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Aγαπητοί συνεργάτες

Η Εθνική Ασφαλιστική συνεχίζει τη σταθερά ανοδική κερδοφόρα 
πορεία της, βελτιώνοντας σημαντικά, εν μέσω ενός δύσκολου
οικονομικού περιβάλλοντος, τις επιδόσεις της. 
Έχοντας στη φαρέτρα της σειρά αξιόπιστων προϊόντων, 
ικανών να προσφέρουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις στους πελάτες της,
διευρύνει τα μερίδιά της και ισχυροποιεί ακόμη περισσότερο 
την ούτως ή άλλως ηγετική θέση της στην ασφαλιστική αγορά. 

Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της φετινής χρονιάς 
έρχονται να επαναβεβαιώσουν τις στρατηγικές της επιλογές 
αναφορικά με την ορθή διαχείριση των λειτουργικών εξόδων, 
την ενδυνάμωση της κεφαλαιακής της επάρκειας και την παροχή
ποιοτικότερων υπηρεσιών στους πελάτες, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα 
το δυναμισμό των παραγωγικών της δικτύων. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (SolvI)
διαμορφώνεται στο 608% έναντι 288% στο πρώτο εξάμηνο του 2013.

Οι συνθήκες δεν επιτρέπουν εφησυχασμό, γι’ αυτό και παραμένουμε 
σε εγρήγορση, αναλαμβάνοντας όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες 
που εξυπηρετούν τους βασικούς μας στόχους. 
Στο πλαίσιο αυτό έχουμε δρομολογήσει και προγραμματίζουμε 
σειρά επενδύσεων σε επίπεδο υποδομών, προκειμένου 
να επιτυγχάνουμε σταθερά υψηλό επίπεδο λειτουργίας, 
αντάξιο μιας εταιρίας όπως είναι η Εθνική Ασφαλιστική.

Δημήτρης Δημόπουλος



σελ. 7
Σταθερά κερδοφόρα
Τη σταθερά ανοδική πορεία της Εθνικής
Ασφαλιστικής επιβεβαιώνουν τα
αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του
έτους. Η συνεχιζόμενη βελτίωση των
οικονομικών μεγεθών της Εταιρίας είναι
το αποτέλεσμα της δυναμικής που
αναπτύσσει το παραγωγικό της δίκτυο, της
καλής διαχείρισης των λειτουργικών της
εξόδων, αλλά και της περαιτέρω
ισχυροποίησης της κεφαλαιακής της
επάρκειας.

σελ. 8-10
Εταιρική
Διακυβέρνηση
Η Εθνική
Ασφαλιστική είναι
απόλυτα
προσηλωμένη στο
στόχο επίτευξης ενός
βέλτιστου μοντέλου
εταιρικής

διακυβέρνησης, το
οποίο πρόκειται να
αποτελέσει την κύρια
πλατφόρμα κεφαλαιακής
επάρκειας του
οργανισμού. Το σύνολο
του στελεχιακού
δυναμικού της Εθνικής
Ασφαλιστικής σε όλα τα επίπεδα
διακυβέρνησης, οι «Άνθρωποί»
της, εργάζονται με όραμα την
επίτευξη του μέγιστου βαθμού

ασφάλειας στην ανάπτυξη του συνόλου
των δραστηριοτήτων της, προς
όφελος των μετόχων της, των

πελατών της, των ιδίων
των εργαζομένων και
της ελληνικής

κοινωνίας.

σελ. 21
Προνομιακή

προστασία
Η Εθνική Ασφαλιστική

έχοντας ως στόχο

την καλύτερη
εξυπηρέτηση των

ανθρώπων που την
εμπιστεύονται, και την

κάλυψη των συνεχώς
μεταβαλλόμενων αναγκών τους,

αξιοποιεί την ευελιξία των
προϊόντων ετήσιας ανανέωσης και
αλλάζει το πρόγραμμα
«Προνομιακή Προστασία».  

σελ. 22-24
Εκπαίδευση
Η Εθνική Ασφαλιστική την τελευταία
διετία προχώρησε σε μια σημαντική
επένδυση, στο πλαίσιο της υποστήριξης
και αναβάθμισης του ρόλου του Manager
του Εταιρικού Δικτύου Agency, μέσω της
προσφοράς ουσιαστικών εκπαιδευτικών
προγραμμάτων που οδηγούν στην
εμπέδωση των σχετικών επαγγελματικών
πρακτικών, συμβάλλοντας έτσι στην
αποδοτικότερη λειτουργία του Δικτύου
Συνεργατών και στην αύξηση της
αποτελεσματικότητας και της
παραγωγικότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

σελ. 12-17
Σημαντικές επενδύσεις 
σε νέες τεχνολογίες
Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον η
Εθνική Ασφαλιστική διαβλέπει τις αλλαγές που συντελούνται
στην αγορά και αναβαθμίζει τις εσωτερικές της δομές, αποσκοπώντας στην
αύξηση της αποδοτικότητάς της και στην παροχή υψηλού επιπέδου ποιοτι-
κών υπηρεσιών στους πελάτες και στους συνεργάτες της. Στο πλαίσιο αυτό,
επενδύει σε νέες, καινοτόμες, τεχνολογίες και υλοποιεί ήδη ένα από τα
σημαντικότερα έργα που έχουν δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια στην
Εταιρία και στην ασφαλιστική αγορά γενικότερα. Πρόκειται για την εφαρ-
μογή ενός νέου Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφορικής με την επω-
νυμία «Anelixis», που μαζί με τις άλλες εφαρμογές στις οποίες επενδύει η
Εταιρία θα αναβαθμίσουν σημαντικά το τεχνολογικό της περιβάλλον.
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Εταιρικά 

• Η Εθνική Ασφαλιστική στο πλαίσιο του κοινωνικού
της ρόλου υποστηρίζει θερμά το έργο φορέων και
οργανώσεων όπως:
- Γιατροί Χωρίς Σύνορα, 
- Παιδικό Μουσείο,
- Μουσείο Υδρας,
- Μαζι για το Παιδί.

σελ. 34-37
Το ταξίδι μας 

• Η Σεβίλλη γοήτευσε τους συμμετέχοντες στο ταξίδι
επιβράβευσης του εταιρικού δικτύου.

σελ. 38-39
Αύξηση επενδύσεων 

• Αύξηση 3,2% σημείωσαν το 2013 οι επενδύσεις
των ασφαλιστικών εταιριών στην Ευρωπαϊκή
οικονομία, σύμφωνα με την Insurance Europe .

σελ. 44
Νομική Προστασία 

• Σε 42 εκατ. ευρώ ανήλθε το 2013 η παραγωγή 
του Κλάδου Ασφάλισης Νομικής Προστασίας
σύμφωνα με την ΕΑΕΕ.

σελ. 42

Νέα ευέλικτα
προγράμματα
Η Εθνική Ασφαλιστική δημιούργησε δύο νέα
προγράμματα έχοντας πάντα ως στόχο την κά-
λυψη των σύγχρονων αναγκών των πελατών
της, επιτυγχάνοντας για αυτούς τον καλύτερο
συνδυασμό καλύψεων και κόστους. Τα προγράμματα «Εθνική Σύνταξη» και
«Εθνική και Παιδί», σχεδιάστηκαν με τρόπο προσαρμοσμένο στις σημερινές
συνθήκες της αγοράς. Παρέχοντας εγγύηση και ευελιξία, δίνουν τη δυνατότητα
στο σύγχρονο πολίτη να εξασφαλίσει από σήμερα το εισόδημα που θα χρειαστεί
ο ίδιος ή τα παιδιά του στο μέλλον.

σελ. 18-20

σελ. 32-33
Κοραή 4
Ξεπέρασαν τους 5.200 οι
επισκέπτες του Χώρου Ιστορικής
Μνήμης 1941-1944 στην Κοραή 4,
για το χρονικό διάστημα
Οκτώβριος 2013-Οκτώβριος
2014. Αξίζει να σημειωθεί ότι
σημαντική είναι η αύξηση των
επισκέψεων γκρουπ
τουριστών από το
εξωτερικό. Ιδιαίτερα
από το Μάιο έως τον
Σεπτέμβριο σε σύνολο
περίπου 1.300 ατόμων,
οι μισοί ήταν τουρίστες. 

σελ. 26-29
Σε πρώτο πρόσωπο
Μέλη του Agency και του
Πρακτορειακού Δικτύου της
Εταιρίας μιλούν για τους στόχους,

τις αλλαγές που έχουν επέλθει
στις απαιτήσεις των

πελατών
αλλά και
τις

προοπτικές
των
Κλάδων
Ασφάλισης.



Τ ο καθαρό αποτέλεσμα του Ομί-
λου της Εθνικής Τράπεζας το
πρώτο εξάμηνο του 2014 ανήλθε
σε 1.146 εκατ. ευρώ, σε σχέση με

343 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του
2013. Τα κέρδη προ-προβλέψεων αυξήθη-
καν κατά 5% σε ετήσια βάση, στα 828 εκατ.
ευρώ, υπερκαλύπτοντας τις διενεργούμε-
νες προβλέψεις του πρώτου εξαμήνου,
ύψους 705 εκατ. ευρώ. 

Οι προβλέψεις παρουσίασαν μείωση
κατά 17% σε ετήσια βάση, ακολουθώντας
τη συνεχιζόμενη μείωση των νέων επισφα-
λειών. Τα λειτουργικά κέρδη μετά από
προβλέψεις ανήλθαν σε 123 εκατ. ευρώ το
πρώτο εξάμηνο του 2014, σε σχέση με λει-
τουργικές ζημίες ύψους 61 εκατ. ευρώ το
αντίστοιχο διάστημα του 2013.

Η συνεισφορά της θυγατρικής Finans-
bank στην Τουρκία, βαίνει αυξανόμενη, με
τα καθαρά κέρδη δευτέρου τριμήνου να
ανέρχονται στα 85 εκατ. ευρώ, αυξημένα
κατά 33% σε σχέση με το προηγούμενο τρί-
μηνο. Σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του
2013, τα καθαρά κέρδη του δευτέρου τρι-
μήνου διαμορφώθηκαν σε υπερτριπλάσια
επίπεδα. 

Παράλληλα, ενισχύθηκε η θετική συνει-
σφορά των θυγατρικών στη Νοτιοανατο-
λική Ευρώπη, με σημαντική αύξηση των
καθαρών κερδών, τα οποία ανήλθαν στα
30 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του
2014, σε σχέση με 7 εκατ. ευρώ την αντί-

στοιχη περίοδο του 2013. Οι λειτουργικές
δαπάνες σε επίπεδο ομίλου μειώθηκαν
δραστικά κατά 12% σε ετήσια βάση, καθώς
σημειώθηκε σημαντική περιστολή δαπα-
νών σε όλους τους γεωγραφικούς τομείς. 

Στην Ελλάδα οι δαπάνες προσωπικού
σημείωσαν πτώση 18% σε ετήσια βάση,
επωφελούμενες κατά κύριο λόγο από τις
συνέργειες της εθελουσίας εξόδου που
ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2013. 

Σε επίπεδο ρευστότητας συνεχίστηκε η
βελτίωση που καταγράφεται τα τελευταία
τρίμηνα. Οι καταθέσεις του Ομίλου ενισχύ-
θηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση, βελτιώνο -
ντας το δείκτη ρευστότητας (δάνεια: κατα-
θέσεις) στο 94% έναντι 102% τον Ιούνιο του
2013. Αντίστοιχα, στην Ελλάδα ο δείκτης
δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε
σε 83% βελτιωμένος κατά 10 ποσοστιαίες
μονάδες σε ετήσια βάση, διατηρώντας την
ΕΤΕ με διαφορά στην υψηλότερη θέση από
άποψη ρευστότητας στην εγχώρια αγορά. 

Το δεύτερο τρίμηνο του έτους και κα-
τόπιν της επιτυχούς αύξησης του μετοχικού
κεφαλαίου της τράπεζας ύψους 2,5 δισ.
ευρώ τον Μάιο, ο κύριος δείκτης κεφαλαι-
ακής επάρκειας CET1 ανήλθε σε 16,2%
υπερκαλύπτοντας το ελάχιστο κανονιστικό
επίπεδο 8% κατά δύο φορές, τοποθετώ -
ντας την Εθνική Τράπεζα, σε επίπεδο κεφα-
λαιακής βάσης, σημαντικά άνω του μέσου
όρου του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου
που βρίσκεται στο 10%. 

«Μετά την υλοποίηση των πρόσθετων
ενεργειών του επιχειρησιακού μας σχε-
δίου», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Διευθύ-
νων Σύμβουλος της ΕΤΕ κ. Αλέξανδρος
Τουρκολιάς, «πιστεύω ότι θα διαθέτουμε
επαρκές επίπεδο κεφαλαίου για να αντιμε-
τωπίσουμε, τόσο τις προκλήσεις της άσκη-
σης προσομοίωσης ακραίων καταστά-
σεων της ΕΚΤ, όσο και την ανάγκη για μια
εύλογη αναδιάρθρωση των δανείων σε
καθυστέρηση, αναγκαίο γεγονός για την
ομαλή επανεκκίνηση της ελληνικής οικο-
νομίας. 

Η ισχυρή ρευστότητα φέρνει σε πλεο-
νεκτική θέση την ΕΤΕ και της επιτρέπει να
στηρίξει την ελληνική επιχειρηματικότητα.
Είναι ενδεικτικό ότι κατά το δεύτερο τρί-
μηνο του έτους η Εθνική εκταμίευσε δά-
νεια τάξεως άνω των 400 εκατ. ευρώ.
Έτσι, η Εθνική στηρίζει και τη δημιουργία
ευκαιριών για την ανάπτυξη και την πρό-
οδο που έχει ανάγκη ο τόπος».
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Όμιλος Εθνικής Τράπεζας

Υψηλή Κεφαλαιακή Επάρκεια
και σημαντικά Καθαρά Κέρδη

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

”
“
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Τ η σταθερά ανοδική πορεία της
Εθνικής Ασφαλιστικής επιβεβαι-
ώνουν τα αποτελέσματα του
πρώτου εξαμήνου του έτους. Η

συνεχιζόμενη βελτίωση των οικονομικών
μεγεθών της Εταιρίας είναι το αποτέλεσμα
της δυναμικής που αναπτύσσει το παραγω-
γικό της δίκτυο, της καλής διαχείρισης των
λειτουργικών της εξόδων αλλά και της πε-
ραιτέρω ισχυροποίησης της κεφαλαιακής
της επάρκειας. 

Η παραγωγή το πρώτο εξάμηνο του
2014 διαμορφώθηκε στα 360
εκατ. ευρώ έναντι 324
εκατ. ευρώ την 

αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στον Κλάδο
Ζωής η παραγωγή αυξήθηκε κατά 19,7%
σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του
2013 φθάνοντας τα 228 εκατ. ευρώ.

Εντυπωσιακή άνοδο 27,3% σημείωσε η
νέα παραγωγή στον Κλάδο Ζωής που δια-
μορφώθηκε σε 25,2 εκατ. ευρώ για το εξά-
μηνο 2014 έναντι 19,8 εκατ. ευρώ για το
πρώτο εξάμηνο του 2013.

Η Εταιρία, έχοντας σταθεροποιηθεί σε
κερδοφόρα αποτελέσματα, παρά τη δύ-
σκολη οικονομική συγκυρία, παρουσιάζει

κέρδη προ φόρων 52,4 εκατ.
ευρώ και κινείται εντός

του προϋπολογισμού

για το 2014. Παράλληλα, βελτιώνει τον
δείκτη Κεφαλαιακής επάρκειας (SolvI) ο
οποίος διαμορφώνεται στο 608% έναντι
288% στο πρώτο εξάμηνο του 2013 και
528% στο τέλος του προηγούμενου έτους.

Η εξέλιξη της κερδοφορίας είναι απο-

τέλεσμα και του συνεχούς ελέγχου του κό-
στους ζημιών ιδιαίτερα στους Γενικούς
Κλάδους, όπου ο συγκεκριμένος δείκτης
ζημιών (LossRatio) διαμορφώθηκε στα
40,8% το εξάμηνο 2014 από 44,4% την α -
ντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Η Εθνική Ασφαλιστική επενδύει στο
μέλλον, αυξάνοντας διαρκώς τα μερίδιά
της στην αγορά και πραγματοποιεί όλα όσα
θα της επιτρέψουν να προσφέρει τις αρτιό-
τερες δυνατές λύσεις στους πελάτες της. 

Επίσης, πραγματοποιεί σειρά επενδύ-
σεων στις υποδομές της με στόχο το συ-
νεχή εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της
και τον περιορισμό του κόστους της.

Σε κερδοφόρα πορεία
η Εθνική Ασφαλιστική

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

”

“
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ΘΕΜΑ

Τ ην τελευταία πενταετία, η ασφα-
λιστική αγορά στην Ευρώπη βρί-
σκεται σε μια κατάσταση διαρ-
κούς προσαρμογής στις υποχρε-

ώσεις ενός νέου κανονιστικού πλαισίου
εποπτείας, γνωστού ως Οδηγία «Φερεγ-
γυότητα ΙΙ» («Solvency II»), με καταληκτική
ημερομηνία πρώτης εφαρμογής την 1η Ια-
νουαρίου 2016. Το πλαίσιο αυτό αποτελεί
παράγωγο του αντίστοιχου πλαισίου «Βα-
σιλεία ΙΙ», το οποίο ισχύει εδώ και αρκετά
χρόνια για την εποπτεία των τραπεζικών
ιδρυμάτων.

Η Οδηγία «Φερεγγυότητα ΙΙ», απαιτεί
από τις διοικήσεις των Ευρωπαϊκών ασφα-
λιστικών εταιριών τη συμμόρφωσή τους
σε τρεις πυλώνες και την τακτική ενημέ-
ρωση των εποπτικών αρχών (για την Ελ-
λάδα η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής
Ασφάλισης) και τρίτων ενδιαφερομένων,
μέσω αναφορών χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης, ιστορικής και όχι μόνο. 

Ο πρώτος και ο τρίτος πυλώνας αφο-
ρούν στις αναφορές χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης αυτές καθ’ αυτές. Οι οδη-
γίες των δύο αυτών πυλώνων θα μπορού-
σαν να χαρακτηρισθούν ως «καθαρά» τε-
χνικές οδηγίες και είναι σχετικές με τις
προδιαγραφές σύνταξης των αναφορών
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

Ωστόσο, ο δεύτερος πυλώνας δεν πε-
ριορίζεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά και

το περιεχόμενο των αναφορών αλλά επε-
κτείνεται και στις ποιοτικές προδιαγραφές
διακυβέρνησης των ασφαλιστικών οργανι-
σμών. Η εφαρμογή των οδηγιών του δεύ-
τερου πυλώνα έχει ιδιαίτερη σημασία για
τις ασφαλιστικές εταιρίες, αφού μέσω αυ-

τών διαμορφώνεται μια νέα φιλοσοφία και
ειδικές πρακτικές διοίκησης, σε όλα τα επί-
πεδα των δραστηριοτήτων τους. 

Μία προσεκτική μελέτη των προθέ-
σεων του νομοθέτη, όσον αφορά στους
επιδιωκόμενους στόχους του νέου πλαι-
σίου, αναδεικνύει ότι τα νούμερα που θα
απεικονίζονται στις τακτικές αναφορές εί-
ναι μάλλον άνευ ουσιαστικού περιεχομέ-
νου, χωρίς την πλήρη εφαρμογή των οδη-
γιών του δεύτερου πυλώνα για την εται-
ρική διακυβέρνηση.

Ανάγκες εποπτείας
Ποιοί είναι όμως οι λόγοι που επέβαλ-

λαν την υιοθέτηση του νέου εποπτικού πλαι-

σίου και για τις ασφαλιστικές εταιρίες; Σί-
γουρα, οι λόγοι αυτοί αφορούν στις ανάγκες
ουσιαστικότερης και εντατικότερης επο-
πτείας της ασφαλιστικής αγοράς, οι οποίες
δεν είναι διαφορετικές από τις αντίστοιχες
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

Λόγω του μεγέθους των ασφαλιστι-
κών οργανισμών, της επιρροής τους στο
οικονομικό περιβάλλον και της πολυπλο-
κότητας της δομής και των επιχειρησια-
κών δραστηριοτήτων τους, η εποπτεία των
οργανισμών αυτών είναι πολυεπίπεδη και
μάλλον σύνθετη. Ωστόσο, υιοθετώντας μία
μακρο-προοπτική ανάλυση του συστημι-
κού κινδύνου (σε επίπεδο συνολικών με-
γεθών εταιριών, κινδύνου και αγοράς),
μπορεί να ειπωθεί ότι η κυριότερη ανάγκη
εποπτείας, η οποία αποτελεί και την «μη-
τέρα» των υπολοίπων, είναι αυτή του
ελέγχου της βιωσιμότητας των ασφαλιστι-
κών οργανισμών. 

Σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο και απαιτη-

Οδηγία «Φερεγγυότητα ΙΙ»

Το μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης
της Εθνικής Ασφαλιστικής

Από τον Σταμάτιο Δρίτσα
Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου

”
“
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τικό μακροοικονομικό περιβάλλον, όπως
αυτό το οποίο έχει διαμορφωθεί τα τελευ-
ταία χρόνια στην Ευρώπη αλλά και διε-
θνώς, η επίπτωση της οικονομικής κατάρ-
ρευσης ενός ασφαλιστικού οργανισμού
επί του εθνικού και ευρύτερου ευρωπαϊ-
κού συστημικού κινδύνου είναι ουσιώδης
και διάχυτη. 

Ο ασφαλιστικός οργανισμός, ως μία
δημοσίου ενδιαφέροντος οντότητα, επηρε-
άζει άμεσα και έμμεσα τα οικονομικά και
κοινωνικά συμφέροντα ενός σημαντικού
αριθμού τρίτων ενδιαφερομένων, συμπε-
ριλαμβανομένων και των μετόχων του. Συ-
νεπακόλουθα, η οποιαδήποτε αδυναμία στη
βιωσιμότητα μίας ασφαλιστικής εταιρίας
έχει επιπτώσεις (ανάλογα του μεγέθους
της και του εύρους των δραστηριοτήτων
της) στους ασφαλισμένους, στους πιστω-
τές της, στους εργαζομένους σε
αυτή, στην ασφαλιστική αγορά
και το ευρύτερο επιχειρηματικό
και οικονομικό περιβάλλον
και φυσικά στους μετόχους
της. Ενδεικτικό παρά-

δειγμα στην Ελλάδα είναι η δυσάρεστη ε -
μπειρία της πτώχευσης της ασφαλιστικής
εταιρίας «ΑΣΠΙΣ», το κόστος της οποίας
ακόμη πληρώνει η ελληνική ασφαλιστική
αγορά, τόσο σε όρους απώλειας οικονομι-
κών πόρων, όσο και σε όρους ελλείμματος
εμπιστοσύνης. 

