Βουλή. Οι ενστάσεις 
της ασφαλιστικής αγοράς εισα-
κούστηκαν, με την κυβέρνηση να 
αντιλαμβάνεται ότι η υποχρεωτι-
κή ασφάλιση κτιρίων σε περιοχές 
υψηλής τρωτότητας αντιφάσκει 
με τη βασική ιδέα της ασφαλιστι-
κής κάλυψης.

Η λογική της ασφάλισης είναι η 
κάλυψη κινδύνων που θεωρού-
νται αβέβαιοι. Το εν λόγω μέτρο, 
ωστόσο, υποχρέωνε τις ασφαλι-
στικές εταιρείες να αναλάβουν τον 
κίνδυνο και το βάρος των αποζη-
μιώσεων σε περιοχές, όπου εί-
ναι πολύ πιθανόν να προκύψουν 
καταστροφές το επόμενο χρονικό 
διάστημα.

Εάν η εν λόγω διάταξη είχε τεθεί 
σε ισχύ όπως ήταν διαμορφωμέ-
νη, τα ασφάλιστρα θα ήταν εξαιρε-
τικά υψηλά για τους καταναλωτές, δεδομένου και του υψηλού 
κινδύνου κάλυψης, ενώ θα προέκυπταν προβλήματα και από 
πλευράς αντασφαλιστικής κάλυψης.

Παρά το γεγονός ότι σε πρώτη ανάγνωση η εν λόγω εξέλιξη 
σχολιάστηκε θετικά από την αγορά, η οπισθοχώρηση της κυ-
βέρνησης εξακολουθεί να προβληματίζει την ασφαλιστική κοι-
νότητα. Η έλλειψη αποφασιστικότητας από πλευράς της κυβέρ-
νησης για τη στήριξη της υποχρεωτικής ασφάλισης στον κλάδο 
περιουσίας και η άμεση απόσυρση του άρθρου 23 πηγαίνει ένα 
βήμα πίσω τις προσπάθειες της ελληνικής ασφαλιστικής αγο-
ράς.

Σε περίπτωση που η ασφάλιση περιουσίας ήταν υποχρεωτική 
και αφορούσε το σύνολο των κατοικιών της χώρας, πρόταση 
που αποτελεί άλλωστε και μια από τις πάγιες θέσεις της ΕΑΕΕ, 
το κόστος των ασφαλιστηρίων θα ισοσκελίζονταν, με τις ασφα-
λιστικές εταιρείες να παρέχουν οικονομικά και πάνω από όλα 
προσιτά ασφαλιστικά προγράμματα στους ιδιοκτήτες.

Παράλληλα, η εισαγωγή της υποχρεωτικότητας στον κλάδο 
περιουσίας θα είχε θετικό αντίκτυπο και στον κρατικό προϋπο-
λογισμό, δεδομένου ότι το βάρος των αποζημιώσεων από τις 
αλλεπάλληλες φυσικές καταστροφές που χτυπούν τα τελευταία 
χρόνια τη χώρα μας, έχει κοστίσει ακριβά στα κρατικά ταμεία.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με έρευνα της ΕΑΕΕ, οι συνολικές ζημιές 

από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου σε Αττική, 
Εύβοια και Πελοπόννησο έφτασαν τις 778, με την αρχική πρό-
βλεψη αποζημιώσεων να ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 
38,5 εκατ. ευρώ, τα οποία ασφαλώς επιβάρυναν τον κρατικό 
προϋπολογισμό, ενώ, όπως ήταν αναμενόμενο, τα ποσά των 
αποζημιώσεων δεν στάθηκαν αρκετά για να καλύψουν το κό-
στος της αποκατάστασης των ζημιών που καλούνται και καλύ-
ψουν οι πολίτες.

Για άλλη μια φορά λοιπόν βρισκόμαστε και πάλι στο σημείο μη-
δέν. Οι προσπάθειες για την θέσπιση υποχρεωτικής ασφάλισης 
στον κλάδο περιουσίας αναδιπλώθηκαν.

