From Analysing
the market
to Zeroing the
risks.
As a global leader in lnsurance and Asset Management,
our global knowledge and local expertise provides financial
solutions, whatever your needs, wherever you are.

ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΟΝΟΣ

Σε έναν κόσμο γεμάτο ανασφάλεια νιώθεις σιγουριά.
Γιατί ξέρεις όu κάθε στιγμή έχεις σm διάθεσή σου
μια μοναδΙΚή υποδομή
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3 ιδιόκτητες κλιV1Κές και 1 σύγχρονο πολυϊατρείο
17 ιδιόκτητα ασθενοφόρα
3 ελικόπτερα και 1 υyειονομκό αεροπλάνο
Συνεργάτες ιατρούς όλων των ειδικοτήτων
Εξειδικευμένο νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό
24ωρη Γραμμή Υγείας 1010
280 οχήματα οδικής βοήθειας
140 σταθμούς οδικής βοήθειας πανελλαδικά
24ωρη Γραμμή Οδικής Εξυπηρέτησης 1168

Το πιο εκτεταμένο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων και
128 Γραφεία Πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα

Γιατί ξέρεις όu έχεις όλες υς επιλογές για να είσαι
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Ασφάλειες Ζωής και Προγράμματα Υγείας
Ασφάλεια Εισοδήματος και Προγράμματα Σύνταξης
Προγράμματα γενικής αποταμiευσης και χρηματοδότησης
σπουδών για τα παιδιά
Προγράμματα Επένδυσης και Αμοιβαία Κεφάλαια
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Προγράμματα Ιατρικής και Οδικής Βοήθειας
Ασφάλιση Ανθρώπινου Δυναμικού, Risk Management,

•

μεταφορών και οικονομικών απωλειών για τις επιχειρήσεις
Χρηματοδοτικές λύσεις για κάθε σας ανάγκη

Ασφάλιση Αυτοκινήτου, Κατοικίας, Σκαφών

ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων, αστικής ευθύνης,

www.allianz.gr
φ INTERAMERICAN
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EUREKO

Ό,τ~ κ1 αν χρε1αστεis,

θα εiμαστε πάντα εδώ γ1α να σου δiνουμε ασφάλε1α
Όταν θέλε1s να προχωρnσε1s, όταν χρε1άζεσα1 Βοnθε1α, όταν ονεφεύεσα1,

όταν τολμάs, εfμαστε δfπλα σου.

με πάνω από

1 εκατομμύρ10

60

χρόν10 τώρα, γ1α

πελάτεs, σε

5

4 γεν1έs,

χώρεs, εf μαστε εδώ.

Μ1α ασφαλ~στ~κn παφf α που ξέρε~ να στnρfζε1 τn ζωn .

□ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ
Για καλό και για κακό
Λ . Κnφ1σίαs

62, 151 25 Μαρούσ1 • Τnλ. : 210 6198960, Fax: 210 6176165 • www.aspis.gr
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Δημιουργήστε το Κεφάλαιο της ζωής σος.
Επ ι λέξτε το Πρόγpομμο Δnμ ι οuργίος Κεφολο ίοu που σος ταιρ ι άζει περισσότερο:

• Με ευέλικτες μηνιοίες ή εφάπαξ καταβολές ανάλογα με τις δυνατότητές σος
• Με τη σιγουριά του εγγυημένου κεφολαίοu στη λήξη και δuνοτότητa επιπλέον αποδόσεων
• Με είσπραξη του κεφαλαίου ως εφάπαξ ή ως μηνιαίο εισόδημα .
Η επιλογή είναι δική σας!

ΝΑ
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Ασφσλιστικ~

τετράγωνα αυyά
σε στροyyυλές αυyοβήκες

όμως είναι ίδιο πάντα, γίνεται χρόνια, δεν εJναι διαφορετικό,

n συνταγή τού

ακολουθεί τn φύσn και τις εποχές: άνοιξn, καλοκαίρι, φθινό

σκεφθεiτε διαφορετικά απ ' όλους αυτούς που πάνε να αλλά

πωρο , χειμώνας κ.ο . κ.

ξουν αυτό που εiμαστε σαν άνθρωποι ... Στπριχθείτε καλά στn

Η μακρόχρονn εμπειρία μου με nλnpoφopεi ότι οι ευχαρι

γn, κρατήστε τnν κάτω απ ' τα πόδια σας και όλα όσα είναι ευ

στnμένοι στn ζωή ζουν φυσιολογ1κά, ανθρώπινα , ζώντας αυ

τελέστερα, γήινα, τnς εnιβίωσπς, τnς ανάγκnς. θυμnθεiτε και

τό που εJναι. Χαiρονται αυτό που είναι, ζουν τnν κάθε στιγμή,

ζήστε με τα δυνατά σας σnμεiα του άνω μέρους σας, που δn

έχουν τάξn κα1 1σορροnία κα1 δεν ακολουθούν τα «στερεότυ

λώνουν τnν ατομικότnτά σας, τις επιθυμίες σας , τα συναι

πα » που φτιάχνουν κάπο101 αnοτυχnμένοι, δήθεν δυναμ1κοί,

σθήματα, τις λειτουργίες σας και δεν υπαγορεύονται από φυ

δήθεν ριζοσπάστες. Η ανθρώπινπ ιστορiα είναι γεμάτπ αντι

σικές ανάγκες αλλά από θεϊκά χαρiσματα, από το ΑΥΤΟΣ και

γραφές και επαναλήψεις και από «σκέψου δ1αφορετικά» γ1 '

όχι το ΜΛΟΣ, από τnν εναρκτήριο μονάδα που προσδιορίζει

αυτούς που δεν γνωρίζουν 1στορία ... και δεν διάβασαν ότ1 με

το Α και το

σπμαίνει μόνος. «Ωόν, εκ του

μπας κόσμος κατά τους Ορφικούς προήλθε από το αρχικόν

ρόλο του, κλάψτε όπως κλαίτε, γελάστε όπως γελάτε, ερω

ωόν, « ο μεν γαρ εστί ρίζωμα των πάντων (Τίμαιος, Πλάτων) .

τευτείτε όπως ξέρετε εσείς, βοnθήστε όπως εσείς μπορείτε,

Κάπο1οι εn~στήμονες λένε περίπου ότ1 το σύμπαν όλο ήταν

περπατήστε όπως περπατάτε, τραγουδήστε με τn φωνή σας,

συμπυκνωμένο σε μ1α « σταγόνα » -άτομο που προ

αγκαλ1άστε όσο χωρά

σας. Και στις δουλειές σας

κατομμυρiων ετών εξερράγn και δnμ1ούργnσε ουράν1α σώ

διαφορετικοJ και να πρωτοτυπήσουν, κάνουν τn ζωή τους και τn δική μας δύσκολn ... Αυτό συμβαίνει πα

κάντε σωστά αυτά τα απλά , γιατί τα πολλά σωστά κάνουν τn

ματα κ . λn. κ.λn .- ίσως να εiνα1 έτσι ... Το όμικρον του αλφα

ντού, σ' όλους τους τομείς. Στις δουλειές, στnν τέχνn, στις σχέσεις. Εκεί με το ζόρι θέλουν να τετραγω

διαφορά ... και δίνουν πόντους. Αν είστε ασφαλ1στές, χαμο

βήτου μας σnματοδοτούσε ένα κλειστό χώρο κα1 δύο όμικρον

νίσουν τα αυγά, τα καρπούζια, τα στρογγυλά ... θέλουν να πάνε κόντρα στn φύσn, στnν αποστολή τους,

γελάστε στους συνανθρώπους σας, κάντε φiλους, επισκε

έκαναν το Ω, που έδειχνε ευρύτερο χώρο κα1 ήταν ω-μέγα, Ο

στο ρόλο τους, στο σχήμα τους, στο

φθείτε συγγενείς στα χωριά σας και στις nόλε1ς που γεννπ

μεγάλο .. ! Έτσ1 το ωόν είναι από το ώια=άκρπ, τnν εσχατ1ά , το

θήκατε, πnγαίνετε στις εκκλnσίες των αγίων του καλοκαιρι

τέλος του κόσμου! Τα αυγά του Πάσχα συμβολiζουν τον Χρ1-

Άποψή μας είναι ότι όλα αυτά τα παθαίνουν επειδή δεν βρήκαν «άκpn » και σκοπό στnν ύπαρξή τους και

ού, χορέψτε στα nανnγύρια, δεiξτε συμπόνοια και κατανόn

στό, που ήταν

έμπλεξαν στο δρόμο .... Δεν ξέρουν τον προορισμό τους, δεν γνωρJζουν από πού ήρθαν, δεν ξέρουν πού

σn, « αγαπήστε τον πλnσίον ως σεαυτόν » , τιμήστε τους γονείς

πάρχει ζωή. Ο Χριστός όμως εiναι κα1

πάνε και ούτε μια πυξίδα ή ένας οδοδεJκτnς δεν υπάρχει να τους κατευθύνει .. ..

σας, δείξτε κατανόnσπ στους γύρω και τα nα1διά σας , κάντε

ων, το Α και Ω! Ας βρούμε κι εμεiς τnν Αρχή και μ1α « άκpn »

Έτσι είναι λογικό να μnν 1κανοnοιούντα1 κα1 να εnιζnτούν το κάτι άλλο , το δ1αφορετικό ... «Σκέψου δια

εξεύρεσn πελατών, κλεiστε ραντεβού αξιοπρεπή, μιλήστε α

τπς ζωής μας . Δ1αφορετικά θα ψάχνουμε τετράγωνα αυγά για

φορετ1κά » εJναι ένα σύνθnμα εποχής ... Δ1αφορετ1κά ως προς τι, ως προς ποιους, ως προς τα πού .. . Και

πλά, πεJτε πόσο χρήσιμοι είστε, μ1λήστε τα βασικά για τn

στρογγυλές αυγοθήκες ... Η Ελλάδα ως χώρα κα1 ως έννοια

μετά τα δ1αφορετ1κά, δ10φορετ1κά στα διαφορετ1κά; Μέχρ1 πού πάει στο χρόνο ; Και ο χρόνος πάει δ10-

σnουδα1ότnτα τnς δουλειάς σας ...

έχε~ τις απαντήσεις γ1α όλα! Ανακαλύψτε τnν!

Οι άνθρωποι γύρω μας πολλές φορές τα απλά τα κάνουν δύσκολα . Στnν προσπάθειά τους να γίνουν
Σπύρου,

DNA τους .. ..

Αραδιάζουν ένα σωρό προφάσεις να δικαιολογήσουν

τnν παρέκκλισή τους ... και να τον παντρευτούν!

φορετ1κά, πόσο μπροστά κα1 πόσο πfσω;

Έτσι έχουμε πρόοδο, λένε κάποιο~ . Πρόοδο ως προς τ1 ; Ποιο το μέτρο σύγκρισnς; Κα1 όταν 1κανοnοι
nθεf το « ανικανοnοίnτο », τι διαφορετικό να σκεφθούμε; Ίσως το απλό εfναι ότι όλοι μας είμαστε διαφο

n αγκαλιά

Κυρίως μπν ακούτε αυτούς που δεν έκαναν ποτέ πώλnσn

στn ζωή τους ή δεν έχουν έργο να δείξουν. Η δουλε1ά

n.x. του

ασφαλ1στή, με μ1α γραμμή, είναι μια ιδέα απλή, είνα1 ένα συμ 

ρετ1κοί και καλά είμαστε όπως είμαστε! Κάποιοι όμως θέλουν να μας κάνουν fσους εν ονόματι ισότnτας

βόλα10 που δίνει χρήματα σε κάποιον σε ώρα ανάγκnς γ1α να

κα1 σεβασμού τnς δ1αφορετ1κότnτας. Κάnο1οι άλλοι θέλουν να αλλάξουν όλους τους δ1αφορετικούς ...

τα βγάλε~ πέρα. Η αnάντnσn σ' όλες τις αντιρρήσε1ς είναι κ1

Στnν καθnμερινότnτα είμαστε διαφορετικοJ, το λένε και οι ταυτότnτες των δακτυλικών αποτυπωμάτων ,

αυτή απλή. Αν δεν μπορεiς μόνος σου να αντιμετωπίσεις το

με διαφορετικά μάτια, μαλλ1ά, ύψος, βάρος, χέρια, σωματότυnο, φερσίματα, φωνές, συ-

κόστος που φέρνει μια ζnμιά στnν περιουσiα σου, ένας θάνα

μπεριφορές. Μια «εξυπνάδα » εJναι να δεχθούμε αυτή τnν ανθρώnινn κατάστασn και

τος, μια avannpίa, μια εισαγωγή σε νοσοκομεiο, σε σένα κω

να αγαπήσουμε αυτό που είνω ο καθένας ... Δεν χρειάζονται καλούπ1α, αντJ

αυτούς που αγαπάς, τότε χρε1άζεσα1 μια ασφάλε1α. Τα πολλά

γραφα, φωτοτυπJες και αντιγραφές.
Βέβαια υπάρχουν κάποιες « μόδες » ορισμένnς λήξεως,

λόγω , οι «περικοκλάδες », τα επιχειρήματα ,
nonoίnσn , τα «τρ ι κ » και

01

01

μέθοδο~,

n τu

συνταγές επιτυχίας και nώλπσnς

που ταλαιπωρούν κα1 κάνουν ακόμα και τnν Κακό Σα

των « στιλιζαρ~σμένων » επαγγελματιών είναι «τετράγωνες αυ

νέλ να λέει ότι «γ1α να είσα1 στn μόδα πρέπε1 να είσαι

γοθήκες » για στρογγυλά αυγά ...

αλλαγής μέσα στn φύσn

«Δεν υπάρχε1 πιο ωραiο απ ' το χαριτωμένο άνθρωπο » έλε

κι αυτή που κινεJ τις δυνάμεις για ανανέωσn. Αυτό

γαν οι αρχαίο~ ... Δείξτε το αυτό με αnλότnτα και σύνεσn. Να1 ,

ντεμοντέ » ... Είνα1

ΝΑ

πολλά για τnν ύπαρξή μας. Ωόν ετυμολογικά προέρχεται από

μπορείτε, αφήστε τον εαυτό σας να παίζει το μοναδικό επί γπς

αυγό στη φύση ...

r

2008 να
Mnv α

γωνιάτε να αντιγράψετε κάnο1ους άλλους ... Κάντε αυτό που

α υγοθήκες , άλλωστε δεν υπάρχουν, όπως δεν υπάρχουν και τεράγωνα

Εκδότης του «ΝΑΙ»

Αγαπnτοί φίλοι , εύχομαι αυτό το καλοκαίρ1 του

το ώια που σnμαίνει άκρn, εσχατιά . Σχετικό με το οίος, που

αυγό μπαίνει σε μια στρογγυλή αυγοθήκη. Δεν στέκεται σε τετράγωνες

Βαγγέλης

όπου Α= 1=άνθρωπος! Να εiστε ο εαυτός σας!

σας βρει ήρεμους, ανθρώn1νους στους ρόλους σας.

αυγό . Αυτό είναι: ένα αυγό είναι στρογγυλό , δεν είναι τετράγωνο . Και το

Γράφει ο

1,

ΥΓ. Με τπν ευκαιρiα να πούμε ότι το αυγό έχε~ να μας πει

ρικά καινούρια είναι πολύ παλιά ...

Μερικές φορές τα πράγματα είναι πολύ απλά και στρογγυλά όπως ένα

« σκέψου δ~αφορετικά » ευτυχώς μας ταιριάζει:

n δύναμn

«n ζωή

oiov ότι

μόνον τίκτεται ». Ο σύ

20

δ1σε

εν τάφω » , όπως εντός του αυγού υ

n Αρχή

του κόσμου , ο

Το νέο ιδιόκτητο κτίριο όπου στεγάζονται τα κεντρικά

yροφεία της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ Α-ΑΣΦΑΑΕΙΑΙ
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ΕλλΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Πανηγύρι είναι γενικός εορτασμός θρησκευτικής εορτής. Είναι κοι διασκέδαση ,

ξεφάντωμα . Είναι συγκέντρωση πλήθους γιο κοινό εορτασμό στην επέτειο
αγ ίου ή κοι το μετά το θρησκευτικό εορτασμό συμπόσιο κοι χορός .

Ο Βαγγέλnς Περn1ν1άδnς μαζί με κορυφα1ες nροσωn1κότnτες όnως

01

Τσ1τσάνnς, Αγγελόπουλος, Δ1ονυσίου κ . ά .

ΕΠΠnνικά κοΠ οκοιριο
Ι

~

των πανηγυ ιων
Γράφει ο Ευάγγελοs Γ. Σπύρου

δεικτικό . Πανnγuρικός εfναι ο λόγος που εκφωνεfται σε

κάθε πόλn, χωριό, σε κάθε ναό και ξωκλfισι σε κάθε γωνιά

γιορτfι fι τελετfι. Πανnγuρiζω σnμαfνει εκδnλώνω τn χαρά

τnς Ελλάδος.

μου για κάτι.

Μεγάλα nανnγύρια γfνονται ακόμα στους ναούς τnς Αγfας

Πανnγύρια γfνονται σfιμερα σ' όλn τnν Ελλάδα, όλο το

Τριάδος, του Αγfου Πνεύματος και τnν Πεντnκοστfι, στις

6

χρόνο , κuρfως όμως το καλοκαίρι. Οι Άγιοι του καλοκαιρι-

Αυγούστου του Σωτfιρος, των Αγfων Αποστόλων, του Πέτρου

ού έχουν τnν τιμnτικfι τους, με πρώτα τα πανnγύρια τα α-

κα1 Παύλου , των Αγfων Αναργύρων, τnς Αγfας Κυριακfις, τnς

φιερωμένα στnν Παναγfα το Δεκαπενταύγουστο . Ειδικότε-

Αγiας Μαρfνας, του Άι-Λια, τnς

ρα οι εuσεβεiς Έλλnνες του Πόντου κρατούσαν νnστεiα
και γιόρταζαν τn γιορτfι τnς Παναγίας. Προτιμούσαν να
τελούν τους αρραβώνες, τους γάμους και τα βαnτfσι α
τnν nμέρα τnς γιορτfις Τnς από τον 4ο αιώνα, όταν στο

όρος Μελά τnς Τ ραnεζούντας ιδρύθnκε τnς Παναγίας
Σοuμελά το Μοναστfιρι από τους μοναχούς Βαρνάβα και

Τα nανnγύρια fιταν γνωστά στους αρχαfους Έλλnνες.

τα Ίσθμια και τα Νέμεα. Και σε άλλες χώρες fιταν

Σωφρόν10, που βρfικαν εκεf τnν εικόνα τnς Παναγfας, ζω

Στα αρχαfα nανnγύρια εκτός από τους αθλnτικούς

γνωστά nανnγύρια, όπως τnς Τυρ στnν Ινδiα και τnς

γραφισμένn από τον Εuαγγελιστfι Λοuκά, μετά από όνει

αγώνες οργανώνονταν χοροf, ευωχfες και μουσικές

Καμπούλ στο Αφγανιστάν. Στnν Ευρώnn έχουμε nα

πομπές σ ' όλες σχεδόν τις πόλεις τnς Ελλάδος, για να

νnγύρια στnν Kaμnavfa τnς Γαλλiας. Τα πανnγύρια

τιμnθούν τοπικές θεότnτες. Πολλές φορές fιταν α

διακρfνονται σε ζωοnανnγύρια κα1 εμnοροnανnγύρια.

φορμfι και για αγοραnωλnσίες προϊόντων και ζώων,

Στnν επαρχία Επιδαύρου υπάρχει πεδινός οικισμός

όπως και σfιμερα. Στn Σπάρτn δ1όριζαν κα ι ει δικούς

Πανnγuρfστρα.

άρχοντες, τους πανnγυριάρχες. Ονομαστά nανnγύρια

12
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Πανnγυρικός εfναι αυτός που αναφέρεται στο nανn

(9 n-

γύρι fι ανfικει στο nανnγύρι fι γfνεται γ1α τον εορτασμό,

μέρες). Πανελλfινια φfιμn εfχαν τα Ολύμπ ι α, τα Πύ θ ια,

ο εορταστικός. Πανnγυρικό λέμε και το λαμπρό εn1-

fιταν τα Παναθfιναια

(9

nμέρες) και τα Κάρνεια

ρο που είδαν και εν συνεχεfα στο σnμεiο « στου Μελά

Μελά » έχτισαν εκκλnσούλα. Το

1931

-

σου

με ενέργε1ες του

Ελευθερίου Βενιζέλου ο Αμβρόσιος Σουμελιώτnς μετέφερε

τα ιερά κειμfιλια τnς μονfις στnν Ελλάδα, μετά τον ξεριζω
μό των Ελλfινων από τους Τούρκους, και από το

1951

εί

ναι στο χωριό Καστανιά του Βερμiου, αποτελώντας κέντρο
του Ποντιακού Ελλnνισμού.

Μεγάλες εορτές γfνονται στnν Τ fινο και στnν Πάρο και σε

iliιl

13

31

στnν Άρτnς,

ας-Ναούσnς,

42

6 στn

στn Μnτρόnολn Απ1κnς ,
Γλυφάδας,

36 στn

19 στn

Βεροί

Γόρτυνος κα1 Μεγα

λοnόλεως,

9 στn Γουμέν1σσας - Πολυκάστρου, 19 στn Γρε 
βενών, 47 στn Γυθείου κα1 Οπύλου, 24 στn Δnμnτρ1άδος,
20 στnν Ορεστ1άδος-Δ1δυμοτείχου, 20 στn Δράμας, 33
στnν Πωγων1ανnς κα1 Κονfτσnς, 18 στnν Εδέσσnς-Πέλλnς,
11 στnν Ελασσόνος, 6 στnν Ελευθεροnόλεως, 15 στn Ζα
κύνθου, 16 στn Ζ1χνών-Νευροκοnίου, 36 στnν Ηλείας, 61
στn θεσσαλ1ώτ1δος, 14 στn θεσσαλονίκnς, 27 στn θnβών
Λεβαδείας, 11 στn θnρας-Αμοργού, 10 στnν Ιερ1σσού
Αγfου Όρους, 70 στnν Ιωαννίνων, 7 στnν Κα1σαρ1ανnς, 26

nou

ελλnν1κά καλοκαίρ1α, με τα nανnγύρ1α κα1
τα δnμοτ~κά τραγούδ1α κάτω από σκ1ερά

ΣΤΟ

ΣΕΒΝΤ

ταρ1ασμένες πλατείες των εξωκλnσ1ών.
Εκεί σnρώχνοντα1

no1a θύμnσn θα nρω

τοβγεl να nε1 μ1α 1στορία, τότε που τρέ

χαμε στα nανnγύρ1α να μεταλάβουμε,

βλάκ1α , nα1χνfδ1α. Έρχοντα1 γεύσε1ς ,

τnν υμνολογία, άλλα από τον τόπο προελεύσεως

έρχοντα1 ακούσματα δnμοτ1κά, κλαρί-

n ευρέσε

ι

ως ε1κόνων Τnς, άλλα από τnν ε1κονογραφία, άλλα από τ~ς

να, λαούτα, έρχοντα1 φορεσ1ές κα1 ρούχα κα1 nαnούτσ1α

1δ1ότnτες τnς Παναγίας. Μεγάλn

λουστρfν~α κ01 δίχρωμα καφέ-άσπρα των τραγουδ1στών,

n Χάρn

Τnς!

Έψαλα κ1 εγώ το «Αnόστολο1 εκ περάτων ... » κα1 το «εν τn

κα1 φωνές κα1 χρώματα κα1 χαφετούρες κα1 ανταμώματα

γεννnσε1 τnν nαρθενίαν εφύλαξας » κα1 σε ευλαβ1κές nαρα

κα1 ξενπεμένο1 κα1 ξενόφερτα nουκάμ~σα Γερμανίας νά1λον

κλnσε1ς τόλμnσα να nω το « Φως Ιλαρόν ... » κα1 το « ανοίξω

με nλατ1ά πέτα κα1 τσ1γάρα σε ταμnακέρες κα1 γραβάτες με

το στόμα μου » κα1 το « Υnεραγlα θεοτόκε σώσον nμάς » κα1

χρυσά n1αστnράκ1α κα1 λεφτά στα όργανα κ01 παραγγελίες

το «από των πολλών μου αμαρτ1ών ασθενεί το σώμα κα1

κα1 χοροί κυκλωτ~κοί κα1 εθν1κές φορεσ1ές κα1 λόγο1 nολ1-

n

11κών κα1 φωτογράφο1 κα1 φλερτ κα1 nροξεν1ά κα1 nονnρά
κοπάγματα κα1 έρωτες κ01 εnίδε1ξn κ01 κάπου κάπου « nα
ρεξnγnσε1ς » ... Μέσα από τα nανnγύρ1α αναδε1κνύετα1 κα1

έζnσα, στnν Άρτα,

στnν Απωλοακαρνανfα, στnν Απ1κ11, στnν Kpnτn, κα1 γεύ

Ελλάδα

τnκα, όπως όλο1

nανnγύρ1α

01
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nλατάν1α κα1 δένδρα στ1ς αυλές κα1 χορ

336

συμnατρ1ώτες μου , το Αντίδωρο τnς

n

nou αγωνίζετα1 , nou μάχετα1 , που προσδοκά. Στα
n Ελλάδα δεfχνε1 τnν πραμάτεια τnς με πάμπολ

λες εκδnλώσε1ς κ1 αφορμές. Με αφορμn τα naνnyύpia θα

γ1ορτnς. Άφnσα κάnο10 αγρ1ολούλουδο στnν τψώμενn ε1κόνα του Αγίου κα1 δ~ασταύρωσα τn ματ~ά μου με κάnο1α ε

' ρθουν στnν εn1φάνε1α κα1

ορτάζοντας Αγίου Παντελεnμονα. Χαφέτnσα γελαστά πρό

τοnία μας, τα έθψά μας, τα μοναδ1κά κάθε τόπου, τα xε1-

σωπα, αναnόλnσα περασμένα κα1 ακούμnnσα ελπίδες σε ι

ponofnτa γλυκά, τα άγρ1α βότανα, τα μέλ1α, τα γ1αούρτ10 , τα

λαρό αγ1οκέρ1 . Ήμουν κ1 εγώ ανάμεσα σ' αυτούς που α

τυρ1ά, τα αμυγδαλωτά , τα καλ1τσούν1α,

πευθύνονταν

Κέρκυρας, τα σμυρναί1κα τζουτζουκάκ1α, τα κοκορέτσ1α κα1

n ευχn του

nαnα-Ν1κόλα Στρατάκn «υπέρ του

στnν εσχατ1ά τnς Κρnτnς στο ξωκλnσ1 του Αγίου Μύρωνα .. .