Στην κατεύθυνση αυτή, οι εποπτικές αρ-
χές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο εν-
διαφέρονται για τη διαρκή αξιολόγηση της
επάρκειας των ιδίων χρηματοοικονομικών
πόρων (ιδίων κεφαλαίων) των ασφαλιστι-
κών οργανισμών, εξετάζοντας μεμονω-
μένα και συνολικά τους κινδύνους που
αναλαμβάνουν στο πλαίσιο των επιχειρη-
σιακών δραστηριοτήτων τους.

Αναλύοντας σε ένα δεύτερο μικρο-επί-
πεδο τις ανάγκες ελέγχου του συστημικού
κινδύνου (σύνθεση της καθαρής οικονομι-

κής περιουσίας των εταιριών και
επιμέρους κινδύνων), θα μπο-

ρούσε να σημειωθεί ότι είναι
σημαντική η παρακολούθηση

της οριακής συμβολής του
κάθε στοιχείου του ενεργητι-

κού και υποχρεώσεων του ασφαλιστικού
οργανισμού, στο σύνολο των κινδύνων του
χαρτοφυλακίου του. 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να υπο-
γραμμιστεί ότι, η εποπτική προσέγγιση του
νέου πλαισίου εκτείνεται, πέραν της παρα-
κολούθησης του ασφαλιστικού κινδύνου,
και στην καταγραφή και επιμέτρηση των
κινδύνων, οι οποίοι αναλαμβάνονται από
τον ασφαλιστικό οργανισμό λόγω των το-
ποθετήσεων σε στοιχεία του ενεργητικού. 

Τέλος, είναι σημαντική και η παρακο-
λούθηση της τιμολόγησης των προϊόντων,
βάσει της αξιολόγησης ενός μίγματος κιν-
δύνων, η παρακολούθηση του οποίου απο-
τελεί πλέον μία σημαντική εσωτερική δια-
δικασία διαχείρισής τους.

Το μοντέλο εταιρικής 
διακυβέρνησης 
της Εθνικής Ασφαλιστικής

Η επάρκεια κεφαλαίων του ασφαλιστι-
κού οργανισμού για την υποστήριξη του
συνόλου των επιχειρησιακών δραστηριο-
τήτων του, λειτουργώντας σε ένα ιδιαίτερα
απαιτητικό και σύνθετο περιβάλλον κινδύ-
νων, δε μπορεί να είναι ανεξάρτητη από την
εταιρική του διακυβέρνηση. Η εταιρική δια-
κυβέρνηση αντανακλάται στην ποιότητα

των διαδικασιών διοίκησης και λήψεως
επιχειρηματικών αποφάσεων, οι οποίες
αναπόφευκτα επηρεάζουν την επάρκεια
των χρηματοοικονομικών πόρων της α -
σφαλιστικής επιχείρησης.

Η Εθνική Ασφαλιστική, τα τελευταία
χρόνια, εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή τις
απαιτήσεις του νέου πλαισίου, δίνοντας
ιδιαίτερη έμφαση στην πλήρη ενσωμά-
τωση των οδηγιών του δεύτερου πυλώνα
στο μοντέλο διακυβέρνησής της και προ-
χωρεί σταδιακά στην αναμόρφωση του

υφιστάμενου μοντέλου, σύμφωνα με τις
νέες ανάγκες.

Η πολιτική της Εθνικής Ασφαλιστικής
σχετικά με την ανάπτυξη ενός σύγχρονου
μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης ανα-
πτύσσεται σε τρεις άξονες. Οι άξονες αυτοί
είναι η λειτουργία και ο εποπτικός ρόλος



του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανε-
ξάρτητων επιτροπών του, η ανάπτυξη των
τεσσάρων βασικών λειτουργιών (Εσωτερι-
κός Έλεγχος, Διαχείριση Κινδύνων, Κανο-
νιστική Συμμόρφωση και Αναλογιστική Λει-

τουργία) και οι επενδύσεις σε τεχνογνωσία
και συστήματα υποστήριξης διοίκησης.

Κεντρικός άξονας του μοντέλου διακυ-
βέρνησης της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι
το Διοικητικό της Συμβούλιο, οι αρμοδιό-
τητες και οι λειτουργίες του οποίου εναρ-
μονίζονται διαρκώς τα τελευταία χρόνια
στις απαιτήσεις της Οδηγίας «Φερεγγυό-
τητα ΙΙ». 

Στην κατεύθυνση αυτή, ο εποπτικός ρό-
λος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνι-
κής Ασφαλιστικής έχει ενισχυθεί με τη λει-
τουργία ανεξάρτητων επιτροπών, της Επι-
τροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Διαχείρι-
σης Κινδύνων, της Επιτροπής Εταιρικής
Διακυβέρνησης και της Επιτροπής Αμοι-
βών, οι οποίες έχουν συσταθεί για την εξυ-
πηρέτηση ειδικά των αναγκών διαχείρισης,
εποπτείας και ελέγχου σε επίπεδο ανώτα-
της διοίκησης.

Η εκτελεστική λειτουργία του Διοικητι-
κού Συμβουλίου έχει ενισχυθεί, επίσης, με
τη χρήση ειδικών επιτροπών, όπως η Εκτε-
λεστική Επιτροπή και η Επιτροπή Διαχείρι-
σης Ενεργητικού-Παθητικού, οι οποίες λει-
τουργούν συλλογικά και εισηγούνται άμε -
σα σε αυτό για ένα πλήθος θεμάτων ειδι-
κής βαρύτητας διοίκησης και λήψεως επι-
χειρηματικών αποφάσεων.

Σε δεύτερο επίπεδο διακυβέρνησης, η
Εθνική Ασφαλιστική βρίσκεται στο τελικό

στάδιο πλήρους υιοθέτησης των οδηγιών
του δεύτερου πυλώνα σχετικά με τις τέσ-
σερις βασικές λειτουργίες. Στόχος της
Εθνικής Ασφαλιστικής είναι η ενίσχυση του
ρόλου των τεσσάρων βασικών λειτουρ-

γιών, ενισχύοντας την ανεξαρτησία και την
ευελιξία τους, ως προς την συμμετοχή
τους σε όλα τα επίπεδα της εταιρικής δια-
κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώ-
νεται η πλήρης καταγραφή πολιτικών και
διαδικασιών και ταυτόχρονα υλοποιείται
ένας σημαντικός αριθμός έργων προσαρ-
μογής στα δεδομένα του νέου πλαισίου.

Η πολιτική της Εθνικής Ασφαλιστικής
σχετικά με την ολοκλήρωση του μοντέλου
της εταιρικής διακυβέρνησης εστιάζει, επί-
σης, σημαντικά στην ανάπτυξη των υποδο-
μών και των συστημάτων υποστήριξης. Η
Εθνική Ασφαλιστική υλοποιεί ένα εκτετα-
μένο πρόγραμμα ανάπτυξης νέων συστημά-
των και εφαρμογών, τα οποία σχεδιάζεται

να υποστηρίζουν την εσωτερική διοικητική
πληροφόρηση και τις χρηματοοικονομικές
αναφορές προς τις εποπτικές αρχές και
τους λοιπούς τρίτους ενδιαφερόμενους. 

Επιπλέον, ενισχύονται τα συστήματα

διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου, μέσω
εφαρμογών εστιαζόμενων στη διαχείριση
του κινδύνου της απάτης και γίνεται μία
διαρκής προσπάθεια βελτίωσης της επάρ-
κειας και αποτελεσματικότητας του ευρύ-
τερου συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε
όλα τα επίπεδα.

Η επόμενη ημέρα
Η Εθνική Ασφαλιστική είναι απόλυτα

προσηλωμένη στο στόχο επίτευξης ενός
βέλτιστου μοντέλου εταιρικής διακυβέρνη-
σης, το οποίο πρόκειται να αποτελέσει την
κύρια πλατφόρμα κεφαλαιακής επάρκειας
του οργανισμού. Το σύνολο του στελεχια-
κού δυναμικού της Εθνικής Ασφαλιστικής
σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, οι «Άν-
θρωποί» της, εργάζονται με όραμα την επί-
τευξη του μέγιστου βαθμού ασφάλειας
στην ανάπτυξη του συνόλου των δραστη-
ριοτήτων της, προς όφελος των μετόχων
της, των πελατών της, των ιδίων των ερ-
γαζομένων και της ελληνικής κοινωνίας. 

Η Εθνική Ασφαλιστική έχει πλήρη
γνώση των αναγκών του νέου εποπτικού
πλαισίου, έχει τη βούληση και το όραμα και
σίγουρα διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο
δυναμικό για να υλοποιήσει με επιτυχία την
προσαρμογή στις απαιτήσεις της Οδηγίας
«Φερεγγυότητα ΙΙ».

Την 1η Ιανουαρίου του 2016, η Εθνική
Ασφαλιστική θα γράψει άλλη μία επιτυχία
στο πλούσιο βιογραφικό της. Θα έχει πετύ-

χει τον υψηλότερο βαθμό προσαρμογής
στο νέο εποπτικό πλαίσιο, εγγυώμενη σε
συστημικό επίπεδο, για άλλη μία φορά
πρώτη, την ασφάλεια και την αξιοπιστία της
ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. 
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Ο Θεσμός του «Συνηγόρου του
Πελάτη» της Εθνικής Ασφαλι-
στικής συμπλήρωσε τρία χρόνια
παρουσίας στην ελληνική ασφα-

λιστική αγορά. Με την ευκαιρία της επε-
τείου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνι-
κής Ασφαλιστικής κ. Σπύρος Μαυρόγαλος
επανέλαβε ότι η ικανοποίηση των προσδο-
κιών των ασφαλισμένων της με την προ-
σφορά ποιοτικών υπηρεσιών υψηλών
προδιαγραφών, αποτελεί προσωπική δέ-
σμευση όλων των ανθρώπων της Εταιρίας
και εξέφρασε τη συνεχιζόμενη στήριξη της
Διοίκησης στις προσπάθειες εξεύρεσης φι-
λικής λύσης, σε όποιες διαφορές τυχόν
ανακύπτουν με τους πελάτες της.

Το Γραφείο του «Συνηγόρου του Πε-
λάτη» προσφέρει τις υπηρεσίες του εντε-
λώς δωρεάν, ενώ η εμπειρία και η κατάρ-
τιση των στελεχών του εγγυώνται τη γρή-
γορη και αποτελεσματική εξέταση των
υποθέσεων, δίνοντας την απαιτούμενη
προσοχή στην ανθρώπινη διάσταση και τις
ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περίπτωσης.

Ενδεικτικά, μέσα στο 2013, τέσσερις
στις πέντε υποθέσεις έλαβαν απάντηση σε
λιγότερο από μία εβδομάδα, ενώ εξασφα-
λίστηκε θετική έκβαση σε μεγάλο ποσοστό
των θεμάτων. 

Αρχές λειτουργίας 
Η λειτουργία του Γραφείου ακολουθεί

τέσσερις απαράβατες αρχές: Ανεξαρτησία,
Ουδετερότητα, Εχεμύθεια/Εμπιστευτικό-
τητα και μη δεσμευτική Διαμεσολάβηση,
και βασίζεται στον Κώδικα Δεοντολογίας
της International Ombudsman Association
(Ι.Ο.Α.), της οποίας είναι ενεργό μέλος, συμ-
μετέχοντας στην Επιτροπή Διεθνών Θεμά-
των και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες σε
περιφερειακό επίπεδο για τη γνωστοποί-
ηση και διάδοση του θεσμού. 

Για να επιτελέσει την αποστολή του ο
«Συνήγορος»:
• επιδιώκει την ενδυνάμωση της σχέσης

εμπιστοσύνης μεταξύ του πελάτη και της
ασφαλιστικής,

• αναζητά λύσεις κοινής αποδοχής για την
επίλυση των προβλημάτων που ανακύ-
πτουν κατά τη διάρκεια της συναλλακτι-
κής σχέσης και

• προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση των
επαναλαμβανόμενων σημείων τριβής
στην σχέση μεταξύ πελάτη – Εταιρίας.

Η Εταιρία θέτει στην υπηρεσία των πε-

λατών της μία σειρά διαδικασιών προκει-
μένου να επιλύσει μαζί τους φιλικά την
οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει διμερώς.
Σε πρώτη φάση ο ενδιαφερόμενος πρέπει
να έχει επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες της
Εθνικής Ασφαλιστικής ή με τον ασφαλιστή
του, που διαθέτουν εμπειρία και γνώση
προκειμένου να τον βοηθήσουν στην επί-
λυση του προβλήματός του. Ο ενδιαφερό-
μενος σε δεύτερη φάση πρέπει να απευ-
θυνθεί στον Τομέα Διαχείρισης Αιτιάσεων
της Εθνικής Ασφαλιστικής που θα εξετάσει
σε σύντομο χρονικό διάστημα την αιτίασή
του. Ο ενδιαφερόμενος καταλήγει στο «Συ-
νηγόρου του Πελάτη», που αποτελεί το τε-
λευταίο βήμα στην προσπάθεια φιλικής
επίλυσης της διαφοράς.

ΘΕΜΑ

Ο «Συνήγορος του Πελάτη» 
συμπλήρωσε τρία χρόνια λειτουργίας
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον η Εθνική
Ασφαλιστική διαβλέπει τις αλλαγές που συντελούνται

στην αγορά και αναβαθμίζει τις εσωτερικές της δομές,
αποσκοπώντας στην αύξηση της αποδοτικότητάς της και

στην παροχή υψηλού επιπέδου ποιοτικών υπηρεσιών στους
πελάτες και στους συνεργάτες της. Στο πλαίσιο αυτό, επενδύει σε

νέες, καινοτόμες τεχνολογίες, και υλοποιεί ήδη ένα από τα σημαντικό-
τερα έργα που έχουν δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια στην Εταιρία και

στην ασφαλιστική αγορά γενικότερα. Μεταξύ των πολλών επενδύσεων σε καινο-
τόμες λύσεις και νέες τεχνολογίες είναι και η υλοποίηση ενός νέου Ολοκληρωμένου Συ-

στήματος Πληροφορικής με την επωνυμία «Anelixis» που στο σύνολό του θα αγγίξει τα 10 εκατ. ευρώ. Η
πρώτη του φάση, άνω των 2,5 εκατ. ευρώ, θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2015 και τα πρώτα οφέλη από τη
λειτουργία του θα αρχίσουν να καταγράφονται από τις αρχές της νέας χρονιάς.

Η Εθνική Ασφαλιστική
επενδύει στο μέλλον
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Η οικονομική επιβράδυνση των
τελευταίων ετών στην χώρα μας
έχει εντείνει τον ανταγωνισμό
των τιμών στην ασφαλιστική

βιομηχανία, η οποία δείχνει να αναδύεται
από την ύφεση, έχοντας ωστόσο, να
αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις τόσο
στον τρόπο λειτουργίας της, όσο και
στην προσέγγιση των πελατών. Για
την αντιμετώπισή τους, απαιτούνται
καινοτόμες λύσεις, πελατοκεντρικές
εφαρμογές και αυτοματοποίηση δια-
δικασιών για μείωση του κόστους
εργασιών, σε καμία περίπτωση, ό -
μως, εις βάρος της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελά-
τες. Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Ασφαλι-
στική θεωρεί ότι τα συστήματα και οι εφαρ-
μογές Πληροφορικής έχουν πρωταγωνι-
στικό ρόλο στη λειτουργία και στην ανά-

πτυξη του οργανισμού, αποτελώντας την κι-
νητήριο δύναμη για την επιτυχή α ντα πό κρι -
ση στις σύγχρονες προκλήσεις. 

Το 2014 αποτελεί έτος ορόσημο για την
Εθνική Ασφαλιστική, καθώς βρίσκονται ήδη

προς υλοποίηση τέσσερα μεγάλα έργα πλη-
ροφορικής: το Agency Pro που αφορά
στους συνεργάτες της Εταιρίας, το σύστημα
αντιμετώπισης απάτης SAS, εφαρμογή για

το Solvency που αφορά στον υπολογισμό
της κεφαλαιακής επάρκειας και το Anelixis,
το οποίο αφορά στην αντικατάσταση και κε -
ντροποίηση των κλαδικών εφαρμογών σε
ενιαίο σύστημα. Με γνώμονα την αξιόπιστη

και ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών,
τα έργα αυτά, μέσω της αυτοματο-
ποίησης των επιχειρησιακών διαδι-
κασιών, θα βελτιώσουν σημαντικά τη
λειτουργία της Εταιρίας, συμβάλλο -
ντας στην εξωστρέφεια του οργανι-
σμού, στην ανάπτυξη των πωλή-
σεων, στη βελτιστοποίηση της εμπει-
ρίας του πελάτη σε όλα τα σημεία
επαφής του με την Εταιρία και στη

μείωση των λειτουργικών εξόδων. 
Η εφαρμογή AgencyPro (εικ. 1) απευ-

θύνεται στους συνεργάτες της Εταιρίας, στα
γραφεία πωλήσεων. Μέσα από ένα εύχρη-
στο περιβάλλον παρέχεται η δυνατότητα

Αυτοματοποίηση 
επιχειρησιακών διαδικασιών
Αθανάσιος Παπαθανασίου,
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εφαρμογών Πληροφορικής
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αποτελεσματικότερης οργάνωσης του γρα-
φείου τους, καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό
την ανάγκη πληροφόρησης για την εικόνα
του χαρτοφυλακίου και διευκολύνοντάς
τους, ως προς τον προγραμματισμό ενερ-
γειών σε σχέση με το πελατολόγίο τους.
Επίσης, θα δοθεί η δυνατότητα να παράγουν
στατιστικά στοιχεία μέσω προκαθορισμέ-
νων φίλτρων, όπου θα χρησιμοποιούνται
για την αποτελεσματικότερη επίτευξη των
στόχων τους. Το εν λόγω έργο θα παραδο-
θεί σταδιακά και η πρώτη φάση, η οποία
αφορά κυρίως στην πληροφόρηση με στοι-
χεία του χαρτοφυλακίου, θα ολοκληρωθεί
στο τελευταίο τρίμηνο του 2014.

Με την υλοποίησης της εφαρμογής SAS
– Antifraud, η Εθνική Ασφαλιστική στοχεύει
στη μείωση των απωλειών που προκύ-
πτουν από τις παράνομες αξιώσεις στον
Κλάδο Ζημιών. Πρόκειται για ένα «έξυπνο
σύστημα», όπου εισάγονται σημεία ελέγχου
στις επιχειρησιακές διαδικασίες και γίνεται
επεξεργασία πληθώρας στοιχείων από διά-
φορες πηγές. Η επεξεργασία αφορά σε έναν
μεγάλο όγκο πληροφοριών που λαμβάνο -
νται καθόλη την διάρκεια της διαδικασίας
αποζημιώσεων και έχει σαν αποτέλεσμα να
υπολογίζεται ένας συντελεστής κινδύνου. Ο
υπολογισμός πραγματοποιείται σύμφωνα
με κάποιους κανόνες, οι οποίοι ορίζονται
παραμετρικά, δίνοντας τη δυνατότητα να
διαμορφωθούν ανα πάσα στιγμή, ανάλογα
με το σημείο ελέγχου. Στην περίπτωση που
ο συντελεστής υπερβαίνει ένα προκαθορι-
σμένο όριο, τότε ξεκινούν διαδικασίες πε-
ραιτέρω διερεύνησης, έτσι ώστε να συγκε -
ντρωθούν πρόσθετα στοιχεία γνησιότητας. 

Το έργο Solvency ΙΙ αφορά στην επο-
πτεία και τον υπολογισμό της κεφαλαιακής

επάρκειας της Εταιρίας. Σε εξέλιξη βρί-
σκεται η υλοποίηση εξειδικευμέ-

νου λογισμικού της IBM μέσω του οποίου
θα διασφαλιστεί η λειτουργία της Εταιρίας
ως προς το κανονιστικό πλαίσιο που θέτουν
οι εποπτικές αρχές. Αφορά κατά βάση στη
δημιουργία αναφορών σε συγκεκριμένη
διαμόρφωση (πρότυπο format) με το συν-
δυασμό πληροφοριών από διάφορα συστή-
ματα. Με την υλοποίηση της εφαρμογής θα
δίνεται η απαραίτητη πληροφόρηση έτσι
ώστε να αναλαμβάνεται η οποιαδήποτε
προληπτική ενέργεια που θα διασφαλίζει
ότι το προφίλ κινδύνου της Εταιρίας δε θα
αποκλίνει από τα οριζόμενα πρότυπα. 

Το σημαντικότερο έργο αφορά στην α -
ντικατάσταση των κλαδικών εφαρμογών σε
ένα ενιαίο κεντροποιημένο σύστημα. Το νέο
πληροφοριακό σύστημα Anelixis (η ονομα-
σία του προέρχεται από την ελληνική λέξη
Ανέλιξη) βασίζεται στην πλατφόρμα INSIS
της εταιρίας FADATA. Σημειώνεται ότι το
INSIS κατέχει ηγετική θέση στον τομέα
ασφαλιστικών εφαρμογών, σύμφωνα τον
διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό έρευ-
νας και συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνο-
λογίας Gartner.

Μετά από μια διεξοδική διαδικασία αξιο-
λόγησης, η Εθνική Ασφαλιστική κατέληξε
στη συγκεκριμένη επιλογή, εκτιμώντας ότι
αποτελεί την πλέον αξιόπιστη λύση για την
υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων

που σχετίζονται με την ποιοτικότερη παροχή
υπηρεσιών προς τους πελάτες και τους συ-
νεργάτες της. Το Anelixis είναι ένα πελατο-
κεντρικό σύστημα, το οποίο θα αντικαταστή-
σει σταδιακά τις κλαδικές εφαρμογές, κα-
θώς και τα συστήματα που υποστηρίζουν
περιφερειακές υπηρεσίες. Η ανάπτυξη της
νέας πλατφόρμας είναι βασισμένη σε πρω-
τοποριακές τεχνολογίες της αμερικανικής
εταιρίας Oracle, που αποτελεί παγκοσμίως
την μεγαλύτερη εταιρία σε βάσεις δεδομέ-
νων (databases) και συστημάτων Διαχείρι-
σης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP). 