Αναμφίβολα, η ψήφιση του νομοσχεδίου, και του συγκεκριμέ-
νου άρθρου ειδικότερα, δεν θα αποτελούσε τη λύση στο πρό-
βλημα, λόγω των σημαντικών του παραλείψεων. Ωστόσο, θα 
πρέπει να καταστεί σαφές ότι η υποχρεωτική ασφάλιση στον 
κλάδο περιουσίας δεν θα πρέπει να αποτελέσει άλλη μια πρότα-
ση που θα μπει στο συρτάρι, αλλά να εξεταστεί σε μια πιο ώρι-
μη βάση, δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή και τα ακραία φυ-
σικά φαινόμενα εντείνονται διαρκώς, με τις προεκτάσεις τους 
να επηρεάζουν τόσο τους πολίτες, όσο και το ίδιο το κράτος.

Οπισθοχώρηση της κυβέρνησης για τη 
θέσπιση υποχρεωτικότητας στον κλάδο 
περιουσίας - Αποσύρθηκε το άρθρο 23 
από τον κλιματικό νόμο

Ασφάλιση με ...ηλεκτρικό dna!
νέα προγράμματα ασφάλισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Για αμιγώς ηλεκτρικά & plug-in υβριδικά οχήματα.
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Τάσεις οπισθοχώρησης παρουσιάζει η ασφαλιστική αγορά της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία περικλείει τις αγορές της 
Ελλάδας, της Κύπρου και της Τουρκίας, με την τελευταία να 
φέρει το βάρος της ευθύνης για την πτωτική της πορεία το 
2021. Πιο συγκεκριμένα, η ασφαλιστική βιομηχανία στην Νο-
τιοανατολική Ευρώπη καταγράφει πτώση της τάξης του 12,4% 
στη συνολική της παραγωγή, σύμφωνα με το xprimm.com, με 
τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να διαμορφώνονται 
στα 12,2 δισεκατ. ευρώ το 2021, λόγω της μείωσης άνω των 2 
δισεκατομμυρίων ευρώ μόνο στην Τουρκία.

Η εν λόγω υποχώρηση οφείλεται στο παιχνίδι των υποτιμή-
σεων της τούρκικης λίρας. Ειδικότερα, τα συνολικά εγγεγραμ-
μένα ασφάλιστρα της τουρκικής ασφαλιστικής αγοράς για το 
2021 αυξήθηκαν σε τοπικό νόμισμα κατά 27,53%, σύμφωνα με 
στοιχεία της Ένωσης Ασφαλίσεων της Τουρκίας (TSB). Ωστόσο, 
λόγω της υποτίμησης της τουρκικής λίρας έναντι του ευρώ, η 
τοπική ασφαλιστική αγορά εμφανίζεται μειωμένη κατά σχεδόν 
23% το 2021, καταγράφοντας πτώση κατά 2 δις ευρώ. Η αξία 
των συνολικών ασφαλίστρων αγγίζει μόλις τα 7 δις, έναντι των 
9,04 δις ευρώ το 2020 και των 10,37 δις ευρώ το 2019.

Αντίθετα, η ελληνική και η κυπριακή ασφαλιστική αγορά με 
την σταθερή ανάπτυξη που επιδεικνύουν λειτουργούν ως ένα 
ισχυρό αντίβαρο στην υποχώρηση της τουρκικής ασφαλιστι-
κής βιομηχανίας, ενισχύοντας συνολικά την ασφαλιστική αγο-
ρά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ελλήνων Ασφα-
λιστικών Εταιρειών, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων στη 
χώρα μας αυξήθηκε κατά 7,7% το 2021, αγγίζοντας τα 4,26 δις 
ευρώ. Στο τιμόνι της παραγωγής βρίσκονται ο κλάδος ζωής, ο 

οποίος ενισχύθηκε κατά 10% σε σχέση με το 2020 και συνολι-
κή παραγωγή πάνω από 2 δις ευρώ, με τα προϊόντα unit linked 
να υπερδιπλασιάζουν την παραγωγή τους, σημειώνοντας αύ-
ξηση κατά 57,7%. Παράλληλα, ανοδική πορεία κατέγραψε και 
ο κλάδος κατά ζημιών, ο οποίος παρουσιάζεται ενισχυμένος 
κατά 5,7%.