01

ομορφ1ές του τόπου μας , τα

τα ψnτά τnς Ρούμελnς, το ρακί κα1

nερ1εστώτος λαού του αnεκδεχομένου το Μέγα Έλεος .. .»
Ο Δ. Σπύρου τραγουδά στο Δiστρατο Άρτας

n nαστπσάδα

τnς

n τσ1κουδ1ά, το ούζο τnς

Μυτ1λnνnς , το αυγοτάραχο Μεσολογγίου, το σταμναγκάθ1

nou

01 τραχανάδες κα1 01 χυλοπίτες στnν Ήnεφο κα1 τn
Θεσσαλία , 01 σφακ1ανές πίτες, n βραστn γίδα, το ξυγάλαν

του εμn1στεύτnκε ο θεός . Είδα λεβεντόκορμους Κρnτ1κούς

κα1 nλ1γούρ1, το τρfμμαν κα1 τα τσφ1χτά των Ποντίων , τα

να κουβαλάνε άρτους στο εκκλnσάκ1 τnς Παναγίας στnν

«σουτζούκ λουκούμ » στnν Ξάνθn, τnν μπουγάτσα κ.ά.

Άκουσα τον Αρτ1νό εnfσκοnο Άρτnς Ιγνάτ10 σε nανnγύρ1
τnς Αγίας Τρ1άδος Δ1στάτρου να ευλογεί τnν άμnελον

Εn1σκοn11 Ρεθύμνου και να προσκυνάνε τnν εικόνα τnς, ό

Χανίων,

An' τα nανnγύρ1α

«πέρασαν » σχεδόν

01

μ1κροί κα1 μεγά

πως ευλαβ1κά nροσέρχοντ01 εκατομμύρ1α n1στοf σε κάnο1α

λο1 καλλπέχνες μας παίζοντας δnμοτ1κά. Σχεδόν όλο1 θυ

από τ1ς

μούντα1 σε nανnγύρ1α τn Σοφία Κολλnτnρ1, τον Αλέκο Κ1 -

2.200 που υπάρχουν σ'

όλn τnν Ελλάδα καταγραμ

τσάκn , τον Κώστα Μουντάκn, τον Τάκn Καρναβά, τnν Τα

μένες στα «Δίnτυχα τnς Εκκλnσίας τnς Ελλάδος».
Εξnντα τρε1ς ναοί κα1 nαρεκκλnσ~α

Αρχ1εn1σκοn11 Αθnνών,

36

mtij

yia τnν Παναγία

στnν

στnν Απωλfα-Ακαρνανfα,

στn Μnτρόnολn Αλεξανδρουπόλεως,

14

φίες έρχοντα1 να μου θυμίσουν αυτά τα

ονόματα, άλλα προερχόμενα από το Άγ10 Όρος, άλλα από

Βρέθnκα nολλές φορές σε nανnγύρ1α σε δ1άφορες μερ1ές

τnς πατρίδας μας, κυρίως στα μέρn

Μνnμες κ01 νοσταλγίες κα1 φωτογρα

τζούρ1α, μπακλαβάδες, nαστέλ1α, σου -

Πάμπολλα κα1 τα ονόματα τnς Παναγίας. Μετρnσαμε

26 Ιουλίου κα1 του Αγίου Παντελεnμονος
(27 Ιουλίου), του Αγίου Μύρωνος (17 Αυγούστου), του Κο
σμά του Απωλού (24 Αυγούστου), του Αγίου Φανουρίου (27
Αυγούστου), του Αγίου Ιωάννου (29 Αυγούστου).

κακαταίσχυντε ... ».

να πάρουμε παγωτά , ζαχαρωτά, γλυφ1-

στnν Καλαβρύτων.

Αγίας Παρασκευnς

ψυχn ...» κα1 το «Προστασία των Χρ1στ10νών

30

12

στnν Αργολίδος,

σία Βέρα, τον Γ. Παnασ1δέρn, τον Γ. Κόρο με το β1ολί , τους

Χαλκ1άδες, τον Β. Περn1ν1άδn, τον Β. Σούκο , τον Γ. Μnτά
κn, τον Χρ1στοδουλόnουλο, τον Σολέα , τον Βασ1λόnουλο ,

15

τον Κ. Σκαφίδα, τον Μάγγα, τον Γ.

Κωνσταντίνου, τον Στ. Κάβουρα,
τον Ν. Ξυλούρn, τον Χ. Γαργανου
ράκn, τn Χ . Αλεξίου, τον

8.

Τσ1-

τσάνn, τn 81τάλn , τn Ρόζα Εσκε
νάζυ, τον Σιάτρα, τον Μnέλλο, τον
Δ. Ζάχο, τον Χ. Πανούτσο, τον
Σκορδαλό, τον Δερμιτζάκn, τους
Κονηόnουλους, τον Αβnσσυνό,
τον Φουσταλιέρn, τον Σμυρνιω
τάκn, τn Ρiτα Αματζn, τον Καζα

ντζίδn, τον Πάριο (τα θαλασσινά)
κ.ά. Χρόνnς Αnδονίδnς, Χρύσαν

θος, Άννα και Αιμ. Χατζnδάκn.
Είναι τα ίδια τραγούδια

nou

τραγουδούν στα nανnγύρια και
στους γάμους και στα κέντρα και
στις γ10ρτές. Δεν υnάρχε1 γάμος
και nανnγύρ1 χωρίς ν ' ακουστεί

Ιτιά, ο Αϊτός, ο Αμάραντος,

n

n Κα

ραγκούνα, το Πουλάκι Ξένο ,

n

Παnαλάμnραινα, τα Μελ1τζαν1ά, Να 'ταν τα νιάτα δυο φο
ρές, Σάλα Σάλα Αρτεμώνας, Ωραfα

nou 'ναι τnν αυγn,

Μαυ

ρ1δερούλα , Μαραίνουμ ' ο καϋμένος, Μανουσάκια, ο Πλά

χρόνια) θnτεία σε εμφανίσεις στα nανnγύρια. Ήταν πρώτος

Pnva κι αρρωσταίνεις, Τζουμέρκα μου nε

σε nροτiμnσn καλοκαίρια και χειμώνες. Ο ίδιος θυμάται το

τανος, Τι έχε1ς

ρnφανα, Κόκκινn nαnαρούνα, το Παπάκι, Παιδιά μ' γιατi εi

εξnς, καλοκαίρι του

στε ανάλογα, Παιδιά τnς Σαμαρίνας, Μnλο μου κόκκινο,

γουδούσε με τn Μαριάννα Χατζοπούλου: «Πάνω αnό 3.000

σου, Απόψε μαυρομάτα μου, rϊάννn

άτομα είχαν έρθει αnό τα διπλανά χωριά και κατέκλυσαν το

μου το μαντnλ1 σου, ο rϊατρός ο Νικολnς, Κοντούλα λεμο

χώρο γύρω στnν εκκλnσία . Ακόμα και πάνω στο καμnανα

ν1ά, ο nλιος βασιλεύει, Μαντnλ1 καλαματιανό, Μια μελαχρ1-

ριό είχαν ανέβει να μας δουν, να μας ακούσουν και να μας

νn, Τ' Ανδρούτσου n μάνα, Του Κίτσου n μάνα, Σε ξένο χώ

χεφοκροτnσοuν. Στα nανnγύρια

μα nερnατάς, Στnς Πάργας τον ανnφορο, Άσπρο τριαντά

αλλά κα1 γνnσια λαϊκn και 01κονομ1κn, για τnν εnoxn του

φυλλο, Κρυσταλλοβραχιωνάτn, Αργαλειός nραματευτnς,

και

Ανωγειανό μου γιασεμί, Φιλεντέμ, Όσο βαρούν τα σίδερα,

τραγούδι και λίγα χρnματα ... »

Αγγέλω κρέν'

n μάνα

Πέρα στους πέρα κάμπους (ο Μάνος Χατζιδάκις στο δίσκο

'60 ...

n διασκέδασn

nταν μαζικn

'50

Οι άνθρωποι μπορούσαν να εκτονωθούν με χορό ,

«Το nανnγύρ1 » είναι ένα θέμα

nou περιμένει τον ιστορικό

του « Πασχαλιές μέσα αnό τn νεκρn γn» έχει μια θαυμάσια

να καταγράψει τnν nολύnλεuρn εθν1κοθρnσκεuτ1κn σnμα

μελωδικn εκτέλεσn στο σκοπό του τραγουδιού) κ.ά.

σία του . Πολλά συμπεράσματα και στοιχεία θα καταγραφούν

Αυτοί

01 καλλιτέχνες των nανnγυριών nταν και 01 καλύτε

ροι Έλλnνες πρεσβευτές για τους ξενιτεμένους Έλλnνες σε

Αμερικn, Αυστραλία, Καναδά, Γερμανία ... Δnμιουργούσαν
κέφι και νοσταλγία για τnν Ελλάδα και

01 εμφανίσεις τους nn εμφάνισn των

ταν πραγματικό nανnγύρ1. Και στnν Ελλάδα

τραγουδιστών στα nανnγύρια nταν και είναι γεγονός.

01 συ

nριν

01

άνεμοι τnς λnθnς τα σκορπίσουν στnν αφάνεια ...

Η θετικn

n αρνnτικn

στάσn των ασφαλιστών έναντι των

nανnγύρεων ίσως είναι θετικn

επάγγελμα.

01

ζουν.

στάσn και για το

ασφαλιστές είναι άνθρωπο~ κο1νού ενδια

φέροντος. Η μοναξιά και

01

n αρνnτικn

n μοναχικότnτα

δεν τους ταιριά

ασφαλιστές είναι κοντά στο nλnθος των συναν

ναυλίες και τα φεστιβάλ είναι συνέχεια των nανnγυριών. Ο

θρώπων τους, τραγουδώντας και χορεύοντας και nροσευ

Βαγγέλnς Περn1ν1άδnς nταν ένας αnό τους θρύλους του

χόμενο1 στnν « υγεία » τους!

λαϊκού και δnμοτικού τραγουδ10ύ με μεγάλnς διάρκειας

16

1960 σε χωριό του Άργους όnou τρα

(50

Καλό καλοκαίρι!

Ε. Σ.

Πnγn : Δlφωνο , Πίστα , Προσωn1κ ό Αρχεlο Ε. Σπύρου, Δωδεκάνnσα Νlκ ος Κασέ ρn ς
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Ο κλάδος τπς παραγωγι'ις Η/Ε από Ανανεώσιμες Πn

γές Ενέργειας (ΑΠΕ) θεωρεiται ως ένας από τους πιο δυ

ναμικούς κλάδους τπς ελλnν1κι'ις οικονομfας. Όμως, π α
νάπτυξn του κλάδου δεν μπορεi να γfνε1 μέσα σε λfγα έτπ,
όπως φαfνετα1 να επιδιώκεται σι'ιμερα και μάλιστα με κύριο
μοχλό 11ς μεγάλες κρα11κές επιχορπγι'ισε1ς και εγγυι'ισεις.

Ούτε εiναι δυνατόν, με τα σnμερινά δεδομένα, να αVΌκατα
στι'ισουν από μόνες τους οι ΑΠΕ τπν παραγωγι'ι Η/Ε από λι

γνfτπ. Όσον αφορά 11ς ΑΠΕ, μεγάλn καθυστέρnσn σnμειώνεται
και στπν περfπτωσn των φωτοβολταϊκών (Φ /

στο ό11

8). Αυτό οφεfλετα1
n ανάπτυξn του κλάδου βασiστπκε αποκλει011κά 011ς κρα-

11κές επιχορnγι'ισεις και εγγυι'ισε1ς. Ανταγων1011κι'ι παραγωγι'ι Η /Ε

από Φ/8 με βάσn τπν 11μι'ι τπς Η/Ε που προσδιορf<'μαι από το υπο-

11μnμένο κόστος τπς ΔΕΗ ι'ιταν ουσια011κά αδύνατη. Έτσ~, το ελλnν1κό
κράτος θέσπ1σε σnμαVΌκά κfνnτρα για τους επενδυτές, αφενός με επιχο
ρι'ιγnσn των επενδύσεων κατά

25%-60% και

αφετέρου με εγγύnσn τπς 11-

μι'ις πωλι'ισεως τπς Η/Ε στο ΔΕΣΜΗΕ σε 450ευρώ/ΜWh. Ως αποτέλεσμα, μέ
χρι 11ς

18.3.2008 εiχαν

υποβλnθεi στπ Ρυθμ1011κι'ι Αρχι'ι Ενέργε1ας (ΡΑΕ)

7.947

αιτι'ισεις για αδειοδότπσπ Φ / 8 συστπμάτων συνολ1κι'ις ισχύος 3.756 MWp (Mega Watt
peak), ενώ ο προγραμμα11σμός τnς ΡΑΕ, στπν πρώτn φάσn του προγράμματος των Φ /8 προ
βλέπει τnν εγκατάστασn 1σχύος 500 MWp στπν nπειρω11κι'ι Ελλάδα και 200 MWp στα μn συν
δεδεμένα νnσιά. Το Τ εχν1κό Επιμελnτι'ιρ10 τnς Ελλάδος έχει χαρακτnρfσει το πρόγραμμα τnς ΡΑΕ ε
ξαιρΕΌκά φ1λόδοξο, αφού συνεπάγεται επιβάρυνσn του προϋπολογισμού από επιχορnγι'ισεις ύψους

1,5 δισ.

ευρώ περfπου , κα1 , επ1πλέον, αύξnσπ τnς 11μι'ις τnς Η/Ε για τον καταναλωτι'ι κατά

για να πλnρωθούν

01 εγγυnμένες 11μές στους παραγωγούς Η/Ε με Φ /8. Διαπιστώθnκε έτσι ουσια011κι'ι

αδυναμfα υλοποιι'ισεως του προγράμματος, με συνέπε1α τπν περα1τέρω καθυστέρnσn τπς εισαγωγι'ις

*

Ίσως ένας λόγος που

n ασφαλιστικn

αγορά δεν εfναι

τες ΜΕΣΩ των επιτροπών . Οι επιτροπές και οι πρόεδροi

στα ευρωπαϊκα επfπεδα εfναι και οι ελλεfψεις σε οργάνω

τους δεν πρέπει να περιπέσουν σε «φιλοπρόοδους εξω

σn και αρμοδιότnτες των επιτροπών τnς Ένωσπς μαζf με

ραϊστικούς συλλόγους » συνταξιούχων, αλλά να συνεχf

τπ στρατnγικι'ι που χαράσσει το Διοικnτικό Συμβούλιο και

σουν τις καλές προσπάθειες πιο δυνατά με αρθρογραφfες,

n Διευρυμένn Εκτελεστικι'ι Επιτροπι'ι. θέλουν τόλμn και

blogs,

φαντασfα οι nγεσfες και δεν βλέπουμε τολμnρές και με

κεφαλι'ις φορεiς όπως ο ΣΕ8, ο Δικnγορ1κός Σύλλογος,

2008 αποφασfστπκε να ανασταλεf n διαδικασiα υποβολι'ις αιτι'ισεων για
λι'ιψn άδειας nλεκτροπαραγωγι'ις από Φ /8 σταθμούς.
Σύμφωνα με τnν Κοινο11κι'ι Οδnγfα 2001 / 77 /ΕΚ n Ελλάδα έχε~ δεσμευθεf να παράγει το
20, 1%τnς συνολικι'ις Η/Ε (12,06 Twh) από ΑΠΕ και ΥΗΣ μέχρι το 2010 από 11 %(5,9 TWh)
περiπου το 2006. Ωστόσο, σύμφωνα με 11ς εκ11μι'ισεις τnς ΡΑΕ, n εγκαταστπμένn ισχύς
σε ΣΠ από ΑΠΕ θα φθάσει, τα 1.850 MW (παραγωγι'ι 4,23 TWh) το 2010, ενώ το σύ-

φαντασfα προτάσεις και παρεμβάσε1ς στnν ελλnνικι'ι κοι

ναυτικοi όμ1λοι, πανεπιστι'ιμια, εφοπλιστές, αυτοκινnτο

νολο τπς παραγωγι'ις των ΥΗΣ και από ΑΠΕ θα φτάσει περiπου στο

νωνfα.

βιομnχανfες, έμποροι, ιατρικοi σύλλογοι κ.λπ.

λικι'ις παραγωγι'ις Η/Ε το

ομιλiες, συνέδρ1α κα1 δυναμικι'ι παρουσiα σε επι

των Φ/8. Τον Μάρ110 του

15% τnς συνο-

201 Ο. θα εiναι δnλαδι'ι χαμnλότερπ από τnν υποχρέ-

Οι πρόεδροι αυτών των επιτροπών θα έπρεπε fσως να

Η κ . Μαργαρfτα Αντωνάκn ι'ιταν ώς τώρα κα1 εiναι π πιο

εfναι συχνοf πρωταγων1στές θεμάτων που ενδιαφέρουν

γλυκιά παρουσiα σε χιλιάδες εκδnλώσεις σ' όλn τnν Ελλά

λες δυνατότnτες να αναπτύξει τπν παραγωγι'ι Η/Ε από αιολικούς ΣΠ Η/Ε

τnν ελλnνικι'ι πραγματικότnτα. Δυστυχώς

δα για λογαριασμό τnς Ένωσnς και πρέπε1

από ΥΗΣ κα1 από Φ/8 συστι'ιματα. Ήδn

n

ασφαλιστικι'ι

n φωτεινι'ι

πα

παρουσfα εfναι ελάχιστn έως μnδενικι'ι. Το « ΝΑΙ » προτεf

ρουσfα τnς να πολλαπλασιασθεi με περισσότερες παρου

νει

ωσn τnς Ελλάδος με βάσn τnν ανωτέρω Οδnγfα. Γενικά, n Ελλάδα έχει μεγά-

n ΔΕΗ προωθεf επενδύσε1ς
που θα ενισχύσουν τnν παραγωγι'ι Η/Ε από ΥΗΣ κατά 631 MW έ
ως το 2013.

n nγεσfα τnς Ένωσnς να nγnθεf ενός ΕΠΑΝΑΣΧΕ

σiες καθ ' ύλnν αρμοδfων προέδρων επιτροπών ... Η πγε

ΔΙΑΣΜΟΥ των ρόλων των επιτροπών προς τα μέσα στον

σiα Δ. Κοντομπνά εfχε δεiξε1 ένα δεfγμα κινnτοποfπσnς σε

κλάδο και προς τα έξω στnν πελατεfα (υπάρχουσα κα1 υ

κάποιες εκδnλώσεις στο Ζάππειο , στο ΕΙΑΣ κ.λπ. Δεfτε τ1ς

ποψι'ιφια). Οι Έλλnνες περιμένουν προτάσεις και λύσεις.

τότε φωτογραφfες και δυναμώστε τις με νέες προσπάθει

ανοfξουν πωλι'ισε1ς, ξεφεύγοντας από τα γνωστά κα1

Οργανώσε1ς και φορεfς, ενώσε1ς, κόμματα και σύλλογοι

ες. Οι πρόεδροι Σ. Ταγκόπουλος,

τετριμμένα.

πρέπει να ενnμερωθούν κα1 να ενθαρρυνθούν για από

φnς, θ. Κοκκάλας, Κ. Παπαμ1χαλόπουλος, Δ . Παλ01ολό

κοινού προσπάθειες . Η επιτροπι'ι επ1κο1νωνiας πρέπε1

γος, Γ. Κώτσαλος,

i-

σως να επανασχεδιάσε1 κα1 αυτι'ι ρόλους και αρμοδιότn-

18

7% περfπου

Αδαμαντιάδπς,

1.

1.

1. Παυλfδπς,

Γρ. Ξουρά

8οτσαρiδπς, Π . Παπανικολάου, Ν.

Λινός, έχουν το λόγο.

Οι ασφαλιστές έχουν πολλά να κερδfσουν, αν οι σχΕΌ
κοf κλάδοι ενnμερωθούν έγκαιρα, προετοιμαστούν κα1

ALLIANZ, ΑΧΑ, ΕθΝΙΚΗ, GENERAL1,
INTERAMERICAN, AIG GREECE έχουν ι'ιδπ ξεκ1νι'ισε1
τους σχεδ1ασμούς τους. 01 ασφαλ1στές ας μπν τα πε

----------'-'............

ριμένουν όλα από τους άλλους, ας δραστπρ1οπο1nθούν.

rlM
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Στις πρώτες θέσεις

με βάσπ τα ασφάλιστρα
από αντασφαλiσεις

βρέθπκε π

Activa
lnsurance το 2007.

Πρώτn στον κλάδο
Πυρός και δεύτερn στις

Μεταφορές, κλάδους
που απαιτούν

εξειδiκευσn, τεχνογνωσiα και φερεγγυότnτα.
Εν τω μεταξύ έγινε αναβάθμισn αξιολόγnσnς

τnς

*

Αύξnσn κατά

45%

στnν υnοβολn δnλώσεων

εισοδήματος φυσικών nροσώπων μέσω

10% των

internet. Περfπου

εργαζομένων πολιτών αξιοποιεf το

internet για

τις συναλλαγές του με το υπουργεfο Οικονομικών. Πέρυσι

610.000

πολfτες υπέβαλαν δnλώσεις εισοδιΊματος

nλεκτρονικά. Οι συνολικές nλεκτρονικές συναλλαγές το

2007

έφτασαν τις

5.045.358

και οι πιστοποιnμένοι

χριΊστες nλεκτρονικών υπnρεσιών ανιΊλθαν στα

2.000.000.

Δυστυχώς

n ασφαλιστικιΊ αγορά που εκ

nροοιμfου θα ' πρεπε να nρωτοπορεf σε όλους τους τομεfς

Activa lnsurance
Fitch, που καλεi τους

σε

888+

συνεργάτες τnς να

πορευθούν « με ασφαλιΊ βιΊματα προς το

τα. ~«Για. ι,α.ς

μέλλον » μέσω μιας εταιρεiας πολλών

nλεονεκτnμάτων και που τα iδια κεφάλαιά τnς
εiχαν απόδοσn

25 ,7% και

υψnλιΊ

φερεγγυότnτα. Η σύνθεσn του χαρτοφυλακiου

τnς εiναι Ασφαλiσεις Περιουσfας

62% έναντι

23% τnς αγοράς και ασφαλfσεις
28% έναντι 60% τnς αγοράς.

αυτοκινιΊτων

Η ~στορικιΊ δ1αδρομιΊ τnς εταιρεfας ξεκινά το

στn θεσσαλονiκn , συνεχiζει από το

πλnροφορικιΊς και επικοινωνιών υστερεf και αφιΊνει

1869
1878

αναξιοποfnτn αυτι'ι τnν αγορά .. . Πολλές εταιρεfες και

εκσυγχρόνισε τnν εταιρικιΊ τnς ταυτότnτα σε

ασφαλιστές δεν έχουν ακόμα ιστοσελfδα και αρκετοf δεν

όλα τα επfπεδα .

κάνουν καθόλου χριΊσn. Και από πολλούς που έχουν
ιστοσελfδα λfγοι ενnμερώνουν με τα στοιχεfα τους ... Η
αρμόδια εnιτροπιΊ τnς Ένωσnς εfναι χωρfς πρωτοβουλfες
και χωρfς παρεμβάσεις, αφιΊνοντας το σnμαντικότερο
κομμάτι (τις πωλιΊσεις) εκτός «παιγνιδιού», σπαταλώντας

εκατομμύρια παραγωγικές ώρες και με1ώνοντας τnν
παραγωγ1κότnτα ... Ο κ.

1.

Βοτσαρfδnς, πρόεδρος εnιτροπιΊς

ΠλnροφορικιΊς, ικανό στέλεχος τnς αγοράς, έχει όλες τις

ι4Wοί~1Έ_.

από τον οiκο

*

στnν ΑθιΊνα ώς σιΊμερα, που

Υπό κατασκευιΊ εiναι

n ιστοσελiδα

τnς

« ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ » . Δυστυχώς πολλές

εταιρεiες δεν φροντiζουν όσο επιτάσσουν

01

καιροi τnς πλnροφορικιΊς τnν επικοινωνiα τους
με τους πελάτες και το κοινό.

*

Στα νέα τnς εταιρεiας

χρόνος σταμάτnσε στις

Groupama - Φοiνιξ
22.12 .2006 ... Η

δυνατότnτες να nγnθεf μιας προσπάθειας εκσυγχρονισμού

αγορά και εμεiς περιμένουμε σύντομα τn

των πωλιΊσεων μέσω χριΊσnς τnς πλnροφορικιΊς. θα τον

δnμιουργικιΊ παρουσfα αυτιΊς τn ς εταιρεiας .. .

ευγνωμονούν όλοι.

Αργεf πολύ

αρχiσει

n εμφάνισιΊ τnς ... εκτός
από ... μnδενικιΊ βάσn.