Από πλευράς «αρχιτεκτονικής», (εικ. 2),
το Anelixis αποτελείται από διαφορετικές
ενότητες προγραμμάτων (modules) τα
οποία λειτουργούν αυτόνομα (σημεία 1 και
3). Ωστόσο, συνδυάζονται μεταξύ τους
μέσω ενός διαύλου υπηρεσιών (service
bus), για να καλύψουν μια ολοκληρωμένη
υπηρεσία (σημείο 2). Με αυτόν τον τρόπο
επιτυγχάνεται πλήρη κάλυψη, κάθετα και
οριζόντια, σε όλους τους τομείς των ασφα-
λιστικών υπηρεσιών. 

Με την εγκατάσταση του νέου συστήμα-
τος, η Εταιρία θα αυτοματοποιήσει τις επι-
χειρησιακές της διαδικασίες μειώνοντας το
χρόνο ολοκλήρωσής τους. Μέσω των δυ-
νατοτήτων παραμετροποίησης που θα πα-
ρέχει η νέα εφαρμογή, η δημιουργία και
προώθηση νέων ασφαλιστικών προϊόντων
θα γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, με
πιο εύκολο και λειτουργικό τρόπο.

Την υλοποίηση του νέου συστήματος
έχει αναλάβει δεκαμελής ομάδα της Εται-
ρίας συμβούλων Ernest & Young, η οποία
έχει ολοκληρώσει επιτυχημένα εγκαταστά-
σεις της συγκεκριμένης πλατφόρμας και σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σημειώνεται ότι
το έργο θα παραδοθεί σταδιακά σε έναν
χρονικό ορίζοντα τριών ετών.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

14 Ανοιχτή Επικοινωνία

Εικόνα 2.



Η Εθνική Ασφαλιστική, η κορυ-
φαία εταιρία του ασφαλιστικού
κλάδου, ουδέποτε γνώρισε
κρίση σε ζητήματα ανάπτυξης

των δομών και χρήσης της τεχνολογίας,
καθώς διαθέτει την απαιτούμενη ισχύ και
ευελιξία να ανταποκρίνεται εγκαίρως στις
εκάστοτε ανάγκες της αγοράς, βελτιώνο -
ντας την αποδοτικότητα και το επίπεδο των
παρεχόμενων υπηρεσιών της. Σε μια πε-
ρίοδο όπου γίνονται ενέργειες σε διεθνές
επίπεδο για τη βέλτιστη μετάβαση σε νέο
επιχειρηματικό μο ντέλο, η Εθνική Ασφαλι-
στική επενδύει στη χρήση τεχνολογίων
αιχμής σε συνεργασία με κορυφαίες εται-
ρίες λογισμικού, αλλά και προγραμμάτων
ανοιχτού λογισμικού, προκειμένου να δη-
μιουργήσει εργαλεία και λύσεις αυτοματι-
σμού που θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
καθημερινών αναγκών.

Η παραδοσιακή, πια, παρουσία της Εται-
ρίας στο διαδίκτυο γίνεται με το διαρκώς
ανανεούμενο site www.ethniki-asfalistiki.gr,
στο οποίο πρόσφατα προστέθηκε η δυνα-
τότητα WebPay για πληρωμές μέσω 
internet banking και πιστωτική κάρτα. 

Συμπληρωματικά, δε, έχει δημιουργη-
θεί το ethnikiprotect για απλές, άμεσες

πωλήσεις. Επιπλέον, το call center μετα-
σχηματίζεται σε contact center και εξελίσ-
σεται έτσι σε μονάδα πλήρους εξυπηρέτη-
σης του πελάτη. 

Οι συνεργάτες της Εθνικής Ασφαλιστι-
κής έχουν το δικό τους «Ηλεκτρονικό Γρα-
φείο» και τις «Online εφαρμογές», ενώ ιδι-
αίτερης σημασίας είναι η διαρκώς διαθέ-
σιμη πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευ-
σης που στηρίζει ένα βασικό στόχο της
Εταιρίας: την ανάπτυξη μέσω της επένδυ-
σης στη γνώση.

Για τους υπαλλήλους έχει δημιουργη-
θεί η εσωτερική πύλη επικοινωνίας, η
οποία σχεδιάζεται να εξελιχθεί σε σημείο
εσωτερικής κοινωνικής δικτύωσης. Πα-
ράλληλα, ένα από τα μεγαλύτερα στοιχή-
ματα είναι αυτό της φορητότητας και της
εισαγωγής αυτοματισμών. Η πρώτη ενέρ-
γεια στο πεδίο της φορητότητας είναι μια
μικρή εφαρμογή για τον κλάδο αυτοκινή-
του, όμως, ο στόχος είναι η παροχή του κύ-
ριου όγκου των εφαρμογών σε laptop,
tablet και κινητό. Η διάθεση των εφαρμο-
γών υποστηρίζεται από συστήματα ασφά-
λειας και παρακολούθησης πληροφορια-
κών συστημάτων, ενώ θα πρέπει να σημει-
ωθεί η πλήρης ένταξη -σε συνέργεια με

την ΕΤΕ- στα πλέον σύγχρονα τηλεπικοι-
νωνιακά συστήματα. Όλα λειτουργούν σε
100% virtual περιβάλλον, δημιουργώντας
το private cloud της Εθνικής Ασφαλιστι-
κής. Υπεύθυνη για την αδιάλειπτη και απο-
τελεσματική λειτουργία όλων των εφαρ-
μογών και εργαλείων, ορίζοντας ως επι-
τυχία την ελάχιστη διαταραχή στη λειτουρ-
γία τους, είναι η Διεύθυνση Συστημάτων
Πληροφορικής.

«Γνωρίζοντας» 
τη Διεύθυνση Συστημάτων
Πληροφορικής

Με ιστορία πάνω από 40 χρόνια η πλη-
ροφορική της Εθνικής Ασφαλιστικής έχει
εγκαταστημένο πλήθος συστημάτων. Το
data center είναι στις εγκαταστάσεις της
ΕΤΕ στο Μ/Κ Γέρακα. Χρησιμοποιείται τε-
χνολογία αιχμής για να υποστηρίξει ένα
μίγμα εφαρμογών που περιλαμβάνει από

Κάλυψη σύγχρονων αναγκών
εργαζομένων

και συνεργατών
Γιώργος Αθανασίου,

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συστημάτων Πληροφορικής
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assembler και παραδοσιακή Cobol έως por-
tals, .net, java, επικοινωνώντας παράλληλα
με συστήματα τρίτων όπως ΕΤΕ, ΥΣΑΕ και
ανεξάρτητους προμηθευτές λογισμικού
(ΟΕΜ).

Το Ανθρώπινο Δυναμικό
Το δυναμικό, το οποίο είναι διοικητικά

χωρισμένο σε ένα τμήμα και τρεις τομείς,
καλείται να στηρίξει τις μέχρι τώρα επεν-
δύσεις της Εταιρίας και να υποστηρίξει τα
νέα εγχειρήματα.

Τμήμα ασφάλειας: Αναζητά τις ευπάθειες
και βελτιώνει την ποιότητα των συστημά-
των. Ορίζει τα τεχνολογικά πρότυπα, επο-
πτεύει και ελέγχει όλες τις μονάδες της
πληροφορικής. Παρακολουθεί τις εξελί-
ξεις, προτείνει και υλοποιεί λύσεις, ώστε
να παρέχεται η μέγιστη προστασία στις
πληροφορίες

Τομέας υποστήριξης με τέσσερις μονάδες:
Τους χειριστές. Εποπτεύουν την καλή
λειτουργία των μηχανών και των προ-
γραμμάτων σε 24ωρη βάση. Παράλληλα,
είναι υπεύθυνοι για τις 11.000.000 σελί-
δες το χρόνο που τυπώνονται κεντρικά
και διανέμονται.
Το control, όπου ρυθμίζει τη ροή των
batch εργασιών με τη βοήθεια ενός συ-
στήματος job scheduling.
Τον έλεγχο, όπου επαληθεύει και δια-
σταυρώνει την ορθότητα των παραγόμε-
νων στοιχείων.
Τη συμμόρφωση, όπου διατηρεί τα ημε-
ρολόγια αλλαγών και διοχετεύει τα κα-
θημερινά αιτήματα στους υλοποιητές,
κρατώντας τους χρόνους απόκρισης.

Τομέας δικτύων και υποστήριξης χρη-
στών με τρεις μονάδες.

Υποστήριξης χρηστών. Στηρίζει το user
registry, τις μεταβολές των χρηστών, τις
εφαρμογές των σταθμών εργασίας.
Τηλεπικοινωνιών. Οι εργαζόμενοι, λει-
τουργούν το νευρικό σύστημα της Εται-
ρίας. Κύριο μέλημα είναι η τηλεφωνία
και η άριστη λειτουργία των κυκλωμά-
των επικοινωνιών. 

Helpdesk. Είναι πρώτη γραμμή της διεύ-
θυνσης. Αντιμετωπίζουν σε πρώτο επί-
πεδο τις δυσλειτουργίες που αναφέρο -
νται από τους εσωτερικούς και εξωτερι-
κούς χρήστες. Μεταφέρουν στο δεύτερο
επίπεδο (κλάδοι, υπόλοιπη διεύθυνση)
ό,τι δεν μπορεί να επιλυθεί από τους ίδι-
ους. 

Τομέας τεχνικής υποστήριξης. Μια δυνα-
μική ομάδα ατόμων είναι πίσω από κάθε

“enter”. Συχνά αφανείς, συντονίζουν το on-
line, το web, τις βάσεις δεδομένων τις
εφαρμογές και την ομαλή λειτουργία όλων
των υποσυστημάτων. Στόχος είναι ο μετα-
σχηματισμός από μονάδα τεχνικών που
εποπτεύουν τεχνολογικά συστήματα, σε
μονάδα παροχής συγκριμένων υπηρεσιών
με μετρήσιμους δείκτες απόδοσης και ποι-
ότητας. Για την επίτευξή του στόχου, γίνεται
αποτύπωση και καταγραφή των αλληλεπι-
δράσεων με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις,
ώστε να θεωρούνται τα επιμέρους συστή-
ματα σαν ένα ενιαίο και εντοπίζεται ο χρή-
στης της υπηρεσίας. Με προσανατολισμό
την ικανοποίηση του εσωτερικού ή εξωτε-
ρικού πελάτη, ορίζονται οι υπηρεσίες που
παρέχονται. Για παράδειγμα: διαθεσιμότητα
internet, μέγιστος χρόνος απόκρισης, ποι-
ότητα user interface, χρηστικότητα.

Το 2017, η Εθνική Ασφαλιστική θα έχει
ενιαίο πληροφοριακό σύστημα και πλήρη
συστήματα διοικητικής πληροφόρησης και
λήψης αποφάσεων. Πολλά από τα υπάρ-
χοντα συστήματα δε θα υπάρχουν, όμως οι
άνθρωποι πίσω από τις μηχανές θα είναι
πάντα εκεί και θα θυμίζουν με την εμπειρία
τους ότι: 
• Τα σημερινά προβλήματα προέρχονται

από χθεσινές λύσεις.
• Τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν προς

το καλύτερο πριν χειροτερέψουν εντε-
λώς

• Ο εύκολος δρόμος προς τα έξω οδηγεί
πάλι μέσα.

• Η θεραπεία μπορεί να είναι χειρότερη από
την ασθένεια.

• Η βιασύνη οδηγεί σε επιβράδυνση.
• Το αίτιο και το αποτέλεσμα δεν έχουν

άμεση σχέση στο χρόνο και το χώρο.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

iPad

Ο κ. Νίκος Λιούτας ήταν ο νονός 
του νέου Ολοκληρωμένου 

Συστήματος Πληροφορικής. 
Το όνομα Anelixis που πρότεινε, 

στο πλαίσιο σχετικού εσωτερικού 
διαγωνισμού, επιλέχθηκε καθώς

κρίθηκε ότι συνάδει 
με την ανοδική εξέλιξη στην οποία 
είναι προσανατολισμένη η Εταιρία. 

Το έπαθλο ήταν ένα ipad, 
το οποίο παρέλαβε 

από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
κ. Σπύρο Μαυρόγαλο 

κατά την παρουσίαση του νέου 
συστήματος σε Διευθυντές και 

Υποδιευθυντές στις 16 Οκτωβρίου. 
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Οι άνθρωποί μας, είπαν...
«...ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα
που θέλουμε να κερδίσουμε είναι αυτό
της φορητότητας (mobility). Όλα τα ερ-
γαλεία και τα αρχεία θα πρέπει να είναι
διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή και σε κάθε
πλατφόρμα (laptop, tablet, κινητό)...»
Γιώργος Διασάκος
Τομέας Τεχνικής Υποστήριξης

«...η παραμετροποίηση και η ορθή εκτέλεση
των καθημερινών και μηνιαίων εργασιών
που αφορούν ό λους τους Κλάδους και τις
Διευθύνσεις της Εταιρίας απαιτεί πείρα,
σωστή κατάρτιση και σφαιρική γνώση πλη-
ροφορικής, προκειμένου να είναι εμπρόθε-
σμη η ολοκλήρωσή τους...»
Κωνσταντίνος Ηλιάδης, Μονάδα control,
Τομέας Υποστήριξης

«...η προσπάθεια όσων δουλεύουμε
στην υποστήριξη είναι να δίνεται
πάντα η λύση σε πρώτο επίπεδο και
να ικανοποιούνται όλοι, είτε πρόκει-
ται για συναδέλφους είτε για συνερ-
γάτες. Πιστεύω ότι ο βαθμός εξυπη-
ρέτησης και επιτυχούς επίλυσης των
προβλημάτων είναι υψηλός...»
Γιάννης Φαράντος, Help Desk

«...ο έλεγχος για την ορθότητα των αποτελεσμάτων, όσον αφορά
στη σωστή επεξεργασία των δεδομένων, που εισήχθησαν από
τους χρήστες, είναι η καθημερινή μας υποχρέωση. Η εξυπηρέ-
τηση των Κλάδων σε συνεργασία με τους προγραμματιστές για
την επίλυση των προβλημάτων βοηθά στην υλοποίηση και στην
επίτευξη των στόχων της Εταιρίας...»
Δήμητρα Κρητικού, Μονάδα Ελέγχου, 
Τομέας Υποστήριξης

«...χρησιμοποιούμε σύγχρονες τεχνολογίες για την προστασία, ακεραι-
ότητα, διαθεσιμότητα και εμπιστευτικότητα των υπολογιστικών συστη-
μάτων, των δικτύων και των δεδομένων της Εταιρίας, αποτρέποντας τη
μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση τους. Συχνά διενεργούνται και
έλεγχοι από τρίτους για την ορθή λειτουργία και ασφάλεια των πληρο-
φοριακών συστημάτων...»

Θανάσης Ψηλογιαννόπουλος, Τμήμα Διαχείρισης Ασφάλειας Συστημάτων
Πληροφορικής
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«Εθνική Σύνταξη» &
«Εθνική και Παιδί»

Νέα ευέλικτα προγράμματα από την Εθνική Ασφαλιστική

ΘΕΜΑ

Η Εθνική Ασφαλιστική
δημιούργησε δύο νέα

προγράμματα, έχοντας πάντα 
ως στόχο την κάλυψη 

των σύγχρονων αναγκών 
των πελατών της, επιτυγχάνοντας

για αυτούς τον καλύτερο
συνδυασμό καλύψεων και κόστους.
Τα προγράμματα «Εθνική Σύνταξη»

και «Εθνική και Παιδί»,
σχεδιάστηκαν με τρόπο

προσαρμοσμένο στις σημερινές
συνθήκες της αγοράς. Παρέχοντας

εγγύηση και ευελιξία, δίνουν τη
δυνατότητα στο σύγχρονο πολίτη

να εξασφαλίσει από σήμερα το
εισόδημα που θα χρειαστεί ο ίδιος

ή τα παιδιά του στο μέλλον. 
Έτσι, σε μια περίοδο 

που οι προτεραιότητες
μεταβάλλονται, η Εθνική

Ασφαλιστική «χτίζει» σχέση
εμπιστοσύνης με τους

ασφαλισμένους της, με προσιτό
κόστος ασφάλισης και παροχές

που διασφαλίζονται 
από την αξιοπιστία της

μεγαλύτερης ασφαλιστικής
Eταιρίας της χώρας.
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«Εθνική Σύνταξη»
ένα πρόγραμμα που απευθύνεται 
σε πολλά και διαφορετικά τμήματα 
της αγοράς

Στο σύγχρονο περιβάλλον, όπου συ -
ντελούνται ουσιαστικές αλλαγές στις κοι-
νωνικές παροχές, η δια-
σφάλιση αξιοπρεπούς ει-
σοδήματος στην τρίτη
ηλικία αποτελεί σημα -
ντική απόφαση κάθε ατό-
μου. Με την «Εθνική Σύ -
νταξη» η Εθνική Ασφαλι-
στική διαμορφώνει ένα
ισχυρό πλαίσιο διασφαλί-
σεων, συμπληρωματικό
των κοινωνικών παρο-
χών, απαντώντας σε μια
ουσιαστική αγωνία των
εργαζομένων για το μέλ-
λον τους. Ο σχεδιασμός
του προγράμματος το κα-
θιστά ιδανικό ακόμη και
για όσους δεν είναι μι-
σθωτοί και ανησυχούν για
το εισόδημά τους στο
μέλλον. Επιπλέον, λόγω
της ευελιξίας του, το νέο
πρόγραμμα αποτελεί την
καλύτερη λύση για όλους τους πολίτες,
ακόμη και τους πιο αδύνατους οικονομικά,
καθώς παρέχει τη δυνατότητα να ξεκινή-
σουν από σήμερα με μικρά ποσά ασφαλί-
στρων το δικό τους συνταξιοδοτικό σχε-
διασμό.

Πώς λειτουργεί η «Εθνική Σύνταξη»
Η «Εθνική Σύνταξη» είναι ένα αποταμι-

ευτικό πρόγραμμα περιοδικού ασφαλί-
στρου με εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο.
Χάρη στην ευελιξία της, αποτελεί εργαλείο
προσωπικού συνταξιοδοτικού σχεδια-
σμού, προσαρμοσμένο στις τρέχουσες οι-
κονομικές δυνατότητες και τις μελλοντι-
κές ανάγκες των ασφαλισμένων.

Στην έναρξη του προγράμματος, ο πε-
λάτης επιλέγει το ύψος του ασφαλίστρου

που θα καταβάλλει ετησίως, προκειμένου
να εξασφαλίσει το εγγυημένο από σήμερα
ποσό της μηνιαίας σύνταξής του για 10, 15,
20 ή 25 χρόνια ή το εγγυημένο από σήμερα
εφάπαξ ποσό, που επιθυμεί να λάβει στην
ηλικία που θα ορίσει. Παράλληλα, επιλέγει

εάν το ασφάλιστρο που θα καταβάλλει θα
είναι σταθερό ή αναπροσαρμοζόμενο ετη-
σίως κατά 3%, έχοντας τη δυνατότητα να
ξεκινήσει το πρόγραμμα από μικρά ποσά
ασφαλίστρου.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος,
ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότη-
τες, ο πελάτης έχει το πλεονέκτημα της
ενίσχυσης της μελλοντικής εγγυημένης
παροχής του, μέσω έκτακτων καταβολών.

Στη λήξη, έχει τη δυνατότητα επιλογής
μεταξύ διαφορετικών παροχών ανάλογα
με τις τότε ανάγκες του. Μπορεί να επιλέ-
ξει να λάβει το εγγυημένο ποσό της μηνι-
αίας σύνταξής του για τη χρονική διάρκεια
που επιθυμεί ή το εγγυημένο εφάπαξ
ποσό. Εναλλακτικά, επειδή τα δεδομένα
της ζωής του μπορεί να έχουν μεταβληθεί,

το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα επιλο-
γής και άλλης μορφής σύνταξης σύμφωνα
με τις μελλοντικές του επιθυμίες (ισόβια
σύνταξη, ισόβια σύνταξη με εγγυημένη πε-
ρίοδο καταβολής 5 ή 10 έτη, ισόβια σύ -
νταξη μεταβιβαζόμενη κατά 100% σε τρίτο

πρόσωπο, σύνταξη καθο-
ρισμένης διάρκειας, σύ -
νταξη συγκεκριμένου πο-
σού μέχρι εξαντλήσεως
του κεφαλαίου).

Η αύξηση του προσ-
δόκιμου ζωής και το μι-
κρό ποσοστό πληθυσμού
που κατέχει ιδιωτικό
συνταξιοδοτικό πρό-
γραμμα στην Ελλάδα, εί-
ναι βασικοί παράγοντες
που καθιστούν ευκαιρία
την παροχή τέτοιων σύγ-
χρονων προϊόντων. Η
Eταιρία με το νέο πρό-
γραμμα «Εθνική Σύ -
νταξη», δίνει τη λύση
στους πολίτες που ανα-
ζητούν ολοκληρωμένη
κάλυψη της ανάγκης για
εξασφάλιση ενός ικανο-
ποιητικού επιπέδου δια-

βίωσης στο μέλλον, με ένα προϊόν από-
λυτα προσαρμοσμένο στα σημερινά και
μελλοντικά δεδομένα.

«Εθνική και Παιδί»
η καλύτερη ασφαλιστική λύση 
για την εξασφάλιση των παιδιών 

Το νέο πρόγραμμα «Εθνική και Παιδί»
προσφέρει σε όλους όσοι επιθυμούν να
φροντίσουν για το μέλλον ενός παιδιού, τη
δυνατότητα να του εξασφαλίσουν από σή-
μερα ένα εφάπαξ ποσό ή το μηνιαίο εισό-
δημα, που θα του είναι απαραίτητο για την
εκπλήρωση των ονείρων του στο μέλλον
(σπουδές, επαγγελματική αποκατάσταση,
στέγαση κ.λπ.). Απευθύνεται στους γονείς,
τον παππού και τη γιαγιά, τους νονούς,



τους θείους και τα αδέλφια, που
ενδιαφέρονται για το μέλλον του
παιδιού (ηλικίας από 1 μηνός έως
και 18 ετών), δίνοντάς τους τη δυ-
νατότητα να δημιουργήσουν ένα
εγγυημένο εισόδημα για το παιδί
στο μέλλον, ξεκινώντας από σή-
μερα ακόμη και με μικρά ποσά
ασφαλίστρων.

Πώς λειτουργεί 
το «Εθνική και Παιδί»

Είναι ένα αποταμιευτικό πρό-
γραμμα περιοδικού ασφαλίστρου
με εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο.
Συνδυάζοντας τα χαρακτηριστικά
της ευελιξίας, της εγγύησης και
της εξασφάλισης, αποτελεί εφό-
διο για κάθε παιδί, αφού παρέχει το επιθυ-
μητό κεφάλαιο, τότε ακριβώς που θα το
χρειαστεί για να πραγματοποιήσει τα σχέ-
διά του.