Με σταθερά ανοδική τροχιά κινείται και η ασφαλιστική αγορά 
της Κύπρου το 2021, με συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 
ύψους €961,919 εκατομμυρίων το 2021, τα οποία αντιστοι-
χούν στο 4% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κα-
ταγράφοντας αύξηση κατά 4,9% στη συνολική της παραγωγή. 
Ο κλάδος ζωής, κατέγραψε αύξηση της τάξης του 5,2%, ξεπερ-
νώντας τα 55ο εκατ. ευρώ για το 2021, ενώ και στον Γενικό 
κλάδο σημειώθηκε αύξηση κατά 4,5%, με την αξία της παραγω-
γής να διαμορφώνεται στα 407,903 εκατ. ευρώ.

Η ασφαλιστική αγορά της ΝΑ 
Ευρώπης συρρικνώθηκε κατά 
12,4% το 2021! 
Η Τουρκία ο πιο αδύναμος κρίκος 
- Ελλάδα και Κύπρος κρατούν 
τις ισορροπίες
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Ασφαλιστικό Μαγκαζίνο: 
Όλες οι ειδήσεις του κλάδου 
κάθε Τρίτη στις 18:00, 
με τον Αριστείδη Βασιλειάδη

Το «Ασφαλιστικό Μαγκαζίνο» αποτελεί μια νέα υπηρε-
σία ενημέρωσης, εκπαίδευσης, και επικοινωνίας, που ήρθε 
να καλύψει την ανάγκη για ακόμη πιο άμεση ενημέρωση 
των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Η μοναδική διαδικτυ-
ακή εκπομπή για τους επαγγελματίες του ασφαλιστικού 
κλάδου στην Ελλάδα, εμπλουτίζει τα απογεύματα μας με 
ενημέρωση, διαδραστικές υπηρεσίες, πλούσια θεματολογία 
και ξεχωριστούς καλεσμένους.

Πλήθος επαγγελματιών και στελεχών με μακρόχρονη 
πορεία στον ασφαλιστικό κλάδο έχουν φιλοξενηθεί στο 
«Ασφαλιστικό Μαγκαζίνο» τους τελευταίους τρεις μήνες, 
αποτυπώνοντας τον παλμό της αγοράς και αναλύοντας θέ-
ματα που αφορούν τον επαγγελματία ασφαλιστικό διαμεσο-
λαβητή. Στις επόμενες σελίδες ακολουθούν ορισμένα απο-
σπάσματα από τις συνεντεύξεις που μεταδόθηκαν ζωντανά 
από τη συχνότητα του insuranceforum web tv.

Μ. Αρβανιτίδης: Με σύνθημα μας τη φερεγγυότητα, 
την αξιοπιστία και την άριστη εξυπηρέτηση χτίζουμε 

σχέσεις εμπι-
στοσύνης με 
τους ασφαλι-
σμένους μας

« Α π ο τ ε λ ο ύ μ ε 
μια δύναμη της 
Β. Ελλάδας με 22 
χρόνια παρουσί-
ας στην ελληνι-
κή ασφαλιστική 
αγορά, με σύν-
θημα τη φερεγ-
γυότητα, την 

αξιοπιστία και την άριστη εξυπηρέτηση προς τους πελάτες 
μας. Η παραγωγή μας είναι όλη προσωπική, που σημαί-
νει ότι εξυπηρετούμε 14.000 και 142 φορείς του δημοσίου 
αποκλειστικά εμείς οι ίδιοι με τη βοήθεια των υπαλλήλων. 
Θεωρήσαμε ότι πρέπει να στηριχτούμε στις δικιές μας δυ-
νάμεις. Είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση όπου τα μέλη 
της εταιρείας είμαστε ουσιαστικά εγώ, ο αδερφός μου και 
ο πατέρας μου. Έχουμε χωρίσει ουσιαστικά τις αρμοδιό-
τητες μεταξύ μας και παράλληλα γνωρίζουμε όλους τους 
ρόλους των υπολοίπων. Είτε ο πελάτης έχει ασφαλίσει ένα 
μηχανάκι, είτε πρόκειται για μια μεγάλη επιχείρηση αντι-

μετωπίζουμε τους ασφαλισμένους μας με τον ίδιο ακριβώς 
τρόπο. Σεβόμαστε μέχρι και το τελευταίο ευρώ του πελάτη.»