ο

και θέλει ν '

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ το ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ

ιrrnν' ε-nι~ο•

*

Όλα άρχισαν με τn διάσπαση τnς εται

ρεiας ΑΤ&Τ τnν

Ιανουαρfου

ln

1984,

κατόπιν δικαστικής αποφάσεως
κέρδισε

n κυβέρνnσn

των ΗΠΑ και

που

n ο

ποfα διαπiστωνε παράνομες μονοπωλια
κές πρακτικές τnς εταιρείας αυτnς σε

πολλα επiπεδα. Ως αποτέλεσμα

n ΑΤ& Τ

διασπάσθηκε στnν ΑΤ& Τ ποu περιορf

1.600......-----------------------,-1600
Επικοινωνιακές συνδέσεις (γραμμές αναλογικές, ISDN, κινητές . DSL
~
1_400
1400
και cable modem)
1.200
1200 ~
- Τηλεφωνικές συνδέσεις (γραμμές αναλογικές, ISDN, κινητές)
...,
1.000
1000 Ι
■ Έσοδα (αριστερός άξονας)
v
800
600

:~ ι

Επενδύσεις (αριστερός άξονας)

400

400

200

~

200

ο_..,....,.....,....,....,....,....,...,......,....,....,....,....,.....,....,....,........,,...,...,....,...,.....,....,....,.

___ ο

σθnκε μόνο στις υπεραστικές κλnσεις και
σε

32 εταιρεiες Be11 ι'1 BOC (Be11
Operating Companies). Σε αντάλλαγμα n

Πnvn:OOΣA

ΑΤ& Τ έλαβε τnν άδεια να εισέλθει δυναμικά στον τομέα τnς πλnροφορ1κnς με τnν iδρυσn τnς εταιρεfας ΑΤ& Τ

Systems . Η

Computer

εξέλ1ξn αυτn, που σnματοδοτεi επiσnς τn σύγκλ1σn των τομέων πλnροφορ1κnς κα1 τnλεπ1κοινων1ών, συνέ

βαλε στnν εντατικοποfnσn του ανταγωνισμού στnν αγορά τηλεπικοινωνιών στnν προσφορά υψηλότερες ποιότητας προϊ
όντων και υπnρεσ1ών και σε χαμηλότερες τιμές γ1α τις υπεραστ1κές τηλεφωνικές κλnσεις για τους καταναλωτές και τις
επ1χειρnσε1ς. Μετά τ1ς ΗΠΑ ανάλογες διαδ1κασiες δ1ασπάσεως των παραδοσ1ακών μονοπωλιακών εταιρε1ών κα1 ε1σα

1991 σnμειώθnκε
1992 πραγματοποι

γωγnς ανταγων1στικών συνθηκών έλαβαν χώρα κα1 σε άλλες χώρες τοu ΟΟΣΑ κα1 στnν Ελλάδα. Το

n διάσπαση του δ1πωλfου των εταιρε1ών British Telecom και Vodafone στο Ηνωμένο Βασίλε10. Το
n δ1άσπασn του 10πωνικού μονοπωλiου, ενώ τnν 1.1.1999 ανοiγει στον ανταγωνισμό, επισnμως, ο τομέας των τn

εfται
φ1οποlπ

λεπ1κο1ωνιών σε όλn τnν Ευρωπαϊκn Ένωσn (Ε.Ε. ), γεγονός που προαναγγέλλει το οριστ1κό άνο1γμα των αγορών πα

σπ δεδομέ

γκοσμiως.

νων (ομιλlας,
λέξεων-αριθ
μών-εγγράφων,

*

Ο χώρος τnς πλnροφορ1κnς επnρεάσθnκε εξίσου από

νει τα μεγαλύτερα οφέλn στον καταναλωτή με τις ίδιες

ήχων-μουσικής, ε1-

τις τεχνολογ1κές εξελfξε1ς, με τn δnμιουργfα ορ1σμένων

τις μονοπωλιακές δυνάμε1ς να παρέχουν πολλές φορές

κόνων-φωτογραφιών,

πολύ δυναμ1κών κα1 κα1νοτόμων εταιρε1ών, χωρfς όμως

προϊόντα υψηλών τεχνικών προδ1αγραφών δωρεάν. Οι

σε κάθε περiπτωσn να δnμ10υργούντα1 επί μακρόν μn α

π10 πάνω τόσε1ς έχουν σnμαντ1κές συνέπε1ες στn δ1άρ

νιών,

τnλεοπτικών

εκπο

νταγων1στικές καταστάσε1ς στις συγκεκριμένες αγορές.

θρωσn τnς αγοράς. Συγκεκρικένα, φαiνεται ότι

μπών κ . ά . ), π μετατροπή το

Η ΙΒΜ,

n Apple Computers, n lntel, n Microsoft, n

λογικές εξελfξεις από μόνες τους προωθούν τον αντα

δηλαδή σε δυαδιακά ψnφfα

Google

κα1 άλλες εταιρεiες αποτελούν χαρακτnρ1στ1κά

γωνισμό έναντι του μονοπωλfου, ευνοώντας τον κατα

(bits)

01 τεχνο

παραδείγματα τnς δυναμικnς μεταξύ των ανταγωνιστι

ναλωτn ως αποδέκτη των υπnρεσ1ών που σχετfζονται με

κών πλεονεκτημάτων που παρέχουν οι κα1νοτομίες, τnς

τις νέες τεχνολογfες.

φώνου και άλλων συσκευών, επεκτεfνεται σε όλους

εισαγωγής στnν αγορά νέων τεχνολογιών τεράστιας α

τοuς οικονομικούς και κοινωνικούς χώρους δfδοντας μlα

ξfας κα1 τnς αναπόφευκτnς, στn συνέχεια, εντάσεως του

ζουν τn δυναμικn ανάπτυξη του κλάδου των ΤΠΕ έχουν

δυναμική και σύγχρονη μορφή στnν πλnροφορfα, τnν επικοινω

ανταγων1σμού, με τnν εiσοδο στnν αγορά ανταγων1στ1-

δεiξε1 ότ1

κών προϊόντων από άλλες εταιρεiες. Σε πολλές περιπτώ

μαντ1κή στατ1 στ1κn συσχέτιση με τnν αποδοτ1κότnτα με

σεις, βέβα1α

τnν οποfα χρnσιμοποιούντα ι

νfα, τn διασκέδαση , τnν εργασiα , τn μόρφωσn . Σnμερα, βιβλιοθήκες ολό
κληρες έχουν ψnφ10ποιnθεί παγκοσμί ως και προσφέρονται
πfκειται και

n ψnφιοποί nσn πολλών

on line

στο

lnternet,

σπουδαίων Ελληνικών Βιβλιοθηκών. Επfσnς,

ενώ ε 

n ελλnνικn

και παγκόσμια ιστορlα

01

μεγάλες κα1νοτόμες εταιρεfες προσπα

Μελέτες σχετ1κά με τις επιλογές ποληικών που στnρf

n απελευ θ έρωση

τnς αγοράς παρουσ1άζει σn

01

συντελεστές τnς παραγω

θούν να δ10τnρnσουν τnν ανταγωνιστικn τους κυριαρχfα

γnς. Επιπλέον, πολλές έγκυρες μελέτες αποδεικνύουν

νικά συγγράμματα προσφέρονται nδn σε ψnφιακn μορφn , ενώ παγκοσμίου εμβέλειας βιβλιοπωλεfα λειτουργούν

και μάλ1στα, σε ορ1σμένες περιπτώσεις, με τn xpnσn α

τnν ισχuρn θετι κn σχέσn μεταξύ των επενδύσεων στις νέ

κτύου και ανταγωνiζονται τα εγχώρια. Στον ιατρικό τομέα, αρχεfα με ιστορ1κά ασθενών,

θέμηων, μn ανταγωνιστικών, πρακτ1κών. Όμως, τελ1κά ο

ες τεχνολογfες κα1 στnν ανάπτυξη γενικότερα. Έτσ1,

n παροχή 1ατρ1κών σuμβο

ρέχοντα1 σε ψnφ1ακn μορφn , ενώ στο Σύστnμα Κο1νωνικών Ασφαλίσεων ο φάκελος του κάθε ασφαλ1σμένοu και η

n α

εκδnμοκρατ1σμός των νέων τεχνολογιών αnοτελεf γεγο

νάπτυξη του κλάδου ΤΠΕ παρασύρει προς το μέλλον και

κάρτα, με τον Αρ1θμό Μnτρώου Κο1νωνι κής Ασφαλίσεως (ΑΜΚΑ) , του παρέχουν πλnρn στοιχεfα γ1α τις εισφορές

νός σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι σε οπο1αδnnοι

τον εκσυγχρον1σμό και αλλάζε1 τον τρόπο λεηουργiας

συνταξιοδοτικές και άλλες αποδοχές . Στο φορολογ1κό σύστnμα ,

τε άλλn προnγούμενn περfοδο στnν ιστορiα. Έτσι, ο α

των επιχειρnσεων σε όλους τοuς άλλους κλάδους τnς

δικτύου κα1 τα φορολογ1κά αρχεία τού κάθε φορολογουμένου εfναι ψnφιοπο1nμένα κα1 διαθέσιμα στον ασφαλισμtνο ςm

νταγωνισμός στο χώρο τnς πλnροφορικnς, μέσα και α

κονομικnς δραστnριότnτας.

τραπεζικές δοσολnψfες ,

πό τn δυναμ1κn τnς συγκλfσεως των τεχνολογιών, φέρ-

01

φορολογ1κές δnλώσε1ς υποβάλλονται σήμερα μ

01 συναλλαγές κα1 01 δ1ακυμάνσεις των τιμών των μετοχών κα1 των ομολόγων στις κεφαλαιαγορές, το

ΠnγrΊ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

«ALPHA

01-

ΒΑΝΚ »

κτηματολόγιο και το δασολόγιο, το δημοτολόγιο κα1 το πο1ν1κό μnτρώο, οι οικονομικές καταστάσε1ς επιχειρήσεων, κ.ά. εlναι σή
μερα διαθέσιμα

n πραγματοποιούντα1 on line. Τέλος , n μουσ1κή

δισκογραφfα,

n διακfνnσn

κινnματογραφ1κών ταινιών, το επάγ

γελμα του φωτογράφου έχουν αλλάξει εκ βάθρων με τnν ψnφιοποfnσn τους και τn διακfνnσή τους μέσω του

lntemet.

(Πηγή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

«ALPHA ΒΑΝΚ•)
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ΑθΗΝΑ

1,,1

Ελλnν1κή

ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ θΥΜΟΜΑΣΤΕ

Ασφαλ1στ1κή Ιστορf α

Ο Μiκnς θεοδωράκnς, ο Γ1ώργος Ζαμπέτας, μ1α λατέρνα κα1 μερ1κά περiεργα ππσ~ρiκ1α

(Αθήνα,

1961)

σε ένα μοναδ1κό κάδρο του αμερ1κανού φωτογράφου Σλψ Ααρονς
(Πnγn:

24

irwl

BHMAgazino)

Φωτογραφiα του

1950,

απε1κονiζε1 τα γραφεiα τnς

Generali

στnν Αθήνα,

οδός Σταδiου 48Α. Τnν εποχή εκεiνn
Πρακτορείο με τnν επωνυμiα

n Generali λεπουργούσε στnν Ελλάδα ως
«Assicurazioni Generali - Γεν1καf Ασφάλε1α1 Τεργέστnς».

rm

2s

ΠΟΣΟ ΣΟΒΑΡΑ ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ;

*

*

Τώρα το καλοκαlρ1 σ' όλn τnν Ελλάδα γiνοντα1 παντού

συναυλfες, θεατρ1κές παραστάσε1ς κα1 πολ1στ1κά δρώμενα με
δ1άφορες αφορμές: γιορτές αγiων, γ1ορτές κρασ1ού, γιορτές

«Αν κάθε μέρα συντρ1βόταν ένα αεροπλάνο με

λούσε σοκ. Στπ χώρα μου

350 επ1βάτες, αυτό θα προκα

350 άνθρωπο~ πεθαlνουν καθπμερινά εξαιτiας του κα

πνfσματος. Να γιατi χρειάζεται να πολεμιΊσουμε αυτόν τον επικiνδυνο ρύπο, ο ο
ποfος περιέχει χιλιάδες χπμικές ουσfες, συμπεριλαμβανο-

μένων

250 καργκινογόνων και τοξικών ουσιών » , διΊ

συλλόγων, χοροi, γ1ορτές σαρδέλλας, κ.λπ.
Εlνα1 ευκαφfα να « βγεfτε » λiγο, να πετάξετε τ1ς γραβάτες κα1 τα
«κλισέ » , να τραγουδιΊσετε, να χορέψετε, να πάτε αγκαλ1ά με
αγαπnμένα σας πρόσωπα, να π1εiτε λiγο τσiπουρο, τσ1κουδ1ά,
κρασάκ1. Π1άστε τnν αφορμιΊ να πάτε παρέα με φiλους, με

λωνε τον περασμένο Οκτώβριο στο Ευρωκοινοβούλ10 ο

συγγενεiς, με τα πα1δ1ά σας, με τους παππούδες και γιαγιάδες, με

Γερμανός χριστιανοδπμοκράτπς Καρλ Χά1ντς Φλόρεντς.

τους γονεiς σας. Αυτά θα σας μεiνουν . ΤολμιΊστε να δώσετε ένα

Το κάπνισμα σκοτώνει κάθε χρόνο
πους στπν Ε.Ε. Από αυτούς οι

650.000

80.000

ανθρώ

πεθαiνουν από

στοργικό φιλάκι στο ζαρωμένο μαγουλάκι τnς μαμάς σας,
κρατιΊστε σ' ένα χορό το αδύναμο χέρι του πατέρα σας,

παθπτικό κάπνισμα, ενώ οι έρευνες δεiχνουν ότι ένας

αγκαλιάστε έναν παλιό συγχωριανό σας, πnγαfνετε ένα παγωτό

εργαζόμενος σε μπαρ πεθαfνει κάθε εβδομάδα με τον

στον κουμπάρο σας .. . Πεiτε τους ότι τους αγαπάτε, ζnτιΊστε κι

τρόπο αυτό. ΣιΊμερα υπάρχει σαφιΊς τάσπ για περιβάλ

ένα «συγγνώμπ » σε κάποιον « σπασiκλα » , πείτε ένα αστεfο στον

λοντα χωρfς κάπνισμα σε ολόκλπρπ τπν Ευρώππ. Πολ

ψευτοσοβαρό κυρ-εισαγγελέα γεiτονα, δεiξτε λiγο κατανόnσn

λές χώρες έχουν θεσπfσει πανεθνικές απαγορεύσεις

στnν «τρελοπαντιέρα » συνάδελφο κα1 τον « αχώνευτο »

καπνiσματος. Τον Οκτώβριο το Ευρωκο1νοβούλιο υπο

προϊστάμενο. Και τι έγ1νε; Όλα εiναι ένα ψέμα, μια ανάσα ...

στιΊριξε αποφασιστικά τπν έκθεσπ του Φλόρεντς που ζn

θυμάμα1 το

τούσε «εκτεταμένα μέτρα περιορισμού του καπνfσματος

χωρ1ό του πεθερού μου με τn γυναίκα μου τn Μαρία, στον

στους δπμόσιους χώρους».

Βάμο Αποκορώνου Χανiων σε συναυλfα, Ήταν ο fϊάννnς Πάριος ,

Όλες οι χώρες τnς Ε.Ε. έχουν κάποιο εiδος ρύθμ~σnς

n Χάρ1ς

1982,

πριν

26

χρόνια, καλοκαiρ1 εfχα πάε1 στο

Αλεξiου ο Μανώλnς Μnτσιάς, ο Στ. Μπέλλος , ο Λευτέρnς Παπαδόπουλος κ.ά . Αξέχαστες στιγμές

για το κάπν~σμα, αλλά το πεδfο εφαρμογιΊς και ο χαρα

όμορφες μοναδ1κές ... Ουρές τα αμάξ1α κα1 τα αγροτικά, κόσμος πολύς, κέφ1, καλοκαiρι, ΚριΊτn ... Όταν γύρισα στnν

κτιΊρας τnς ρύθμισnς εμφανiζει μεγάλες διαφορές.

ΑθιΊνα οι «μπαταρiες » ιΊταν γεμάτες κα1 οι υποχρεώσε1ς πιο ανάλαφρες ... είχαν δfκ10 οι αρχαfοι που έλεγαν ότι πρέπει

Έρευνα του ευρωβαρόμετρου τον Μάιο του

2007, με

θέμα «στάσn των Ευρωπαfων απέναντι στο κάπνισμα»,

να χαλαρώνουμε επε1διΊ κα1 το τόξο όταν τεντώνει συνέχεια γίνεται χαλαρό και δεν πετυχαfνει σωστά το στόχο του ...

Όχ1 συνέχε1α έντασn ... Χαλαρώστε τώρα το καλοκαίρι!

διαπiστωσε σnμαντικιΊ μεfωσn τnς κατανάλωσnς σε

σχέσn με τnν προnγούμενn έρευνα του
τι

2002, μολονό

32% των Ευρωπαfων εξακολουθούν να εfναι καπνι

στές. Τα μεγαλύτερα ποσοστά βρfσκονται στnν Ελλάδα
με

42% και σε Λετονfα, Ουγγαρfα και Βουλγαρlα με

36%.

Η Σουnδlα, με

18%

έχει τους λιγότερους καπνι

στές.

Περiπου

88%

των Ευρωπαlων υπnστnρlζουν τnν α

Το τσιγάρο δεν προκαλεi θανάτους μόνο μέσω ασθενειών. Στο1χεiα από
τn-μέλn δεlχνουν ότι περ~σσότερο1 από

κα1

01

01 ωραίες δ1αφnμίσε1ς
σε ... άλλο πλανnτn, σε

που

άλλους ανθρώπους χαμογελαστούς,

κ1νnτά τους, τ' αυτοκίνητα ... Ούτε
14 κρά

2.000 θάνατο~ ετnσlως προκαλούντα~ α

πό πυρκαγιές που συνδέονται με το τσιγάρο. Η Κομ~σιόν προωθεi προτάσεις ώ
υποχρεωτικά σε όλα τα κράτπ-μέλn τnς Ε.Ε. τα τσιγάρα που σβιΊ

νουν μόνα τους.

Α

n μόλυνση

ευτυχ1σμένους, με τα δάνε1ά τους, τα

Το κάπν~σμα σκοτώνε1 και με άλλους τρόπους.

26

γίνε~ κάτ1. θα μείνε~

απευθύνοντα1

γόρευσn του καπνiσματος στα μπαρ κα1 στα εστιατόρια.

Πnγές :

μύγες κα1 κουνούπ1α ... Όμως ούτε έτσ1 θα

τερικούς χώρους εργασiας και στους εσωτερικούς δn

n απα-

Aerosol θα

γεμίσουν τα υπνοδωμάτ~α να δ1ώξουν

αλλεργίες ... κα1

τα κα1 το μετρό. Μεγάλn υποστιΊριξn έχε1 επiσnς

yivouv

Καλοκαίρ1 nρθε κα1 τα

παγόρευσπ του καπνiσματος στα γραφεiα, στους εσω

μόσιους χώρους, όπως τα αεροδρόμ1α, τα καταστιΊμα

στε να

*

www.epha.org, www.ensp.org, www.economist.com ., www.bbc.co.uk.

αρρώστ~ες, ούτε θάνατο~, ούτε δάκρυα,
ούτε πείνα, ούτε φτώχε1α, ούτε

γεράματα ... Μακάρ1 να ήταν έτσι, αλλά

καθnμερ1νότnτα άλλαξε κα1

n
τnν ... Ζωίτσα ...

Η Ζωή

Λ6οκαρη σε
διαφήμιση

AEROSOL.
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*

Σύμφωνα με τα στοιχεiα έρευνας -σε δεiγμα

6.027
ατόμων- που nραγματοnοiπσε n εταιρεiα Public lssue,
για λογαριασμό του Οργανισμού Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς, n διαφθορά, όχι μόνο αποτελεi πλπγή ανοιχτή και

* Στις 9
Ιουλiου

πλήρωσε για ζnμiες στον εξοπλι
σμό τnς ΔΕΗ στο υδροnλεκτρικό

επώδυνπ, αλλά κυρiως κοστiζει πολύ ακριβά στnν

εργοστάσιο στn Σφnκιά, που εi

ελλnνική κοινωνfα. Τα χρήματα που διακινούνται κάτω

χαν γiνει Τ ρiτn

από το τραπέζι ξεπερνούν με τους μετριοπαθέστερους

υπολογισμούς, μόνο για το

2007,

τα

613

1,2

εκατομμύρια Έλλπνες πολfτες αλλά και

733.000

νοικοκυριά έχουν εκτεθεf με τον ένα ή το άλλον τρόπο σε

φαινόμενα διαφθοράς. Περinου το

20% των ερωτnθέντων

απάντnσε καταφατικά στπν ερώτπσn περi ανταλλάγματος
στn συναλλαγή με το δnμόσιο τομέα (που ζπτήθnκε εiτε α
πό τους Ιδιους εfτε από άλλο μέλος τnς οικογένειάς τους)
και αντιστοfχως το

9%

των ερωτπθέντων ως προς τον ι 

διωτικό τομέα.

Ο τιμοκατάλογος του λαδώματος για «ευνοϊκές» διευθε
τήσεις υποθέσεων κα ι «θετική» μεταχεiρισn προσώπων
-που χειρουργούνται, ζnτούν οικοδομικές άδειες, κλεiνουν
βιβλfα σε επιχειρήσεις ή απλώς χρειάζονται δinλωμα οδή

1984
785 .835.687

μετριέται με αιώνες! » ήταν τομή -

νυμα που έστελνε αυτή

n εταιρεiα,

που από το

1886

ώς

σήμερα δiνει το επαγγελματικό παρών τnς στnν Ελλάδα . Η
ευθύνn τnς

GENERALI,

αφορούσε τον πλεκτρολογικό εξο

πλισμό. Η ζnμιά εiχε χαρακτnριστεi συμφορά για τnν Εθνι
κή οικονομiα. Πρόσφατα παρατnρούσα όσα χρήσιμα εiναι

υποθέσεις που αφορούν τον κατασκευαστικό κλάδο φθά 
νει ώς και τα

σχετfζονται

100.000 ευρώ, ενώ για ορισμένες άλλες που
με τραπεζικά ζnττ'ιματα τα 27.000 ευρώ.

Στο δnμόσιο τομέα τn μερfδα του λέοντος λαμβάνουν οι
εφορfες, θέματα των onofωv έχουν τακτοποιnθεi με ποσά
που αγγiζουν ώς και τα

20.000

ευρώ . Ακολουθούν οι πο

λεοδομiες (ώς και

13.000 ευρώ) και υnnρεσiες του υπουρ
γεfου Μεταφορών (ώς και 15.000 ευρώ) . Τα «φακελάκια»
στους γιατρούς φθάνουν ώς και 5.000 ευρώ, όσα και αυ
τά που nροορfζονται για διοικnτικά ξεμπερδέματα στο ΙΚΑ.
Τα ποσά που ζπτούντα1 στο σύνολό τους αφορούν κατά

57%

το δπμόσιο τομέα και κατά

43%

τον ιδιωτικό τομέα

(Πnγή: Δελτfο Ένωσnς Ελλnνικών Τραπεζών) .

*

Το πρώτο τρfμnνο του

2s

στn θέσn « Η συμβολή τπς

Ιδιωτικής Ασφάλισnς » και σκέφτnκα να προτεiνω σ ' αυτή

τπ θέσπ να μπουν μεγάλες αποζnμιώσεις μελών-εταιρει
ών τπς Ένωσπς για να αποτελούν τnν καλύτερn απόδειξπ

του έργου των ασφαλιστών. Ο κ. Δnμnτρiου Π. τπς

GENERALI

1933.
Tn φωτογραφiα

τπ βρήκα σ' ένα φυλ

λάδιο στο Μαρούσι όπου θα γινόταν πριν
χρόνια

(2003;)

παρουσiασn του βιβλiου

κτ'ις Ελλάδος ». Ο Αδαμάντιος (Τάκnς)

Τ ριανταφύλλπς γενντ'ιθπκε
Μαρούσι το

1911. 17

στο

ετών

nαiζει στον Γυμναστικό Σύλλογο
Αμαρουσiου.

ας nγnθεi τπς προσπάθειας.

18

ετών παiζει

στον Παναθnναϊκό και σπουδά
ζει 1ατρικτ'ι .

*

«Εκβιάζουν

αρχές Ιουλiου

01 αερnτζήδες » ήταν ο τiτλος του ΡΙΖΟΣΠΑΠΗ,
1985, αναφερόμενος στις ιδιωτικές ασφαλιστι

κές εταιρεiες, που αρνούνταν να υλοποιήσουν υπουργικές απο
φάσεις για υποχρεωτική αύξnσn του μετοχικού κεφαλαiου τους .

Στο

θέμα

αναφέρονταν

(2 / 7/ 85)

και

οι

εφnμερiδες

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΞΠΡΕΣ, ΕΣΤΙΑ, ΚΕΡΔΟΣ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ . Ζnτού

σαν κλιμακώσεις υποχρεώσεων και απειλούσαν με κλεισiματα
και « κλάματα » για το καλό των εργαζομένων. Εiκοσι τρfα χρό

*

180 χώρες

που εξετάζει

τική Οργάνωσn « Διεθνής Διαφάνεια »,

ρήφανα τnν

56n

n χώρα

n Mn

Κυβερνn

μας κατέχει πε

θέσn όσον αφορά τnν καταπολέμπσn τnς δια

φθοράς. Σε χειρότερn θέσn από τnν Ελλάδα, στnν Ευρωπαϊκή

νολο των

(62n

n μικρτ'ι

n Ρουμανiα

180 κρατών), n Βουλγαρiα (64n

(70ή θέσn στο σύ

θέσn) και

n Πολω

θέσn). Από τnν άλλn πλευρά του λόφου, χώρες όπως

Ν. Ζnλανδiα ,

n πολύ

μικρή Δανiα και

n -όχι

και τόσο

μεγάλn- Φινλανδiα εμφανiζουν τπ μικρότερn διαφθορά. Στnν
κορυφή τnς διαφθοράς βρiσκονται χώρες όπως

20

nαlζε1

στnν Εθνικτ'ι

Ελλάδος και γiνεται πρώτος σκό
ρερ. Με τον πόλεμο του
τnν Κατοχή σταματά

επανέρχεται για άλλα

'40

και

4 χρόνια και
3 χρόνια ώς

το

1947 όπου γυρiζει στο πανεπι
στήμιο (15 χρόνια μετά) να τελειώ
σει τις σπουδές που εγκατέλειψε

Άν~ιξε φαρμ_ακεiο στο Μαρούσι. Στnν nλατεiα Κασταλiας φαρμακεiο εiχε και ο πατέρας και O πρώτος α

Τα εniσnμα στοιχεiα όσον αφορά τnν Ελλάδα εiναι κατα

λυτικά. Ανάμεσα στις

Στα

nαiρνοντας nτuxio φαρμακοποιού και όχι «ιατρού » .