Στην έναρξη του προγράμματος, ο πε-
λάτης επιλέγει το ύψος του ασφαλίστρου

που θα καταβάλλει ετησίως, προκειμένου
να εξασφαλίσει στο παιδί ένα εγγυημένο
(από σήμερα) εφάπαξ ποσό ή ένα εγγυη-
μένο μηνιαίο εισόδημα για την ηλικία που
θα ορίσει και για 4, 5 ή 10 χρόνια. Επι-
πλέον, επιλέγει εάν το ασφάλιστρο θα εί-

ναι σταθερό ή αναπροσαρμο-
ζόμενο ετησίως κατά 3%. Κατά
τη διάρκεια του προγράμμα-
τος, ανάλογα με τις οικονομι-
κές του δυνατότητες, ο πελά-
της έχει το πλεονέκτημα της
ενίσχυσης της μελλοντικής
εγγυημένης παροχής μέσω
έκτακτων καταβολών.

Στη λήξη, το παιδί έχει τη
δυνατότητα επιλογής μεταξύ
διαφορετικών παροχών. Μπο-
ρεί να επιλέξει να λάβει το εγ-
γυημένο μηνιαίο εισόδημα για
τη χρονική διάρκεια που επι-
θυμεί ή το εγγυημένο εφάπαξ
ποσό. Εναλλακτικά, για την
όσο το δυνατόν καλύτερη ικα-

νοποίηση των αναγκών του εκείνη τη χρο-
νική στιγμή, μπορεί να επιλέξει να λάβει
άλλη μορφή εισοδήματος (μηνιαίο εισό-
δημα άλλης διάρκειας πλην των 4, 5,10
ετών, μηνιαίο εισόδημα συγκεκριμένου
ποσού μέχρι εξάντλησης του κεφαλαίου).
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ΘΕΜΑ

• Εγγύηση από ένα Μεγάλο Brand: τα προγράμματα εξα-
σφαλίζουν στους πελάτες από την έναρξή τους εγγυημένη
παροχή για την ηλικία που αυτοί θα ορίσουν, προσφέροντας
εγγυημένη απόδοση των αποταμιεύσεων χωρίς ρίσκο. Μά-
λιστα, σήμερα που ο ανταγωνισμός αποσύρει τις εγγυήσεις,
τα νέα προγράμματα έχουν εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο
2,5% για το διάστημα της αποταμίευσης και 2% για το διά-
στημα της παροχής.

• Ευελιξία: λόγω του πλήθους των επιλογών που προσφέ-
ρουν τα νέα προγράμματα της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά
την έναρξή τους, κατά τη διάρκεια, αλλά και στη λήξη τους,
οι πελάτες μπορούν να σχεδιάσουν το δικό τους πλάνο
ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τους με τον καλύτερο
τρόπο.

• Ασφαλιστικές Καλύψεις: τα νέα προγράμματα παρέχουν
στους συμβαλλόμενους πελάτες τη δυνατότητα διασφάλι-
σης της συνέχισης των προγραμμάτων μέχρι τη λήξη τους,

ακόμα και σε μια δύσκολη στιγμή, μέσω της κάλυψης
Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων.
Το πρόγραμμα «Εθνική Σύνταξη» προβλέπει και την ανάγκη
του ασφαλισμένου να μεριμνά για τα αγαπημένα του πρό-
σωπα. Έτσι, παρέχει στα αγαπημένα πρόσωπα προστασία σε
περίπτωση πρόωρου θανάτου του ασφαλισμένου, τόσο
πριν την έναρξη της συνταξιοδότησής του (επιστροφή των
ασφαλίστρων πλέον μερισμάτων), όσο και κατά τη διάρκεια
λήψης σύνταξης συγκεκριμένης διάρκειας που περιλαμβά-
νεται στο πρόγραμμα ως εγγυημένη παροχή (καταβολή του
υπολοίπου αποθέματος στους δικαιούχους).

• Δυνατότητα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης: τα δύο νέα
προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα εξαγοράς στους πελά-
τες σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη, τόσο πριν, όσο και
αφού έχει αρχίσει η καταβολή της σύνταξης ή του εισοδή-
ματος συγκεκριμένης διάρκειας που προβλέπουν τα προ-
γράμματα ως εγγυημένες παροχές.

«Εθνική Σύνταξη» & «Εθνική και Παιδί»
τα δυνατά σημεία που κάνουν τη διαφορά
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«Προνομιακή Προστασία»
Αλλάζει και αποκτά 

νέα βελτιωμένα χαρακτηριστικά

Η Εθνική Ασφαλιστική, έχοντας
ως στόχο την καλύτερη εξυπη-
ρέτηση των ανθρώπων που την
εμπιστεύονται και την κάλυψη

των συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών
τους, αξιοποιεί την ευελιξία των προϊό -
ντων ετήσιας ανανέωσης και αλλάζει το
πρόγραμμα «Προνομιακή Προστασία».

Με βελτιωμένες παροχές και μει-
ωμένα ασφάλιστρα, το πρόγραμμα «Προ-
νομιακή Προστασία», που δημιουργήθηκε
σε αποκλειστική συνεργασία με τον Όμιλο
Ιατρικού Αθηνών, καλύπτει πλέον από-
λυτα, όλο το φάσμα των αναγκών του
ασφαλισμένου για ασφάλιση εξόδων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περί-
θαλψης.

Ειδικότερα προσφέρει:

Υψηλής ποιότητας υπηρε-
σίες υγείας για νοσηλεία,

διάγνωση, αλλά και πρόληψη, από
τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, που δια-

θέτει πλήθος νοσηλευτικών μονάδων
(γενικά νοσοκομεία, παιδιατρικές κλινικές,
γυναικολογικές – μαιευτικές κλινικές).

Ευρεία κάλυψη για νοσοκομειακή πε-
ρίθαλψη έως 1.000.000 ευρώ ετη-

σίως στην Ελλάδα και έως 300.000 ευρώ
στο εξωτερικό.

Σταθερή συμμετοχή στα έξοδα νοση-
λείας ύψους 900 ευρώ ανά νοσηλεία.

Σε περίπτωση χρήσης ΕΟΠΥΥ η συμμετοχή
αυτή μηδενίζεται ή μειώνεται, με ανώτατο
όριο τα 400 ευρώ.

Νοσηλεία σε δίκλινο δωμάτιο, με δυ-
νατότητα νοσηλείας σε μονόκλινο δω-

μάτιο με επιβάρυνση 150 ευρώ την ημέρα.

Δυνατότητα φροντίδας από αποκλει-
στική νοσοκόμα κατά τη νοσηλεία.

Κάλυψη επείγουσας μεταφοράς για
νοσηλεία, με κάθε μεταφορικό μέσο.

Σύγχρονους, βελτιωμένους όρους α -
σφά λισης και απλές διαδικασίες πρό-

σβασης στις υπηρεσίες υγείας του Ομίλου
Ιατρικού Αθηνών.

Αποκλειστικό Συντονιστικό Κέντρο
24ωρης εξυπηρέτησης, ειδικά για

τους ασφαλισμένους του προγράμματος.

Σημαντικές οικογενειακές εκπτώσεις
(από 20% έως 100%) για τα εξαρτώ-

μενα μέλη.

Δυνατότητα εισόδου στο πρόγραμμα
μέχρι την ηλικία των 65 ετών και ετή-

σια ανανέωση του προγράμματος, χωρίς
να απαιτείται εκ νέου έλεγχος ασφαλισι-
μότητας.

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις στους
εφημερεύοντες ιατρούς και προνο-

μιακές τιμές στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία
των νοσοκομείων του Ομίλου Ιατρικού
Αθηνών.

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για
προγραμματισμένα περιστατικά με

χρήση ΕΟΠΥΥ, αλλά και για επείγοντα πε-
ριστατικά, έως 400 ευρώ ανά περιστατικό
για ενήλικες και έως 500 ευρώ ανά έτος
για παιδιά και 40% έκπτωση στο υπερβάλ-
λον ποσό.

Δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο
για άνδρες, γυναίκες, παιδιά.

Σε μια περίοδο που οι προτεραιότητες
αλλάζουν, η Εθνική Ασφαλιστική «χτίζει»
σχέση εμπιστοσύνης με τους ασφαλισμέ-
νους της, δίνοντάς τους λύσεις προσαρμο-
σμένες στις σύγχρονες ανάγκες για ου-
σιώδη και ολοκληρωμένη φροντίδα της
υγείας, πάντα με την αξιοπιστία και τη φε-
ρεγγυότητα της πρώτης Ασφαλιστικής.

ΘΕΜΑ



Η Εθνική Ασφαλιστική, στο πλαί-
σιο της υποστήριξης και ανα-
βάθμισης του ρόλου του Ma -
nager του Εταιρικού Δικτύου

Agency, προχώρησε σε μια σημαντική
επένδυση, την τελευταία διετία, με την
προσφορά ουσιαστικών εκπαιδευτικών
προγραμμάτων που οδηγούν στην εμπέ-
δωση των σχετικών επαγγελματικών πρα-
κτικών, συμβάλλοντας έτσι στην αποδοτι-
κότερη λειτουργία του Δικτύου Συνεργα-
τών και στην αύξηση της αποτελεσματικό-
τητας και της παραγωγικότητας.

Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα, τα
οποία αποτελούν μοναδικές πηγές παρο-
χής επαγγελματικών γνώσεων, ανάπτυξης
δεξιοτήτων και συμπεριφορών, εξειδι-
κεύονται στην εκπαίδευση Managers Δι-
κτύων Agency ασφαλιστικών οργανισμών
και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της
Εταιρίας με τον οργανισμό LIMRA Interna-
tional. Άλλωστε η Εθνική Ασφαλιστική εί-
ναι μέλος του Οργανισμού εδώ και πάρα
πολλά χρόνια. 

Συγκεκριμένα, η LIMRA με πείρα ενός
σχεδόν αιώνα και με 850 χρηματοοικονο-
μικούς οργανισμούς - μέλη σε 70 χώρες
σε ολόκληρο τον κόσμο, έχει μακρά παρά-
δοση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά,
παρέχοντας, μεταξύ άλλων, αποτελεσμα-
τική και επιτυχημένη εκπαίδευση των δι-
κτύων πωλήσεων.

Κατά την χρονική περίοδο «Φεβρουά-
ριος 2013 – Ιούνιος 2014» υλοποιήθηκε
ένα αρθρωτό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, το
οποίο, περιελάμβανε τα εξής Εργαστήρια:
• Εργαστήριο ROS (Regional Officers

School), διάρκειας 3 ημερών, που απευ-
θύνονταν στους Επιθεωρητές του Δι-
κτύου Agency. Το Εργαστήριο αυτό πα-

ρακολούθησαν όλοι οι Επιθεωρητές του
Εταιρικού Δικτύου.

• Εργαστήριο Crossroads, διάρκειας 3
ημερών, που απευθύνονταν σε υποψη-
φίους και μικρής εμπειρίας Managers
του Δικτύου Agency. Το Εργαστήριο
αυτό παρακολούθησαν 30 Managers του
Εταιρικού Δικτύου.

• Κύκλος Εργαστηρίων CIAM (Char-
tered Insurance Agency Manager), συ-
νολικής διάρκειας 25 ημερών, που
απευθύνονταν σε Managers του Δικτύου
Agency, και το οποίο περιελάμβανε τα
εξής επιμέρους εργαστήρια:
• Management Skills Seminar (MSS),

διάρκειας 5 ημερών, με βασικό αντι-
κείμενο θέματα ανάπτυξης δεξιοτήτων
διοίκησης (δραστηριότητες Manage-
ment, επίλυση προβλημάτων, διείσ-
δυση σε στοχευμένες αγορές, στρατο-
λόγηση, προγραμματισμός ανάπτυξης
ανθρώπινου δυναμικού, ανάπτυξη εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων, παρακί-
νηση και αξιολόγηση της απόδοσης,
έλεγχος και εποπτεία, διαχείριση χρό-
νου, κ.ά.).

• Financial Management Development
Program (FMDP), συνολικής διάρκειας
12 ημερών, με βασικό αντικείμενο την
σε βάθος ανάλυση των καθηκόντων
και των λειτουργιών της Διεύθυνσης
Γραφείου Πωλήσεων Agency και με
προσανατολισμό στην ανάπτυξη μεθό-
δων αύξησης της παραγωγικότητας
και της αποτελεσματικότητας των
Προϊσταμένων Γραφείων Πωλήσεων,
προσεγγίζοντας με συνέπεια τα καθη-
μερινά τους καθήκοντα, μέσα από το
σημερινό νομοθετικό περιβάλλον και
εφαρμόζοντας τις σύγχρονες πρακτι-

κές, ώστε να αντιμετωπιστεί με επιτυ-
χία η «επόμενη ημέρα».

• Field Management Seminar (FMS),
διάρκειας 3 ημερών, με βασικό αντι-
κείμενο την σε βάθος εξέταση των ζη-
τημάτων στρατολόγησης, προγραμμα-
τισμού, ανάπτυξης αγοράς, διοίκησης
και βελτίωσης της παραγωγικότητας.

• Profitable Management Workshop
(PMW), διάρκειας 5 ημερών, που απο-
τελεί Εργαστήριο για προχωρημένους
για την ανάπτυξη στρατηγικών δεξιο-
τήτων που αποσκοπούν στην αύξηση
της παραγωγικότητας και την απρό-
σκοπτη επίτευξη των στόχων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την ολο-
κλήρωση του παραπάνω κύκλου Εργαστη-
ρίων, οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να
υποβάλλουν στη LIMRA σχετική διατριβή
και μετά τη θετική της αξιολόγηση να απο-
κτήσουν το διεθνώς αναγνωρισμένο τίτλο:
Chartered Insurance Agency Manager.

Τα εν λόγω Εργαστήρια παρακολούθη-
σαν 60 περίπου Managers του Δικτύου
Agency, οι αξιολογήσεις των οποίων μετά
την ολοκλήρωσή τους ήταν ιδιαίτερα θετι-
κές, αναγνωρίζοντας την αξία της συγκε-
κριμένης εκπαίδευσης για την αποτελε-
σματικότερη άσκηση του ρόλου τους ως
Managers Γραφείων Πωλήσεων Agency. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ενδεικτικά
αποτελέσματα από το ερωτηματολόγιο
αξιολόγησης του Εργαστηρίου PMW, μετά
από στατιστική επεξεργασία, δείχνουν ότι
το 80% των συμμετεχόντων έμεινε πάρα
πολύ ικανοποιημένο, με τα εκπαιδευτικά
προγράμματα να ανταποκρίνονται στις
προσδοκίες τους. 

Σημειώνεται ότι στη διάρκεια της ημε-
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ρίδας παράδοσης των πιστοποιητικών πα-
ρακολούθησης που έλαβε χώρα στις 12
Σεπτεμβρίου 2014, τόσο οι Ma nagers, οι
οποίοι είχαν οριστεί ως ομιλητές για να
καταθέσουν τις εμπειρίες τους από τη συμ-
μετοχή τους στον Κύκλο Εργαστηρίων
CIAM, όσο και πλήθος άλλων Ma nagers
που συμμετείχαν σε σχετική ανοικτή συζή-
τηση, μίλησαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό
για τη συμβολή των Εργαστηρίων στη συ-
νοχή και στην καλλιέργεια της κουλτούρας
του Δικτύου Agency και υπογράμμισαν ότι
τα εφόδια και οι εμπειρίες που αποκόμισαν
θα αποτελέσουν κινητήριο δύναμη για την
προσωπική τους ανάπτυξη και την επαγ-
γελματική τους εξέλιξη. 

Κατά συνέπεια μπορεί κανείς να συ -
μπεράνει ότι τα εν λόγω Εργαστήρια της
LIMRA θα οδηγήσουν τόσο στην αύξηση
της παραγωγικότητας και της παραγωγής,
όσο και της ποιότητας των προσφερόμε-
νων υπηρεσιών προς τον πελάτη και θα
συμβάλλουν την αύξηση των αποτελεσμά-
των και την κερδοφορία της Εθνικής
Ασφαλιστικής.

Απονομή Πιστοποιητικών 
Παρακολούθησης 

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2014, ο Τομέας
Εκπαίδευσης Δικτύων Πωλήσεων διοργά-
νωσε στο Συνεδριακό Κέντρο της Εταιρίας,
ειδική ημερίδα στην οποία συμμετείχαν οι
Managers του Δικτύου Agency που ολο-
κλήρωσαν τoν Κύκλο Εργαστηρίων CIAM
της LIMRA, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σπ.
Μαυρόγαλος, ο Αναπληρωτής Διευθύνων
κ. Θ. Παναγιωτόπουλος, ο Γενικός Διευ-
θυντής κ. Γ. Ζαφείρης, ο Διευθυντής Πω-
λήσεων Agency κ. Κουγιουμουτζής, στε-
λέχη της Διεύθυνσης Πωλήσεων Agency,
ο εκπαιδευτής της LIMRA κ. M. Κυριάκου,
οι Επιθεωρητές και οι Managers του Δι-
κτύου Agency που επιλέχθηκαν για τον
επόμενο Κύκλο Εργαστηρίων CIAM.

Η ημερίδα περιελάμβανε τη διοργά-
νωση workshop κατά το οποίο, μέσα από
την ανάλυση συγκεκριμένων ζητημάτων, οι
Managers που ολοκλήρωσαν τον Κύκλο
Εργαστηρίων CIAM μοιράστηκαν με τους
υπόλοιπους συμμετέχοντες τις εμπειρίες
τους από την πρακτική εφαρμογή των βα-

σικών λειτουργιών του management, α -
ντάλλαξαν απόψεις και έλαβαν κατάλλη-
λες κατευθύνσεις από τον εκπαιδευτή της
LIMRA κ. Κυριάκου και τον Γενικό Διευ-
θυντή κ. Ζαφείρη για την αποτελεσματικό-
τερη αξιοποίηση των γνώσεων και δεξιο-
τήτων που αποκτήθηκαν από τα Εργαστή-
ρια. Παράλληλα, οι νέοι υποψήφιοι Ma -
nagers για τον επόμενο Κύκλο Εργαστη-
ρίων CIAM της LIMRA, είχαν την ευκαιρία
να ενημερωθούν για τα Εργαστήρια αυτά,
να ανταλλάξουν απόψεις με όσους ολο-
κλήρωσαν τον πρώτο κύκλο και επεξεργά-
στηκαν διάφορα θέματα, μέσω των οποίων
ήρθαν κοντά στο πνεύμα των Εργαστηρίων
της LIMRA. Στο πλαίσιο της σχετικής εκδή-
λωσης πραγματοποιήθηκε και η παράδοση
των Πιστοποιητικών Παρακολούθησης
των Εργαστηρίων CIAM της LIMRA. 

Σε σύντομο χαιρετισμό του ο Διευθύ-
νων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής
κ. Σπύρος Μαυρόγαλος εξήρε τη σημασία
της εκπαίδευσης στην κατεύθυνση ανάπτυ-
ξης των εργασιών της Εταιρίας, εκτιμώ -
ντας ότι αποτελεί βασικό μέσο βελτίωσης
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Κατά πόσο ο Εκπαιδευτής παρείχε άμεση και ουσιαστική
υποστήριξη, απαντώντας με σαφήνεια στις ερωτήσεις και στους
προβληματισμούς σας, διευκρινίζοντας τις περιπτώσεις δύσκολων
εννοιών, κάνοντας χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών μέσων;

Σε τι βαθμό το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ανταποκρίθηκε 
στις προσδοκίες σας;

Ενδεικτικά αποτελέσματα αξιολόγησης Εργαστηρίου PMW Εργαστήρια LIMRA 2013-2014



των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον
πελάτη, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο
της ακολουθούμενης στρατηγικής. Ο κ.
Μαυρόγαλος επανέλαβε τους κεντρικούς
στόχους της Εθνικής Ασφαλιστικής που
αναφέρονται στην ενίσχυση της κερδοφο-
ρίας, στην αύξηση των μεριδίων αγοράς,
στην ισχυροποίηση της κεφαλαιακής βάσης

και φυσικά στην παροχή ποιοτικότερων
υπηρεσιών προς τον πελάτη. Αφού συνε-
χάρη τους συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά
προγράμματα, τόνισε χαρακτηριστικά, πως
«η Εθνική Ασφαλιστική είναι δίπλα σας,
γιατί είμαστε ένα».

Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυν-
τής κ. Γ. Ζαφείρης, δίνοντας τα θερμά συγ-

χαρητήριά του στους συμμετέχοντες, τό-
νισε ότι, σταθερά βασική επιδίωξη της
Εταιρίας είναι «να έχουμε μια ομάδα ξεχω-
ριστών και επιτυχημένων στην ασφαλι-
στική αγορά». Σημείωσε, δε, ότι η εκπαί-
δευση είναι ένα από τα βασικά εργαλεία για
την αύξηση της παραγωγής και της διατη-
ρησιμότητας.

24 Ανοιχτή Επικοινωνία

ΘΕΜΑ

Managers που ολοκλήρωσαν τα Εργαστήρια CIAM
1 ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
4 ΑΪΒΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6 ΒΑΡΔΑΞΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7 ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
8 ΓΕΡΑΚΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
9 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚ.-ΙΩΑΝΝΗΣ 
10 ΓΚΙΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
11 ΓΛΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
12 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
13 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
14 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
15 ΔΟΥΔΕΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
16 ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
17 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
18 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΑΡΙΣΤΕΑ
19 ΚΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

20 ΚΑΣΙΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21 ΚΑΤΑΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
22 ΚΑΤΣΑΪΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
23 ΚΕΛΕΣΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
24 ΚΟΥΚΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
25 ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
27 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
28 ΜΗΛΙΟΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
29 ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
30 ΜΟΥΜΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
31 ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
32 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
33 ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ
34 ΜΠΟΤΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
35 ΝΤΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
36 ΞΗΡΟΥ ΑΝΘΗ
37 ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
38 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

39 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
40 ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
41 ΠΕΡΙΣΥΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
42 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
43 ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
44 ΣΑΚΚΑΣ ΦΩΤΗΣ
45 ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
46 ΤΖΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
47 ΤΖΟΝΙΚΗ ΣΟΦΙΑ
48 ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
49 ΤΟΣΟΥΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
50 ΤΟΤΟΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

51 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

52 ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ
53 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
54 ΧΑΛΚΟΔΑΙΜΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
55 ΧΡΥΣΟΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
56 ΧΡΥΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μanagers που ολοκλήρωσαν τα Εργαστήρια Crossroads
1 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ

2 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΖΗΚΑ

3 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

4 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΟΥΤΡΑ

5 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

6 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΝΗΡΟΣ

7 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ

8 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΝΤΖΗΣ

9 ΕΙΡΗΝΗ ΔΡΟΣΗ

10 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΑΚΟΣ

11 ΑΝΝΑ ΚΑΒΟΛΑ

12 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΥΡΑ

13 ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΕΚΙΡΗΣ

14 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΚΡΑΣ

15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ 

16 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΙΑΜΗΤΡΟΣ 

17 ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ

18 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ

19 ΜΑΡΙΝΑ ΠΙΝΗ

20 ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ

21 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ

22 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

23 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΜΠΑΦΛΟΣ

24 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ

25 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

26 ΑΘΗΝΑ ΓΚΙΤΖΙΑ

27 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΟΥΜΑΣ 

28 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ
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Για την Εθνική Ασφαλιστική, 
οι απόψεις των ανθρώπων της 
είναι χρήσιμος οδηγός για τις
αναζητήσεις, τους σχεδιασμούς 
και τις επιδιώξεις της. 