Βελωτάς: Στόχος μας είναι να δώσουμε χρόνο στον 
συνεργάτη μας

Με το νέο 
Insurance   
Front Office της 
Merimna life 
στόχος μας εί-
ναι να δώσουμε 
πολύτιμο χρόνο 
στον συνεργάτη. 
Eμείς φτιάξαμε 
ένα εργαλείο, 
ώστε να μπορεί 
ο συνεργάτης 
όπου και αν βρίσκεται να διαχειρίζεται πλήρως όλο το χαρ-
τοφυλάκιό του από το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών 
και το σύνολο των κλάδων, έχοντας μια πλήρη εικόνα του 
πελατολογίου του. Μπορεί για παράδειγμα ένας διαμεσο-

Live στο: insuranceforum.gr/webtv

Ασφαλιστικό Μαγκαζίνο:
Όλες οι ειδήσεις του κλάδου
Με τον Αριστείδη Βασιλειάδη 
Κάθε Τρίτη στις 18:00

λαβητής στα αεροπλάνα που διαθέτουν Wi-Fi να εκδίδει 
συμβόλαια για τον πελάτη του, οποιουδήποτε κλάδου και 
οποιασδήποτε ασφαλιστικής εταιρείας, μέσω του κινη-
τού του τηλεφώνου. Παράλληλα, έχουμε δημιουργήσει τον 
24ωρο ασφαλιστή. Έναν συνεργάτη, ο οποίος ενεργοποιεί-
ται από τη στιγμή που κλείνουν τα γραφεία μας και απε-
νεργοποιείται την επόμενη εργάσιμη. Κάθε συνεργάτης μας 
έχει 24ωρη υποστήριξη από έναν άνθρωπο της εταιρείας 
για οτιδήποτε χρειαστεί, γιατί άλλωστε η δουλειά μας δεν 
τελειώνει ποτέ.»

Α. Ιωάννου: Υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις στο 
πώς οι ασφαλιστικές διαχειρίζονται τους κινδύνους 
ακόμη και στην υποχρεωτική αστική ευθύνη αυτοκι-
νήτου

«Στον κλάδο αυτοκινήτου 
έχουμε τη συνοδευόμενη 
οδήγηση που έχει ψηφιστεί 
πλέον στα 17 έτη και την 
νέα νομοθετική ρύθμιση 
για τα τρέιλερ. Αν δούμε 
πως οι εταιρείες αντιμετω-
πίζουν αυτές τις περιπτώ-
σεις θα διαπιστώσουμε ότι 
υπάρχουν σημαντικές απο-
κλίσεις. Υπάρχουν εταιρείες 
που δεν μας έχουν απα-

ντήσει καν πως αντιμετωπίζουν την συνοδευόμενη οδήγη-
ση. Για τα τρέιλερ από την άλλη, ενώ βγαίνουν καινούργιες 
άδειες, άλλες εταιρείες λένε πάμε με το παλιό καθεστώς, ενώ 
άλλες τα ασφαλίζουν σαν μεμονωμένο συμβόλαιο. Ακόμη 
και στην υποχρεωτική αστική ευθύνη αυτοκινήτου κάθε 
εταιρεία αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο τον κίνδυνο. 
Αναφορικά με τον νέο κλιματικό νόμο, ήταν εξωπραγματικό 
αυτό που πήγε να κατατεθεί στη Βουλή. Χωρίς καμία ανα-
λογιστική μελέτη να επιβάλλουμε δηλαδή να ασφαλιστούν 
μόνο τα νέα κτίρια, μόνο σε περιοχές υψηλού κινδύνου για 
φυσικά φαινόμενα και να επιβάλλουμε και στους αναλογι-
στές και στους underwriter να τα ασφαλίσουνε. Πριν το κα-
ταθέσουν δεν μιλήσαν με κανέναν; Απορώ.»