νια μετά κάποιοι «παiζουν το iδιο έργο » ακόμα ...

νiα

ΙwϊJ

δος στο Βουκουρέστι τον Ιούνιο του

δεκάρι του Παναθnναϊκού και τnς Εθν1-

www.eaee.gr και

2007 n παραγωγή Ζnμιών ήταν μεγαλύτερn από το
2008. Στο 2008 n Ζωή εiναι μεγαλύτερn από το 2007 .

Ελnfζουμε να βελτιωθούν οι αναλογiες ...

τουμε μια φωτογραφiα τnς Εθνικής Ελλά

Ελλάδας στο

Ένωσn, βρiσκονται χώρες όπως

μερfδιο παραγωγής στις Ζnμιές ...

σπαθειών τπς ΕθΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ παραθέ

« Ο ΠΑΤΡΟΣ Τάκnς Τριανταφύλλnς, το

2008 ξεκfνnσε με παραγωγή
στο σύνολο τnς αγοράς 56% Ζπμιές και 44% Ζωή. Στο

Τα αυτοκfνnτα εξακολουθούν να έχουν το μεγαλύτερο

nοδοσφαlρου αυτή τπν εποχή και των προ

στnν ιστοσελiδα τnς Ένωσnς Ασφαλιστικών Εταιρειών

γnσnς- εfναι αποκαρδιωτικός . Οι συναλλαγές φθάνουν σε
ιλιγγιώδn ύψn και στον ιδιωτικό τομέα. Το «φακελάκι» για

Με τnν ευκαιρiα τπς μεγάλπς γιορτής του

\ουλiου

εκατομύρια δρχ.!! « Η πεiρα μας

Ανάγοντας τα στοιχεiα τπς έρευνας στο γενικό πλnθυ 

από

9

(ένα χρόνο πριν),

εκατ. ευρώ.

σμό, τα αποτελέσματα εfναι συγκλονιστικά: περισσότεροι

Ο «Γιατρός» του Αμαρουσίου και της Εθνικής

1985 n GENERALI

n Μιανμάρ, n

δερφος του Γϊωργος. Ο αδερφός του Αλέκος, μαιευττ'ιρας, με σπουδές στο Παρiσι «ξεγέννnσε» σχεδόν ό
λους τους Μαρουσιώτες και τnν Αλiκn Βουγιουκλάκn ...
Ο τρiτος αδερφός εiναι ο Βαγγέλnς, που αντi για φαρμακοποιός γiνεται ο «Βαγγελάρας» των φιλάθλων

τ~υ Πανα_θπναϊκού (1 :23-1927), ανοiγοντας δρόμος για τον Τ άκn που σπουδάζει μεν φαρμακοποιός αλ
λα _διαπρεπει στο_ ποδοσφαιρο και γiνεται πρώτος σκόρερ Ελλάδος με το «τριφύλλι» στο σττ'ιθος και το τρια
νταφυλο στο επωνυμο ... Το

1932

από τον Τριανταφύλλπ μπτ'ικε το ταχύτερο γκολ μεταξύ Παναθπναϊκού

Ο~υμπιακού στο

1'. Στις 17 /11/35 βάζει 2 γκολ εναντfον του Ολυμπιακού όπως και στις 3 Μαρτiου 1940
μεσ~ ~το Καραϊ~κάκn. Εlναι ο πρώτος σκόρερ με 7 γκολ σε 7 nρωταθλτ'ιματα στα ντέρμπι των 2 ομάδων.
Εφτα εβαλε ο Βαζος του Ολυμπιακού αλλά σε 8 πρωταθλήματα, 7 ο Γϊώργος Σιδέρnς (ασφαλισττ'ις στ'ιμερα)
του Ολυμπιακού σε 10 nρωταθλτ'ιματα, 7 ο Σαραβάκος σε 11 και 7 ο Βαζέχα (ΠΑΟ) σε 13 πρωταθλήματα ...
Πέθανε το

1993.

Σομαλiα και το Ιράκ.

ΙtΟΟ
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'
• Κάποιον nαλιόv μου γ ~ -

* Έχω ένα καλό «φ1λαράκ1» στn Σκ1άθο, τον Βασiλn Καραθάνο
(αδερφό του Σταύρου, που τον γνώρ1σα τέλος του

'60

ι

στnν

ι

μα

ι

με τ' όνομα Βασίλn

ι

συνάνrnσα και nπιαμε

ι

J.Jαζί ένα nοτnρι

Αθήνα). Αξέχαστn μου 'με1νε μ1α επiσκεψn στn Σκ1άθο του
Παπαδ1αμάντn κα1

n ευα1σθnσiα

ζωή, τn φύσn, το ωραiον, τα ζώα, τα φυτά, τnν Ελλάδα μας ...
ωραία

n ζωή

ι

του Βασiλn γ1α τn θάλασσα, τn

«Eiva1

το 'γραψε μέσα ΜαΤου

2008

fax

τους σαν «πρόσφορο» κα1 τnν κάνουν «αντίδωρα» γ1α τους
απλούς. Να η μου έστε1λε:

Η ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΠΗΛ , από

ι

ι

rnv Αγγλfα, ανήκει στο 53% του

πληθυσμού τπς χώρας, που , σύμφωνα με έρευνα που

ι

δημοσιεύεται στους «Τάιμς του Λονδiνου », παρουσιάζουν

Ι

Μιλnσαμε για περιστατικά

ι

εμφανεfς ψυχοσωμαοκές επ1πτώσε1ς όταν χάνουν το κ1νnτό

;

τους τηλέφωνο. Ο πανικός που, εξα1τiας αυτnς απώλε1ας,

ι

πριν εικοσπέντε χρόνια

ι

καταλαμβάνε1 αυτούς τους ανθρώπους,

;

τότε που ο Ακάκιος έψ;χνε ;

ι

ένας δ1κός του φίλος να το

υπάρχουν ωραίες ψυχές γύρω μας που «κόβουν» τnν εμπειρία

ι

'

:

ένα ποinμα, που

μοφαστούμε κ1 εγώ το μοιράζομ01 με σας, θέλοντας να πω πως

1

ι

1

όταν έχε1ς καλούς φίλους», που λέε1 κα1 ο γ10ς μου ο

Κωστής. Πρόσφατα ο Βασiλnς μου 'στε1λε με

- ;

νωρι-

n οξεfα

avnσuxfa

κα1 το 1σχυρό στρες, εiνα1 φα1νόμενα τόσο αναγνωρfσιμα

ι τα MISKO μακαρόνια

ι

πλέον από τους επιστήμονες, ώστε μιλούν γ1α «πάθnσn του

ι

ι

φόβου εξα1τiας τπς απώλε1ας κ1νnτού τπλεφώνου ».

ι

Κ

ι
1

ι
οι διερωτnθnκαμε
; πώς πέρασαν τα χρόνια

«nomophobia», όπου το «nomo» εfνα1 συντομογραφiα του
«no mobile», που σnμαiνε1 « χω·ρις κ1νπτό ». Σ' αυτnν τnν

;

- - - - - - - - -• εκείνος με μικρά παιδιά
και εγώ με τρία εγγόνια
~· αυτn rn

Έδωσαν, μάλ1στα, στnν πάθnσn αυτή κα1 νέα ονομασfα,

ι

κατnγορfα των «νομοφοβ1κών » δεν ανήκουν μόνον

:

εκεiνο1 που χάνουν το κ1νnτό τους, αλλά ακόμα κα1 εκεiνο1

1

φάσn rnς ζωnς

ειναι πολύ σnμαvrικό

ι

που το ξέχασαν στn δουλε1ά ι'1 στο σπfτ1 κα1 υποχρεούντα1

1

να ζnσουν γ1α λiγο χωρfς αυτό, εκεiνο1 των onofωv

1
1

σκέψεις
να αvrαλλ α· ξεις,
.

n

μπαταρfα έχε1 τελε1ώσει κα1 πρέπε1 να περιμένουν λfγο

ο~αν από τις εμπειρίες σου

1
1

καπου κατασταλάξεις

1

αναγκάζοντα1, σε θέατρο, κ1νnματογράφο, αεροπλάνο,

1

νοσοκομεiο ιΊ όπου αλλού, να απενεργοπο1ήσουν τn

μέχρ1 να επαναφορτ1στεf, αλλά ακόμα κα1 εκεiνο1 που

1
1
1

Π' αυτό, Βασίλn, χάρnκα
για rnv nροσέγγισn μας

1

α_φού είχε και πολλά καλά

1

rοτε n εnoxn μας

συσκευή τους. Στnν nλεκτρον1κι'1 δ1εύθυνσn

http:/ /women.timesonline.co.uk/tol/lifeandstyle/women/the way we live/article3699476.ece

ι

μπορεlτε να δ1αβάσετε πώς

1
1

τn ζωn μ1ας εβδομάδας χωρfς κ1νnτό.

...

θαvάσnς

Μαιου δεκαπέντε 2008

Στnλ υποφέρε1

(ΠnγιΊ: « ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ »)

1

Φιλικά

n Φραντζέσκο

1
1
1
ι

*

1

Έλληνες, εiνα1 το β1βλfο « ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ »

----------1

Ένα αρκετά ενδ1αφέρον, όχ1 μόνο γ1α τους Ηπεφώτες αλλά γ1α όλους τους

του Κώστα Ν . Σακελλαρiου που εκυκλοφόρnσε πρόσφατα (ΔΩΔΩΝΗ

ΚΩΣΤΑΣ Ν. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΤ

2008.)

«Η εργασfα auτn πρέπε1 να εκλnφθεl ως 1στορ1κn αναδρομn: σε γεγονότα, σε
καταστάσεις και πρόσωπα που με τnν πολύμορφη παρέμβασn τους στn μα

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ

ΕΟΕΛΛΗ ΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ

κραiωνn πορεfα τnς Τουρκοκρατούμενnς Ηπεfρου, σε ρόλο πρωταγωνιστ1κό, δnμ1ούργnσαν συνθnκες συνέχειας, ελληνικής Παιδεfας και πνευμαηκής
άνθnσnς, τον Ηπεφωτικό Νεοελλnν1κό Διαφωτισμό και εξέθρεψαν τnν εθν1κι'1 ιδέα τnς Παλ1γγενεσiας», γράφε~ ο Κ. Ν. Σακελλαρiου. Στο β1βλfο ο ανα

γνώστπς θα βρε1 ενδ1αφέροντα στο1χεlα γ1α τον Ιωάννn Βnλαρά, τον Αθα
νάσ10 Ψαλλiδα, τα μοναστιΊρ1α (φώτων εστfες) τnς Ηπεiρου τους Ηπεφώτες

Τα

πάντα

με

σιγουριά

εμπόρους, μεγάλους ευεργέτες, τnν nπεφωτ1κn τυπογραφfα κ.ά.
(Εκδόσε1ς Δωδώνn

210-3825485) .

Ευτυχώς υπάρχουν άνθρωπο~ σαν

τον Κώστα Σακελλαρiου που κάθε τόσο μας δiνουν λiγο δροσερό νερό ελ

Κορίνθου

1 & ΤατοΊου - 144 51 Μεταμόρφωση - τηλ. 210 28.97.666 - fax: 210 28.97.680

λnνικnς Πα1δεiας κα1 ξεδ1ψάμε στnν έρπμο ~δεών που ζούμε ...

Efva1

λόγος

F.Κ~ΟΣfλ~.

~~\11

\θtl'\.\:tut~

να ελπlζουμε ...
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Patrick Lucas
Πρόεδροs και Διευθύνων Σύμβουλοs του Ομίλου

Gras Savoye

Αποκλειστικn συνέντευξπ στο Ασφαλιστικό ΝΑΙ και στουs Λάμπρο Καραγεώργο και Έλενα Ερμείδου

Σπμαντ~κά μηνύματα για την ελληνική ασφαλ1στ1κή αγορά στέλνει ο πρόεδρος και δι
ευθύνων σύμβουλος του Ομίλου

Gras Savoye, κ . Patrick Lucas, με την αποκλειστική του

σuνεντεuξπ στο Ασφαλιστικό « ΝΑΙ » . Ως επικεφαλής του μεγαλύτερου διεθνούς Γαλλικού
οίκου μεσιτείας ασφαλειών, με παρουσία σε περισσότερες από

30 χώρες

παγκοσμiως,

κατάφερε και με τn στρατnγ1κή κivnσn συγχώνευσης του ομiλοu του με το

group Wi11is,

να ΟJlΟτελούν σήμερα έναν από τους 3 μεγαλύτερους διεθνείς μεσίτες ασφαλειών με
γραφεία πα κοσμiως και napouσia σε περισσότερες από
σπς και του

Wi11is Group, ο κ. Lucas με 39 χρόνια

100 χώρες.

300

Μέλος της δ1οiκn

εμπειρfας στις ασφάλειες αποτελεi α

ναμφ1σβήτnτα μiα από τις ασφαλ1στ1κές προσωπ1κότnτες της Γαλλiας και όλης της Ευρώ
πης. Το «ΝΑΙ» τον σuνάντnσε σmν Αθήνα στα νέα γραφεiα της εταιρεiας, μετά από μια
πολύ κοπιαστική ημέρα μαζi με τους συνεργάτες του σmν Αθήνα, κ. Κωστή Σ. Μαuρό

ποuλο και κ.

Antoine Bourbon. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Gras Savoye,
Patrick Lucas, σε μια συνέντευξη εφ · όλης της ύλης μας μιλά για τους στόχους του ομί

λου του, για τις τραπεζοασφάλε1ες, για το επάγγελμα του μεσiτn ασφαλειών, ενώ κατα
γράφει τις απόψεις του για την ελληνική ασφαλ1στ1κή αγορά .

«ΝΑΙ»: Εiναι ιδ1αiτερn τιμfl για εμάς που ο πρόεδρος της

Gras

Saνoye βρiσκεται

στnν Ελλάδα μαζi μας. θα μπορούσατε παρακαλώ να μας πεiτε δυο λόγια για το σκο
πό τnς επiσκεψflς σας στn χώρα μας;

P.LUCAS:

Ο λόγος της επiσκεψής μου εiνα1 αρχικώς το ενδ1αφέρον που έχω για την

iδια τn χώρα σας. Εiναι

30 χρόνια ήδη που n Gras Savoye και

ο συνεταiρός της Wi11is έ

χουν παρουσία σmν Ελλάδα και 1δ1αiτερα τώρα βρισκόμαστε σε μια νέα φάση ανάπτu
ξnς , καθώς ολοκληρώσαμε την εξαγορά των δύο εταιρειών

Brokers Ltd και Net-Trust lnsurance Services S.A. του

Οι μεσίτεs είναι

Cargotrust lnsurance

Κωσταντiνου Σ. Μαuρόποuλου.

Το γεγονός αυτό αποτελεi ένα σπμαντ~κό παράγοντα για τπν ανάπτυξη των εταιρειών μας

και όπως καταλαβαiνετε με τn νέα auτfl δυναμική που παροuσ1άζετα1, εiνα1 φυσικό να συ
γκεντρώνεται τόσο το ενδιαφέρον μου όσο και

01

προσπάθειές μου για τα επόμενα χρό

νια σmν Ελλάδα .
«ΝΑΙ»: Πώς αξιολογεiτε τnν πορεiα τnς ευρωπαϊκflς ασφαλιστικflς αγοράς; Σε ποι

α ία προστιθέμενη!
32

rm

ους τομεiς και σε ποιες γεωγραφικές περιοχές διαπιστώνετε ευκαιρiες για μια δυ
ναμικfl ανάπτuξn;

GRAS SAVOYE

Ρ.

LUCAS:

Ο όμιλος των εταιρειών μας έχει πάνω απ' όλα την αίσθηση μιας υψnλής

αποστολής: να προσφέρει εξειδικευμένες uπnρεσfες και προϊόντα σε επ1χειρπματικούς ο

μίλους. Αν και προσφέρουμε φυσικά ασφαλιστικές λύσεις και για ιδιώτες, κύριο στόχο

33

έχουμε να αυξnσουμε τον κύκλο εργασ1ών μας σε τομεiς ε

κnς ευθύνπς μεταφορών, εμπορευμάτων αλλά κ01 δ1αχεi

τελεi μέρος των επενδύσεών μας. Βρ1σκόμαστε σε συνεχn

φέρουν πραγματ~κn προστ~θέμενn αξiα στους πελάτες τους.

ξυπnρέτnσnς εn1χεφnματ~κών ομiλων. Εξάλλου το μοντέλο

ρ1σnς κ1νδύνου. Συνδυασμός 1δ1αiτερα ενδ1αφέρον θα έλε

αναζnτnσn νέων στελεχών , αλλά αυτό θα πρέπε1 να αναφέ 

Έτσ1, στα δ1κά μας μάτ~α, ένας μεσiτnς ασφαλε1ών δεν εi

που έχουμε αναπτύξε1 κα1 στn Γαλλiα δεν περ1ορiζετα1 απο

γα. Τέλος,

ρω, ότ~ εiνα1 1δ1αiτερα δύσκολο να επ1τευχθεi στnν Ελλάδα,

να1 ένας απλός ασφαλ1στ1κός δ1αμεσολαβnτnς που δ1εξά

κλε1στ~κά σε εξε1δ1κευμένους κ1νδύνους κα1 γ1α το λόγο αυ

τους ασφαλ1στ1κούς τομεiς καθώς θεωρούμαστε

specialists.

n οποiα χαρακτnρiζετα1 κυρiως από ελεύθερους επαγγελ
ματiες, 01 οποiο1 δουλεύουν ως ανεξάρτnτο1 στο χώρο . Αυ

γε1 συναλλαγές, αλλά ένας πάροχος υπnρεσ1ών που δiνε1

τό

n παρουσiα

μας εiνα1 α1σθnτn σε όλους τους τομεiς α

n Gras Savoye έχε1

παρουσiα σχεδόν σε όλους

multi-

συγκεκρψένες συμβουλές επi των ασφαλ1στ~κών συναλ

σφαλε1ών. Έτσ1, κα1 στnν περiπτωσn αυτn βασ1κός μας στό

«ΝΑΙ»: Η Ελλάδα αποτελεf γεωγραφ1κή περ1οχή ποu

τό εξnγεi κα1 το γεγονός ότ1 υπάρχε1 τόσο μεγάλος αρ1θμός

λαγών κα1 ο οποiος κάνε1 το μεγαλύτερο μέρος τnς δ1αχεi

χος εiνα1 να προσπαθnσουμε να προσφέρουμε εξε1δ1κευ

καλύπτε1 το ενδ1αφέρον σας; Σκοπεύετε να επενδύσετε

μ1κρού μεγέθους πρακτόρων στnν Ελλάδα. Πάντως γ1α να

ρ~σnς αυτών. Με άλλα λόγ10, θα πρέπε1 ο μεσiτnς ασφα

μένες ασφαλ1στ~κές λύσε1ς κατάλλnλες γ1α τnν ελλnν1κn α

κ1 άλλο στην ελλην1κή αγορά

πετύχε1ς στnν Ελλάδα με τους πελάτες πρέπε1 να μ1λάς

λε1ών με τον καλύτερο τρόπο να καθοδnγεi με απόλυτn α

Σαφώς κα1 θα μπορούσαμε να επενδύσουμε

Ελλnν1κά. Γiα να μπορεi να δ1αχεφ1στεi σωστά κάπο1ος ε

κρiβε1α τnν επ1χεiρnσn σχετ1κά με το πώς πρέπε1 να δ1αχε1-

γνώρ1ζα αλλά με τnν ευκαφiα αυτn ανακαλύπτω ξανά το

κ1 άλλο στnν Ελλάδα. Εξαρτάτα1 βεβαiως από το τ1 εννοεiτε

παγγελματiας έναν πελάτn κα1 να πετύχε1, εiνα1 απαραiτnτο

ρ1στεi τον κiνδυνο κα1 γ1α το πόσο

πόσο ενδ1αφέρουσα εlνα1 αλλά κα1 τ~ περ1θώρ1α περαπέρω

επένδυσn. Τ1 ορ1σμό δlνετε εσεiς στn λέξn επένδυσn. Στο

να γνωρiζε1 καλά τn γλώσσα. Όταν κάπο1ος πουλάε1 εξε1-

θεψένn σε π1θανούς κ1νδύνους. Επfσnς, να προτεfνε1 τρό

ανάπτυξπς έχε1, 1δ1αiτερα μέσα στα επόμενα χρόν10, τόσο

χώρο το δ1κό μας, σαν πρώτn επ1λογn μας, θα μπορούσα

δiκευσn, κα1 στόχος εiνα1 να κρατnσε1 τον πελάτn , θα πρέ

πους με τους οποiους δύνατα1 να αποφευχθεi rΊ να με1ωθεf

στnν Ελλάδα όσο κα1 στnν ευρύτερn γεωγραφ1κn περ1οχn

με να επενδύσουμε περαπέρω με εξαγορές πρακτορε1ακών

πε1 να γνωρiζε1 τnν ελλnν1κn γλώσσα κα1 να κατέχε1 ένα υ

ο κfνδυνος. Ο μεσfτnς ασφαλε1ών, να προσθέσω, θα πρέ

μας, εlνα1 ο τομέας τnς αστ~κnς ευθύνnς μεταφορών.

01 ε

κα1 μεσ1τ~κών εταφε1ών. Αυτn εiνα1 μ1α πολύ π1θανn κivn

ψnλό βαθμό γνώσεων,

πε1 να προτεfνε1 δ1άφορες μεθόδους κα1 τρόπους,

ταφεiες του συνεργάτn μου Κωστn Σ. Μαυρόπουλου εiχαν

σn κα1 γ1 ' αυτό εiμαστε πάντα ανο1χτοi, υπό τnν προϋπόθε

τnν εκπαiδευση.

κα1 συνεχiζουν να έχουν τέλε1α γνώσn του κλάδου αυτού

σn ότ1 θα βρούμε κάτ~ που μας ενδ1αφέρε1 κα1 το οποiο θα

αλλά, κυρiως τα κατάλλnλα εργαλεiα γ1α να προσδώσουν

έχε1 τn δυνατότnτα να προσδώσε1 υψπλn προστ1θέμενn α

δευμένα στελέχn στn Γαλλiα

τnν προστ~θέμενn αξiα που χρε1άζετα1 γ1α να μπορέσουμε να

ξiα στον υπάρχοντα όμ1λό μας στnν Ελλάδα.

αλλά δύσκολο να μ1λούν την

γορά.

Mia από αυτές -παρόλο που nδn από το παρελθόν τn

αναπτύξουμε τnν αγορά αυτn περ1σσότερο. Επψένω σ' αυ

Ρ.

LUCAS:

;

Η δεύτερn επ1λογn μας γ1α επένδυσn εiνα1 ο τομέας των

τό το παράδε1γμα, καθώς εiνα1 μ1α περiπτωσn εξε1δiκευσnς

ανθρωπfνων πόρων. Υψiστnς σnμασiας γ10 μας εiνα1 κα1

τόσο προς τους πελάτες όσο κα1 ως προς το Ιδ10 το γρα

εύρεσn ταλαντούχου ανθρώπ1νου δυναμ1κού. Το κομμάτ~

φεiο μας.

αυτό συγκεντρώνε1 αμέρ1στα το ενδ1αφέρον μας κα1 απο-

Eiva1 με άλλα λόγ10 τnν iδ1α στ1γμrΊ κάλυψn αστ1-

n

n οποiα

κα1 προκύπτε1 κυρiως από

01 να συνε1σφέρουν αποτελεσματ1κά

Από τnν άλλn πλευρά, εiνα1 εύκολο να βρε1ς καλά εκπα1-

οποf-

στον παραπάνω σκο

πό κα1 σαφώς να ενημερώνουν τον πελάτn πο1ες εiνα1

Ο μεσίτns ασφαλειών

ελλnν1κn γλώσσα. Γiα το λόγο

καθοδηγεί με τον καλύτερο

αυτό, οργανώνουμε σε ετnσ1α

01

που δ1κα1ούτα1. Επfσnς, μέσα
στα δυνατά πλαiσ1α, αυτός εfνα1
κα1 ο τελ1κός σκοπός του, δn

βάσn στο Παρiσ1 καλοκαφ1νn

τρόπο και με απόλυτη ακρίβεια

λαδn να βρiσκε1 τρόπους απο

εκπαiδευσn (που εμεiς ονομά

την επιχείρηση σχετικά

φυγnς π1θανών ζnμ1ών. Όπως

ζουμε « Καλοκαφ1νό Πανεπ1-

με το πώs πρέπει

στnμ10 » ) των ξένων υπαλλn

βλέπετε, εfνα1 δυνατn

να διαχειριστεί τον κίνδυνο

που επ1θυμούν να εξε1δ1κευ-

n

πρό

βλεψη κ1νδύνου σε πολλά επi

πεδα, κα1 γ~' αυτό θα έλεγα ότ1
το

Risk Management

αποτελεf

θούν σε συγκεκρψένους τομεiς, φέρνοντας συνεργάτες α

μ1α nολ1τ~σμ1κn επανάσταση. Στnν Ελλάδα, παρά ταύτα, δεν

πό δ1αφορετ~κές χώρες του ομiλου μας.

μπορώ να πω με σ1γουρ1ά, ότ~ υπάρχε1 μεγάλη εφαρμογn

Τέλος, να προσθέσω επiσης, ότ1 σε μεγάλο βαθμό επεν

των δ1αδ1κασ1ών αυτών , εκτός αν λάβουμε κάπο1ες εξαφέ

δύουμε κα1 στο κομμάτ~ τnς τεχνολογiας, 1δ1αiτερα σ' αυτn

σε1ς, όπως

που θα μας βοnθnσε1 να εξυπηρετούμε καλύτερα τους πε

τώντας κυρiως μεταφορεiς κα1 δ1αμεταφορεiς, σκέφτετα1

λάτες μας, π.χ.