Μέλη του Agency, αλλά και 
του Πρακτορειακού Δικτύου της Εταιρίας, μιλούν 
για τους στόχους τους, τις αλλαγές που έχουν επέλθει
στις απαιτήσεις των πελατών, αλλά και τις προοπτικές
των Κλάδων Ασφάλισης. 

σε ...Ανοιχτή 
Επικοινωνία

ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Ηκ. Μαρία Άτση (Γραφείο Ξηρού) με την
αποφοίτησή της από τη Σχολή Τεχνολο-

γίας Γεωπονίας, δεν άργησε να βρει εργασία
στο αντικείμενό της, την οποία, όμως, δε δί-
στασε να εγκαταλείψει, προκειμένου να εν-
ταχθεί στην ασφαλιστική αγορά. Σήκωσε το
γάντι της «πρόκλησης» που έριξε ασφαλι-
στική σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής
και έτσι εδώ και 21 χρόνια εργάζεται αδιαλεί-
πτως στη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρία.
Αισθάνεται απόλυτα δικαιωμένη για την επι-
λογή της, αφού, όπως λέει χαρακτηριστικά,
«μέσα σε 21 χρόνια πέτυχα, όσα δε θα μπο-
ρούσα να κάνω σε δύο ζωές στην προηγού-
μενη δουλειά μου. Ως ασφαλίστρια, έμαθα να
μη βλέπω στατικά τη ζωή, έμαθα ότι εάν έχεις
διάθεση να δουλέψεις και να χρησιμοποι-
ήσεις το μυαλό σου, μπορείς να πετύχεις».
Δύο είναι, για την κ. Άτση, οι προϋποθέσεις
που μπορούν να εξασφαλίσουν την επιτυχη-
μένη πορεία ενός ασφαλιστή: να αφουγκρά-

ζεται την κοινωνία για να
μπορεί να δρα αποτελε-
σματικά και η σκληρή και
συστηματική εργασία. 

Η κ. Άτση εκτιμά ότι
σταδιακά από την αρχή
της χρονιάς στην περιοχή
της Βορείου Ελλάδας, πα-
ρατηρείται αύξηση της ζή-
τησης προϊόντων υγείας
και πολύ περισσότερο
σύνταξης-αποταμίευσης.
«Ο κόσμος νιώθει ανασφάλεια και αναζητεί
τρόπους να καλύψει τις βασικές του ανάγκες,
είτε αυτές σχετίζονται με την υγεία, είτε με
την εξασφάλιση ενός μελλοντικού εισοδήμα-
τος που θα του επιτρέπει να ζει αξιοπρεπώς»,
θα πει. 

«Η λύση στις ανάγκες του είμαστε εμείς.
Οφείλουμε να σκεφτόμαστε κάθε ημέρα πως
θα γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στο κοινω-

νικό έργο που επιτε-
λούμε προσφέροντας τις
καλύτερες δυνατές υπη-
ρεσίες μας στον πε-
λάτη», θα προσθέσει.

Για την κ. Άτση ο ρό-
λος του ασφαλιστικού
συμβούλου δεν αρχίζει
και δεν τελειώνει στη
σύναψη ενός συμβο-
λαίου, καθώς θα πρέπει
να βρίσκεται σε διαρκή

ετοιμότητα, προκειμένου να προλάβει την
επόμενη ανάγκη του πελάτη. «Έχω υποχρέ-
ωση να φροντίζω τους ασφαλισμένους μου,
έχω υποχρέωση να τους ενημερώνω διαρ-
κώς και να ανιχνεύω πιθανές ανάγκες του και
να υποδεικνύω την καλύτερη δυνατή λύση για
την περίπτωσή του. Αυτή είναι η δουλειά μου,
γι’ αυτήν πληρώνομαι, και οφείλω να είμαι
όσο αποτελεσματικότερη γίνεται», καταλήγει.

Μαρία Άτση

Πολύπλευρες οι ανάγκες του πελάτη
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Με πολυετή εμπειρία στην ασφαλιστική
αγορά η κ. Ευσταθία Κουτρογιάννου (Επι-

θεώρηση Φουφόπουλου, Γραφείο Μαυρο-
μάτη), θεωρεί ιδιαίτερα τιμητικό το γεγονός ότι
προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο τις υπηρε-
σίες της κάτω από την ομπρέλα της μεγαλύτε-
ρης και αξιόπιστης ασφαλιστικής εταιρίας στην
Ελλάδα, μέσα από τη πρώτη Επιθεώρηση και
το πρώτο γραφείο πωλήσεων. 

Από όλες τις κορυφαίες στιγμές στην πο-
ρεία της στην ασφαλιστική αγορά, αυτή που θε-
ωρεί πιο σημαντική και συγκινητική, ήταν η
βράβευση που απέσπασε για την πρώτη θέση
που κατέλαβε στην Εθνική Ασφαλιστική με
βάση τις παραγωγικές επιδόσεις ως νέος
ασφαλιστικός σύμβουλος. 

Η κ. Κουτρογιάννου εκτιμά ότι ο ασφαλι-
στικός κλάδος βρίσκεται εν μέσω ραγδαίων
εξελίξεων τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε
κοινωνικό επίπεδο, που ενισχύουν περαιτέρω
το σημαντικό του ρόλο στην κατεύθυνση κάλυ-
ψης των πολυποίκιλων αναγκών των πολιτών.

«Πλέον οι ασφαλιστι-
κές επιχειρήσεις», θα δη-
λώσει στην Ανοιχτή Επικοι-
νωνία, «καλούνται να λει-
τουργήσουν ως στυλοβά-
τες σε όλα τα επίπεδα της
ζωής μας και να δώσουν
τις καλύτερες δυνατές λύ-
σεις σε μια σειρά αναγκών,
είτε αυτές άπτονται απλών
καθημερινών θεμάτων είτε
σχετίζονται με εξαιρετικά
σημαντικά ζητήματα». 

Ο ρόλος, δε, που κα-
λούνται να επιτελέσουν σήμερα οι ασφαλιστι-
κοί σύμβουλοι είναι περισσότερο από ποτέ
κομβικής σημασίας, για τη βέλτιση εξυπηρέ-
τηση του πελάτη εν μέσω μιας δύσκολης οικο-
νομικής συγκυρίας.

Η κ. Κουτρογιάννου υπογραμμίζει την ξε-
χωριστή παρουσία της Εθνικής Ασφαλιστικής
στην ασφαλιστική αγορά, το δυνατό χαρτοφυ-

λάκιο των προϊοντων που
διαθέτει αλλά και το σύ-
νολο των εργαλείων που
παρέχει στους ασφαλιστι-
κούς της συμβούλους, έτσι
ώστε να ενισχύεται συνε-
χώς η πωλησιακή τους δυ-
νατότητα. 

«Η Εθνική Ασφαλι-
στική», θα πει, «παρά την
δύσκολη οικονομική συ -
γκυρία που αντιμετωπίζει η
χώρα, έχει σταθερά ανο-
δική πορεία και εξακολου-

θεί να απολαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο της
"πίτας" στον ασφαλιστικό κλάδο. 

Έχοντας ως κύριο μέλημά της το συνεχή
εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της, παρέχει σε
εμάς, τους ασφαλιστικούς συμβούλους, τις
προϋποθέσεις εκείνες προκειμένου να αντα-
ποκριθούμε σε κάθε δύσκολη κατάσταση, ενι-
σχύοντας την πωλησιακή μας ικανότητα». 

Ευσταθία Κουτρογιάννου

Κομβικός ο ρόλος των ασφαλιστικών συμβούλων

Οκ. Κωνσταντίνος Κολοβός (Επιθεώρηση
Χρυσού, Γραφείο Παπανικολάου) αμέ-

σως μετά το πέρας των σπουδών του στη Δι-
οίκηση Επιχειρήσεων, ασχολήθηκε με τον
ασφαλιστικό κλάδο, έχοντας την τύχη να βρε-
θεί, όπως ο ίδιος λέει, κοντά σε έναν μεγάλο
δάσκαλο τον κ. Κων/νο Παπανικολάου. Από
την αρχή, σημειώνει μιλώντας στην Ανοιχτή
Επικοινωνία, πίστεψε στη μοναδικότητα του
επαγγέλματος του ασφαλιστικού συμβούλου
και στην καριέρα που ανταποδοτικά θα του
προσέφερε η πίστη, η οργάνωση, η συνέπεια
και η εργατικότητα. Στοιχεία που θεωρεί θε-
μελιώδη για την πρόοδο κάθε ασφαλιστικού
συμβούλου. 

«Η δουλειά μας», θα πει, «ενέχει μεγάλη
ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους και στις
περιουσίες τους. Απαιτεί πολλές γνώσεις
γύρω από οικονομικά, ιατρικά, νομικά και δη-
μοσιονομικά θέματα. Κι ακόμη απαιτεί προ-
βλέψεις κι επιχειρήματα που θα πείθουν τον

πελάτη πως πράγματι αγό-
ρασε το συμβόλαιο που έχει
ανάγκη. Το συμβόλαιο ε -
κείνο, που θα τον στηρίξει
στις αδύναμες στιγμές του
και ταυτόχρονα θα χαρακτη-
ρίζει, εμάς τους Συμβού-
λους, πραγματικά επαγγελ-
ματίες καριερίστες». 

«Με χαρά λοιπόν», συ -
μπληρώνει, «διαπιστώνω
στην τριετή μου θητεία ότι το
ένστικτο και οι προβλέψεις
μου δε διαψεύστηκαν. Κάθε
χρονιά για μένα είναι παραγωγικότερη και
ποιοτικότερη από την προηγούμενη. Συσσω-
ρεύω νέες εμπειρίες, αποκτώ καλύτερες συ-
νήθειες εργασίας και διευρύνω το χαρτοφυ-
λάκιο και τα εισοδήματά μου».

Ο κ. Κολοβός εκτιμά ότι η ασφαλιστική
αγορά κινείται με καλύτερους ρυθμούς, αφού

οι άνθρωποι έχουν εντελώς
απογοητευθεί από τις παρο-
χές των ταμείων τους και
στρέφονται ανοιχτά πλέον
στον ιδιωτικό τομέα, αναζη-
τώντας ασφάλιση και σι-
γουριά για τους ίδιους και
τα αγαπημένα τους πρό-
σωπα.

«Έτσι λοιπόν», προσθέ-
τει, «θεωρώ ότι εμείς “οι
ασφαλιστές τις κρίσης”, η
δική μου γενιά που βγήκε
στην αγορά κάτω από τις

δυσκολότερες συνθήκες στην ιστορία, θα εί-
ναι η δύναμη, το παρόν και το μέλλον για τη
μεγάλη μας Εθνική Ασφαλιστική». Όσο για το
ποια συμβουλή θα έδινε στους νεότερους συ-
ναδέλφους του; Μια και μόνη: «η υπομονή εί-
ναι το κλειδί που ξεκλειδώνει όλες τις κλει-
δαριές».

Κωνσταντίνος Κολοβός 

Η υπομονή το κλειδί της επιτυχίας
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ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Στην ασφαλιστική αγορά η κ. Ευ-
φροσύνη Τουλούπα (Γραφείο Πα-

παγιάννη) δραστηριοποιείται επί 20
συναπτά έτη. Είναι Κορυφαία Ασφα-
λιστική Σύμβουλος, Ισόβιο Mέλος
της Limra International, ενώ οι επι-
δόσεις της, την κατατάσσουν σταθερά
στην πρώτη θέση του Γραφείου Πα-
παγιάννη στο οποίο ανήκει. Το πελα-
τολόγιό της περιλαμβάνει περίπου
1.000 πελάτες με την αξία του χαρτο-
φυλακίου να διαμορφώνεται στις
800.000 ευρώ. 

Μιλώντας στην Ανοιχτή Επικοινωνία η κ. Τουλούπα σημειώνει ότι
το κύρος και το ήθος που διακρίνει την Εθνική Ασφαλιστική σε συν-
δυασμό με την παροχή στους ασφαλισμένους ουσιαστικών υπηρε-
σιών, οδηγεί στο χτίσιμο μιας δυνατής σχέσης εμπιστοσύνης με τους
πελάτες της. 

«Σε μια ασφαλι-
στική αγορά, η οποία
εξελίσσεται διαρκώς και
οι ανάγκες των πελατών
διαφοροποιούνται, στόχος
μου είναι να λειτουργώ με
επαγγελματισμό, γνώση και
μεθοδικότητα, εστιάζοντας
στην εξεύρεση λύσεων και πα-
ρέχοντας υπηρεσίες, ώστε να κερ-
δίζω και να διατηρώ την εμπιστοσύνη του
πελάτη», θα τονίσει. Άλλωστε, σχέση εμπιστοσύνης σημαίνει σχέση
χωρίς φόβο για το αύριο, θα συμπληρώσει επικαλούμενη πρόσφατη
τοποθέτηση του Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας κ. Γιώργου Ζαφείρη. 

Η κ. Τουλούπα εκτιμά ότι οι προκλήσεις σήμερα επιβάλλουν τη
δημιουργία νέων, ανταγωνιστικών προϊόντων σε ποιότητα και τιμή,
που μόνο η Εθνική Ασφαλιστική, με τη μακροχρόνια εμπειρία και τε-
χνογνωσία της μπορεί να προσφέρει στην ασφαλιστική αγορά.

Ευφροσύνη Τουλούπα

Πολυποίκιλες οι προκλήσεις 
στην ασφαλιστική αγορά

Ηκ. Αλεξάνδρα Παντελάρου (Επι-
θεώρηση Χρυσολόγου, Γραφείο

Κασιράνη) είναι απόφοιτος του τμή-
ματος Οικονομικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Κρήτης. Αν και δρα-
στηριοποιείται στην ασφαλιστική
αγορά μόλις τέσσερα χρόνια, έχει
καταφέρει να αναδειχθεί σε διακε-
κριμένη ασφαλιστική σύμβουλο και
μετρά σειρά διακρίσεων και επιτυ-
χιών. Για τη χρονιά που τρέχει, έχει
θέσει ως βασικό στόχο να επιτύχει
μεγάλη αύξηση παραγωγής στον

κλάδο Ζωής «πάντα όμως με ποιοτικά κριτήρια», όπως θα σημειώσει
χαρακτηριστικά. 

Μιλώντας στην «Ανοιχτή Επικοινωνία» τονίζει ότι, πλέον, λόγω
των συνθηκών, ο καταναλωτής καλείται να φροντίσει ο ίδιος για το πως
θα καλύψει τις ανάγκες του, τρέχουσες αλλά και μελλοντικές.

«Με δεδομένο την ιδιαίτερη οικονομική κρίση», θα σημειώσει,
«αλλά και τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της κοινωνικής ασφάλι-
σης, δημιουργείται ένα κλίμα έντονης ανησυχίας και ανασφάλειας για
το μέλλον». «Κατά συνέπεια», υπογραμμίζει, «καλείται πια ο ίδιος ο κα-

ταναλωτής να αναλάβει προσωπικά την ευθύνη σε συνεργασία με τον
ασφαλιστικό του σύμβουλο και να προχωρήσει σε σύναψη συμβολαίων
υγείας αλλά και σύνταξης, προκειμένου να εξασφαλίσει την ποιότητα
ζωής του, σήμερα αλλά και στο μέλλον».

Σύμφωνα με την κ. Παντελάρου, η πορεία των ασφαλιστικών εργα-
σιών μαρτυρά με τον καλύτερο τρόπο τις αλλαγές που συντελούνται
στη συμπεριφορά του καταναλωτή ως προς την κάλυψη των πολυποί-
κιλων αναγκών του. «Είναι χαρακτηριστικό»,
θα πει, «ότι τη φετινή χρονιά η παρα-
γωγή ασφαλίστρων στον κλάδο
Ζωής, καταγράφει αύξηση. Μια
τάση, η οποία πιστεύω ότι θα ενι-
σχυθεί σημαντικά όχι μόνο για το
υπόλοιπο της χρονιάς αλλά και
στα επόμενα χρόνια». 

Αλεξάνδρα Παντελάρου

Σημαντική αύξηση στον Κλάδο Ζωής
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Οθεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελ-
λάδα, θα πει μιλώντας στην Ανοιχτή Επικοι-

νωνία η κ. Έλλη Χόντου, φαίνεται ότι δεν έχει αξιο-
ποιηθεί μέχρι σήμερα όσο θα έπρεπε στη συνεί-
δηση ιδιωτών και επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα
να βρίσκεται στα ίδια επίπεδα την τελευταία εικο-
σαετία, αφού κατέχουμε την τελευταία θέση στην
ανάπτυξη, σύμφωνα με τη μελέτη της ΕΑΕΕ. Γεγο-
νός που αποδίδεται στην παθογένεια του πολιτικού
συστήματος και στις αδυναμίες του κοινωνικοοι-
κονομικού ιστού. 

«Παρ’ όλο», επισημαίνει, «που εξακολουθούμε
να βρισκόμαστε σε βαθιά οικονομική κρίση υπάρ-
χει δυναμική ανάπτυξης, προκειμένου να καλυφθούν οι αδυναμίες του
κράτους και στο κλάδο υγείας, αλλά και στον κλάδο συντάξεων με
πολύ καλές προοπτικές για το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς. Αυτό
που χρειάζεται είναι να απαλλαγούμε από τον κακό μας εαυτό, να αλ-
λάξουμε και να προχωρήσουμε. Οι πυλώνες ανάπτυξης της ασφαλι-
στικής αγοράς, κράτος, ασφαλιστικές εταιρίες και ασφαλιστικοί δια-
μεσολαβητές πρέπει να κάνουν τις απαιτούμενες αλλάγές για να
έχουμε προοπτικές στο μέλλον».

Η κ. Χόντου υπογραμμίζει, ότι, οι ασφαλιστικοί
διαμεσολαβητές πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία,
στηρίζοντας και προστατεύοντας το brand name
της επιχείρησής μας μέσα από συνεργασίες, προ-
σφέροντας στους ασφαλισμένους μας καινοτόμες
λύσεις. Βλέπω ότι δειλά δειλά αρχίζουν να επωά-
ζονται τέτοια σχήματα και εύχομαι τελικά να φθά-
σουν στην ολοκλήρωσή τους».

«Οι ασφαλιστικές εταιρίες από την άλλη
πλευρά», σημειώνει, «πρέπει να σέβονται τους συ-
νεργάτες τους, είτε ανήκουν στο agency, είτε ανή-
κουν στο ελεύθερο δίκτυο, δημιουργώντας σχέ-
σεις εμπιστοσύνης μέσα από σωστές συμβάσεις με

ξεκάθαρους όρους και με ενιαία τιμολόγια για όλους. Το κράτος, δε,
πρέπει να αναπτύξει την έννοια της ιδιωτικής ασφάλισης στη συνεί-
δηση των Ελλήνων μέσα από τους μηχανισμούς του, με διαφήμιση, και
όχι δυσφήμιση της έννοιας της ασφάλισης».

«Ως μέλη της ασφαλιστικής αγοράς του σήμερα», καταλήγει,
«μπορούμε να επιβιώσουμε αύριο, με καλύτερες προοπτικές, μέσα
από ένα πλαίσιο διαμορφωμένο και θεραπευμένο από τις παθογένειες
του χθες, με αξιοπρέπεια, ανταποκρινόμενοι στις νέες εξελίξεις». 

Έλλη Χόντου, Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής

Απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας

Ηενασχόληση της κ. Αναστασίας Φουταδάκη με τον ασφαλιστικό
κλάδο ξεκίνησε το 2000, οπότε και αποφοίτησε από το Οικονομικό

τμήμα της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης. Το ενδιαφέρον της κέντρισαν οι ασφαλίσεις Ζωής και έτσι
αποφάσισε να εξειδικευτεί στον τομέα αυτό. Μια εξειδίκευση που της
χάρισε αρκετές φορές την πρώτη θέση. Παράλληλα, μέσω των δια-
σταυρούμενων πωλήσεων επιδιώκει να αναπτύσσει συνεχώς το χαρ-
τοφυλάκιό της, προσφέροντας στους πελάτες της ολοκληρωμένη κά-
λυψη των αναγκών τους.

Μιλώντας στην Ανοιχτή Επικοινωνία αναφέρει ότι την περίοδο που
διανύουμε, ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης είναι περισσότερο καθο-
ριστικός από ποτέ, προκειμένου να διασφαλιστούν η υγεία, η περιουσία
και η σύνταξη.

«Στις ασφαλίσεις σύνταξης», σημειώνει, «η αγορά αναπτύσσεται
και αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω λόγω των ραγδαίων αλλα-
γών στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και των μειώσεων στις κύ-
ριες και επικουρικές συντάξεις. Επιπλέον, ο τρόπος σκέψης του πολίτη
σχετικά με την αποταμίευση αλλάζει, εφόσον κάποιες πηγές σταθερού
εισοδήματος, όπως ήταν τα ακίνητα, έχουν υπερφορολογηθεί και ανα-
ζητά νέες λύσεις επένδυσης. Στον κλάδο Αυτοκινήτων, τα ευνοϊκά οι-
κονομικά αποτελέσματα που οφείλονται όχι μόνο στην αλλαγή της συ -
μπεριφοράς των οδηγών αλλά και στο σχολαστικό underwriting και
την παραμετροποιημένη τιμολόγηση, έχει ως συνέπεια χαμηλότερα
ασφάλιστρα για τον πελάτη. Έτσι, τα χαμηλότερα ασφάλιστρα, η αξιο-

πιστία μιας μεγάλης εταιρίας,
όπως είναι η Εθνική, αλλά και ο
επαγγελματισμός και η γνώση
του διαμεσολαβητή αποτελούν
συστατικά επιτυχίας και προσέλ-
κυσης νέων πελατών. 