Γ. Μάστακας: Οι ασφαλιστικές εταιρείες δουλεύουν 
safe με συμβατικά συμβόλαια! Δεν υπάρχει ασφαλι-
στική αγορά για να υπάρξει ασφαλιστική συνείδηση

«Ακούμε συνέχεια αυτή τη μόνιμη καραμέλα της έλλειψης 
ασφαλιστικής συνείδησης του Έλληνα. Δεν υπάρχει ασφα-
λιστική αγορά για να υπάρξει ασφαλιστική συνείδηση. Το 
πρόβλημα ξεκινάει από πάνω. Η ελληνική ασφαλιστική αγο-

ρά δεν διαθέτει 
μία ευρεία γκά-
μα ασφαλιστι-
κών προϊόντων 
για να καλύψει 
τον καταναλωτή 
και τις επιχει-
ρήσεις. Δεν έχει 
προϊόντα. Πρέ-
πει να στραφείς 
στα Lloyd’s του 
Λονδίνου, να 

βρεις αντασφαλιστές για να πάρεις μία προμήθεια 8-10% 
και ένα συμβόλαιο 50.000 ευρώ, που θα έχει αγγλικούς 
όρους. Οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες δουλεύουν safe, 
με συμβόλαια κατοικίας, αυτοκινήτου, βιομηχανικούς κιν-
δύνους, που οι περισσότεροι φεύγουν και από αυτούς. Τώρα 
βγήκαν εταιρείες που λένε ότι δεν ασφαλίζουν κτίρια με φω-
τοβολταϊκά στη στέγη και μετά λένε ότι δεν υπάρχει ασφα-
λιστική συνείδηση. Για να υπάρξει ασφαλιστική συνείδηση 
πρέπει να ξεκινήσει από πάνω προς τα κάτω.»

Χαχλάκης: Το μυστικό μας είναι η ποιότητα, το ήθος 
και η ειλικρίνεια

«Είτε έχεις να 
κάνεις με συ-
νεργάτες, είτε με 
πελάτες η ποι-
ότητα, το ήθος 
και η ειλικρίνεια 
είναι αυτά που 
σε εδραιώνουν 
δ ι α χ ρ ο ν ι κ ά , 
αυτά που σου 
δίνουν συστά-
σεις. Το after 
sales παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, η επικοινωνία σου με 
τον κόσμο αλλά και με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Δεν πρέ-
πει να μας τρομάζουν οι διαδικτυακές πλατφόρμες. Ο πελά-
της θα συνεχίσει να ρωτάει τους ασφαλιστές, θα συνεχίσει 
να τους εμπιστεύεται στις ζημιές, όπου δεν μπορεί μόνος 
του να βρει άκρη. Πλέον η νέα γενιά βασίζεται στα social 
media. Μέσω αυτών μπορούμε να αυξήσουμε την αξία μας, 
να πουλήσουμε την προσωπικότητά μας και την υπηρεσία 
αυτή που προσφέρουμε και να αποδείξουμε ότι θες δε θες 
αυτό το εικοσάρικο που πιστεύεις ότι θα γλιτώσεις μπορεί 
πολύ εύκολα να το πληρώσεις επί 10.»
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ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Πώς το insurtech 
και η πανδημία επηρέασαν το 
κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας 
της ασφαλιστικής βιομηχανίας;