πολύ έντονα τn δ1αχεiρ1σn κ1νδύνου γ1α τnν καλn λεπουρ

on-line δυνατότnτες τψολόγnσnς/υποβο

λnς προσφορών.

γiα του

«ΝΑΙ»: Ξέρουμε ότ1 εfσασταν

01

σύμβοuλο1 ασφαλε1-

ών των Ολuμπ1ακών Αγώνων της Αθήνας το

n.x. n εταφεiα

μας στnν Ελλάδα που εξυπηρε

cover facility που έχουμε. Επiσnς, ένας σnμαντ1κός
n nρόλnψn κ1νδύνου. Δυστυχώς στnν

παράγοντας εiνα1 κα1

με

Ελλάδα δεν βλέπω να γfνοντα1 προσnάθε1ες προς αυτn τnν

σnμαντ1κή εμπλοκή σας στο κομμάτ1 δ1αχεf p1σης κ1νδύ

κατεύθυνσn χωρiς να εnψένω καθώς δεν θεωρούμα1 ε1δ1-

νοu. Πο1α είνα1 η γνώμη σας σε ό,τ1 αφορά τ~ς νέες τά

κός τnς ελλnν1κnς αγοράς, ενώ αnουσ1άζε1

2004

n πρόλnψn

κα1

σε1ς στη δ1αχεfp1ση κ1νδύνοu κα1 σuγκεκpψένα σε αuτό

από ένα μεγάλο τμnμα των εμπορ1κών κα1 β1ομnχαν1κών

ποu όλο~ πλέον γνωρfζοuμε ως

θε

επ1χεφnσεων εν αντ1θέσε1 με τn Γαλλiα. Στn Γαλλiα έχουμε

ωρεfτα1 ότ1 αποτελεf προστ1θέμενη αξία στο επάγγελμα

κάνε1 πολύ σnμαντ1κά βnματα σε ό,τ1 αφορά τα θέματα

Risk Management;

τοu μεσfτn ασφαλε1ών;

Ρ.

LUCAS:

nρόλnψnς, κυρiως στο κομμάτ1 των αυτοκ1νnτ~στ~κών ατυ

Έχουμε πολύ συγκεκρψένn άποψη, εμπεφiα

κα1 γνώση στο επάγγελμα του μεσiτn ασφαλε1ών.

ΑΙ

01

καλύτερες τψές τnς αγοράς

λων μας απ ' όλο τον κόσμο

34

n επ1χεiρnσn εiνα1 εκτε

χnμάτων, ώστε να προλαμβάνοντα1 κα1 να με1ωθούν σε σn

μαντ1κό βαθμό. Όταν βλέπουμε τα αποτέλεσματα των τρο

Η άποψn μας εiνα1 ότ1 το επάγγελμα του μεσiτn ασφαλε1-

χαiων ατυχnμάτων στnν Ευρώπη, εiνα1 ανnσυχnτ1κό να

ών κα1 γεν1κότερα του ασφαλ1στ1κού δ1αμεσολαβούντα δεν

βλέπουμε τnν Ελλάδα ανάμεσα στ1ς δύο χώρες με τα χε1-

εiνα1 δυνατόν να επ1β1ώσε1, εάν

ρότερα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα τnς Ελλάδας εiνα1

01

δ1αμεσολαβούντες δεν

ΝΑ
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πουλάνε τραnεζJκά προϊόντα. Έτσ1 λο1nόν, σύμφωνα με

σnς ένα πράγμα το

n εφαρμογτΊ του Risk
Management. Σiγουρα λο1nόν υnάρχε1 ανάγκn στπν Ελλά
δα γ1α δ1αχεfρισn κινδύνων αλλά δεν πιστεύω ότι n χώρα έ

αυτά τα δεδομένα, εφαρμόζουμε μια στρατnγικιΊ που έχει

φορά άμεσα:

θέλουν να

ως σύμβουλο~ των πελατών μας, εn1λέγουμε τnν εταιρεiα

τα nρόστψα αυξτΊθnκαν κα1 εfνα1 αδ1αnραγμάτευτα. Τα δ1-

χει αναπτύξει αυτόν τον τομέα στα fδια εnfnεδα με τις άλλες

αυξιΊσουν τον τζiρο τους μέσω τnς στρατnγικτΊς αυτιΊς. Γlα

κα1 εμεfς τέλος nροτεfνουμε στον nελάτn . Σκοπός μας εfνα1

nλώματα εnfσnς αφαιρούντα1 με πολύ γρτΊγορες δ1αδ1κα

ευρωπαϊκές χώρες κα1 φυσ1κά αυττΊ τn στιγμτΊ υπάρχουν

τnν εnfτευξn αυτού του σκοπού, έχουμε δnμιουργτΊσε1 ομά

να εξασφαλfζουμε ό11 σε nερfnτωσn ζnμ1άς,

σfες.

πολλά κfνnτρα για μας στο χώρο αυτό.

δα

καταστροφ1κά. Η Γαλλfα εfχε στο παρελθόν αντiστο1χα nρο
βλτΊματα γ1α μεγάλο χρον1κό δ1άστπμα, αλλά τα τελευταfα
δύο με τρfα χρόν10

n κυβέρνnσn υποχρέωσε τους οδηγούς

να με1ώσουν το όρ10 ταχύτητας, να σέβοντα1 τους πεζούς,

Αυτός εfνα1 κα1 ο λόγος που στπ Γαλλfα, τα ασφάλ1στρα

στον κλάδο αυτοκ1ντΊτου με1ώθnκαν σε σnμαV11κό βαθμό. Η
εταιρεfα μας, σε συνεργασfα με 11ς ασφαλ1011κές εταιρεfες,

Συνεπώς, εfναι εμφανές και καθfσταται απολύτως ανα

γκαfα, όπως κ1 εσεiς βλέπετε,

Κα1 γι ' αυτό ακριβώς εfμα1 εδώ. Υnάρχε1 μεγάλn nροο
nτικτΊ γ1α εμάς.

«ΝΑΙ»: Συνεργάζεστε με αρκετές ευρωπαϊκές τράπε

μεσολαβούντες κα1 δfκτυα διανομτΊς, οι

marketing που

onofo1

έχε~ ως στόχο το σχεδιασμό νέων προϊ

έχουν με1ώσει τα ατυχτΊματα και 11ς μικροζημιές' σύστπμα το

ζες;

μειώσουμε τα εργα11κά ατυχτΊματα εξασκούμε μια nιλο11κτΊ

nολι11κτΊ με βάσn τnν nρόλnψn. Στn Γαλλfα,

έχουμε συσττΊσε1, θα αnοζnμ1ώσε1 τον nελάτn σωστά. Αν γ1α

ναντ1 στον πελάτη θα φανούμε εκτεθεψένοι και εν μέρει υ

δέες για προϊόντα, εκπαιδεύουμε ανθρώπους και διαχειρι
ζόμαστε τα προϊόντα αυτά.

Gras

1-

Και φuσ1κά αυτός εfναι ένας

n ασφαλ1011κτΊ εταιρεiα αδυ
αποζημιώσει τον nελάτn, κά11 το onofo σαφώς δεν

συμβαfνει κα1 τόσο συχνά, αλλά αν συμβεf, τότε εμεfς αnέ

πεύθυνο~.
Αλλά ακόμn κι αν πούμε ότι δεν εiμαστε υπεύθυνο~, ο πε

τομέας που μας ενδιαφέρει
και που μnορεi να υπερκερά

σει και τις τράπεζες καθώς

n

λάτης μας δεν θα εκτψιΊσει

n Gras Savoye

Εfμαστε ειδικοf σε συγκεκρψένους κινδύνους που αφο
ρούν σε τράπεζες και όχ1 μόνο στπν ασφάλιση των 1δfων α

ασφάλιση nαfζει ρόλο σε ό

επαγγελματικέs υπnρεσίεs,

μα που στόχο του έχε~ τn δnμ1ουργfα nρόλnψnς.

ναγκών των τραπεζών, όπως ασφάλ1σn ΒΒΒ, ασφάλιση του

λες nς οικονομικές δραστπ

θα επενδύσουν στο χώρο

προσωπικού τnς, των 1διοκτnσιών τnς και άλλων συγκεκρ1-

ρ1ότnτες κα1 υπάρχει παντού

μένων κινδύνων, αλλά εniσnς στn δnμ10υργfα ειδ1κών

κα1 σε όλα τα εnfnεδα.

παρέχονταs την προστιθέμενη

Η τράπεζα από μόνn τnς δεν μnορεf να παρέχει ολοκλn

Antoine Bourbon

(κάτω)

αυτή αξία και θα κινούνται

εταιρειών με τ1ς οποiες συ

μας οι επιλογές μας καθι

έχουν

αποτελέσουν τιs εταιρείεs αυτέs

αυτό το στόχο. Το κάναμε με
εταιρεfες κινnτιΊς τnλεφω-

σφαλιστικοf διαμεσολαβούντες.

νfας, ενο1κ1άσεις αυτοκ1ντΊ-

στούν

τά εiναι ό11 γ1α να αναπτυχθεi

των μπορούμε να το κάνουμε με vaunnyεfa και

boat

n αγορά

υγιώς, θα πρέπει απαραιτιΊτως να εfναι οργανω

μένn κατά έναν τρόπο εξαιρε11κά επαγγελμα11κό. Κατά συ

concessionaries.
Με μια λέξn δεν υπάρχουν όρια.

νέπεια να ακολουθούντα1

λατών τnς, να nροωθεf νέες nωλτΊσε1ς κα1 τέλος να φέρνει

nάρχε1 φερεγγυότnτα, να τηρούνται

n.x.

σφαλε1ών και αντασφαλειών;

Ρ

LUCAS·

έναντι

μου λοιπόν γ1α τα θέματα αυ-

«ΝΑΙ»: Τι μτΊνυμα θα δίνατε στουςΈλλnνες μεσίτες α

μπορούν να nροωθnθούν σε άλλους δ1ανομεiς όπως

υπεύθυνους

των πελατών μας. Το μτΊνυμά

που σίγουρα θα επιβιώσουν

τρέπουν σε μια τράπεζα να αυξάνει τnν n1στότnτα των πε

πρόσθετο έσοδο στπν τράπεζα. Τα iδ1α φυσικά προϊόντα
κ . Κωστn Σ . Μαυpόnουλο (nάνω) κα1 κ.

σότερο στο εξωτερ1κό γ1α 11ς

επιλογές των ασφαλ1στικών

με υγιή φιλοδοξία, θα

σφαλιστικών πακέτων, και εδώ σαφώς λειτουργούμε ως α

Gras Savoye, το onofo έχει ως α

επ' αυτού, και ακόμn περισ

νεργαζόμαστε, καθώς αυτές

μπροστά στο αV11κεfμενο δnμ1ουργiας και nροώθnσnς α

nou

Στn Γαλλfα επαγρυπνούμε

πολλές

δραστnρ1ότnτες

Έχουμε ένα τμτΊμα στπ

με τους συνεργάτες του στnν Αθnνα,

αναnτύξε1

ρωμένα ασφαλι011κά πακέτα. Στn Γαλλfα τΊδn εfμαστε πολύ

nοστολτΊ του να δnμ1ουργεi προϊόντα n1στότnτας που επι

Patrick Lucas

χουμε

αποζnμιώθnκε.

δυναμικά στο χώρο αυτό

όπως καταλαβαfνετε. Έτσ1 έ

nροώθnσn των προϊόντων αυτών.

Ο κ.

Δεν υπάρχουν λοιπόν όρ10

καθόλου το γεγονός ό11 δεν

Όσεs εταιρείεs θα παρέχουν

έθεσε σε εφαρμογτΊ ένα ασφαλι011κό κα1 στα11011κό σύστπ

προϊόντων για τους πελάτες τnς τράπεζας αλλά κυρfως στπν

που

νατεf να

ζες κα1 ε1δ1κά γαλλ1κές. θα μπορούσατε να μας περι

Η

n εταιρεfα

n onofa
κάνει σεμ1νάρ1α κα1 εκnαfδευσn nωλτΊσεων, τα onofa αnευ

γράψετε τη σχέση του μεσίτη ασφαλειών με τις τράπε

LUCAS: Αναφέρεστε στο bancassurance.
Savoye έχει εξε1δfκευσn στο bancassu rance.

n φερεγγυότητα των ασφαλ1011κών εταιρε1ών.

ασφαλ1στ1κοf διαμεσολαβούντες, λειτουργούμε

φορεiς αυτούς. Enfσnς, έχουμε κα1 μια άλλn ομάδα,

στους πελάτες, που με τnν εφαρμογτΊ των συστάσεών μας

Ρ.

01

κάποιο λόγο αnοκαλυφθεf ότ1

δfνε1 κfνnτρα προς αυττΊ τnν κατεύθυνση, παρέχοντας bonus

αναπτύξαμε σε όλους τους κλάδους. Enfσnς, γ1α να

Εμεfς,

πολύ σnμαντ1κό κα1 μας α

όντων ιΊ τn σύλλnψn μιας νέας 1δέας σε συνεργασiα με τους

θύνοντα1 σε ασφαλ1στ1κούς δ1αμεσολαβούντες. Έχουμε

onofo

36

ως στόχο να εντοnfσουμε όλους τους ασφαλ1στικούς δ10-

onofo εfνα1

ΚαταρχτΊν να πω ότι

01

κανόνες κατά γράμμα, να υ

01

όρο~ του

so!vency

γιατf πραγματ1κά προσφέρουν προστιθέμενη αξfα κα1 ας

n ελλnνικιΊ ασφαλ1στ1κιΊ

λειτοuργιΊσει

n αγορά με επαγγελμα11σμό καθώς μπαfνοu

εταιρεiες κινnττΊς τnλεφωνfας, μια και λειτουργούμε ως με

αγορά εfναι ακόμn μια μικρτΊ αγορά αν θέλουμε να τnν συ

σάζοντες τόσο στn δnμ10υργfα όσο και στnν nροώθnσn

γκρiνουμε με άλλες χώρες. Π1στεύω όn υπάρχουν πολλές

των προϊόντων, δnλαδτΊ ως ασφαλιστικοf διαμεσολαβού

ασφαλ1στ1κές εταιρεfες σε σχέσn με το μέγεθος τnς αγοράς.

γορά και γ10 τους Έλληνες μεσiτες και ασφαλιστικούς δ10-

ντες.

Γlα να αναnτυχθεi υγ1ώς μ1α αγορά, θα nρέnε1 να υπάρχει

μεσολαβούντες, με έμφαση όπως αναλυτικά σας παρου

Τέτο1α προϊόντα έχουμε αναnτύξε1 σε αρκετές χώρες nα

ένας αρκετά 1κανοnο1nτ1κός αρ1θμός εταιρε1ών, ώστε να

σfασα στο κομμάτι τnς προστιθέμενης αξfας που οφεfλουν

γκοσμiως, λαμβάνοντας υnόψn μας 11ς 1διαιτερότnτες τnς

δουλεύε1 αnοτελεσματ1κά ο μnχαν~σμός του ανταγων1σμού

να παρέχουν πλέον στον nελάτn τους, για να δ1αφοροποι

κάθε χώρας, εμnειρfα που nροσδfδε1 στπν εταφεfα μας με

κα1 του συναγων1σμού.

nθούν από τον ανταγων1σμό κα1 να επ1βιώσουν στο μέλ

γάλη nροστιθέμενn αξfα. Εδώ, βέβαια, εύλογα τfθετα1 κι έ

να εfναι αρκετά μεγάλες γ1α να έχουν τους αnαραfτnτους

να άλλο ερώτημα: Μπορούν οι μεσfτες ασφαλειών να πω

πόρους γ1α να αναnτύσσοντα1 κα1 να υπάρχουν με συνέ

λούν κα1 τραnεζJκά προϊόντα; Εfναι ένα φυσικό συμnλτΊρω

χε1α κα1 συνέnε1α.

01

εταιρεfες όμως αυτές οφεfλουν

με σε μια νέα εnοχτΊ.
ΑυττΊ εiναι και

n συμβουλιΊ

μου για τnν ασφαλ1στ1κτΊ α

λον.
Όσες εταιρεiες θα παρέχουν επαγγελματικές υπnρεσfες,
θα επενδύσουν στο χώρο παρέχοντας τnν προστ1θέμενn

μα τα τραnεζJκά στα ασφαλιστικά προϊόντα: όπως οι τρά

Στnν Ελλάδα, όπως κα1 σε άλλες χώρες, υπάρχουν μεν

αυτιΊ αξiα και θα κινούντα~ δυναμ1κά στο χώρο αυτό με υ

πεζες πουλάνε ασφάλειες έτσι και οι μεσfτες ασφαλειών και

πολλές ασφαλ1011κές εταιρεiες, όμως, κατά τnν άnοψτΊ μας

γ1τΊ φιλοδοξfα, θα αποτελέσουν τις εταιρεfες αυτές που σf

όλοι οι ασφαλιστικοf διαμεσολαβούντες, θα μπορούσαν να

όχ1 αρκετές με σnμαντ1κό μέγεθος. Κα1 θα πρόσθετα εnf-

γουρα θα επιβ1ώσουν.
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r------------- ------- ----Κύριο Λάμπρο Καραγεώργο

r------------------Κύριο Ε. Σπύρου, εκδότn Περιοδικού « ΝΑΙ »

Αγαπnτέ Λάμπρο,

Κύριο Λ . Καραγεώργο, Δnμοσιογράφο

θα ιΊθελα να σε συγχαρώ για τnν έρευνα που έκανες στο πε
ριοδικό « ΝΑΙ » , σχετικά με τnν κivnσn που έχουν εφεύρει 01 με

γάλες ασφαλιστικές εταιρεiες για να βγάζουν στο περιθώριο,
χωρiς nθικιΊ και υλικιΊ αnοζnμiωσn, όσους δεν τους κάνουν άλ
λο, βυθiζοντάς τους σε βαθιά nικρiα, απογοιΊτευσn, πόνο ψυ
χικό και πόνο σωματικό.

Παράλλnλα συνεχiζουν να εκμεταλλεύονται όλο το ανθρώπι
νο δυναμικό , το οποiο τόσα χρόνια χρειαστιΊκαμε για να το εκ

πα1δεύσουμε και να το πεiσουμε να κάνει αυτιΊ τn δουλειά. Ένας
από αυτούς, αγαπnτέ φiλε, εiμα1 και εγώ.
Πiστεψα τον ΔιευθυντιΊ ... και έφυγα από μια δουλειά το Δε
κέμβριο του

1980

και αφού έκανα από το

ένα υποκα:rάστnμα στnν
μένα),

n οποiα

... εταιρεiα

μετά από

18

1982

στnν πόλn

...

(γι ' αυτιΊ όμως και όχι για

ολόκλnρα χρόνια, χωρiς κανένα

λόγο μου κατιΊγγειλε τn σύμβασn και του συντονιστού και του
ασφαλιστικού συμβούλου εκμεταλλευομένn όμως τους
σφαλιστικούς συμβούλους που εiχα και τους

τα δικαστήρια

53

α

8.624 πελάτες του

υποκαταστιΊματός μου. Δεν θεωρώ πάντως τον εαυτό μου άλο

γο , που όταν γεράσει το σκοτώνουν γιατi το

1998 ιΊμουν 46 ε

τών. Τώρα σε nλικiα

56 ετών έχω 18 μιΊνες που συνεργάζομαι
με ..., τn μοναδικιΊ στn χώρα που δiνει για 10 χρόνια υπερπρο
... n .. . μετά

από τnν εποχιΊ μου ού

τε έκανε ούτε θα κάνει ποτέ τα νούμερα που τnς έκαναν οι συ

μην γ ίνει η ορχή! Η οvόδειξη του θέματος των συμβάσεων μετοξύ οσφολιστικώv εταιρειών

vo

« δικάσει » ούτε

vo

vo

nou

πρέπει να

γiνει βιΊμα, χωρiς ακρότnτες και ανούσιες κο
ρόνες.

Με αυτιΊν τnν επιστολιΊ μας θα θέλαμε να
σας ευχαριστιΊσουμε, που αποφασίσατε να

θfξετε ένα τόσο σοβαρό θέμα, που αφορά ό
λn τnν ασφαλιστικιΊ αγορά. Η συμβολιΊ σας α
πό τn δικιά σας σκοπιά κρiνεται ιδιαιτέρως

σnμαντικιΊ, μια και εσείς βλέπετε τα τεκταινό
μενα με πιο σφαιρικιΊ αντiλnψπ από το σύνο

θα χαρούμε ιδιαίτερα να σας έχουμε αρω
γούς στnν προσπάθειά μας για να αλλάξουν

χώρας.

εύρισκαν 01 εταιρεiες για να βγάζουν εκτός όλους εμάς,

Σας ευχαριστούμε και πάλι.

nou α

Μετά ΤιμιΊς

Με εκτiμnσn

Η πρόεδρος
Ελένn Γρυπάρn

θ ίξει το συγκεκριμένο

« κοτοδικόσει ». Θεωρε ί ωστόσο ότι κότι πρέπει

συμβάσεις των διαμεσολαβnτών. Πρόκειτα1
για ένα μακροχρόν10 «αγώνα»

μα για μένα. θα ιΊθελα να συνεχiσετε αυτιΊ τnν έρευνα σε βά

συντονιστών οσφολιστικώv συμβούλων . Μίο διομόχη που υποβόσκει χρόνιο τώρο κοι όλη η ογορό
θέ μο δεν επιδιώκει

πολύ, άλλοτε λιγότερο) για να αλλάξουν οι

για ένα πολύ καλύτερο ασφαλιστικό αύριο τnς

τnν ιδιωτικιΊ ασφάλισn, μιας και γiναμε θιασώτες τnς.

vo

Π.Σ.Α.Σ. επi σειρά ετών προσπαθεi (άλλοτε

πολύ καλά αποτελέσματα αλλά ποτέ δεν μου έστειλαν τα νόμι

διομόχη , που ε ίvοι σε εξέλιξη , μετοξύ οσφολιστικώv εταιρειών κοι οσφολιστικώv συμβούλων ή
μ ην υπάρχει . Το « Ασφαλιστικό ΝΑΙ » με την πρωτοβουλ ία του

Όπως αναφέρεται και στο άρθρο σας, ο

μπιστοσύνnς με τις ασφαλιστικές εταιρεiες,

κοι οσφολιστικώv συμβούλων οπό το « Ασφαλιστικό ΝΑΙ » έβγολε στην επιφόvειο μ ίο δικαστική

vo

σφαλιστικών διαμεσολαβnτών.

ουργιΊσει έναν ομαδάρχn , ο onoioς ακόμn υπάρχει και παράγει

διάκοπα και ακούραστα κάναμε τα πάντα για να διαδώσουμε

κόvε ι ως

σας τnν έρευνα με θέμα τις συμβάσεις των α

διαμεσολαβnτών στn βάσn τnς αμοιβαiας ε

.. . τους

θος και τότε θα ανακαλύψετε πάρα πολλά τεχνάσματα, τα οποiα

vo

Φεβρουαρiου του περιοδικού

εiχα δnμι

Ακόμn θέλω να αναφέρω πως στnν πόλn

Ήτοv

-

επιτέλους οι συμβάσεις των ασφαλιστικών

νεργάτες μου.

Τ ou Λάμπρου Καpαγεώpγοu

Με μεγάλn μας χαρά διαβάσαμε στο τεύχος

lavouaρfou

λο τnς αγοράς.

μιΊθειες στους συντονιστές τnς.
Πιστεύω πως στnν πόλn

Αξιότιμοι κύριοι,

Ο γενικός γραμματέας
Γεώργιος Στρατnγός

ολλόξει

στις συμβάσει ς. Νο γ ίνουν ό λοι πιο επογγελμοτίες . Γιοτί σε τελευταίο οvόλυση δεν εξηγείται εύκολο
πώς ότοv έvος οσφολιστής « διώκεται » οπό μ ίο οσφολιστική ετοιρε ίο κο ι σέρνει μοζ ί του σοβαρές

κατηγορίες , τον υποδέχεται κόποιο όλλη με το πιο θερμό λόγιο . Στη συνέχεια , το « Ασφαλιστικό ΝΑΙ »

δημοσιεύει δ ύ ο αντιπροσωπευτικές επιστολές που έλοβε κοι υπόσχεται ότι θο έχει πόντο τις σελίδες
του ανοικτέ ς γιο θέμοτο που αφορούν εταιρείες κοι διομεσολοβούvτες , με στόχο την περαιτέρω
εν ίσχυση του επογγελμοτισμού στην ελληνική ασφαλιστική ογορό .

-. ...

Η επαγγελματική ασφάλιση

για μας ... είναι νόμος!

Ό ΚΟΥΤΙ ΝΑ Σ Α.Ε.

11\εσίτες Ασφαλίσεων

Οι ειδικοί στην ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

& Αντασφαλίσεων

;ξοuσ,οδοτημέvο, Αvταποκρ,τέs τwv Lloι,ιd's
'ψηλάvτου
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Ανοιχτοί για γόνιμη συνεργασία

ΕΘΝΙΚΗ
Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Ανακάλυψε

τον κώδικα
ι,

επιτυχιας
Περισσότεροι οπό δύο χιλιάδες άνθρωπο ι των

πωλήσεων

- εταιρικό

δίκτυο κοι οσφολιστικο ί

πράκτορες - μοιράστηκαν τον κώδικο επιτυχ ίας
της Εθνικής Ασφαλιστικής που την κοθιέρωσον

ταιρειών τnς Ελλάδας, σnμεiωσε ο κ. Παλαιολόγος, δiνο

- se11ing.