Από την πλευρά του πελάτη,
το μεγαλύτερο ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζεται στις ασφαλίσεις
υγείας, καθώς το ελληνικό κρά-
τος μειώνει συνεχώς τις παρε-
χόμενες υπηρεσίες υγείας ποσο-
τικά, αλλά και ποιοτικά, λόγω οι-
κονομικής κρίσης και δημοσιο-

νομικών ελλειμμάτων. Έτσι δημιουργούνται σημαντικά κενά, τα οποία
οι πελάτες ενδιαφέρονται να καλύψουν με ιδιωτικά ασφαλιστήρια
συμβόλαια». 

Σε ενα διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον,
θα προσθέσει, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής πρέπει να είναι επαγ-
γελματίας ιδιαίτερα “διαβασμένος”, με γνώσεις και κατάρτιση. «Στη
νέα αυτή πραγματικότητα», θα πει, «που διαμορφώνεται στον ασφαλι-
στικό κλάδο, ο πελάτης δεν είναι απλά έτοιμος να δεχθεί τον αναβαθ-
μισμένο ρόλο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή –συμβούλου, αλλά τον
επιζητά».

Αναστασία Φουταδάκη, Μεσίτης Ασφαλειών

Αναβαθμισμένος ο ρόλος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή
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Π ερίπου τριακόσιοι ασφαλιστές
και αντασφαλιστές από την Ελ-
λάδα και από μεγάλο αριθμό
χωρών του εξωτερικού συμμε-

τείχαν φέτος στο Hydra Meeting που διορ-
γάνωσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών
Ελλάδος (ΕΑΕΕ) από 27 έως 29 Σεπτεμ-
βρίου 2014. Το Hydra Meeting είναι πλέον
θεσμός και βρίσκεται στο διεθνές ασφαλι-
στικό ημερολόγιο, καθώς, εδώ και 16 χρό-
νια, κατορθώνει να προσελκύσει στην Ελ-
λάδα ασφαλιστές και αντασφαλιστές από
όλον τον κόσμο.

Ο κ. Α. Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος της
ΕΑΕΕ, στην εναρκτήρια ομιλία του έκανε
επισκόπηση της γενικότερης κοινωνικοοι-
κονομικής κατάστασης που επικρατεί στην
Ευρώπη και στην Ελλάδα και αναφέρθηκε
στα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν
την ασφαλιστική αγορά αυτή την περίοδο.
«Σε μια εποχή που τα κεφάλαια σπανίζουν,
ενώ τα χρειαζόμαστε περισσότερο από
ποτέ και το κόστος λειτουργίας των επιχει-
ρήσεων έχει αυξηθεί, εμείς ως αγορά δεν
πρέπει να χάσουμε την επόμενη μέρα: οι
πελάτες μας αλλάζουν, νέοι κίνδυνοι ανα-
δύονται, ανάγκες για νέες καλύψεις προ-
κύπτουν, νέα κεφάλαια μπαίνουν στην
ασφαλιστική αγορά μέσω των κεφαλαι-
αγορών, διαταράσσοντας
παλιές ισορροπίες και δη-
μιουργώντας νέες τιμολο-
γιακές πολιτικές. Πιστεύω
ότι η αγορά μας πρέπει να
συνδεθεί με τον καθημε-
ρινό άνθρωπο του αύριο,
ενώ επιλύει τα προβλή-
ματά της σήμερα. Αυτή εί-
ναι η πρόκληση που αντι-
μετωπίζουμε».

Στο συνεδριακό κομ-
μάτι του 16th Hydra Meet-
ing, η πρώτη ενότητα ήταν

αφιερωμένη στους αναδυόμενους ασφα-
λιστικούς κινδύνους (Emerging Risks). Οι
διακεκριμένοι ομιλητές, ανέλυσαν μεταξύ
άλλων, τα τρία βασικά χαρακτηριστικά των
αναδυόμενων κινδύνων, τα οποία η ασφα-
λιστική επιχείρηση οφείλει να λαμβάνει
υπόψη στο στρατηγικό της σχεδιασμό: την
αβεβαιότητα που επηρεάζει τη δυνατότητα
της επιχείρησης να εκτιμήσει την πιθανό-
τητα να επέλθει ο κίνδυνος, το εύρος και
μέγεθος των επιπτώσεων που μπορεί να
φέρει ο κίνδυνος και τέλος το ενδεχόμενο
συστημικής επίδρασης.

Η δεύτερη ενότητα αφορούσε στις
προκλήσεις της ασφαλιστικής αγοράς
στην περίοδο χαμηλών ασφαλίστρων. Κύ-

ριο θέμα ήταν η πρόκληση που καθημερινά
αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστικές επιχειρή-
σεις στην τρέχουσα δύσκολη οικονομική
περίοδο. Πώς, δηλαδή, θα κατορθώσουν
να συνδυάσουν με επιτυχία την προσφορά
οικονομικά προσιτών ασφαλιστικών προ-
γραμμάτων στους καταναλωτές, με τη δια-
σφάλιση της κερδοφορίας και της βιωσι-
μότητας της επιχείρησης. Στην τοποθέτησή
του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής
Ασφαλιστικής κ. Σπύρος Μαυρόγαλος,
αφού αναφέρθηκε στους στόχους της
Εταιρίας, σημείωσε ότι είναι ιδανική ευκαι-
ρία για τις ασφαλιστικές εταιρίες να επι-
κεντρωθούν στην ανάληψη και αντασφά-
λιση, αλλά και σε άλλες στρατηγικές, με
σκοπό την ενίσχυση της κερδοφορίας τους
και τη διατήρηση της βιωσιμότητάς τους.
Παρουσίασε μάλιστα 15 στοιχεία επιτυ-
χίας, με βάση τα οποία οι εταιρίες μπορούν
να διασφαλίσουν αφενός, οικονομικά,
προσιτά προγράμματα και αφετέρου, τη
βιωσιμότητα και την κερδοφορία. Μεταξύ
αυτών, είναι η δημιουργία προϊόντων
ζωής για στοχευμένες ομάδες πελατών,
εστιασμένη εκπαίδευση, επαναπροσδιορι-
σμός αποστολής και οράματος, στοχευμέ-
νες διασταυρούμενες πωλήσεις και πρό-
γραμμα εξορθολογισμού κόστους. 

16th Hydra Meeting

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
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ΧΩΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Ξ επέρασαν τους 5.200 οι επισκέ-
πτες του Χώρου Ιστορικής Μνή-
μης 1941-1944 στην Κοραή 4,
για το χρονικό διάστημα Οκτώ-

βριος 2013-Οκτώβριος 2014. Το Χώρο
επισκέφτηκαν 30 σχολεία, εκ των οποίων
τα 15 είναι σταθεροί επισκέπτες του εδώ
και πολλά χρόνια, πολιτιστικοί σύλλογοι,
αλλά και αντιπροσωπείες από ελληνικά
και ξένα πανεπιστήμια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντική είναι
η αύξηση των επισκέψεων γκρουπ τουρι-
στών από το εξωτερικό. Ιδιαίτερα από το
Μάιο έως τον Σεπτέμβριο σε σύνολο περί-
που 1.300 ατόμων, οι μισοί ήταν τουρίστες. 

Φέτος η Εθνική Ασφαλιστική προχώ-
ρησε στην εκτύπωση νέου πληροφορια-
κού εντύπου ενώ στην εξωτερική είσοδο
τοποθετήθηκε ειδικό φιλμ με τα στοιχεία

του Χώρου, έτσι ώστε να είναι εμφανή από
την πλατεία Κοραή. Οι εντυπώσεις και η
επίδραση του Χώρου Ιστορικής Μνήμης
στους επισκέπτες είναι μοναδικές. Χαρα-
κτηριστική είναι μια από τις επιστολές που
έλαβε η Εταιρία και αποτυπώνει τα συναι-
σθήματα των παιδιών και όχι μόνο: 

«Στις 15 Οκτωβρίου 2014 δεχτήκατε
τους μαθητές του σχολείου μας που έχουν
αναλάβει να διοργανώσουν τη γιορτή της
28ης Οκτωβρίου. Όλα τα παιδιά θέλουν να
εκφράσουν τις ευχαριστίες τους, όχι μόνο
για την ζωντανή ξενάγηση και τη θερμή φι-
λοξενία, αλλά και γιατί θεωρούν ότι στο
χώρο σας έμαθαν πιο πολλά από οπουδή-
ποτε αλλού έχουν πάει. Λύθηκαν απορίες
και, το σημαντικότερο, δημιουργήθηκαν
άλλες. Όσα άφησαν το χώρο να τους μιλή-
σει όχι μόνο στη λογική τους αλλά και στο

συναίσθημά τους, νιώθουν ότι προσέγγισαν
το παρελθόν με ένα τρόπο που ποτέ άλλοτε
δεν το είχαν καταφέρει. Στις ευχαριστίες
των παιδιών θα θέλαμε να προσθέσουμε
και τις δικιές μας. Όποτε έχουμε προσεγγί-
σει το χώρο Ιστορικής Μνήμης 41-44 πά -
ντοτε βρήκαμε ανταπόκριση και βοήθεια
στο έργο μας. Ευχαριστούμε προσωπικά
την κα Φρύνη Παπαγεωργίου για την εξαί-
ρετη παρουσία και παρουσίασή της, που
ζωντανεύει το χώρο και τον κάνει να "μιλά"
στην ψυχή των παιδιών (και τη δική μας).
Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην Εθνική
Ασφαλιστική που έχει αυτόν τον εθνικό θη-
σαυρό ανοιχτό στο κοινό.

4ο ΓΕΛ Αλίμου - Ματιάννα Λαγκαδια-
νού Φιλόλογος, Φανή Πύρζα Πληροφορι-
κός, Γεωργία Καλαμποκά Μαθηματικός
και... 29 ενθουσιασμένοι πιτσιρικάδες!».

Εκεί που η Ιστορία
ζωντανεύει...
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Η Εθνική Ασφαλιστική ενισχύει και το παράρτημα της
Εθνικής Πινακοθήκης στην Κέρκυρα, που εγκαινιά-
στηκε το 1993 και στεγάζεται σε δυο ανακαινισμένα

ιστορικά κτίρια, το Καστελίνο και το Καστελέτο. Στο παράρ-
τημα λειτουργεί μόνιμη έκθεση που παρακολουθεί την εξέ-
λιξη της νεοελληνικής ζωγραφικής από τα πρώτα μεταβυ-
ζαντινά χρόνια μέχρι τις σύγχρονες δημιουργίες της τελευ-
ταίας δεκαετίας. Οργανώνονται, επίσης, περιοδικές εκθέσεις

και εκδηλώσεις. 
Στο παράρτημα λειτουργούν καθημερινά εκπαιδευτικά προγράμ-

ματα για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ο επισκέπτης του μου-
σείου έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει την εξέλιξη της νεοελληνικής
ζωγραφικής με τρόπο εύληπτο και περιεκτικό, να ανακαλύψει τις συγ-
γένειες, τους συσχετισμούς και τις ρήξεις ανάμεσα στις διαφορετικές
ιστορικές περιόδους.

Τ ο έργο και τις δραστηριότητες του Ιστο-
ρικού Αρχείου – Μουσείου Ύδρας (ΙΑΜΥ),
το οποίο ιδρύθηκε το 1918, στηρίζει ε -

νεργά η Εθνική Ασφαλιστική. Σκοπός του Αρ-
χειακού τμήματος του ΙΑΜΥ είναι ο εντοπισμός,
η συγκέντρωση, η ταξινόμηση, η ευρετηρίαση
και η δημοσίευση παντός είδους αρχειακού υλι-
κού που έχει σχέση με την Ύδρα, την τοπική της
ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό της. 

Ο μουσειακός του χώρος, περιλαμβάνει
ιδιαίτερης εθνικής σημασίας κειμήλια–εκθέ-
ματα και λειτουργεί σε δύο επίπεδα. Στον προ-
θάλαμο του ισογείου εκτίθενται κειμήλια των
Βαλκανικών, του Α’ και Β’ Παγκοσμίου Πολέ-
μου, καθώς και στολές Πρέσβεων που έζησαν
ή κατάγονται από την Ύδρα. Ακρόπρωρα και
ακροστόλια από πλοία του Αγώνα, η Μεγάλη
Χάρτα του Ρήγα Φεραίου καθώς και η μνημει-
ώδης εξωτερική θύρα του αρχοντικού του Γ. Δ.
Βούλγαρη, εκτίθενται στον προθάλαμο του
πρώτου ορόφου. Στις αίθουσες του ορόφου
αυτού έχει δημιουργηθεί μία σημαντική ιστο-
ρική πινακοθήκη με έργα μεγάλων Ελλήνων
και ξένων ζωγράφων, κυρίως πορτραίτα ιστο-
ρικών προσώπων-ελαιογραφίες, αλλά και
υδατογραφίες με απεικονίσεις πλοίων του
Αγώνα. Στο χώρο αυτό τον επισκέπτη εντυπω-
σιάζει επίσης άλλο ένα ιδιαίτερο έκθεμα. Πρό-

κειται για την ασημένια
λήκυθο με την ταριχευ-
μένη καρδιά του ναυάρ-
χου Ανδρέα Μιαούλη. 

Η Βιβλιοθήκη του
ΙΑΜΥ περιλαμβάνει περί
τους 9.000 τίτλους βι-
βλίων, κυρίως παλαιών
και σπάνιων εκδόσεων,
πολλές από τις οποίες
χρονολογούνται από τα
μέσα 17ου – αρχές 18ου
αιώνα. Στο ΙΑΜΥ, εκτός των μόνιμων
επιστημονικών ενασχολήσεων σε αρ-
χειακό και μουσειακό επίπεδο, διοργα-
νώνονται σε ετήσια βάση σειρά πολιτι-
στικών δραστηριοτήτων αλλά και εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων που απευθύ-
νονται στους μαθητές όλων των βαθμί-
δων εκπαίδευσης. 

Το Ι.Α.Μ. Ύδρας έχει επίσης αναλάβει
το πρόγραμμα διάσωσης και αξιοποίησης
του παραδοσιακού σκαριού «ΕΛΕΝΗ Π.»,
με σκοπό τη συμβολή του στη διατήρηση
της ναυτικής-ναυπηγικής μας παράδοσης
αλλά και τη δημιουργία του πρώτου πλω-
τού Δημόσιου ναυτικού μουσείου που θα
αποτελεί παράρτημα του. 
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Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ύδρας

Εθνική Πινακοθήκη Κέρκυρας

ΕΤΑΙΡΙΚΑ
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ

Σ ταθερά δίπλα στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί» βρίσκεται η Εθνική
Ασφαλιστική, η οποία ήταν χορηγός στην εκδήλωση «50 χρόνια

μαζί», που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο στο Ηρώδειο με τον κορυ-
φαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο να δίνει μια μοναδική συναυ-
λία για την υποστήριξη των σκοπών της Ένωσης. H βραδιά ήταν μαγική.
Ο Διονύσης Σαββόπουλος ξεσήκωσε το κοινό του Ηρωδείου με το κέφι
και την ενέργειά του, αλλά και με τη βοήθεια τριών μεγάλων ερμηνευ-
τριών που τίμησαν την Ένωση με την παρουσία
τους. Οι κυρίες Μαρία Φαραντούρη, Μελίνα
Κανά και Βασιλική Καρακώστα, χάρισαν αξέχα-
στες ερμηνείες στους 4.000 παρευρισκόμενους,
ενώ δεν έλειψαν και οι εκπλήξεις, με τη Χορω-
δία της Ορχήστρας των Κυκλάδων, υπό τη διεύ-

θυνση του Νίκου Κυπουργού και την Παιδική Χορωδία των Εκπαιδευτη-
ρίων Νέας Γενιάς Ζηρίδη να κλέβουν την παράσταση.

Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» ξεκίνησε να λειτουργεί στην Ελλάδα
το 1996. Πρόκειται για μια ένωση 10 μη-κερδοσκοπικών σωματείων
και ιδρυμάτων, που εργάζονται για την ευημερία περισσότερων από
10.000 παιδιών κάθε χρόνο. Κύριος στόχος της Ένωσης είναι να προ-
σφέρει βοήθεια σε παιδιά και νέους που αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό

αποκλεισμό, την ενδο-
οικογενειακή βία, χρό-
νιες ασθένειες, διανοη-
τικές ή σωματικές ανα-
πηρίες και την ασθένεια
ή το θάνατο κάποιου μέ-
λους της οικογένειας
τους, παρέχοντας ψυχο-
λογική, ηθική και οικο-
νομική υποστήριξη.

Μια νύχτα με πανσέληνο
Η Εθνική Ασφαλιστική ήταν μεταξύ των χορηγών της βραδιάς εται-

ρικής υπευθυνότητας, με τίτλο «Μια νύχτα με πανσέληνο», την οποία
οργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), απο-
σκοπώντας στην υποστήριξη της Επιστημονικής Μαστολογικής Εται-
ρείας - Ίαση - Στήριξη - Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. Κορυφαία στιγμή της βραδιάς αποτέ-
λεσε μουσική εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στους μεγάλους Έλληνες
συνθέτες, με την υψίφωνο Τζίνα Φωτεινοπούλου και τον πιανίστα
Γιώργο Δούση. Σημειώνεται, ότι, έργο της Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. είναι η πλήρης στή-
ριξη στη θεραπεία ανασφάλιστων και οικονομικά αδύναμων ασθενών
με καρκίνο του μαστού, η αφύπνιση του πληθυσμού σε θέματα πρόληψης
και έγκαιρης διάγνωσης με εξορμήσεις σε όλη την Ελλάδα και δωρεάν
κλινικές εξετάσεις, η εκπαίδευση και η καθοδήγηση των νέων επιστη-
μόνων σε θέματα μαστού, καθώς και ενίσχυση της επιστημονικής έρευ-
νας. Την Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. υποστηρίζουν 60 εθελοντές ιατροί, 610 απλοί άν-
θρωποι, καθώς και γυναίκες που νίκησαν τον καρκίνο.

ΠΣΑΣ: 40 χρόνια 
από την ίδρυσή του

Σαράντα χρόνια από την ίδρυση του
Πανελληνίου Συνδέσμου Ασφαλι-

στικών Συμβούλων (ΠΣΑΣ) συμπλη-
ρώνονται φέτος, γεγονός που γιορτά-
στηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης που
πραγματοποιήθηκε για τη Βράβευση
των Κορυφαίων Ασφαλιστικών Συμ-
βούλων της χώρας. Κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης, χορηγός της οποίας
ήταν και η Εθνική Ασφαλιστική, οι
προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν μία δεκάλεπτη ται-
νία με τις δραστηριότητες του Συνδέ-
σμου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα.

Η Πρόεδρος, κ. Ελένη Γρυπάρη, με-
ταξύ άλλων ανέφερε, ότι για να εισέλθει
νέο αίμα στην ασφαλιστική αγορά πρέ-
πει να υπάρχουν συμβάσεις δίκαιες και
όχι συμβάσεις προσχώρησης, που θέ-
τουν περισσότερο τους ποσοτικούς στό-
χους εις βάρος της ποιότητας. 

Η εκδήλωση βράβευσης, είναι η
κορυφαία εκδήλωση του Πανελληνίου
Συνδέσμου Ασφαλιστικών Συμβού-
λων, η οποία τιμά και βραβεύει τους
κορυφαίους ασφαλιστικούς συμβού-
λους, έναν για κάθε κλάδο: Ζωής, Γε-
νικών Ασφαλειών και Επενδυτικών
Προϊόντων.

Μαζί για το Παιδί
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Η Εθνική Ασφαλιστική, στο πλαίσιο της
φιλοσοφίας της να είναι ενεργό μέλος
της κοινωνίας, δεν μπορούσε να μην

παρέχει την αμέριστη συμπαράστασή της στις
δραστηριότητες που αναπτύσσει το Ελληνικό
Παιδικό Μουσείο. To Eλληνικό Παιδικό Μου-
σείο είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο που
ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα και σκοπός του
είναι να βοηθήσει τα παιδιά από την προσχο-
λική τους ηλικία να αναπτύξουν όλο τους το
δυναμικό, ώστε να γίνουν πολίτες, οι οποίοι με
σεβασμό για την ατομικότητά τους, θα αποκτή-
σουν κοινωνική συνείδηση και την αίσθηση της
ανάγκης να συμβάλλουν στην κοινότητα που
ζούνε. Απευθύνεται σε όλα τα παιδιά χωρίς
εξαίρεση, στις οικογένειες, στη σχολική κοινό-
τητα και σε όσους ενδιαφέρονται για την πολύ-
πλευρη ανάπτυξη των παιδιών ή σχετίζονται
άμεσα ή έμμεσα με αυτά.

Η δραστηριότητα του
Ελληνικού Παιδικού Μου-
σείου αναπτύσσεται και σε
άλλα μουσεία και ευρύτερα
μουσειακούς χώρους στην
Αθήνα αλλά και την περιφέ-
ρεια. Από το 1994 λειτουρ-
γεί το Παιδικό Μουσείο στην
Πλάκα, στο πλαίσιο μιας
πρωτοποριακής συνεργασίας
του με τον Οργανισμό Πολιτι-
σμού, Αθλητισμού και Νεο-
λαίας του Δήμου Αθηναίων.
Είναι ένα μουσείο ειδικά σχε-
διασμένο για να καλύπτει τις
ανάγκες και να συμβάλλει στην
αξιοποίηση των δυνατοτήτων των παιδιών
έως 12 χρόνων, αλλά και των γονιών και των
εκπαιδευτικών. Τα εκθέματα του Παιδικού
Μουσείου είναι τρισδιάστατα περιβάλλοντα,
που δίνουν στον επισκέπτη τη δυνατότητα να
ασχοληθεί με τη θεματική που πραγματεύονται,
με συμμετοχικό τρόπο, μέσα από τη χρήση αν-
τικειμένων. Αντλούν τις θεματικές τους από
τον κόσμο των φυσικών επιστημών, τις τέχνες,
τον πολιτισμό, την επικαιρότητα, καθώς και την
καθημερινότητα των παιδιών και αξιοποιού -

νται ως εκπαιδευτικά εργαλεία με στόχο να
βοηθήσουν τα παιδιά να καταλάβουν τον κό-
σμο μέσα στον οποίο ζουν. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα εκθέ-
ματα και γενικά οι δραστηριότητες του μου-
σείου είναι σχεδιασμένα ώστε τα παιδιά να
αναπτύσσουν την δημιουργικότητά τους, την

πρωτοβουλία τους, την κριτική τους σκέψη, με
σκοπό πάντα την ανακάλυψη της γνώσης με
ευχάριστο τρόπο. 