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Παρά τη συνεχιζόμενη επένδυση της ασφαλιστικής βιομη-
χανίας σε συστήματα insurtech το 2020, η πανδημία του 
COVID-19 έφερε στην επιφάνεια νέες προκλήσεις για τους 
ασφαλιστικούς φορείς. Η δυσαρέσκεια των καταναλωτών, 
παρακίνησε τους ρυθμιστικές αρχές να εκδώσουν νέα μέ-
τρα καθοδήγησης και εντολών. Τα θεσμικά όργανα, που σε 
άλλη περίπτωση θα είχαν αποκλείσει τις μεσοπρόθεσμες 
εκπτώσεις ασφαλίστρων ενθάρρυναν,   και μάλιστα διέταξαν, 
την επιστροφή ασφαλίστρων σε ασφαλιστικά προϊόντα των 
οποίων το ποσοστό κινδύνου άλλαξε δραματικά λόγω της 
πανδημίας. Επιπλέον, υιοθέτησαν την τεχνολογία και επέ-
δειξαν την προθυμία να επανεξετάσουν τις μακροχρόνιες 
θέσεις τους σε περιπτώσεις επιτακτικών αναγκών, συμπερι-
λαμβανομένης της ανοχής που σχετίζεται με την ακύρωση 
των ασφαλίστρων λόγω αδυναμίας πληρωμής, τη χαλάρω-
ση των κανόνων σχετικά με την τηλεϊατρική και την ελά-
φρυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Οι αρχές για τη τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες θέτουν τις 
γενικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κανονιστι-
κές προσδοκίες σε σχέση με τη χρήση της τεχνητής νοη-
μοσύνης στον ασφαλιστικό κλάδο, βασίζονται, εν μέρει, 
στις αρχές του οργανισμού οικονομικής συνεργασίας και 
ανάπτυξης («CEEC»), που εγκρίθηκαν από 42 χώρες, συμπε-
ριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Οι αρχές περιγράφουν 
πέντε βασικές αρχές, που συνοψίζονται από το ακρωνύμιο 
FACTS:

• Fair and Ethical (Δίκαιο και ηθική). Σεβασμός του  
 κράτους δικαίου και εφαρμογή αξιόπιστων λύσεων. Εν- 
 θαρρύνει τους συμμετέχοντες στον κλάδο να λάβουν προ- 
 ληπτικά μέτρα για την αποφυγή διακρίσεων πληρεξούσι- 
 ων έναντι προστατευόμενων τάξεων όταν χρησ ιμοποι- 
 ούν πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης

• Accountable (Υπευθυνότητα). Ευθύνη για τη   
 δημιουργία, την εφαρμογή και τις επιπτώσεις   
 οποιουδήποτε συστήματος τεχνητής νοημοσύνης

• Compliant (Συμμόρφωση). Διάθεση γνώσεων και   
 πόρων για τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες  
 νόμους και κανονισμούς ασφάλισης.

• Transparent (Διαφάνεια). Δέσμευση για υπεύθυνες 
 γνωστοποιήσεις σχετικά με συστήματα τεχνητής   
 νοημοσύνης σε σχετικούς ενδιαφερόμενους, καθώς και  
 ικανότητα για έρευνα και επανεξέταση των αποφάσεων  
 ασφάλισης που βασίζονται με τη τεχνητή νοημοσύνη.

• Secure/Safe/Robust (Προστασία/Ασφάλεια/   
 Στιβαρότητα). 

 Εξασφάλιση εύλογου επιπέδου ιχνηλασιμότητας συνό- 
 λων δεδομένων, διαδικασιών και αποφάσεων και εφαρ- 
 μογή μιας συστηματικής διαδικασίας διαχείρισης κιν- 
 δύνων για τον εντοπισμό και τη διόρθωση κινδύνων  
 που  σχετίζονται με το απόρρητο, την ψηφιακή ασφάλεια  
 και τις αθέμιτες διακρίσεις.

Παρά τις διάφορες προκλήσεις για τον ασφαλιστικό κλάδο 
το 2020, οι εξελίξεις στον τομέα της ασφάλισης άνοιξαν το 
δρόμο για μία καλύτερη εμπειρία πελατών καθώς και για 
τη λειτουργική αποδοτικότητα στον ασφαλιστικό κλάδο. Ο 
ασφαλιστικός κλάδος αποδείχθηκε ανθεκτικός και ευέλι-
κτος κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εισάγοντας καινοτό-
μα προγράμματα για την προώθηση των επιχειρηματικών 
διαδικασιών και την κάλυψη των αναγκών των ασφαλιζο-
μένων.

Παρόλο που πρέπει να εξεταστεί αν είναι δικαιολογημένες 
οι υψηλές αποτιμήσεις που αποδίδονται σε αρκετές ασφαλι-
στικές εταιρείες υψηλής ανάπτυξης, είναι σαφές ότι ο ψηφι-
ακός μετασχηματισμός θα συνεχίσει να επιταχύνεται στην 
ασφαλιστική βιομηχανία καθώς και να επηρεάζει τον τρόπο 
διεξαγωγής και ρύθμισης της ασφαλιστικής επιχείρησης.
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Η Insurance Innovation με ιδιαίτερη τιμή ανακοινώνει τη 
διοργάνωση του 1st Blockchain Conference 2022, το πρώτο 
συνέδριο στο τομέα του blockchain και των ψηφιακών νο-
μισμάτων στη Β. Ελλάδα.