στην συνείδηση του κόσμου ως την μεγαλύτερη

ντας έμφασn και στnν πώλnσn των τραπεζ1κών προϊό

φοροπο1εί τnν Εθν1κn Ασφαλ1στ1κn έναντι του ανταγων1-

ντων. «Το

3.500 στεγαστικά δάνεια κα1

σμού είνα1 ότι έχοντας δεκάδες χ1λ1άδες ασφαλ~σμένοuς

uποχρέωσn που έχουμε αναλάβε1 απέναντ1 στnν

με ένα σuμβόλα10, που είνα1 πασ1φανώς ασύμφορο γ1α

Τράπεζα εiνα1 να δ1πλασ1άσοuμε, σχεδόν, αυτόν τον α

τnν εταιρεiα, δεν σκέφθnκε ποτέ να ακuρώσε1 αυτά τα

ρ1θμό. Να ξεπεράσουμε το

σuμβόλα1α.

οσφολιστική ετοιρίο . Ε ίνοι η μεγαλύτερη
ετοιρείο της ογοράς , όμως μεγολώvει κι άλλο .

Είνοι ενδεικτικό ότι κοτά την διάρκεια του 25ου

n φετ1νn

2007

ποuλnσαμε

10%».

Εξέφρασε ακόμn τn

συνεδρίου ονοκοιvώθηκον τρεις νέες

στnριξn τnς Εθνικnς Ασφαλ10τ1κnς στο έργο τnς ΕΠΕΙΑ,

«Είσαστε αυτό που θέλουμε να γίνουν όλα τα τραπε()κά

επιθεωρήσεις κοι δέκο νέο γραφείο πωλήσεων

εκφράζοντας τnν πίστn ότι θα μπει επιτέλους μια τάξn στον

μας στελέχn πρώτnς γραμμnς: σύμβουλοι και πωλnτές μα

του εταιρικού δικτ ύου .

άναρχο, μέχρι σnμερα, κόσμο τnς εποπτεiας τnς ασφαλι

ζi», nταν

στικnς αγοράς . Γ1α τον κλάδο αuτοκ1νnτοu, προέβλεψε

n-

μέρες ανάπτuξnς και ζnτnσε να δοθεί έμφασn στις σταυ-

Στα πολύ θετ1κά επιτεύγματα σε παραγωγn κα1 πωλnσε1ς αναφέρθηκε στπν ομ1λία του ο πρόεδρος κα1 δ1εuθύνων σύμ

βουλος Δούκας Παλα1ολόγος. Το

2007

nταν μ1α χρονιά κατά τπν οποία οι παραγωγικοί μας στόχοι επιτεύχθηκαν πλnρως,

κ1 όχ1 μόνο αυτό, αλλά καταφέραμε κα1 στον κλάδο Ζωnς να πιάσουμε τπν πρώτπ θέσπ με όποιον τρόπο κι αν μας μετρn
σει κανείς, είπε ο κ. Παλαιολόγος, τονίζοντας ότι το εταιρικό δίκτυο κατάφερε να αuξnσει ης πωλnσε1ς του από

16 εκατ.

σε

36 εκατ .

ευρώ . Εξέφρασε τnν ικανοποίnσn του γ1α τnν αθρόα εισδοχn νέων συνεργατών και γ1α τn δuναμ1κn τnς εταιρείας

n onoia,

όπως εinε, θα οδnγnσε1 σε νέα παραγωγ1κά ρεκόρ.

Αριθμοi όπως

5 εκατ.

παραγωγn το μnνα, που πριν τρiα χρόνια μας φαίνονταν απλnσίαστο1, τώρα εiναι πλέον απολύτως

εφικτοi για τπν Εθνικn Ασφαλ1στ1κn κι ας εiναι αρ1θμοi σuνολ1κnς ετn.σ1ας παραγωγnς για τους περισσότερους ανταγων1στές μας, είπε χαρακτnριστ1κά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου και έκανε ιδιαfτερn αναφορά στnν ανά

πτυξη του

bancassurance.

Στο τέλος του

ταν περiποu μπδέν, κ1 αυτά τα

40

Α

200

Γlα τα συμβόλαια σnμείωσε ότι αυτό που δια

2007 n παραγωγn του bancassurance nταν 200 εκατ.

ευρώ. Πριν τρiα χρόνια

n-

εκατ . και μόνα τους, ακόμπ, θα μας έβαζαν στnν πρώτπ πεντάδα των ασφαλ~στικών ε-

ροειδείς πωλnσεις, το

cross

n

έκφρασn που χρnσιμοποinσε απευθυνόμενος
στο εμπορ1κό δίκτυο τnς Εθνικnς

42

ΑΙ

43

Ασφαλ1σοκnς, ο ανuπρόεδρος τnς Εθνικnς Τράπεζας fiάννπς

τους για

πελάτες

ντομα. Γραφεiα πωλιiσεων, πράκτορες και υπο

κιiς Τράπεζας για το

Πεχλιβανiδπς στον χαιρεnσμό του. Ο κ. Πεχλ1βανiδπς ανέ

τnς εταιρεiας εμφανiζοντα1 σος έρευνες εξαιρεnκά 1κανοπο1-

καταστnματα θα έχουν τn δυνατότnτα να τυπώ

νατότητες που υπάρχουν για αύξnσπ των πω

φερε ότ~ το δiκτυο τnς Εθνικιiς Ασφαλ1στ1κιiς πουλά ιiδπ το

πμένο1 από αυτιiν (82% 1κανοπο1nμένο1 από τα προϊόντα κα1
89% 1κανοπο1πμένο1 από τ~ς υππρεσiες), ενώ τnν iδια ώρα,
το 81 %των πελατών στον κλάδο Ζωιiς, δεν έχε~ κανένα άλ

σουν τοπικά το συμβόλα10 κα1 το σιiμα αυτοκ1-

λιiσεων μέσω του

νιiτου, αφού θα έχουν ε1σάγε1 ηλεκτρονικά τnν

συντονιστιiς

αiτnσπ, δ1αδ1κασiα που θα επεκταθεi σταδιακά σε

Marketing

πρ1ν τρiα χρόν10 θα αυξηθούν κα1 θα δπμ1ουργπθούν νέα πε

λο συμβόλα10 στnν εταιρεiα. Ακόμπ παρουσiασε και τn νέα

όλους τους κλάδους και σε όλα τα προϊόντα. Ο

σιάζοντας τα αποτελέσματα σχετικών ερευνών,

δiα συνεργασίας. Αναφερόμενος στον Όμ1λο, εfπε ότ~ το

μεγάλn καμπάνια για το Αυτοκiνnτο με κεντρ1κό μιiνυμα «Τπν

κ. Παγώνπς εξιiρε τέλος τnν προσπάθε1α των

που πραγματοποιιiθπκαν στο πελατολόγιο των

2007 χαρακτnρiστnκε από υψπλιi κερδοφορiα, με το σύνο
λο του ενεργπτ~κού να αγγiξει τα 100 δ10. ευρώ.

Εθνικιi τnν κάνε1ς γ1α τον εαυτό σου και όχι γ1α τους άλ

«αφανών ανθρώπων» τnς εταιρεiας και κάλεσε

δικτύων τnς εταιρεiας, σπμεiωσε ότι οι μεγά

λους».

όλους να αξ10πο1ιiσουν όλπ αυτιi τnν υποδομιi

λες επιτυχiες του δικτύου ξεπερνούν τα κοινώς

και να δουν τα συμβόλα1α, με πρώτα του αυτο

παραδεκτά όρια.

7% των

στεγαστ1κών δανεiων τnς Εθν1κιiς Τράπεζας κα1 α

νέφερε ότ~ οι συνέργε1ες που άρχ1σαν από μπδενικιi βάσπ

cross -

se11iπg, ειδ1κά σε μια σογμιi που

01

Με αναφορές στο περιβάλλον κα1 στις προσπάθε1ες τnς

Έμφασn σος πωλιiσεις και ειδικότερα στn «λιανικιi πώλn

Εθν1κιiς Ασφαλ1σοκnς να ευα1σθπτοπο1ιiσει τους πολiτες ξε

σn», έδωσε ο γενικός διευθυντιiς τnς Εθνικιiς Ασφαλ1σοκιiς

κινιiτου, να τυπώνονται στα γραφεiα, κα1 να εi

κiνπσε τnν ομ1λiα του ο γεν1κός διευθυντιiς τπς Εθνικnς

Τάσος Παγώνπς. Αναφερόμενος στ1ς δ1αδ1κασiες γνωστο

ναι και πολλά.

Ασφαλισοκιiς Σπύρος Λευθερ1ώτnς, ενώ ιδ10iτερπ έμφαση έ

ποinσε ότ~ τα υποκαταστnματα ενδυναμώνοντα1 γ1α να μπο

cross -

δευθυντιiς

Τις τεράστιες δυ

selliπg, ανέπτυξε ο

πωλιiσεων

και

κ. Κώστας Ταραβiρας, ενώ παρου

Ένα χειροκρότnμα διεκδiκπσε ο πρόεδρος του

συλλόγου υπαλλιiλων τnς Εθνικιiς Ασφαλισοκιiς

Τις προσπάθειες του παραγωγικού δικτύου ε

Άγγελος Νικολάου, αλλά όχι για τον εαυτό του

δωσε σος ουσ10σοκές τομές που συντελούντα1 στnν ετα1-

ρούν να διεκπεραιώνουν όλες τ~ς εργασiες τοπικά, κανένα

ξιiρε ο αναπλnρωτιiς γεν1κός δ1ευθυντιiς τnς ε

αλλά για όλους όσοι πάλεψαν για να εiναι σιiμε

ρεiα. Ε1δικότερα ανέλυσε τn νέα δ101κπτικιi, πω ευέλικτn, δο

χαρτi δεν θα ταξιδεύει στα κεντρικά, και πολύ σύντομα δεν

ταιρεiας, θανάσnς Ανδρεόπουλος, ζnτώντας

ρα

μιi τnς εταιρεiας μετά τn μεiωσπ του προσωπ1κού κατά

θα χρε1άζετα1 να γραφεi κανένα χαρτi. Κεντρικοi άξονες τnς

παράλληλα να συμβάλλουν πιο ενεργά στnν επi

στάδιο τnς υλοποinσπς.

συνεργαστεf με πολλούς παλαιούς συναδέλφους
και αυτό που μου έκανε εντύπωση -κα1 παράλ

13%

και τόν1σε ότ~ ο νέος προσανατολ10μός εfνα1 στραμμένος σος

προϊονuκιiς πολιτ~κιiς, όπως εiπε ο κ. Παγώνπς, εiνα1 π «τυ

τευξπ του στόχου για αύξnσπ τnς παραγωγιiς

πωλιiσε1ς. Ο κ. Λευθεριώτnς ζιiτnσε από τους ανθρώπους του

ποποiπσπ» προϊόντων ενός κλάδου, ώστε να δ1ευκολύνεται

στ1ς εργασiες ασφάλ1σπς αυτοκ1νιiτων.

εμπορικού δ1κτύου να πολλαπλασιάσουν τ~ς προσπάθειές

n πώλnσπ κα1

n εταιρεiα

στnν κορυφιi, να εiναι σιiμερα στο

fia

πολλά χρόνια εiχα

«πακετοποinσπ» προϊόντων από πολλούς κλά

Σ τnν πώλnσn στεγαστικών δανεiων τnς Εθνι

ληλα μου προκαλούσε και θαυμασμό- ιiταν αυ

δους έτσι, ώστε ο πελάτnς να καλύπτει όλες τις ανάγκες του

κιiς Τράπεζας από τους ασφαλιστές τπς Εθν1κιiς

τό που διέκρινα στα πρόσωπά τους: το μεγάλο

με ένα σύνθετο προϊόν.

Ασφαλιστ1κιiς αναφέρθηκε ο αναπλπρωτιiς γε

πάθος και τn δίψα για επιτυχία και διάκρισπ, αλ

ν1κός δ1ευθυντιiς τπς εταιρεiας Γ1άννπς Βασ1-

λά και τnν αγάππ για τn δουλειά που έκαναν. Σιi

λάτος.

στο

μερα, μετά από χρόνια, στους περισσότερους

ματn έκδοση (που σπμαiνει πέρασμα στα μnτρώα τnς εται

assurebankiπg εiνα1 πολύτψος και μοναδικός,

νέους, βλέπω το ίδιο πάθος, τnν iδια θέλπσn, τnν

ρεiας), και τελικά τοπ1κιi εκτύπωσn στα γραφεiα των ασφα

εiπε απευθυνόμενος στους ασφαλιστές ο κ.

ίδια μεγάλn ψυχιi. Αυτό θα μπορούσα να το χα

λιστών, στα γραφεiα των πρακτόρων και φυσικά στα υποκα

Βασιλάτος, σημειώνοντας ότι π προσπάθεια σε

ρακτnρiσω σαν μια μεταδοτικιi

ταστιiματα» εiπε ο κ. Παγώνnς, δnλώνοντας χαρακτnριστ1κά

αυτόν τον τομέα, ιiταν n ιδανικιi εφαρμογιi του
cross-selling στο επiπεδο του Ομiλου τπς Εθνι-

στους καινούργιους.

«θα πάμε σε αυτοματοποiπσπ όλnς τnς διαδ1κασiας. Σε
τοπ1κιi ε1σαγωγιi τnς αiτnσπς, αυτόματο

ότ1 το πιiγα1νε
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2007.

-

underwriting, αυτό

έλα με τα κεντρ1κά θα τελειώσει πολύ σύ-

Ο κώδικας επιτυχiας σας κα1

-

κλnρονομικιi

ασθένε1α, που μεταδiδεται από τους παλαιούς

Α
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Υψnλοf στόχοι

λαος

για το τριετές nλάνο

Στόχοι για το

•
8
8
8

2008-2010.
2008-2010

Σύμβουλοι
Κλάδος Ζωfις

52 εκατ.

Αύξnσn Διατnρnσιμότnτας

2008
2010

80,3
83,3

Αύξnσn του μέσου όρου τεμαχίων
το μιΊνα

2008
2010

1,2
2

Κλάδος ΑuτοκινιΊτου
Στόχος

250.000 νέα

Τοτόλοu, Βερμπής Γεώργιος

-

-

Αδαμάκη, Χρι

Φοuφόποuλοu , Κανελλόπουλος

- Τσanaλou, Αγγελάκοu Ουρανία - Μαuρομμά
- Τ ριάντου , Κοιλιας Βασίλει
ος - Παnαγιάννn, Σιδnροnούλοu Σοφία - Γιαπnού, Γα 
λιατσάτοu Ερασμfα - Κασκάνn, Δημόπουλος Κωνστα
ντiνος - Αδαμάκη, Καφούρος Ελευθέριος - Χρuσολό
γοu Χρ., Τζονίκn Σοφία - Βαρελά, ΔερμεντQδοu Μαρία
- Αναστασίου Γ. , Μαρκάτοu ΒασιλικιΊ - Φοuφόnουλοu ,
ΛειβαδιΊς Κωνσταντίνος - Π αnαγιάννn , Λιγάτοu Δέ
σποινα - Χαλκοδαίμων, Μπέμnελος Αντώνιος - Χρuσο
λόγοu 1., Ελεuθεριάδοu Άννα - Αδαμάκη, Χριστοδού
λου Ιωάννης - Κατσαϊδώνn, Απειρανθίτου Ευαγγελία Φοuφόnοuλοu, Μοuτάφnς Θεόδωρος - Κατσαϊδώνn,
ΚαλαντζιΊ Χριστίνα - Κελεσίδn Δ . , Βαρβαλοuκά Δέσποι
να - Κελεσίδn 8. , Λύρα Χρυσούλα - Φοuφόnοuλοu,
Μοuτάφnς Θεόδωρος - Κατσαϊδώνn, ΚολαντζιΊ Χριστί
να - Κελεσίδn Δ. , Βαρβαλούκα Δέσποινα - Κελεσίδn 8.,
Λύρα Χρυσούλα - Φοuφόπουλοu, Τουλούπα Ευφροσύ 
νη - Αγγελόπουλου Π. , Νάννοu Ι σιδώρα - Φοuφόnοu 
λου, Θεοδωράκη ΔιΊμnτpα - Φραγκάκn, Λύρn Παρα
σκεuιΊ - Φραγκάκn, Μαλάμος ΔnμιΊτpnς - Σκαβαρα, Ζε 
ρίτnς Κωνσταντiνος - Μαuρομμάτn, ΣιαμιΊτρος Μιλτ~ά 
δnς - Κατσαϊδώνn, Αδαμάκnς Ιωά νν ης - Αδαμάκη,
Φραγκογιώργος Ιωάννης - Παϊκοnούλοu , Παnαδnμn
τρίοu Χρuσ. - Ποuλιάκn , Δαμίγοu ΚuριακιΊ - Φοuφό 
nοuλοu, ΛεμονιΊς Άγγελος - Σταϊκαλάκn , Ανανιάδn ς
Παναγιώτης - Γιαπnού, Γιαπnού Αναστασία - Γιαππού,
Πανελούδnς Ευάγγελος - Σταϊκαλήκn .
Ν έοι Ασφαλιστικο ί Σύμβουλοι : Αγγελάκοu Ουρανία Μαuρομμάτn, ΔερμεντQδοu Μαρία - Αναστασίου Γ.,
Νάννοu Ισιδώρα - Φοuφόnοuλοu, Μεϊντάνnς Αλέξαν
δρος - Αδαμάκη, Φωτοnούλοu Μαρία - Καραβά,
Ασnρούδn Κωνσταντίνα - Παnαγιάννn, Φλώρος ΔnμιΊ 
τpnς - Σκαβαρά , ΚαρνιΊ Ιωάννα - Μnεκίρn , Καρνέσn Αι 
κατερίνη - Καραβά, Βλάχου Γεωργία - Γκίλια.

3 Νέες ΕπιθεωριΊσεις
15 Νέα Γραφε1α ΠωλιΊσεων
25 Νέες Ομάδες
400 νέοι επιτυχnμένοι Ασφαλιστικοf

Στόχος

-

στοδοuλίδnς Νικολ.

οχιΊματα

Μεlωσn ακυρώσεων

2009 έως και 30%
Αύξnσn του μέσου όρου τεμαχfων
το μιΊνα

201 Ο τρ1α το μιΊνα
Τραπεζικά npoϊόvτa-ASSURBANKING

20.000 πωλιΊσεις συνολικά
6 τραπεζικά προϊόντα ανά παραγωγό
το χρόνο

Χp1στόnουλοu Αλ., Τεκερλέκn ΣτuλλιανιΊ

Μαντζανάς Παναγιώτης

Σωτnpιάδn,

-

Αναστασίου Δ., Καλούδnς

-

Σωτnρ.

ΕμμανοuιΊλ

τn , Αετόποuλος Γεώργι ος

Ασφαλιστικο ί Σύμβουλοι : Αγγελόπουλος Παναγιώτης

- Χρυσού

Χριστοπούλου Αλ., Σιδnροnούλοu Σοφία

-

Μnαμnούκα Αικατερίνη

- Πάλλn, Αναστασόπουλος Βα
- Αναστασίου Γ. , Πλάγος Γεώργιος - Διαμαντόπου
λο, Τ σιχλία Αλεξάνδρα - Σωτηpιάδn, Barbullushi llinden
- Παϊκόnοuλου, Ναpλιώτοu Μαpιάνθn - Κοuκλάρn ,
Ανδρέαδnς Ιωάννης - Κατσαρός, Σκούφου ΒασιλικιΊ σιλ.

Τσαnαλού.
Διατnρnσιμότητα

2005.

Επιθεωρητές: Φοuφόnουλος

Γεώργιος, Γλεντης Παναγιώτης, Χpuσολόγοu Χρήστος,

Αρμnοuνιώτnς Παναγιώτης, Καpαθάνος Παναγιώτης .
Προϊ στάμενοι: Μπpοuμεpιώτnς Παναγιώτης, Κοτσαpί
νnς Ζώης , Μαuρομμάτnς Ιωάννης, ΚασκανιΊς Γεώργιος ,
Νικολάου Χρήστος

Ομαδάρχες: ΚοκκοτιΊ Κων/να

- Μnpοuμεpιώτn, Αντω
- Μπpοuμεpιώτn, Γκιλιας ΧpιΊστος
- Κοτσαpινn, Σκαβαράς ΔnμιΊτpιος - Νικολάου .
Ασφαλιστικο ί Σύμβουλοι : Μnλιόρδος ΔnμιΊτpιας Μαupομμάτn, Λαμnpόγλου Γεωργία - Γpαφα, Τότολοu
Αναστασ\α - Φοuφόnαuλοu, Ανδpινόπαuλος Γεώργιος Παλλn, Κώντσας Σταμάτ~ος - Καραθάνοu, Ηλιόπουλος
Αντώνιος - Κασκανn, Χpιστοδοuλίδnς Νικόλαος - Φοu
φόnοuλοu , Γεωpγιάδοu Αννα - Ποuλιακn, Ηλιόπουλος
ΔnμιΊτpιος - Μπpοuμεριωτη, ΛupιΊ ΠαρασκεuιΊ - Φρα
γκάκn, Σκοuτέpnς Βασίλειος - Καμίτσn, Βολιώτης
Αντώνιος - Κοuκλάρn, Ποπακωνσταντiνοu Δέσποινα Μπpοuμεριωτn, Αντιώτn Ευαγγελία - Μπpοuμεpιώτn,
Βασιλείου ΕιpιΊνn - Φοuφόnοuλοu, Κοιλιας Βασίλειος νόπουλος ΔnμιΊτpιος

Παπαγιάννn .

Βραβεύ σει ς συνολικών π ωλήσεων. Τραπε~κών προϊ
όντων . Επιθεωρητές πωλήσεων : Καpοθάνος Βασίλει 
ος.

Διευθυντές Ομάδας Γραφεiων ΠωλιΊ σεων : Κιαμnλό

Ασφαλιστικο ί Σύμβουλοι. Κλάδου Ατομικών Ζωής τε

γλαu Ερ Μπιλ, Χρυσός Αντώνιος, Διαμαντόπουλος Θε

μάχια καθαρής: ΠλατσιΊς Ιάσων

όδωρος.

Καραβά

188, Ντε

ντής Παναγιώτης, Αρμπουνιώτης Παναγιώτης.
Διευθυντές Γραφεiων Πωλήσεων: Μαυρομμάτης Ιω

Επιθεωρητές Πωλήσεων: Αρμποuνιώτnς Παναγιώτης,

Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι: Αγγελόπουλος Παναγιώτης

άννης, Μnρουμεριώτnς Παναγιώτης , Αδαμάκnς Μιχά

Γλέντnς Π αναγιώτης, Καραθάνος Βασίλειος.

Χριστόnοuλου Αλ. , Μπαμnούκα Αικατερlνn

2007. Κλάδος Ατομικών

μερτζιΊς Σταύρος

-

134, Χριστοδουλίδnς
κόλαος - Φοuφόnοuλου 121.
Αύξηση Εργασιών Γενικών Κλάδων 2006- 2007

Βραβεύσεις

Ζωής

Επιθεωρητές Πωλήσεων: Φουφόπουλος Γεώργιος, Γλε 

-

Γιαππού ,

-

Αδαμάκη

Νι

Διευθυντές Γραφείων Πωλή σεων: Τσακιρlδης Γεώργιος

- Κιαμnλόγλοu,

Καλούδnς Εμμανουήλ Χρυσού, Ανα

νιάδπς Αντών1ος

- Γιαππού.
- Πάλλn, Σι

λης, Χρυσός Αντώνιος, Κατσαϊδώνnς Παναγιώτης.

Διευθυντές Γραφεiων ΠωλιΊσεων: Αδαμάκnς ΜιχαιΊλ, Κα

δπpοπούλοu Σοφfα

Αναπληρωτές Διευθυντές Γραφεiων Πωλήσεων : Δn 

τααϊδώνnς Παναγ1ώτnς, Παρπούλας Ιωάννης.

Βραβεύσεις Πρακτορειακού Δικτύου .'Υψος Χαρτοφυ 

μnτρόnουλος Δημήτριος

Αναπληρωτές Διευθυντές Γραφείων Πωλή σεων: Δn

λακί ου : Γαβpίλnς Αντώνης,

γιος

-

-

Κατσαϊδώνn , Ρήγας Γεώρ

Κασκάνn , Δρακούλn ΔιΊμnτρα

Τζουάνn Μαρία

-

Φουφόnουλου ,

μnτρόπουλος Δημήτριος

γιος

- Μαυρομμάτn.

-

Κατσαϊδώνn, ΡιΊγας Γεώρ 

- Κασκάνn , Κακολύρn ΦωτεινιΊ - Φουφόnοuλοu .

-

Γιαπnού.

ζιΊ Ιωάννα,

6. 712.793€, Κοuιδοupμα

5.887.665€,
3.524.847€.

Διευθυντές Ομάδας Γραφεiων Πωλήσεων: Γεωργιάδης

Διευθυντές Ομάδας Γραφείων Πωλήσεων : ΖαχαριΊς

Άυξησ η

Ιωάννης

Ανδρέας

2.030.884€, Γαβpiλnς Αντώνης, 1.17 4.458€, Κοu
ιδοupμάζn Ι ωάννα, 712.209€ .

-

Αδαμάκη , Αντωνόπουλος ΔnμιΊτpιος

-

-

Παπαναστασίου, Θεοδωρακόπου λος ΧριΊ

Παπαγεωργίου

Ευαγγελία,

Μπρουμεριώτn , Κοκκότn Κωνσταντiνα

στος

Μnλιόρδος ΔnμιΊτριος

Ασφαλιστικο ί Σύμβουλοι : Μοuτάφnς Θεόδωρος

Άυ ξησn

τσαϊδώνη, Αδαμόκnς Ιωάννης

ΑΣΦΜΕΙΕΣ Κοντοπίδnς Αpτεμnς, Αλεξοnούλοu Μαρία.

- Μnρουμεριώτn ,
- Μαυρομμάτn , Ντόκος ΔnμιΊτpιος
- Γκίλιας, Τ σιούμας Δnμnτpιος - Χρυσολόγου \., Ανανιά 
δnς Αντώνιος - Γιάnπου.
Ασφαλιστικο i Σύμβουλοι : Γιωτάκος Αναστάσιος - Κε

κρινά

- Καταγά, Τ σακαλιΊς Θεόδωρος - Ντούσκα.