Στο Παιδικό Μουσείο μικροί και μεγάλοι
μπορούν:
• να κάνουν μικρές και μεγάλες, πολύχρωμες

φυσαλίδες και πειράματα με το νερό, στο έκ-
θεμα «Μέσα στο νερό»,

• να πειραματιστούν με πρώτες ύλες και συ -
νταγές μαγειρικής και να φτιάξουν τα δικά
τους ξεχωριστά μπισκότα, στο έκθεμα «Κου-

ζίνα, ανακαλύπτω τον κόσμο του μπι-
σκότου»,
• να ανακαλύψουν πώς κινείται το

σώμα τους και πώς η διατροφή και
η άσκηση συμβάλλουν στην ευεξία,
στο έκθεμα «Πώς κινούμαι;»,

• να γνωρίσουν παίζοντας με τον
Πυθαγόρα τα μαθηματικά στο έκ-
θεμα «Γεια σου, Πυθαγόρα!»,

• να γίνουν έμποροι και πελάτες στο έκθεμα «Η
Αγορά»,

• να ανακαλύψουν σχήματα, μεγέθη, υλικά, να
κατασκευάσουν απλά οικοδομήματα στο έκ-
θεμα «Παιχνιδότοπος, χτίζω και δημιουργώ»,

• να ταξιδέψουν πίσω στον χρόνο στο έκθεμα
«Σοφίτα».

Το Παιδικό Μουσείο, που βρίσκεται επί της
Κυδαθηναίων 14, είναι ανοιχτό στο κοινό από
Τρίτη έως Παρασκευή 10:00-14:00 & Σάβ-
βατο και Κυριακή 10:00-15:00, και η είσοδος
είναι ελεύθερη. 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο
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Η Εθνική Ασφαλιστική δε θα μπορούσε να μη βρίσκεται στο πλάι
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα υποστηρίζοντας το σπουδαίο έργο
που επιτελούν σε όλον τον κόσμο. Παλαιστινιακά Εδάφη, Δυτική
Αφρική, Ελλάδα, είναι κάποιες από τις 64 χώρες που οι Γιατροί

Χωρίς Σύνορα υλοποιούν προγράμματα. Βρίσκονται πάντα στις πιο επείγου-
σες κρίσεις για να προσφέρουν ιατρική φροντίδα στους πιο ευάλωτους πλη-

θυσμούς. Αυτό ήταν άλ-
λωστε και το όραμα μιας
ομάδας γιατρών που πριν
από 43 χρόνια ίδρυσε
τους Γιατρούς Χωρίς Σύ-
νορα. Μια ιατρική αν-
θρωπιστική οργάνωση η
οποία σήμερα δίνει το
παρόν σε κάθε γωνιά της
γης, προσφέροντας δω-

ρεάν ποιοτικές ιατρικές υπηρεσίες στους ασθενείς που είναι αποκλεισμένοι
από το σύστημα υγείας και δεν έχουν καμία άλλη ελπίδα επιβίωσης. 

Το ελληνικό τμήμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, από το 1990 μέχρι και
σήμερα, ανταποκρίνεται σε κάθε ανάγκη που έχει προκύψει εντός και εκτός
συνόρων. Μεταφέροντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη διεθνή
δράση, υλοποιεί προγράμματα που ανταποκρίνονται σε εξειδικευμένες ανά -
γκες που άλλοι φορείς δεν γνωρίζουν ή χρειάζονται την υποστήριξή τους
για να τις καλύψουν πιο αποτελεσματικά. Χαρακτηριστικά παραδείγματα απο-
τελούν το πρόγραμμα πρόληψης και θεραπείας της ελονοσίας στη Λακωνία,
η παροχή ιατρικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε μετανάστες χωρίς
έγγραφα, η υποστήριξη
του Κέντρου Υποδοχής
και Αλληλεγγύης του
Δήμου Αθηναίων και άλ-
λες παρεμβάσεις που
αφορούν έκτακτα γεγο-
νότα. Σημειώνεται ότι το
1999 οι Γιατροί Χωρίς
Σύνορα τιμήθηκαν με το
Νόμπελ Ειρήνης.

Η Εθνική Ασφαλιστική
στηρίζει το έργο των 

Γιατρών Χωρίς Σύνορα
Παλαιστίνη – Λωρίδα της Γάζας

«Μια επιζήσασα, σε κατάσταση σύγχυσης,
σοκ και θλίψης, προσπαθεί να μιλήσει για όσα
είδε, για τον τρόπο που σώθηκε εκείνη και τα
παιδιά της κρατώντας ένα λευκό ρούχο σε ένα
κλαδί, περνώντας ανάμεσα στους στρατιώτες
ξυπόλυτη πάνω σε σπασμένα γυαλιά. Μιλάει
και κλαίει· θα’ θελε να είχε πεθάνει μαζί με τους
συγγενείς».

Ελίνα Πελεκάνου, ψυχολόγος σε πρόγραμμα 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα Παλαιστινιακά Εδάφη

Ελλάδα - 24 χρόνια αλληλεγγύη εντός συνόρων

«Η κυρία Καλλιόπη, ελληνίδα 60 ετών, δια-
γνώσθηκε με ελονοσία. Η ασθένεια δεν την
τρόμαζε. Είχε και η μητέρα της παλιά, όταν
ήταν φτωχοί. Τρόμαξε όταν της είπα ότι θα
της παίρνουμε αίμα κάθε μέρα για να ελέγ-
χουμε τα αιμοπετάλιά της. Σήμερα είναι μάλ-
λον ο τελευταίος αιματολογικός έλεγχος. Τα
αιμοπετάλιά της αυξάνονται. Όταν της λέω
πως τέλος οι καθημερινές αιμοληψίες και όλα
πήγαν καλά, μου χαμογελάει και μας ευχαρι-
στεί με τον ήρεμο τρόπο της».

Μαριάνθη Παπαγιάννη, γιατρός στα προγράμματα 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για τις ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες στην Ελλάδα

Δυτική Αφρική – Επιδημία Έμπολα

«Για 12 ώρες την ημέρα και για 30 μέρες δου-
λεύεις ασταμάτητα. Με ασθενείς, με πτώματα,
αλλά και με ανθρώπους που εξέρχονται από
τη σκηνή θεραπευμένοι πια από τον ιό Έμ-
πολα. Εκεί η επιβράβευση και η ικανοποίηση
είναι τεράστιες».

Μιχάλης Παπαγεωργίου, ειδικός στη διασφάλιση
δημόσιας υγιεινής, εθελοντής στα προγράμματα 
αντιμετώπισης του ιού Έμπολα 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ
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ΤΑΞΙΔΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Τ ο φετινό ταξίδι επιβράβευ-
σης του Εταιρικού Παραγω-
γικού Δικτύου (Agency) της
Εθνικής Ασφαλιστικής δε

θα μπορούσε να έχει άλλον προορι-
σμό παρά μόνον την Σεβίλλη! 

Η πρωταθλήτρια του ασφαλιστικού
κλάδου στην Ελλάδα επέλεξε να ταξι-
δέψει την κορυφαία ομάδα των ασφα-
λιστικών της συμβούλων στην πανέ-
μορφη Ανδαλουσία, για να βρεθούν
μαζί με την «επίσημη αγαπημένη»
όλων των Ελλήνων, την Εθνική Ο -
μάδα Μπάσκετ, κατά την έναρξη του
Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Μπά-
σκετ 2014.

Στο διάστημα από 28 Αυγούστου
έως 2 Σεπτεμβρίου, τα εξήντα έξι
μέλη της ομάδας μας, είχαν την ευ-
καιρία να απολαύσουν μοναδικές ει-
κόνες και εμπειρίες.

Γρανάδα, Σεβίλλη, Κόρδοβα... πα-
ραμυθένια αραβικά παλάτια, οικοδο-

μήματα μοναδικής αρχιτεκτονικής,
γραφικά στενά, υπέροχα Πάτιος,
«άρωμα» φλαμένκο... Αναμφίβολα
μια εντυπωσιακή ανάπαυλα για
όλους όσοι ξεχώρισαν με τις επιδό-
σεις τους. 

Κορυφαία στιγμή του ταξιδιού;
Ποια άλλη από την παρακολούθηση

του εναρκτήριου παιχνιδιού του
«Μουντομπάσκετ» της Εθνικής μας
Ομάδας με τη Σενεγάλη! Στο Palacio
Municipal de Deportes de San Pablo,
η ομάδα της Εθνικής Ασφαλιστικής
έδωσε τη δυναμική της υποστήριξη
στην Εθνική μας.

Η Εθνική Ασφαλιστική συγχαίρει
για άλλη μια φορά τους ασφαλιστι-
κούς συμβούλους που κατάφεραν να
ξεχωρίσουν για τα αποτελέσματά
τους και καλεί το Παραγωγικό της Δί-
κτυο να συνεχίσει με ομαδικό πνεύμα,
ευαισθησία και υψηλό αίσθημα ευθύ-
νης, να συμβάλλει στην ανάπτυξη των
εργασιών της Εταιρίας και να βρίσκε-
ται διαρκώς δίπλα στον πελάτη.

Για το 2014, η Εθνική Ασφαλι-
στική τοποθετεί υψηλότερα τον πήχη
με στόχο νέας παραγωγής τα 30 εκατ.
ευρώ και ένα μοναδικό ταξίδι.

Υπάρχει κανείς που δε θέλει να
πάει Κέιπ Τάουν; 

Η Εθνική Ασφαλιστική
μαζί ...με την Εθνική 

στη Σεβίλλη!
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Το ταξίδι στη μαγευτική Ανδαλουσία κέρ-
δισε την ομάδα, την «εθνική ομάδα» των

ασφαλιστών μας. Αλήθεια όμως, τι εντυπώ-
σεις αποκόμισαν αυτοί που με την αμέριστη
στήριξη των Ομαδαρχών και Επιθεωρήσεών
τους κατάφεραν να επιτύχουν τους παραγωγι-
κούς τους στόχους και για πρώτη φορά συμ-
μετείχαν σε ταξίδι επιβράβευσης; Ας δούμε τι
είπαν στην Ανοιχτή Επικοινωνία η Χρυσαυγή
Ναστούλη, ο Εμμανουήλ Γεωργιάδης και ο
Γιώργος Κακάμπουρας.

«...το ταξίδι στη Σεβίλλη ήταν μια σημαντική εμπειρία,
καθώς εκτός των άλλων, μού προσέδωσε σιγουριά για
τη μελλοντική πορεία μου στο χώρο, ώθηση να
ανταποκριθώ στους επόμενους στόχους που θα τεθούν
και το κυριότερο, να αντιλαμβάνομαι πια τον εαυτό μου
ως μέλος της οικογένειας της Πρώτης Ασφαλιστικής...»

Χρυσαυγή Ναστούλη

«...η εμπειρία να ταξιδεύεις μαζί με επιτυχημένους
επαγγελματίες είναι πραγματικά ανεκτίμητη. 
Η συναναστροφή και οι συζητήσεις μαζί τους, 
σού δίνει επιπλέον κίνητρο να προσπαθήσεις για το
καλύτερο, να προσπαθήσεις να βρεθείς ξανά εκεί, στην ελίτ! 
Ραντεβού λοιπόν στη Νότια Αφρική!»

Εμμανουήλ Γεωργιάδης

«...αναμφίβολα κάθε ταξίδι είναι μια μοναδική εμπειρία, αφού σε
φέρνει σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες. Όμως, το ταξίδι στη
Σεβίλλη ήταν ξεχωριστό. Κι αυτό γιατί είναι μοναδική η αίσθηση να
επικοινωνείς και να μοιράζεσαι στιγμές με τους συναδέλφους σου αλλά
και με στελέχη της Διοίκησης. Πλώρη για το Κέιπ Τάουν λοιπόν...»

Γιώργος Κακάμπουρας
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ

Ο ασφαλιστικός σύμβουλος κ. Κωνστα -
ντίνος Καστρινέλλης ήταν ο τυχερός
της κλήρωσης-έκπληξη που επιφύ-

λασσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής
Ασφαλιστικής κ. Σπύρος Μαυρόγαλος στο
πλαίσιο του 29ου Συνεδρίου Πωλήσεων της
Εταιρίας. Το δώρο; ένα ταξίδι στη Βουδαπέστη!
Επιλογή διόλου τυχαία, καθώς εκεί, στο διά-
στημα από 25 έως 27 Ιουλίου, διεξήχθη το
Grand Prix της Formula 1. Ο συμβολισμός προ-
φανής· η ανάδειξη της σχέσης εμπιστοσύνης
της ομάδας, μια σχέση που περιγράφει σε όλο
της το μεγαλίο ένα team της Formula 1.

O κ. Καστρινέλλης, ο οποίος συνοδευόταν
από τη σύζυγό του Σοφία, μοιράζεται μαζί μας
τις εντυπώσεις αυτού του μοναδικού ταξιδιού,
όπως το χαρακτηρίζει. «Ήταν πράγματι ένα
υπέροχο ταξίδι, μια συγκλονιστική εμπειρία.
Νομίζω ότι πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για
να μπορέσει να περιγράψει κανείς τα συναι-
σθήματα που νιώθει όταν μπροστά στα μάτια

του περνούν πιλότοι, αναπτύσσοντας ταχύτητα
300 χλμ. την ώρα. Είναι κάτι που δε μπορείς να
το συλλάβεις και σε συνεπαίρνει με
τη μαγεία του. Πολύ περισ-
σότερο, δε, αν αναλογιστείς
ότι ο κάθε πιλότος πίσω του
«κρύβει» και στηρίζεται σε
μια άριστα οργανωμένη
ομάδα...».

«Αναμφίβολα», συνεχίζει,
«πρόκειται για ένα σπορ που
προσφέρει υψηλό θέαμα και

συγκεντρώνει φανατικούς φίλους από όλον
τον κόσμο. Στις κερκίδες συναντάς όλες τις
ηλικίες, ενώ α ξιοσημείωτη είναι η παρουσία
των γυναικών. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που
βιώσαμε αυτήν την εμπειρία. Όσο για τη Βου-
δαπέστη; Όμορφη, καθαρή, με σεβασμό στον
άνθρωπο. Απευθύνεται, πιστεύω, σε όλα τα
γούστα, ενώ ο Δούναβης την κάνει απλώς πα-
ραμυθένια». «Ένα ταξίδι», καταλήγει, «που το
απολαύσαμε και θα μας μείνει αξέχαστο.
Άψογα οργανωμένο έως και την παραμικρή
λεπτομέρειά του. Και πως θα μπορούσε άλλω-
στε να είναι διαφορετικά, όταν πίσω του ήταν η
ομάδα της Εθνικής Ασφαλιστικής; Ένα μεγάλο
ευχαριστώ σε όλους».

Η γοητεία ενός Grand Prix

Ο κ. Καστρινέλλης και 
η σύζυγός του Σοφία 
στην πανέρμορφη 
Βουδαπέστη.



Ανοιχτή Επικοινωνία  41

Μ ια νέα επικοινωνιακή στρατη-
γική έχει εγκαινιάσει η Εθνική
Ασφαλιστική προκειμένου να
ενδυναμώσει τη σχέση εμπι-

στοσύνης που έχει «χτίσει» με τους χιλιά-
δες ασφαλισμένους της, αλλά και να υπο-
γραμμίσει περαιτέρω τον πρωταγωνιστικό
και ουσιαστικό ρόλο που διατηρεί δεκαε-
τίες τώρα στην ελληνική ασφαλιστική
αγορά. Η φιλοσοφία τής προσεκτικά σχε-
διασμένης διαφημιστικής της καμπάνιας,
έγκειται στην ανάδειξη των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων και των βασικών αξιών
που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρίας, η
οποία πάντα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή,
εστιάζοντας στην κάλυψη των σύγχρονων
αναγκών των πελατών.

Η ραδιοφωνική καμπάνια που αφορά
στο αυτοκίνητο προβάλει στοιχεία,
όπως η διαχρονική παρουσία, το
κύρος, η φερεγγυότητα, η
αξιοπιστία και η πολύχρονη
εμπειρία της Εθνικής Ασφα-
λιστικής. Από την άλλη
πλευρά, το τηλεοπτικό σποτ
μέσα από μια σύγχρονη προ-
σέγγιση και παρουσίαση,
αναδεικνύει και επικοινω-

νεί, τα στοιχεία εκείνα που έχουν φέρει και
διατηρούν την Εθνική Ασφαλιστική στην
πρώτη γραμμή, ταυτίζοντάς την με την έν-
νοια της ασφάλειας.

Παράλληλα, με στόχο τη δημιουργία
μιας ενιαίας και σύγχρονης εικόνας, η
Εταιρία προχωρά στην ομογενοποίηση
όλων των εντύπων, τόσο αυτών που
απευθύνονται στους πελάτες όσο και αυ-
τών που αφορούν στην εσωτερική επικοι-
νωνία. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργή-
θηκε ένας Οδηγός Εφαρμογής
Λογοτύπου και Εταιρικής Ταυτό-
τητας (brand manual), στον οποίο
περιλαμβάνονται συγκεκριμένες
οδηγίες σχετικά με τη χρωματική
παλέτα, το μέγεθος και το είδος της

γραμματοσειράς του λογοτύπου. Η πρώτη
έκδοση του οδηγού έχει αναρτηθεί στο
εταιρικό portal (Σημαντικά Εταιρικά Έγ-
γραφα/Οδηγίες) για εύκολη πρόσβαση και
θα ενημερώνεται συνεχώς με τις εφαρμο-
γές που θα σχεδιαστούν για όλα τα έντυπα.
Δημιουργήθηκε, τέλος, εταιρικό επιστολό-
χαρτο, με νέο εικαστικό, σε ελληνικά και
αγγλικά.
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Στην πρώτη γραμμή

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Το 1986 κυκλοφόρησε στους ελληνι-
κούς δρόμους το πρώτο αυτοκίνητο. Ήταν

μονοκύλινδρο με κινητήρα... 2 ίππων! Από
τότε μέχρι σήμερα, τα αυτοκίνητα άλλαξαν... οι
κύλινδροι έγιναν...6... 8 και παραπάνω, οι ίπ-
ποι έγιναν... αμέτρητοι αλλά αυτό που παρα-
μένει σταθερό τόσα χρόνια μετά είναι η σιγου-
ριά και η αξιοπιστία της εταιρίας που τα

ασφαλίζει. Της Εθνικής Ασφαλιστικής. Ένας άν-
θρωπος, ο ασφαλιστής της Εθνικής, ένας 24ωρος

αριθμός, το 18189 ή ένα κλικ στο διαδίκτυο
αρκούν για να ανοίξει μπροστά σας ένας υπέ-
ροχος κόσμος ασφάλειας, κύρους, σιγουριάς
και αξιοπιστίας. Ο κόσμος της Εθνικής. 

Της πρώτης ασφαλιστικής.
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Σ ε 1,9 δισ. ευρώ ανήλθε η παρα-
γωγή ασφαλίστρων στο πρώτο
εξάμηνο του τρέχοντος έτους,
καταγράφοντας μικρή πτώση της

τάξης του 2,2% έναντι του αντίστοιχου
χρονικού διαστήματος του 2013, η οποία
αναλύεται σε αύξηση
7,6% στις ασφαλίσεις
Ζωής και μείωση κατά
9% στις ασφαλίσεις
κατά Ζημιών. Το 45,1%
της παραγωγής αφορά
στις ασφαλίσεις Ζωής
και το 54,9% στις α σφα -
λίσεις κατά Ζημιών. 

Ειδικότερα, σύμφω -
να με τη σχετική έρευνα της Ένωσης Α -
σφαλιστικών Εταιριών (ΕΑΕΕ), στον Κλά -
δο κατά Ζημιών η παραγωγή από πρωτα-
σφαλίσεις για το πρώτο εξάμηνο ανήλθε
σε 1,057 δισ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση
9%, οδηγούμενη κυρίως από τις μειώσεις
των κλάδων χερσαίων οχημάτων (12,9%),
αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων
(11,7%) και λοιπών ζημιών αγαθών
(10,1%). Αντιθέτως, αύξηση της παρα-
γωγής σημείωσαν οι κλάδοι ασθε-
νειών (41,7%), πιστώσεων (8,9%) και
βοηθείας (6%).

Ο κλάδος της αστικής
ευθύνης χερσαίων οχημά-
των είναι ο μεγαλύτερος
τομέας του κλάδου ασφα-
λίσεων κατά Ζημιών με
παραγωγή πάνω από 502
εκατ. ευρώ και 47,5% επί
του συνόλου. Δεύτερος
σε παραγωγή ασφαλί-
στρων είναι ο κλάδος της

πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσης με 187
εκατ. ευρώ και 17,7% επί του συνόλου των
κλάδων κατά Ζημιών. Άλλοι σπουδαίοι
κλάδοι ως προς το ύψος της παραγωγής,
είναι αυτός των χερσαίων οχημάτων με
107 εκατ. ευρώ (10,1% του συνόλου), οι

λοιπές ζημιές αγαθών με 65 εκατ. ευρώ
(6,2% του συνόλου) και οι ασφαλίσεις γε-
νικής αστικής ευθύνης με 46 εκατ. ευρώ
(4,3% του συνόλου). 

Όταν αθροίζεται η παραγωγή των κλά-
δων σχετικά με τα αυτοκίνητα (αστικής
ευθύνης χερσαίων οχημάτων και χερ-
σαίων οχημάτων), παρατηρείται ότι

συγκεντρώνουν 609 εκατ.
ευρώ και ποσοστό
57,6% των ασφαλί-

σεων κατά Ζημιών. Η μείωσή τους σε
σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2013 εί-
ναι 11,9%. Αντιστοίχως, οι καλύψεις πυρός
και συμπληρωματικών κινδύνων περιου-
σίας (κλάδοι πυρκαϊάς και στοιχείων της
φύσης, λοιπών ζημιών αγαθών και διαφό-

ρων χρηματικών απω-
λειών) συγκεντρώνουν
παραγωγή περίπου
270 εκατ. ευρώ, η
οποία αντιστοιχεί στο
25,5% του συνόλου. Η
μείωσή τους σε σχέση
με το πρώτο εξάμηνο
του 2013 είναι 8,4%. 

Η παραγωγή του
κλάδου Ασφαλίσεις Ζωής έφτασε περίπου
τα 870 εκατ. ευρώ με το μεγαλύτερο μέ-
ρος, ήτοι 592 εκατ. ευρώ ή 68,1% του συ-
νόλου, να συγκεντρώνεται στον κλάδο
Ζωής. Οι ασφαλίσεις Ζωής οι οποίες είναι

συνδεδεμένες με επενδύσεις,
έφτασαν περίπου τα 163 εκατ.

ευρώ και μερίδιο επί του
συνόλου 18,7%, ενώ η δια-
χείριση ομαδικών συντα-
ξιοδοτικών κεφαλαίων
συγκέντρωσε 68 εκατ.