Mε κεντρικό σύνθημα «Unlocking Blockchain» το 
Blockchain Conference, φιλοδοξεί να αποκρυπτογραφήσει 
τη τεχνολογία των ψηφιακών νομισμάτων και να αποτελέ-
σει ένα σημείο αναφοράς για τον κόσμο της κρυπτογράφη-
σης. Το συνέδριο διοργανώνεται για πρώτη φορά και θα δι-
εξαχθεί την Τρίτη 21 Ιουνίου 16:00-21:00 στο Grand Hotel 
Palace στη Θεσσαλονίκη.

Οι συμμετέχοντες (online & offline) θα έχουν την ευκαιρία 
να ενημερωθούν για πολλές νέες έννοιες, οι οποίες απο-
τελούν πλέον κομμάτι της καθημερινότητάς μας όπως τα 
NFTs, το cyber security και το metaverse. Οι ομιλίες θα 
έχουν έντονο το στοιχείο της αλληλεπίδρασης και θα ανα-
πτυχθούν με τη συμμετοχή των συνέδρων, οι οποίοι θα 
έχουν τη δυνατότητα να θέσουν τα ερωτήματά τους στους 
ομιλητές.

Με ένα υψηλού επιπέδου πάνελ ομιλητών, το νέο συνέδριο 
της Insurance Innovation έχει ως στόχο να φέρει πιο κοντά 
τους συμμετέχοντες με τεχνολογίες που σύντομα θα αλλά-
ξουν τον κόσμο μας!

Μερικά από τα θέματα που θα αναλυθούν μέσα από τις 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ομιλίες θα έχουν ως αντικείμενο:

• Τι είναι η τεχνολογία blockchain και πώς μπορεί να μετα-
σχηματίσει τον κόσμο μας

• Ο νέος κόσμος του metaverse

• Τι είναι το bitcoin και τα   
altcoins και ποια η χρησιμότητά 
τους

• Ethereum και smart contracts 
-  To τέλος των μεσαζόντων

• Τι είναι τα NFTs και τι εξυπηρε-
τούν στην πράξη

• Κρυπτονομίσματα και φορολο-
γία στην Ελλάδα

• Οι νομικές πτυχές της τεχνολο-
γίας blockchain

• Πώς το cyber security ανα-
διαμορφώνει την ασφαλιστική 
βιομηχανία

Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα 

θα απαντηθούν μέσα από τις παρουσιάσεις των ομιλητών 
του 1st Blockchain Conference 2022.

1st Blockchain Conference | *Το πρώτο συνέδριο για τον 
κόσμο του Blockchain στη Β. Ελλάδα*

Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 16:00-21:00| Grand Hotel 
Palace (Μοναστηρίου 305)

Eίσοδος ελεύθερη!

Απαραίτητη προεγγραφή 
στο blockchainconference2022.gr

Υπό την Αιγίδα: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 
Δήμος Τρικκαίων

Με την υποστήριξη του Blockchain Factory, Chaise 
Blockchain Skills for Europe

Χορηγοί:

GOLD: NewCo AE, TIC TAC

SILVER: Experto Crede Consultants, NFT Agency

Χορηγοί Επικοινωνίας: ATLAS TV, bankingnews.gr, 
businessdaily.gr cityportal, cryptonomist.gr, culpanews.gr, 
cryptohondos.com, cyprusinsurancenews.com, dealnews.
gr, economia.gr, epixeiro, euro2day.gr, grtimes.gr, 
insuranceforum.gr, marketnews.gr, moneyview.gr, North 
Radio 98.0, olathessaloniki.com, startup.gr, startupper.gr, 
The Insurer, sofokleousin.gr, voria.gr

1st Blockchain Conference - 
Unlocking Blockchain: 
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Το πρώτο συνέδριο για τον κόσμο του Blockchain και των 
ψηφιακών νομισμάτων έρχεται στις 21 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη!
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