παραγωγής:

Παπαγεωpγfοu Ευαγγελία,

- Κα 
- Αδαμάκη, Πο λλά Μα 

παραγωγής- Πλήθους

συμβολαίων : ΜΕΓΑ

Σύνθεση χαρτοφυλακ ίου: Κουιδοupμάζn Ιωάννα, Γα

- Αναστασfου Δ.

Βραβεύσεις Προώθησης Στεγαστικών Δανείων . Επι 

βρίλnς Αντώνης, Γκιολέκας ΔnμιΊτριος.

λεσίδn Δ., ΝτεμερτζιΊς Σταύρος -Αδαμάκη , Κοuτσοuβέ 

θεωρητές Πωλήσεων : Καραθάνος Βασίλειος.

Νεα παραγωγή κλ . ζωής: Ζιώγας Γεώργιος

λnς Διονύσιος

Δι ευθυντές Γραφείων Πωλήσεων: Κιαμήλογλοu Ερ

Κόκκινος Λάμπρος

Μπιλ, Χριστόπουλος Αλέξιος .

35.648€.

-

Καργάκn, Σnαντίδοu Παρασκευή

Φοuφόnοuλοu , ΠλατιΊς Ιάσων
Αντώνιος

-

Καραβά , Ηλιόπουλος

- Φοuφόnοu λοu, Γαλάνn Μαρία - Γκίλια, Βρο
- Διακοuμάκοu Π., Παnαστεργfου Ν1κό -

χνάκn Ιωάννα
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-

35.922€,

Δnμοπούλοu Αρτεμις

Διευθυντές Ομάδας Γραφείων Πωλήσεων: Τ σακιρfδnς

Βραβεύσεις στεγαστικών δανεί ων : Σnnλιωnούλοu

Γεώργιος

Αναστασία, Βαβουγιού Εύα, Καραϊσκάκης ΔnμιΊτpιος .

-

ΚιαμιΊλογλου, Κατακουζnνός Ιωάννης

-

INDEPENDENT FINANCIAL CONSULTANTS

48.444€,
ASK

Α . Ε . ΑΝΕ Ξ ΑΡΤΗΤΩΝ Α Σ ΦΑΛιΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜιΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Λ. Συγγρο ύ

262 & Φιλαρέτοu 2. 176 72 Αθή να . Τηλ. : 21 Ο 9500 600, Fax: 21 Ο 9500665.
e-mail : info@ask.com.gr, Site : www . a sk . com .g r

Νέα Εποχή στις Ασφαλιστιι<ές ι<αι Χρηματοοιι<ονομιι<ές Υπηρεσίες

λατών, όπως προκύπτουν από τ1ς έρευνες ποιότητας που

Κλάδος Οδικής Βοήθειας

δ1εξάγουν

■ Κόβουν τα φτερά
ASSISTANCE

του φύλακα άyyελου των πολιτών

01

εταιρεiες του κλάδου, δεfχνουν εninεδα 1κa

vonoinσnς κατά πολύ υψηλότερα του

90%. 01

δε μέσο~

χρόνο~ εnέμβασnς κυμαiνονται μεταξύ

25 κα1 35 λεπτών.

Η προσφορά των ασφαλ1στ1κών εταιρε1ών εiνα1 τρε1ς

φορές φτnνότερn από αυτι'ι των εμπορ1κών λεσχών αυ
τοκ1νnτ1 στών.

V. Loison,

γεν1κού

δ1ευθυντfl τnς

lnter Partner Assistance

μος γ10 τnν οδικι'ι βοι'ιθε10;
νεργε1ών, κανεiς δεν κατάφερε να εμnοδiσε1 τnν ασφά

Να1, βεβαfως, κα1

n οδ1κι'ι

βοι'ιθε1α, σε αντiθεσn με ό,τι

κε σχετικά με τn δραστnριότnτα τnς οδ1κι'ις βοι'ιθειας, θα

Βοnθεiας), στην κaτnyop1onoinσn των ασφαλ~στ1κών

ι'ιθελα να εκφράσω κάποιες απόψεις για όσους δεν γνω

κλάδων. Μάλιστα αnοτελεi κα1 το πιο ευρέως αναπτυγμέ

λfδα του, τον Μάρτ10 του

ρiζουν τον κλάδο μας, θεωρώντας ότι το επάγγελμά μας

νο και nροωθnμένο προϊόν βοnθεiας στnν Ελλάδα.

το τότε nροτε1νόμενο nροσχέδ10 νόμου, ι'ιταν ότ1 εn1θυμεi

Δεν εiνα1 τυχαiο ότ1

n

άφ1ξn των εταιρε1ών βοnθεfας

στην αρχι'ι τnς δεκαετiας του

αγοράς.

'90

ενόχλησε μερ1κούς .

γκυρiα;

2007,

όταν nρωτοεμφανiστnκε

να «βάλε~ τάξn σε μiα ανοργάνωτn αγορά», όπου κυρ1αρ
χούν αναρχiα κα1 πειρατές ...

σφαλισμένων, κάθε φορά που συναντούν nροβλι'ιματα

ρούσες στην αγορά, επέτρεψαν τnν εύκολn πρόσβαση

καταστάσε1ς, μέσω τnς θέσn~σnς υποχρεωτικών υψηλών

στην καθnμερ1νότnτά τους, εiτε βρiσκονται στο σni11, εiτε

των ασφαλ1στ1κών εταιρε1ών στην nώλnσn υnnρεσ1ών,

nοσο11κών κρηnρiων αnοκομμένων από κάθε

σε κivnσn, εiτε σε ταξiδ1.

των onoiωv έως τότε

εnαγγελματικι'ι λογ1κι'ι, αnοτελεi μ10 επαναφορά

Ο ρόλος μας εiναι αυτός του «φύλακα αγγέλου».
Ένα σπασμένο τζάμι,

n εύρεσn

n εnισκευι'ι

ταξύ ενός γνωστού

με

μιας δ1αρροι'ις νερού,

Αντi να nροσnαθι'ισουν να αναπροσαρμοστούν και να

ενός 10τρού, μια νοσnλεiα στο εξωτερ1κό, ένας

συμβαδiσουν με τn νέα εnοχι'ι κα1 τον αέρα που άρχ1σε να

n

εn~στροφι'ι σε μονοnωλ1ακές ι'ι ολ1γοnωλιακές

τnς τάξnς, τότε αντ1λαμβάνεστε πού οδnγούμα
στε.

n συγχώνευση

nερ1nτώσεις ασφαλ~σμένων που nερ1έρχοντα1 σε δυσχε

ού τύπου, που βρ1σκονταν ι'ιδn σε αnοδ10ργάνωσn, επέ

ξ1ών μπορεi να οδnγι'ισε1

ρι'ι θέση κα1 χρε1άζοντα1 τnν άμεση

λεξαν να εναντ1ωθούν με κάθε τρόπο στ1ς ασφαλ1σ11κές

στnν ανάnτυξn ε-

εταιρεiες, εn1λέγοντας τn μετωnικι'ι σύγκρουση με σκοπό

να τ1ς εμnοδiσουν να προσφέρουν σε ελκυστ1κι'ι τψι'ι ο

27

3

11

2

7

Πιερίας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Χαλκιδικής,

Υnόλοιnnς nnειρωτ~κής Ελλάδας,

Ρόδου, Κέρκυρας, Λέσβου, Ζακύνθου,
Κεωαλονιάc

(*)

ών ι'ι

(*)

Ρόδος, Κέρκυρα

2

5

1

. (**)

unoup. Απόφαση .
7 εργαζόμενοι

νός δ1κτυου 1κανου να ανταnοκρ1νετα1 στο αnαγορευτ1κο
νομ1κό nλαiσιο, τiθετα1 το ερώτημα: τι γiνετα1 με τnν ε
nαρχiα, όπου ένας μεγάλος αριθμός μ1κρών εn1χειρι'ισε

εταιρεiες βοnθεiας κα1 τις ασφαλ1στ1κές εταιρεiες;

Η εnιβiωσn τους τiθετα1 σε άμεσο κiνδυνο.
Τα νέα κριτι'ιρια (niνακας), κα1 ειδικότερα ο απαιτούμε
νος αριθμός υnαλλι'ιλων οδnγούν αναπόφευκτα σε μiα

ρι'ισεων οδικι'ις βοι'ιθε1ας και εν τέλει τnς τελικι'ις τψι'ις

του προϊόντος που θα κλnθεi να αναλάβει ο κατανα
λωτι'ις.

Τι εn1nτώσεις θα εiχε ένας δ1nλασ1ασμός
των ασφαλiστρων;
Οnωσδι'ιnοτε έναν αποκλεισμό μεγάλου

Ενώ στnν Αθι'ινα

nνέε1 στο χώρο τnς οδ1κι'ις βοι'ιθε1ας,

εnέμβασι'ι μας.

εταιρεiες nαλα1-

Εάν

εnαναnατρ1σμός, μ10 βλάβη στο δρόμο και άλλες πολλές

01

7

σnμαντικι'ι αύξnσn του κόστους λειτουργiας των εn1χει

Οι εξε1δ1κευμένες nολυεθν1κές εταιρεiες, σι'ιμερα πα

n αnοκλε1στ1κότnτα μοιραζόταν
ιδ1ωτ1κού Brand κα1 τnς ΕΛΠΑ.

θεσσαλονίκnc
Αχαiας, Λάρισας, Κορινθίας, Φθιώτ~δας,

ων, συχνά 01κογενειακού χαρακτι'ιρα, εξυπηρετούσε τις

Η δ1κα1ολογiα που πρόβαλε το υnουργεiο στnν ~στοσε

n κάλυψη των συμπολιτών μας α

Η αnοστολι'ι μας εiνα1

70

(**)Υπόλοιπα νησιά

θέλουν να n~στέψουν μερικοi, εiν01 ασφάλ~σn (Κλάδος

εiναι ένα από τα πλέον συναρπαστικά τnς ασφαλιστικι'ις

18

Ευpυτανίαc. Φωκίδαc, Γρεβενών

πτυχές που εn1βάλλε1 ο νόμος, που προσφάτως ψnφiστn

18

Αττικήc

προγραμμάτων οδικι'ις βοι'ιθε1ας.

του καταναλωτι'ι ι'ι nρόκε1τα1 απλώς για μiα χρονικι'ι συ

44 18/3L08
Ποοσωπικό

λ~σn να αnοτελεi το δnμοφ1λέστερο κανάλ1 αnόκτnσnς

κατεύθυνση δ1άσωσnς αυτών που εnψένουν να πωλούν

Φεκ.

Φοpτπνό

Κοήτnc ΕύΒοιαc

Μετά από nερ1σσότερο από μiα δεκαετiα δ1κασ11κών ε

τρε1ς φορές ακριβότερα το προϊόν ε1ς βάρος τnς τσέπης

Προτού αναπτύξω τ1ς αρνnτ1κές κα1 αnοδιοργανωτ1κές

2

Βοιωτίαc. Αιτωλοακαρνανίας

Αναρωτιέτα1, λοιπόν, κανεiς: γιατi να ψnφιστεi ένας νό

Μι'ιnως το υnουργεiο Μεταφορών εnεμβαiνε1 προς τnν
Του Sνen

Απα1τούuενα μέσα Ν3651 Άρθ.
Nouόc

n

δnμ1ουργiα κοινοnρα-

εταιρει

μεριδiου καταναλωτών από υnnρεσiες αnο
δεδε1γμένnς

αποτελεσματικότnτας

στ1ς περιπτώσεις ακινnτοnοι

ι'ισεων στο οδ1κό δiκτυο
λόγω βλάβnς 1Ί α 
τυχnματος.

δ1κι'ι βοι'ιθε1α στο ευρύ κο1νό.
Σι'ιμερα nερ1σσότερα από

450.000

οχι'ιματα εiνα1 α

σφαλ~σμένα στα προγράμματα οδ1κι'ις βοnθεiας, συνέnε10
βλάβης κα1 ατυχι'ιματος των ασφαλ~στ1κών εταιρειών, κα1

τουλάχιστον

3

εκατομμύρια οχι'ιματα απολαμβάνουν τις

υnnρεσiες ρυμούλκnσnς, συνέnε10 ατυχι'ιματος στο nλαi
σ10 των ασφαλ1στnρiων αστ1κι'ις ευθύνης αυτοκ1νι'ιτου.

Βάσει των στο1χεfων τnς Ένωσnς Ασφαλ1στικών Ετα1ρε1ών Ελλάδος, nερ~σσότερες από

413.985 nερ1nτώσε1ς

οδικι'ις εξυnnρέτnσnς προσφέρθηκαν το περασμένο έτος.
Αξiζε1 να σnμε1ωθεf ότι τα ποσοστά 1κavonoinσnς των nε-

49

Να υποχρεώνει κανεfς τις επιχειρήσεις να διαθέτουν υ

και

n

unοχρέωσn τήρnσnς μfας υποθετικής μέσnς τιμής

περάριθμο ανθρώπινο δυναμικό και οχήματα, δεν βοnθά

του κλάδου, όπως και ο υποχρεωτικός τρόπος εfσnραξnς

σε καμfα nερfnτωσn τnν nοιότnτα των unnρεσιών. Ο νό

των ασφαλfστρων.

μος δεν κάνει καμfα αναφορά σε ποιοτικές προδιαγραφές
των μέσων οδικής βοήθειας! Όλοι γνωρfζοuμε ότι το πλή

•

Μια σειρά ρuθμfσεων που ξεφεύγουν από τnν αρμο

διότnτα του unouρyεfou Μεταφορών και αντιβαfνοuν στnν

θος του χαρτοφuλακfοu εfναι αυτό που nροσδιορfζει τις

αnελεuθέρωσn των αγορών και στις ευρωπαϊκές οδnγfες

ανάγκες και τον αριθμό των αnαραfτnτων μέσων για τnν

nερf ελευθέρου ανταγωνισμού στο χώρο τnς Ευρωπαϊκής

προσφορά μιας ποιοτικής unnρεσfας σε κάθε νομό.

Ένωσnς.

Μnορεf να φανταστεf κανεfς, ο νομοθέτnς να ορfζει έ

Δnλώνω εκ νέου ότι, μαζf με τις υπόλοιπες εταιρεfες του
κλάδου και με τις δuνατότn

ναν υποχρεωτικό ελάχιστο

αριθμό

unοκαταστnμάτων

ανά νομό για να δώσει άδεια
λειτοuργfας

σε

θεσμοf, θα προβούμε σε κά

νομοθέτns να ορίζει έναν

τραπεζικό

θε

αnαιτούμενn

ενέργεια

Όμιλο ή ακόμη να unοχρεώ-

υποχρεωτικό ελάχιστο αριθμό

διεκδfκnσnς του αναφαiρε 

νει τις αεροπορικές εταιρεfες

υποκαταστημάτων ανά νομό για

τοu δικαιώματός μας να α

να κατέχουν έναν ελάχιστο
αριθμό αεροπλάνων γ1α να

σκούμε

να δώσει άδεια λειτουργίαs σε

Αναφέρθnκα στn σuγκε

στnν

χώρες-μέλn τnς Ε.Ε.

Όσον αφορά τις εταιρεfες

εταιρείεs να κατέχουν έναν

κριμένn πλευρά του νόμου,

επειδή πράγματι εfνα1 αυτή

κλάδο

τον ασκούμε στις υπόλοιπες

υποχρεώνει τιs αεροπορικέs

δραστnριότnτά τους;

τον

Ελλάδα με τον Ιδιο τρόπο που

τραπεζικό Όμιλο ή ακόμη να

δικαιούνται να ασκούν τn

που διοικώ, ΑΧΑ

ελάχιστο αριθμό αεροπλάνων

που επιφέρει τις πιο ζοφερές

για να δικαιούνται να ασκούν τn

επιπτώσεις στους κατανα

δραστηριότητά τουs;

και

Assistance
1nter Partner Assistance

Ελλάδας,

χάρn στο ισχυρό

μας δfκτuο και το σnμαντικό

λωτές κα1 τους μ1κρούς εnι

μερfδιο αγοράς που κατέ-

χειρnματfες. θα nρέnε1 ω-

χουμε ,

nροβαfνοuμε

ήδn

κα1 στους υπόλοιπους παραλογι

στις αnαραfτnτες ενέργειες λήψnς μέτρων, όπου χρει

σμούς που κυριαρχούν στις διατάξεις του νόμου, όπως:

άζεται, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα νέα δεδο

στόσο να αναφερθώ

•

Η unοχρέωσn να αμεfβονται οι συνεργάτες συνολικά

προκαταβολικά και όχι κατά nερlnτωσn, ανάλογα με τον

μένα.

Κλεfνω με το ερώτnμα, πότε θα σταματήσει επιτέλους

όγκο των εξunnρετούμενων περιστατικών, αντιστοιχεf

στnν Ελλάδα,

στnν ouσfa σε μfα αντασφάλισn των εταιρειών βοnθεfας

ξένους επενδυτές, να τfθενται συνεχώς εμπόδια στnν ε

στους συνεργάτες-εμπορικές εταιρεfες που δεν υπόκει

λεύθερn επιχειρnματική πρωτοβουλfα και να παρεμβάλ

νται στα κριτήρια και υποχρεώσεις φερεγγuότnτας που ε

λονται

πιβάλλει

οδnγούν αποκλειστικά και μόνο στον προστατευτισμό και

•

n ασφαλιστική

νομοθεσfα.

Η αδύνατn nώλnσn του προϊόντος σε ελεύθερn τιμή

δεν παύει να δnλώνει ότι διεκδικεf

στn διαιώνισn των πελατειακών σχέσεων;

•
Γιατί να πληρώσω για την κόλυψπ των παιδιών μου

•
•
•
•

Διότι

n υγεία των παιδι ών μου

είναι nολύτιμn .

Διότι θα μου οτο ιχίαει λιγότερο από

1€

τnν nμέpα .

Διότι το κόστος του προγράμματος φοpοεκπίnτει.
Δ ιότι θα μπορώ να έχω όποιον ιατρό θέ λ ω ακόμn και
στο αnίτι μου χωρίς κανέναν περιορισμό.

• Διότι τα νοαnλεια πλπpώνονται απευθείας οε οποιοδnποτε
νοοnλευτικό ίδρυμα του κόσμου.

•

ιια~

n onofa

γραφειοκρατfα και αδιαφανεfς διαδικασfες, που

Αξίzουν το καλύτερο!

so

τες που μας προσφέρουν οι

Μπορεί να φανταστεί κανείs, ο

Διότι τελικά α ποτελεί το n ιό χpnοιμο δώρο για το παιδί μου .

1
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npώτn μου μέρα στnν Ελλάδα:

Σεnτεμβpfου

unnpετfισοuμε έναν θεσμό. Να unnpετfισοuμε αυτόν που

μfλnσα και γ1α

εfναι πάνω απ ' όλα: ΤΟΝ ΑΝθΡΩΠΟ. Κι αυτόν τον

ποιο θέμα . Εκεfνn τnν nμέpα, βασ~σμένος στn δ1αfσθnσfι

ΑΝθΡΩΠΟ που εfναι ένας από εμάς και εfμαστε όλοι εμεfς,

μου, εμn~στεύτnκα οp1σμένους ανθρώπους κα1 δεν δια

έχουμε μάθε~ να τον ΑΚΟΥΜΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ .

ψεύστnκα μέχp1 κα1 σήμερα.

χα να κάνω ένα τόσο ονειρεμένο ταξfδ1! Χρόνια εfχα να πε

Ακόμn θυμάμα1 ακρ1βώς σε

.. .Ποιες

21

no1ov

εfναι οι αποσκευές που χρειάζεστε γ1α να ταξι

δέψετε μέσα στον κόσμο τnς

ING,

να κάνω ένα τόσο εnπuχnμένο ταξfδ1!!!
Αν γupfσετε σήμερα στα σnfτια σας κα1 νιώσετε έτσι γ1α

μn μου το

n10 σnμαντ1κό είναι n κο1νων1κfι νοnμοσύνn. Δί
χως κοινων1κfι νοnμοσύνn, δεν επιτυγχάνεται n ομαδικό

το σnμερ1νό σας ταξfδι στον κόσμο του

τnτα,

σας διαβατήριο στnν επιτυχfα.

και

n 1κανότnτα

ING, τότε

σfyoupa

το διαβατήριο, που κρατάτε στα χέρια σας, εfναι το δ1κό

να nαρακολουθεf κανεfς

τον τρόπο σκέψης του άλλου. Π1θανότατα αυτός είναι ο

.. .Ας κρατήσουμε

λόγος γ1α τον οποίο α~σθάνομαι τόσο άνετα ανάμεσα

ο ένας το χέρι του άλλου κι ας γfνοu

με nuξfδες στο ταξfδι μας σε νέες στεριές και νέες θάλασ

στους ανθρώπους των πωλήσεων. θα μπορούσε κανεfς να

σες . Κ1 ας κάνουμε ακόμn

1σχυρ1στεf ότι αυτοf τnν εφnύραν (τnν κο1νωνικfι νοnμο

κόσμο μας! Τον κόσμο του

ζnμ1ές τnς τάξεως

σύνn).

που σας βλέπω , ξέρω. Τώρα που σας νιώθω , γνωpfζω . Τώ

ζοντα1 σε

... Πού

με έφερε το ταξfδ1 μου στον κόσμο τnς

τώρα; Αυτό το ταξfδ1 με έφερε σε εσάς, στnν
Μ1α εταιρεfα με ένα δuναμ1κό πωλήσεων, το

ING μέχp1

ναν άλλο κόσμο!

onofo το 2007

Σε

σfα: «θέλω να φύγω ΤΩΡΑ! Δεν αντέχω άλλο!» Το ίδιο μας

Το ταξiδ1 της Σοφiας Ρατσ1άτου, γεν1κfις δ1ευθύντρ1ας
πωλήσεων κα1

marketing

της

ING

Ελλάδος

ING.

Ομ1-

λία Σταύρου Κωνσταντά, γεν1κού δ1ευθυντή Ο1κονομ1-

στnν αγορά. Το

κών Υπηpεσ1ών

στα στεγαστ1κά δάνε1α υψηλού ρίσκου, με βάσn το κλεf

ING

Ελλάδος

ING

σαν όμ1λος εfχε nεp1οp1σμένn έκταση

λω ένα ωραfο κα1 μεγάλο σπfτ1! θέλω το π10 γρήγορο αυ
τοκίνnτο! Τα θέλω όλα και τα αξίζω όλα. ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ θΕΛΩ

σψο

τnν προσοχή μας κα1 τn συνεχή μας εnαγρύnνnσn.

611 για

... Η καλύτερη αnάντnσfι μας στn μεταβλnτότnτα των κα1-

να τα έχουμε όλα, μέσα στο σύγχρονο nερ1βάλλον του

pών εfνα1: τα fδ10 κεφάλα1ά μας, που καλύπτουν τα υφ1-

σκλnρού ανταγων~σμού και τnς ταχύτατης τεχνολογικής ε

στάμενα περ1θώρ1α φερεγγυότητας κατά

2,4

φορές στnν

ξέλιξnς, σnμαfνει ότ1 πρέπει κ1 εμεfς να εξελ~σσόμαστε συ

Εταιρεία Ζωής κα1 κατά

νεχώς .

Ασφαλfσεων, τα εn1nλέον του νόμου αποθέματα κατά

nραγματ1κfι συνταγή τnς εππυχίας εfva1
ανάnτυξn. Ή αλλ1ώς,

n

n δ1άρκεια
n

εκατ. ευρώ,

διαρκής ανάπτυξη! Και

κουλτούρα μας, π κουλτούρα του

1NG είνα1

χρόν10,

αυτή ακριβώς:

n συνετή

5,6

φορές στnν Εταιρεία Γεν1κών

44

επενδυτική μας nολ1τ1κfι όλα αυτά τα

συνεπής πολ111κfι ανταnοδοτικότnτας προς

... n

τους ασφαλ1σμένους μας,

... n αξιοποίnσn

της τεχνογνω

έχουμε καταφέρει να 1σορροπfισουμε τnν ανάγκn, να έ

σfας του ομίλου. Είμαι σε θέσn να σας βεβα1ώσω ότ1 με

χουμε ΤΩΡΑ τα θΕΛΩ μας, με τnν επfσπς σημαντική ανά

31.12.2007

γκn να επενδύσουμε τώρα, σε όλα όσα θα μας φέρουν τnν
εππυχία αύριο .

...Εμεfς,

στη χώρα του

ING,

ξέρουμε πο1α εfναι π θεμε

...Η

nαγκοσμ1οnοfnσn του χρπματοο1κονομ1κού συστή

περ1βάλλον

ρfζοντας τα τελευταfα χρόν10 τn δυναμ1κfι, πήραμε τ1ς κα

... Πώς

αλλ1ώς μποpεf κανεfς να πεp1γράψε1 το τσουνά

μι αλλαγών κα1 την πανωλεθpfα του παγκόσμ1ου χpnματο

λεf τnν πιο αnοτελεσματ1κfι κινnτfιp1α δύναμη στn ζωή μας.

οικονομ1κού συστήματος, από τ1ς συνέnε1ες κάποιων φα1-

Και ξέρουμε ότ1 ο κάθε πολfτnς του

νομεν1κα αθώων φα1νομένων, όπως

ο

φάλα1α έχε1 καλύψει τα κεφάλα1α που θα αnαηούντο σε

σύνθετου κα1 χαοτ1κού συστήματος, μn nροβλέψψου.