ευρώ ή 7,8% της παρα-
γωγής. Συνολικά, διαπι-

στώνεται ότι αυξήθηκε η παρα-
γωγή των πρωτασφαλίσεων

Ζωής κατά 7,6%. Ανοδικά κινήθηκαν
οι κλάδοι Ζωής συνδεδεμένων με επεν-

δύσεις (54,1%) και Υγείας (27%), ενώ μεί-
ωση παραγωγής κατέγραψαν οι κλάδοι
Ζωής (0,9%) και Διαχείρισης ομαδικών
συνταξιοδοτικών κεφαλαίων, ο οποίος
μειώθηκε κατά 25,1%.

Αυξήθηκε η παραγωγή 
του Κλάδου Ζωής

”
“



Σ ε 42 εκατ. ευρώ ανήλθε το 2013
η παραγωγή του Κλάδου Ασφά-
λισης Νομικής Προστασίας σύμ-
φωνα με μελέτη που πραγματο-

ποίησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών
Ελλάδος (ΕΑΕΕ). Σε σχέση με το 2012 η
παραγωγή εμφανίστηκε μειωμένη κατά
5,3%, όσο περίπου εκτιμάται ότι μειώθηκε
και η παραγωγή των ασφαλίσεων κατά ζη-
μιών, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του
κλάδου επί των Ασφαλίσεων κατά Ζημιών
να μείνει σταθερή στο 1,8%. Το 2013 οι
πληρωθείσες αποζημιώσεις του Κλάδου
Νομικής Προστασίας εκτιμάται ότι ανήλ-
θαν στα 4,6 εκατ. ευρώ, ενώ η εκτίμηση
του αποθέματος εκκρεμών ζημιών στο τέ-
λος του έτους πλησιάζει τα 15 εκατ. ευρώ.

Θετικό σημείο, που προκύπτει από τη
μελέτη, αποτελεί το γεγονός ότι ο κλάδος
Νομικής Προστασίας παρουσιάζει πολύ
καλό επίπεδο αποθεματοποίησης. Επίσης,
αξίζει να αναφερθεί το υψηλό ποσοστό
(45,3% αναλογία επί του συνόλου) που αν-
τιστοιχεί στο πλήθος δηλωθείσων ζημιών
των επιχειρήσεων που είχαν κάλυψη νομι-
κής προστασίας, γεγονός που αποδεικνύει
ότι η ασφάλιση Νομικής Προστα-
σίας είναι απαραίτητη στις
επιχειρήσεις.

Το μεγαλύτερο μέρος
του χαρτοφυλακίου της
Νομικής Προστασίας ήτοι
το 98,5% αφορά στην
κάλυψη αυτοκινήτου.
Στην κάλυψη αυτο-
κινήτου παρατηρεί-
ται ότι ενώ το πλή-
θος και η παραγωγή
ασφαλίστρων αφορά

στη συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου,
οι δηλωθείσες ζημιές και οι πληρωθείσες
αποζημιώσεις είναι αρκετά μικρότερο μέ-
ρος του συνόλου, τάση η οποία διατηρή-
θηκε και το 2013. Το μέσο εγγεγραμμένο
ασφάλιστρο (συμπεριλαμβανομένου του
δικαιώματος συμβολαίου) μειώθηκε πε-
ραιτέρω από τα 13,53 ευρώ στα 12,52
ευρώ. 

Οι καλύψεις σχετικά με την οικογένεια
αποτελούν ένα μικρό μέρος του χαρτοφυ-
λακίου Νομικής Προστασίας (0,9%) και
γνώρισαν μείωση σε σχέση με το 2012
(1,1%). Το μέσο εγγεγραμμένο ασφάλιστρο
της κάλυψης αυξήθηκε από 20,30 ευρώ
στα 25,68 ευρώ, ενώ το μέσο ποσοστό δι-
καιώματος συμβολαίου αυξήθηκε στο
14%. Η συχνότητα των ζημιών αυξήθηκε
κατά 3% ενώ ο δείκτης ζημιών γνώρισε
μείωση στο 26,6%. 

Η κάλυψη των επιχειρήσεων, αν και
αποτελεί ένα πολύ μικρό μέρος (0,2%) του
πλήθους των συμβολαίων και σχετικά μι-
κρό μέρος της παραγωγής ασφαλίστρων,
αντιπροσωπεύει δυσανάλογα μεγάλο όγκο

ως προς τις δηλωθεί-
σες ζημίες και τις
αποζημιώσεις. Το
μέσο εγγεγραμ-
μένο ασφάλιστρο
μειώθηκε από

523,38 ευρώ στα 455,94 ευρώ, ενώ πτω-
τική πορεία ακολούθησε η συχνότητα ζη-
μιών όπως και ο δείκτης ζημιών. Τέλος, οι
λοιπές καλύψεις οι οποίες είναι μικρές σε
όγκο (0,3%) παρέμειναν σε παρόμοιο επί-
πεδο σε σχέση με το 2012 ως προς το
πλήθος του αλλά και ως προς την παρα-
γωγή ασφαλίστρων. Το μέσο εγγεγραμ-
μένο ασφάλιστρο μειώθηκε από 141,65
ευρώ σε 113,83 ευρώ και το δικαίωμα
συμβολαίου ακολούθησε την ίδια πορεία,
καθώς μειώθηκε από 34,5% σε 28,2%.

Η κ. Ν. Σταυρογιάννη, Πρόεδρος της
Επιτροπής Ασφάλισης Νομικής Προστα-
σίας της ΕΑΕΕ ανέφερε: «Η Νομική Προ-
στασία είναι μία εξαιρετικά χρήσιμη ασφά-
λιση για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις κα-
θώς διευκολύνει την πρόσβαση στη δι-
καιοσύνη. Στην ουσία αυτό που προσφέρει
η Νομική Προστασία είναι η αποζημίωση
των αναγκαίων δικαστικών δαπανών, δη-
λαδή δικηγορικών αμοιβών και εξόδων,
που δημιουργούνται κατά τη δικαστική επί-
λυση μιας διαφοράς. Ειδικά στη δύσκολη
οικονομική περίοδο που διανύουμε, όπου
τα οικονομικά αποθέματα των πολιτών και
των επιχειρήσεων είναι περιορισμένα, η
κάλυψη Νομικής Προστασίας είναι απαραί-
τητη σε κάθε σπίτι, καθώς απαλλάσσει από
το οικονομικό και ψυχολογικό βάρος μιας
δικαστικής επίλυσης διαφορών. Στο εξω-
τερικό ο κλάδος Ασφάλισης Νομικής Προ-
στασίας είναι εξαιρετικά διαδεδομένος.

Στην Ελλάδα, όμως, έχει ακόμα σημα -
ντικά περιθώρια ανάπτυξης».

Κλάδος Ασφάλισης Νομικής Προστασίας

Στα 42 εκατ. ευρώ η παραγωγή το 2013
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Α ν και ο βαθμός εξωστρέφειας των Μι-
κρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) αυ-
ξήθηκε οριακά την τελευταία πενταετία

(9% του κύκλου εργασιών, από 8% το 2008), το
επίπεδο εξαγωγών της μέσης ΜμΕ μειώθηκε
την τελευταία πενταετία, καταδεικνύοντας έτσι,
την παρουσία εμποδίων στο να αναχθούν οι
εξαγωγές μοχλός ανάκαμψης της οικονομίας.
Συγκεκριμένα, μόλις το 1/3 των εξαγωγικών
ΜμΕ έχουν προχωρήσει σε αύξηση του ποσο-
στού εξωστρέφειας, ενώ υπήρξε και ένα 15%
που μείωσε το ποσοστό των πωλήσεων που
πραγματοποιείται στο εξωτερικό. Αυτά σημει-

ώνει μεταξύ άλλων πρόσφατη μελέτη της Εθνι-
κής Τράπεζας, προσθέτοντας ότι θετικά ξεχω-
ρίζουν οι βιομηχανίες τροφίμων και χημικών, ο
τουρισμός και οι μεταφορές, όπου η αύξηση
εξωστρέφειας μετρίασε ή και αντιστάθμισε την
πτωτική πορεία της εγχώριας ζήτησης.

Εντυπωσιακή είναι η εξαγωγική συμπερι-
φορά των ΜμΕ της επαρχίας, οι οποίες αύξησαν
σημαντικά την εξωστρέφειά τους την τελευταία
διετία (με τις εξαγωγικές ΜμΕ να εξάγουν 44%
των πωλήσεων το 2014, από 24% το 2012),
ακολουθώντας στοχευμένες στρατηγικές για να
αντιμετωπίσουν την χαμηλή εγχώρια ζήτηση. Αν-

τίθετα, οι ΜμΕ στις δύο μεγάλες πόλεις (Αθήνα-
Θεσσαλονίκη) μείωσαν την εξωστρέφειά τους
στο αντίστοιχο διάστημα, καθώς ως βασικό κί-
νητρο εξαγωγών είναι η ευκαιρία επέκτασης.

Η αδύναμη σχετικά εξαγωγική συμπερι-
φορά των ΜμΕ δείχνει ότι η σημαντική βελ-
τίωση της ανταγωνιστικότητας σε όρους κό-
στους που επιτεύχθηκε από τη μείωση του κό-
στους εργασίας κατά 50% την τελευταία πε -
νταετία, δεν αρκεί για να αναδειχθούν οι εξα-
γωγές σε κινητήρια δύναμη της ανάκαμψης.
Συγκεκριμένα, οι ΜμΕ δηλώνουν ότι για να με-
ταφραστεί η βελτίωση ανταγωνιστικότητας κό-
στους σε αύξηση των εξαγωγών, απαιτείται να
αρθούν σημαντικές διαρθρωτικές αδυναμίες
κυρίως σε όρους (i) θεσμικών αγκυλώσεων με
βασικότερες την υψηλή γραφειοκρατία και τις
δυσλειτουργίες των τελωνείων, (ii) χαμηλής
πρόσβασης σε ειδικές χρηματοδοτήσεις εξα-
γωγών (όπως προχρηματοδότηση παραγγε-
λιών και παροχή εγγυοδοσίας για τη διενέργεια
εμπορικών συναλλαγών) και (iii) αδυναμιών
στο δίκτυο προώθησης και στις υποδομές με-
ταφορών.

Το στοίχημα της εξωστρέφειας

NEWS

Α ύξηση της τάξεως του 3,2% σημείωσαν
το 2013 οι επενδύσεις των ασφαλιστι-
κών εταιριών στην ευρωπαϊκή οικονο-

μία, σύμφωνα με την Insurance Europe. Τα στοι-
χεία, έως την 31 Δεκεμβρίου 2013, δείχνουν ότι
η ευρωπαϊκή ασφαλιστική βιομηχανία είχε πάνω
από 8,5 τρισ. ευρώ περιουσιακά στοιχεία υπό
διαχείριση, καταγράφοντας σε σχέση με το προ-
ηγούμενο έτος αύξηση σε σταθερές συναλλαγ-
ματικές ισοτιμίες.

«Οι ασφαλιστές», σχολίασε η Michaela
Koller, γενική διευθύντρια της Insurance Eu-
rope, «συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην
ανάπτυξη και τη σταθερότητα της ευρωπαϊκής
οικονομίας μέσω των μακροπρόθεσμων επεν-
δύσεων, οι οποίες ανέρχονται στο 60% του ευ-

ρωπαϊκού ΑΕΠ. Ο ρόλος τους, ωστόσο, απει-
λείται. Γιατί παρά το γεγονός ότι η ασφαλιστική
βιομηχανία βλέπει θετικά τη μετάβαση σε ένα
νέο κανονιστικό καθεστώς και αναγνωρίζει ότι
η τελική έκδοση του Solvency II βελτιώθηκε
για να αποφευχθεί η ύπαρξη αρνητικών επι-
πτώσεων στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις,
υπάρχουν σημεία της οδηγίας και ζητήματα
εφαρμογής που απαιτούν από τις ασφαλιστικές
εταιρίες να διατηρούν δυσανάλογα υψηλά
ποσά κεφαλαίων έναντι των μακροπρόθεσμων
επενδύσεών τους. Αυτό θα καταστήσει πιο κο-
στοβόρα για τις ασφαλιστικές εταιρίες την
επένδυση σε μακροπρόθεσμα κρατικά και εται-
ρικά ομόλογα και θα μπορούσε να αποθαρρύ-
νει τις εταιρίες από αυτή τη διαδικασία».

Τ α αρμόδια τμήματα απάτης των
ασφαλιστικών εταιριών στη

Βρετανία εντοπίζουν κάθε εβδο-
μάδα περισσότερες από 3.500 αι-
τήσεις για αποζημιώσεις στον
Κλάδο Αυτοκινήτου, οι οποίες πε-
ριέχουν ψευδή στοιχεία. Με βάση
τα στοιχεία της Ένωσης Βρετα-
νών Ασφαλιστών, πέρυσι, περισ-
σότεροι από 180.000 ασφαλισμέ-
νοι επιχείρησαν να λάβουν απο-
ζημίωση παραποιώντας στοιχεία.
Σύμφωνα με υπολογισμούς οι α -
πάτες που δεν έχουν καταφέρει οι
εταιρίες να εντοπίσουν κοστίζουν
στην ασφαλιστική αγορά περί τα 2
δισ. λίρες σε ετήσια βάση. 

Το κόστος 
της απάτης

Οι ασφαλισμένες απώλειες από καταστροφικά φυσικά φαινόμενα το πρώτο εξάμηνο
του 2014 ανήλθαν σε 22 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Impact Forecasting της Aon
Benfield. Ωστόσο, πλέον του 50% των συνολικών ζημιών που υπέστησαν κοινωνίες

και επιχειρήσεις ήταν ανασφάλιστες, αφού η συνολική οικονομική απώλεια έφτασε τα 54
δισ. δολάρια. Υπενθυμίζεται ότι το 2013 από τα περίπου 95 δισ. δολάρια οικονομικές ζημίες,
μόνο τα 27 δισ. δολάρια ήταν ασφαλισμένα. Περίπου το 55% των ασφαλισμένων ζημιών
σημειώθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 23% στην Ευρώπη, και το 19% στην Ασία.

Απώλειες από φυσικά φαινόμενα

Άνοδος στις επενδύσεις
των ασφαλιστικών εταιριών



Ε πιπλέον κάλυψη για ιατροφαρμακευ-
τική περίθαλψη αναζητούν στην ιδιω-
τική ασφάλιση δύο στους πέντε Έλλη-

νες, είτε πρόκειται για πλήρες «πακέτο» υπη-
ρεσιών είτε για περιορισμένες παροχές (π.χ.
τσεκ απ), όπως προκύπτει από πανελλαδική
έρευνα για την υγεία. Η έρευνα διενεργήθηκε
σε δείγμα 1.285 ατόμων το διάστημα από 8
έως 12 Σεπτεμβρίου 2014 από την ΚΑΠΑ Re-
search, υπό την επιστημονική επιμέλεια του
Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Υγείας (Γ. Κυριόπουλος, Δ.
Ζάβρας, Ελευθ. Καραμπλή, Βασιλική Τσιά -
ντου) για λογαριασμό του Ελληνοαμερικανι-
κού Επιμελητηρίου.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα τελευταία
δύο χρόνια, το ποσοστό των Ελλήνων που

επιλέγει ιδιωτική ασφάλιση υγείας έχει αυ-
ξηθεί κατά 60% και συγκεκριμένα από 23,8%
που ήταν το 2012 έφτασε το 2014 σε 38,7%.
Αλλωστε, τρεις στους πέντε πολίτες δηλώ-
νουν καθόλου ή λίγο ικανοποιημένοι από τον
ΕΟΠΥΥ, στάση που μπορεί να αποδοθεί εν μέ-
ρει και στο ότι, ανεξάρτητα από την ασφαλι-
στική τους κάλυψη, το τελευταίο εξάμηνο
πλήρωσαν από τη τσέπη τους κατά μέσον όρο
265,15 ευρώ για υπηρεσίες πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας.

Στην ερώτηση, «καλύπτεσθε εσείς προ-
σωπικά, από κάποια ιδιωτική ασφάλεια ως
προς τη νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη;», το 21,8% δήλωσε ότι έχει μερική
κάλυψη με κάποιες παροχές και το 16,9% ότι
έχει πλήρη κάλυψη. Τα ποσοστά αυτά είναι

σαφώς αυξημένα σε σχέση με το 2012, όταν
σε αντίστοιχη πανελλαδική έρευνα, μερική κά-
λυψη από ιδιωτική ασφάλεια δήλωνε το 8,9%
και πλήρη κάλυψη το 14,9%.

Ανεξάρτητα από την ασφαλιστική τους
κάλυψη, οι συμμετέχοντες στην έρευνα το τε-
λευταίο εξάμηνο πλήρωσαν από τη τσέπη
τους κατά μέσον όρο 265,15 ευρώ για πρω-
τοβάθμια φροντίδα υγείας. Η μεγαλύτερη
ιδιωτική δαπάνη αφορά στα φάρμακα, για τα
οποία πλήρωσαν 103,35 ευρώ κατά μέσον
όρο. Ακολουθούν οι επισκέψεις σε γιατρούς
-εκτός οδοντιάτρων- που κόστισαν στους
συμμετέχοντες κατά μέσον όρο 74,77 ευρώ,
οι εργαστηριακές εξετάσεις (61,68 ευρώ) και
οι ιατρικές συσκευές/υγειονομικό υλικό
(25,35 ευρώ). 

2 στους 5  Έλληνες στρέφονται 
στην ιδιωτική ασφάλιση

Η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη μει-
ώθηκε κατά 2,2 δισ. ευρώ την πε-
ρίοδο 2009-2012 και διαμορφώ-
θηκε το 2013 στα 2,37 δισ. ευρώ,

ενώ αναμένεται να μειωθεί στα 1,94 δισ. ευρώ
το 2014, σύμφωνα με μελέτη που επιμελήθηκε
το Παρατηρητήριο Οικονομικών της Υγείας του
ΙΟΒΕ με τη συνεργασία της αντίστοιχης ομάδας
εργασίας του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επι-
χειρήσεων Ελλάδας. Η κατά κεφαλήν δημόσια
φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε στα 214
ευρώ το 2013, από 456 ευρώ το 2009, ενώ οι
συντάκτες της μελέτης περιμένουν περαιτέρω
κάμψη το 2014, στα 183 ευρώ, δαπάνη που εί-
ναι κατά 36% χαμηλότερη από τον αντίστοιχο
μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.

Σε ό,τι αφορά στη νοσοκομειακή φαρμα-
κευτική δαπάνη, κατέγραψε πτώση κατά 49%
την περίοδο 2009-2013, ενώ η εξωνοσοκο-
μειακή δαπάνη και οι εργαστηριακές δαπάνες
μειώθηκαν κατά 31% με αποτέλεσμα την αύ-
ξηση της δημόσιας ενδονοσοκομειακής δαπά-
νης στο 3,4% του ΑΕΠ το 2012. «Οι συνολικές
δαπάνες υγείας, με βάση τα στοιχεία των Συ-

στημάτων Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ), εμφανί-
ζονται μειωμένες το 2012 κατά 2,4 δισ. ευρώ»,
τονίζει η μελέτη.

Το περασμένο έτος, οι συνολικές πωλήσεις
φαρμάκων υποχώρησαν κατά 11,3% συγκριτικά
με το 2012, αγγίζοντας τα 5,29 δισ. ευρώ. Μάλι-
στα, μετά την ανοδική πορεία τους έως το 2009,
το 2013 σήμανε την πτώση τους στα επίπεδα του
2005. Το 2013, από το σύνολο των πωλήσεων
φαρμάκων, το 75% διοχετεύθηκε στις φαρμακα-
ποθήκες και τα φαρμακεία, έναντι 82% κατά μέσο
όρο την περίοδο 2003-2012, ενώ το υπόλοιπο
25% προωθήθηκε στα Νοσοκομεία και φαρμα-
κεία ΕΟΠΥΥ. Στα 2,9 δισ. ευρώ ανήλθαν το 2012
οι εισαγωγές φαρμάκων, ενώ οι εξαγω-
γές διαμορφώθηκαν στα 964 εκατ. ευρώ.
«Σε σχέση με το 2011», σημειώνεται, «οι
εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων
παρουσίασαν μείωση κατά 10%, ενώ οι
εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 5% με αποτέλε-
σμα το έλλειμμα να συρρικνωθεί κατά 16%».

Η παραγωγή φαρμάκων στην Ελλάδα το
2012, σε όρους αξίας, ανήλθε στα 858 εκατ.
ευρώ, μειωμένη σε σχέση με το 2011 κατά

5,4% περίπου. Ο κλάδος εγχώριας παραγωγής
φαρμάκων παρουσιάζει αυξανόμενη συμμε-
τοχή στην εγχώρια βιομηχανική παραγωγή, ενώ
ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ η Ελλάδα κατα-
λαμβάνει υψηλή θέση, όσον αφορά το μερίδιο
της παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων
ως προς τη συνολική βιομηχανική παραγωγή.

Το 2013 απασχολούνταν συνολικά
140.000 άτομα στο χώρο της υγείας, εκ των
οποίων 13.600 άτομα, 31 ειδικοτήτων, στο
στενό πυρήνα της παραγωγής φαρμάκου. 

Υποχώρηση της φαρμακευτικής δαπάνης
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ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ

Αγαπητοί συνεργάτες 

Για την ασφαλιστική αγορά η αντιμετώπιση – εν μέσω

μεταβαλλόμενων συνθηκών – των πολλαπλών προκλήσεων

που σχετίζονται με την κεφαλαιακή επάρκεια, την κερδοφορία

και ταυτόχρονα την παροχή προσιτών αλλά αξιόπιστων

λύσεων στους πελάτες, αποτελεί σαφέστατα μονόδρομο για τη

βιώσιμη και υγιή ανάπτυξή της. 

Η Εθνική Ασφαλιστική, η οποία εγκαίρως φρόντισε να

προσαρμόσει τη στρατηγική της στις σύγχρονες απαιτήσεις,

υλοποιεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα έργα 

στον ασφαλιστικό κλάδο εν γένει, επενδύοντας 

στην αναβάθμιση των εσωτερικών της δομών.

Έχοντας ως γνώμονα την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών,

το υψηλού κόστους επενδυτικό πρόγραμμα που έχει σε εξέλιξη

στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων, αποσκοπεί 

στη μεγιστοποίηση των δεικτών αποτελεσματικότητας και στη

βελτιστοποίηση της θετικής εμπειρίας του πελάτη 

σε όλα τα σημεία επαφής του με την Εταιρία. 

Η αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών, θα

συμβάλλει στη βελτίωση των λειτουργειών, στην εξωστρέφεια

του οργανισμού και στην ανάπτυξη των πωλήσεων,

εξασφαλίζοντας έτσι για την Εταιρία ένα ακόμη συγκριτικό

πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.

Σπύρος Μαυρόγαλος