μο κα1 κάθε οργαν1σμό. Ξέρουμε ότ1 ο Εαυτός μας αnοτε

1NG δεν χρειάζεται

ο όμ1λός μας με τα fιδn υφ1στάμενα fδ10 κε

ματος εξελfσσεται payδafa κα1 λαμβάνε1 τn μορφή ενός

λ1ώδnς αρχή τnς ανάnτuξnς κα1 τnς εξέλιξης για κάθε άτο

κοντινή εκ

τρελαfου και των τpοφfμων κα1 στnν έλλε1ψn ρευστότητας

31.12.2007, με 01κονομ1κές συνέnε1ες αρκετά λ1γό
τεpες από 750 εκατ. ευρώ.
Στnν 1NG Ελλάδος, όλα τα φα1νόμενα αυτά τελούν υπό

... Η
n

n πιο

περ1βάλλον ταξ1δεύε1 ο κόσμος του

αυτό που θέλουμε και το θέλουμε ΤΩΡΑ! «θέλω λεφτά! θέ

και

ότι κάθε ταξfδι, ακόμη κι

no10

... Στnν

25 δ~σ. δολαρfων κα1 άλλες να αγοpά
μ1α νύχτα ...
Ελλάδα n κρfσn έχε1 δευτερογενε fς συνέπε1ες,

που αντ1κατοπτρίζοντα1 στnν αύξnσn του κόστους του nε

συμβαfνε1 κα1 όταν σχεδιάζουμε το μέλλον μας. θέλουμε

ΤΩΡΑ!» Ξεχνάμε το μάθnμα τnς υπομονής. Ξεχνάμε

... Σκέφτομαι

n10 μεγάλο και πιο όμορφο τον
ING! Γιατf, πpαγματ1κά, τώρα

ρα που σας μ1λάω, ξέρω ότι δεν θα ήθελα να ζω σε κανέ

ING Ελλάδος.

αποδείχτηκε το καλύτερο τnς ασφαλ~στικfις αγοράς.

So1vency 11.

Εξfσου σnμαντ1κό εfνα1 ότ1 γνω

τάλληλες αποφάσε1ς κα1 με1ώσαμε τα κεφάλαια που απα1τούντα1, παpόλn τη σnμαντ1κfι αύξnσn παραγωγής.

Η αnάντnσn του ομfλου μας στ1ς πpοκλfισε1ς του συντα

αθρόων

ξ1οδοτ1κού συστήματος θα έpθε1 με aξ1onofnσn τnς τερά

δρομή εfνα1 έννο1α ταυτόσπμn με το μέλλον μας . Προετοι

δnγίες, αλλά διαρκή έμπνευση, συνεχή παρακfνnσn κα1

στεγαστ1κών δανεfων χωρfς κατάλλnλn αξ1ολόγnσn των

στιας τεχνογνωσfας του σε αντίστο1χες μεταppυθμfσε1ς σε

μαζόμαστε για ένα ταξίδ1, ακρ1βώς όπως θα έπρεπε να

εύφορο έδαφος για να αναπτuχθεf.

κ1νδύνων. Σήμερα μ1λάμε γ1α μ1α nαγκόσμ1α μαύρn τρύπα

όλο τον κόσμο.

σχεδιάζουμε τn ζωή μας.

... Εμεfς, 01 nολfτες του ING, δεν βρεθήκαμε εδώ ούτε τu 
xafa, ούτε εuκαιρ1ακά. Εfμαστε εδώ γ1ατf αποφασfσαμε να

τρ1σ . δολάρ10 , με εταιρείες κολοσσούς να έχουν εγγpάψε1

... Και
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εf

ράσω τόσο υπέροχα και με τόσο καλή παρέα! Χρόνια εfχα

πέρα από τις βασ1κές ι

κανότnτες, τn βασική εκnαfδευσn και γνώσn; Κατά τn γνώ

n ευελιξfα

... Χρόνια

πρ1ν από κάθε ταξfδ1 μας πιάνε~ μ1α avunoμovn-

7

n χορfιγnσn

τρισ. δολαρίων, που μπορεί σταδ1ακά να φτάσε~ τα

11

.. .Τα πλάνα μας ορ1οθετούν παραγωγή Ασφαλίστρων ό
λων των εταιρε1ών του ομίλου το

2010, 610 εκατ.

ευρώ.
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Το ταξiδι του Δημήτρη Ροκανά,

agency manager ING

Ελλάδος

Σοφiα Ρατσιάτου.

... Άκουγα

να μιλάνε για τn μεγάλη εικόνα, για το όραμα,

αλλά οι δικές μου ανάγκες nταν πολύ πιο πεζές . Π10 καθη

μερινές. Ήθελα να πουλnσω. Να πετύχω. Να μπορώ κι ε
γώ να βάλω με άνεσn ένα στοiχnμα .

... Πέτυχα

τn συμμετοχn μου στο συνέδριο. Και βρέθηκα

στο ταξiδ1 τnς Ολλανδiας . Ο Δnμnτρnς στn χώρα τnς ΝΝ .

.. .Κα1

μέρα με τn μέρα μεγάλωνα, ωρiμαζα, ένιωθα ολο

ένα και πιο παραγωγικός. Πιο δημιουργικός , πιο δυνατός.
Όταν

n ΝΝ

έγινε

ING

κατάλαβα ότι πλέον εiχα περάσει το

κατώφλι τnς μεγάλης πόρτας .

.. .Σnμερα έχω sales support,

έχω

έχω ουσιαστικές καμπάνιες, όπως

ca11 center, έχω leads,
n πρόσφατη με τn μα

στογραφiα. Σnμερα , έχω όλα όσα ονειρευόμουν, όσα δεν
εiχα καν φανταστεi, όλα όσα χρειάζεται ο σύγχρονος ε

παγγελματiας. Όλα όσα χρειάζεται ο πρωταθλnτnς του αύ

.. .Ξύπνησα

όπως κάθε μέρα στις

8.

Ήπια τον καφέ μου,

ξυρiστnκα και έβαλα το καινούργιο μου κοστούμι. Διάλεξα
μια γαλάζια γραβάτα για να μου θυμiζει τον ουρανό. Τον

ουρανό που κοiταζα πριν από

19 χρόνια,

έναν άλλο Μάιο,

Εκεiνο το Μάιο ξύπνησα το πρωi κι έκανα ακριβώς τα

n εταιρεiα,

... Η

χώρα του ΙΝG δεν σταματάε1 ποτέ να γυρiζει , ακρ1-

βώς όπως

n γn γύρω

από τον nλιο. Μόνο που ο δικός μας

nλιος δεν δύει ποτέ. Γιατi ακόμn κι όταν κλεiνουν τα φώτα
και λέμε καλπνύχτα στnν Ελλάδα, το

τότε που για πρώτn φορά πέρασα το κατώφλι τnς ΝΝ.

δια πράγματα. Μόνο που τότε

ριο.

e-mail

μετ' αποτελέ 

i-

σματα του πιλοτ~κού μας προγράμματος φτιάχνει τn μέρα

μέσα στο δικό

των συναδέλφων μας στnν Ινδiα. Κι όταν γυρνάμε το πρωi

μου μυαλό, εiχε άλλες διαστάσεις. Χωρούσε σε

180 τετρα

γωνικά στn Μιχαλακοπούλου και στον ενθουσιασμό δύο
ανθρώπων: «Μεγάλε , πέφτω και κοιμάμαι και στον ύπνο
μου βλέπω τn φωτεινn επιγραφn τπς ΝΝ ν ' αναβοσβnνει»,

έλεγε ο Γιάννης Γιαννακόπουλος. « θα γiνεις αστέρι! Δεν
μπορεi να σε σταματnσει τiποτα » , επαναλάμβανε μ ' ένα τεράστιο κα1 σiγουρο

χαμόγελο

n

στα γραφεiα μας, ξέρουμε το ποσοστό τnς αύξnσnς των

πωλnσεων του νέου επενδυτικού στο Μεξικό!!!

... Σχεδόν
ING.

εiκοσι χρόνια βλέπω τον εαυτό μου ως πολiτn

του

Σχεδόν εiκοσι χρόνια αντιλαμβάνομαι τπ ζωn μέσα από
ανθρώπινες επιθυμiες και ανάγκες.
Σχεδόν εiκοσι χρόνια τώρα κοιμάμαι και ξυπνάω με μια

βεβαιότητα:
Αν δεν το οραματιστούμε ε

μεiς, τότε δεν θα το οραματι
στεi κανένας άλλος!

Ιwi,ι

s1

~Ελα να μιλήσουμε για το μέλλον σου.

ΙNSURANCE
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~1

διΊ, ότι ε1μαστε καλά ως εδώ, μας φτάνει. Αν το συνειδnτο
ποιιΊσει κανεiς αυτό, μποpεi να ανανεώνει τις δυνάμεις του

Αγγελική Νταλιάνη

Είστε επίτψο μέλος του ΣΕΜΑ κα1 έχετε πpωτοστατf1-

καθ1εpώθnκε ο θεσμός του

ιιΤαλανίζομαι ανάμεσα

έδωσε δάσκαλο

θώντας δάνεια και κάρτες. Ιδιαiτεpα τα θέ

φους και τους εύχομα1 κάθε εnιτυχiα.

και μέντορα τον

ματα των δανεiων μας βpiσκουν και ιδεο

Assurebanking, καλεi
Brokers να χαράξουν νέους δρόμους και εnα

εταιpεiες μέχρι τnν uποστήp1ξή του γ1α τnν άμεσn κα1 δiκαιn
πλnpωμιΊ τnς ζnμiας.

ναβεβαιώνει τnν niστn στο επάγγελμα του ασφαλιστιΊ, το

Πεp1γpάψτε μας την ποpεiα σας στην ασφαλ1στ~κf1 αγο

Παλαιολόγο

Brokers

100.000 αιτι'ισεις

2007

κατατέθnκαν

κατάσχεσnς και βγήκαν

12.000

ακiνnτα και

18.000 αυτοκiνnτα.
Πο1α θα είνα1 τα επόμενα βnματά σας στην αγορά των

Σι'ιμεpα

n ΝΤΜΙΑΝΗ

ΕΠΕ έχει ιΊδn περάσει στn δεύτεpn

γενιά υnό τnν nγεσiα του κ. Γiάννn Αθυpiδn Νταλιάνn και

κα1 το πρώτο τρίμηνο του

Η αιχμή του δόρατος για το

2008
01

τα σχέδιά μας περιλαμβάνουν τnν εδpαiωσιΊ μας σε ανα
πτυσσόμενn αγορά των Βαλκανίων.

2008;
μας

Το νέο αυτό επ1χειpnματ1κό περιβάλλον που βpiσκεται υ

pυθμοi ανάπτυξnς εi

nό δ1αμόpφωσn κρύβει και παγiδες παρά τις ευκαιpiες που

εiναι

n εδpαiωσιΊ

ναι σnμαντ1κοi.

Τα βιΊματά μας στnν ελλnνικιΊ αγορά θα έλεγα ότι χαpα

n α

λωτικές οργανώσεις το

Βαλκανίων;

έχουν πολλή δουλειά να κάνουν και να

στnν αγορά της Ρουμανiας, όπου

Μέχp1 τότε

λογικά αντiθετους. Σύμφωνα με κατανα

στο « σcpupi » nεpi τις

Πώς κ1νf1θnκαν τα 01κονομ1κά μεγέθη της ετα~pείας το

Το ξεκiνnμα τnς ασφαλ1στ1κιΊς μου καp1έρας συνέπεσε

'70.

αείμνηστο Γιάννη

προσφέρει.
Ο ασφαλιστής ακολουθεi τον επιχειpnματiα του

onoiou n

σφαλιστ1κι'ι αγορά λειτουργούσε παpαδοσ1ακά, με απαp

κτnpiζονται από σύνεσn, καθώς οι επιχειpnματικοi κiνδυ

δpάσn απαντά επιτυχώς στnν npόκλnσn τnς εποχιΊς για δι

-δπμοσ1ευμένες στον Τύπο- γ1α ταχύτα-

χα1ωμένο νομοθετικό πλαiσιο κα1 ασαφεiς τους

νοι μεγαλώνουν και οι οικονομικές εξελiξεις δεν εiναι ευ

εύpυνσn τnς παpουσiας του στnν ευpύτεpn πεpιοχιΊ των

τη κα1 πλήρη αποζnμiωσn. Τ1 συνα1σθή

κανόνες του πα1χν1δ1ού.

οίωνες, ενώ παpατnpείται το φαινόμενο τnς αποβιομnχά-

Βαλκανίων.

την ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΕΠΕ κα1 τ~ς συνεργαζόμενες ετα~pείες

ματα σας npοκάλεσε αυτή

κα1ώνετα1

n άποψη,

n επ1στολή;

Δ1-

Eiva1

που έχετε δ1ατυπώ

όμως ακρ1βώς τότε, nου το τonio άpχ1-

σε σ1γά-σ1γά να αλλάζε1 κα1 να napaτnpεiτa1

n

σε1, ότ1 ο ασφαλ1στής είνα1 λε~τούpγημα

απαρχή τnς δ1αδ1κασiας του εξευρωπαϊσμού

κα1 όχ1 επάγγελμα;

τnς ελλnνικιΊς ασφαλ1στ1κής αγοράς, μέχρι τις

Πράγματι αnό τnν αpχιΊ τnς καp1έpας μου

σnμεp1νές πpοσnάθε1ες λειτουpγiας τnς στο

π1στεψα στο θεσμό τnς ασφάλισnς όχι μό

πλα1σ10 τnς παγκοσμ1οποιnμένnς φ1λοσοφiας .

νο ως επάγγελμα αλλά και ως λειτούpγnμα!

Τύχn αγαθή μου έδωσε δάσκαλο κα1 μέντο

Η δ1καiωσn του ασφαλιστιΊ στnν κοινωνiα

ρα τον αεiμνnστο Γiάννn Παλα1ολόγο, που μου

n στιγμιΊ που
n συμβολή του

και τnν οικονομiα εiνα1

στnν

πpάξn αποδεικνύεται

στnν

Οι νέοι

από ένα τυχα1ο συμβάν.

Brokers έχουν

θυμ1α για «γνώσn» ως το καλύτερο διαβατήριο

τόνισε n Αγγελικn Νταλιάνn.

για τnν επιτυχiα. Ο δρόμος όμως για τnν κατά-

κτnσιΊ τnς εiναι μακρύς και φοβάμαι πως πάντα

npοσφέpει ο

Broker ως

Η εμnpόθεσμn διευθέτnσn τnς αποζnμiωσnς δ1καιώνε1 ό

Broker

θα ταλανiζομαι ανάμεσα στο όραμα κα1 το αποτέλεσμα.

στn δεύτε
τ

Πιστεύω ότι ο μεγαλύτερος κiνδυνος για κάθε επ1χειpn

στpατnγικός σύμμαχος του επ1χειpnματiα.

λες τις πpοnγούμενες ενέργειες του

εμφύσnσε τnν αγάπn κα1 το σεβασμό για τον ε
παγγελματικό αυτό χώρο, καθώς και τnν επ1-

χαράξουν νέους δρόμους,

Eiva1 n πεμπτοuσiα τnς εpγασiας μας και
n αναγνώp1σn των uπnpεσ1ών που

nολλn

δουλειά να κάνουν και να

αποκατάστασn μιας οικονομ1κής απώλε1ας

από τnν κα

τάpτισn του σωστού ασφαλιστ1κού προγράμματος, τn δια-
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νέοι

2007

χρονικά στα μέσα τnς δεκαετiας του

αγοράς

χαράξουν νέους δρόμους.

ρά.

είδα ευχαp1στήp1α επ1στολή πελάτη, προς

ασφαλιστικής

πρακτικές.

ράς, εκφράζει τnν αντiθεσιΊ τnς στο

insurance.gr

τnς

υπάρχει χρόνος για παιδικές αppώστ1ες και θνnσ1γενεiς

τους νέους

www.daliani-

Πιστεύουμε στο «καθεiς εφ' ω ετάχθη». Ούτε ο τραπεζι

nμένnς σήμερα ασφαλιστικής πpαγματικό-

δικασiα επ1λογής κα1 δ1απpαγμάτεuσnς με τ1ς ασφαλ~στικές

Assurebanking.

ΣΕΜΑ, τους νέους επαγγελματiες συναδέλ

01

και χαpακτnpiζει λειτούpγnμα.

υποδομές. Δεν συμφωνούμε επiσnς με το

ασφαλιστιΊς τραπεζικός υπάλλnλος, προω

τnτας, όπου «τα πάντα pει» με ρυθμούς πυpαυλ1κούς. Δεν

εκφρόζει σε συνέντευξή της στο Ασφαλιστικό «Ναι» η κ. Αγγελική Νταλιόvη

αναπτύσσεται χωρiς όρους και

Τύχη αγαθή μου

σύμφωνα με τα πρότυπα τnς παγκοσμ1οπο1-

Ρουμανίας, εξασφαλίζοντας έτσι τη διείσδυσή της στην αγορό της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,

onoio

κός υπάλλnλος θα γiνει ασφαλιστιΊς, ούτε ο

Το ΣΕΜΑ έχει στόχο να συμβάλλει στn

έχει περόσει στη δεύτερη γεvιό υπό την ηγεσία του κ. Γιόvvη Αθυρίδη Νταλιόvη- στην αγορό της

«Μπαίνοντας» στην 1στοσελίδα σας

τ1 έχε1 αλλάξε1 κα1 τ1

το

Χαιpετlζω με πολύ χαρά το νέο Δ.Σ. του

διαμόpφωσn

Την πρόθεσή της να εδραιώσει την παρουσία της εταιρείας Νταλιόvη Μεσίτες Ασφαλίσεων -η οποία

onoio

1993 που

bancassurance,

θα θέλατε να έχε1 αλλάξε1;

στο όραμα και το αποτέλεσμαιι

Η κ. Νταλιάνn τοnοθετεiται για όλα τα θέματα τnς αγο

Broker

Η «πiτα» δεν μεγαλώνει στnν εγχώρια αγορά, αντiθετα

από τnν iδια « πiτα » πpοσπαθεi να αντλι'ισει κομμάτι το

και να επαναπpοσδιοpiζει συνεχώς τους στόχους του.

σε1 σε όλους τους αγώνες του κλάδου. Από το

νισnς ιδιαiτερα στn Βόρεια Ελλάδα.

ματ1κι'ι προσπάθεια εiναι αυτό που χαpακτnpιστικά προσ
διόρισε ο γκουρού του σύγχρονου

management

Σ. Γκο

σάλ, ως « ικανοποιnτική υπολειτουpγiα». Η αiσθnσn δnλα-
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■ Ο κ.

ανε
PROTECTION
FINANCIERE

Stefano Sardara,

ασφαλιστικός σύμβουλος από την ΑΧΑ Ιταλiας, αναφέρθηκε στην ΜΛΑΓΉ ως συνδυασμό

της αναγκα1ότnτας της αγοράς με τις αnαιτιΊσεις της εταιρείας στην αnοδοτικιΊ λογικιΊ της κερδοφορίας.

01

ομόλογοί του από την ΑΧΑ Ισπανίας, κ.κ.

τρόπο εργασίας του

Agency System

Federico Vidal, Antonio Moraques

και

Manuel Perez

nεριέγραψαν τον

στη χώρα τους και μίλησαν για τnν ΜΛΑΓΉ, όπως εκείνοι την αντιμετώπισαν σε α

ντfστοιχn περίοδο.

ην αλλαγή

■ Ο κ. ΧριΊστος Αγγουράκnς, γενικός γραμματέας τnς ΕλλnνικιΊς ΠαραολuμπιακιΊς ΕπιτροπιΊς, αναφέρθηκε στην nρο
σωπικιΊ του πραγματικότητα, όντας ανάπηρος από ατύχημα και τόνισε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε στn ζωιΊ μας με

ράκι, υπομονιΊ και επιμονιΊ. Είπε χαρακτηριστικά ότι «στn ζωιΊ κάθε ανθρώπου σuμβαfνοuν αλλαγές, μικρές ιΊ μεγάλες,
τις οnοiες πρέπει να αντιμετωπίζει σαν μια νέα αρχιΊ».
Από τnν ΑΧΑ ΑσφαλιστικιΊ ομιλητές ιΊταν:

■ Ο διεuθυντιΊς nωλιΊσεων

τυγχάνεται μέσα από το

Agency System, κ. Παναγιώτης Λεόnουλος, nou
marketing, την επικοινωνία, τη σuνεχιΊ εκnαiδεuσn και

σnμεfωσε ότι

n εμπορικιΊ

επιτυχία επι

φυσικά μέσα από τnν προσωπικιΊ προ

σπάθεια εξέλιξης για ΜΛΑΓΉ!

■ Ο διεuθuντιΊς nλnροφορικιΊς, οργάνωσης

& ΑΧΑ WAY,

μέλος της ΕκτελεστικιΊς ΕnιτροπιΊς, κ. Θεόδωρος Αργuρα

κόnοuλος, ο onoioς αναφέρθηκε στnν unοστιΊριξn του δικτύου nωλιΊσεων ως μέρος του στρατηγικού πλάνου Πλnρο
φορικιΊς για τα επόμενα έτn. Σημείωσε πως προβλέπεται, εντός του έτους, ο nλιΊρnς ανασχεδιασμός του δικτύου διαμε

ταγωγιΊς δεδομένων, αλλά και
κτύου,

n οποία

n uλonofnσn

της νέας πλατφόρμας uποστιΊριξnς ασφαλιστικών nωλιΊσεων μέσω διαδι

θα ενισχύσει σημαντικά τnν nροώθnσn των εργασ1ών των συνεργατών, σηματοδοτώντας τη δέσμευση

τnς εταιρεfας προς αuτιΊ τnν κατεύθυνση.

■ Ο δ1εuθuντιΊς ΑΧΑ
κασιών,

n οποία

WAY,

κ. Μόρφnς Τσαλικfδnς, που αναφέρθηκε στην ανάγκη για αλλαγιΊ των εσωτερ1κών δ1αδ1-

αnοσκοnεi στn βελτίωση της αnοδοτικότnτας και τnς αποτελεσματικότητας. fϊα να το πετύχει αυτό

ΑσφαλιστικιΊ έχει αρχίσει να εφαρμόζει τη μεθοδολογία ΑΧΑ
Όμιλο ΑΧΑ.

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιιΊθnκε το ετιΊσιο συνέδριο της ΑΧΑ
ΑσφαλιστικιΊς στnν Καλαμπάκα με θέμα «Κάνε την αλλαγιΊ »

και όπως είπε ο δ1εuθύνων σύμβουλος της ΑΧΑ στnν Ελλά-

δα

Eric Kleijnen

«οι πελάτες αλλάζουν, γiνονται όλο και πιο απαιτnτ~

κοi, συγκρίνουν όχι μόνο τις τιμές αλλά και την εξuπnρέτnσn, ενώ

πολλές φορές συνδυάζουν ιΊ εναλλάσσουν τα κλασικά με τα εναλλα
κτικά δiκτuα διανομιΊς». Ανοiγοντας τις εργασfες του συνεδρίου, ο κ.

Eric KLEIJNEN,

παρουσίασε το νέο μέλος τnς εκτελεστ1κιΊς επιτροπιΊς

της εταιρεiας, κ. Αδαμάντιο Χατζnστύλn, ο οποiος από τις αρχές

MaTou

είναι εnικεφαλιΊς στn διεύθυνση δικτύων διανομιΊς, έναν νέο άνθρω
πο με εμπειρiα στον ασφαλ1στικό χώρο. Η κα Αναστασiα Κοντοθανά
σn, διεuθύντρ1α επικο1νωνfας, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες στnν

τριιΊμερn εκδιΊλωσn και μiλnσε για το θέμα του σuνεδρiοu, όπως πα

ρουσιάστηκε με πολύ παραστατικό τρόπο και στο εναρκτιΊρ10

video,

ενώ στη συνέχεια, οι προσκεκλημένοι της εταιρείας από το εξωτερικό

ξεκiνnσαν τις ομιλίες του συνεδρίου. Ειδικότερα, ο κ.

lnternational Consultant

της

Limra,

Michael Elliott,

αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα

κα1 την αναγκα1ότnτα τnς ΜΛΑΓΉΣ ιστορικά, ως βασ1κό παράγοντα
τnς ανθρώnινnς δραστηριότητας και ανέπτυξε τα τέσσερα στάδια της.
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WAY-Six Sigma, n οποία

n ΑΧΑ

χρnσιμοnοιεiται με επιτυχία στον

■ Για το θέμα του

Traffic Marketing,

τnν

πρωτότυπn προωθnτικιΊ ενέργεια που πραγμα
τοποιεfται σε όλα τα γραφεfα πωλιΊσεων τnς ε 
ταιρεfας μfλnσαν

n Διευθύντρια Marketing, κα

ΔιΊμnτρα Ντότσια και ο κ . Σπύρος Γαλανόπου

λος από τnν iδια Διεύθυνσn, καθώς και οι

Managers

Unit

κ.κ . Κωνσταντfνος Καραϊσκος και

Απόστολος Φιλiππου .

■ Ο ασφαλιστικός σύμβουλος κ. Αχιλλέας

Μπάτσιος αναφερόμενος στις σταυροειδεiς πω
λιΊσεις, τόνισε τn σπουδαιότnτά τους για τn διεύ
ρυνση του χαρτοφυλακfου του ασφαλιστιΊ, αλλά

και για τn διατιΊρnσn τnς πιστότnτας των πελατών.

■ Ο

Unit Manager

κ. Ιωάννnς Τσαγκάδας

μiλnσε για τnν ανάγκn τnς στρατολόγnσnς, α
ναφερόμενος στο προσωπικό του παράδειγμα .
Ολοκλnρώνοντας το συνέδριο ο κ.

Kleijnen

τόνισε ότι

«n εταιρεiα

Eric

επενδύει στους

ανθρώπους τnς, σε νέα προϊόντα και συστιΊμα

τα. Η τεχνολογfα από μόνn τnς δε συνεπάγεται
επιτυχfα . Πρέπει όλοι να γfνουμε καλύτερο~, να

βελτ~ωνόμαστε σε όλα τα επfπεδα κα1 φυσικά
να ξεκ1νιΊσουμε από τον εαυτό μας » . Όπως κά
θε χρόνο, μαζi με το συνέδρ10 πραγματοπο1ιΊ
θnκαν κα1

01

βραβεύσε1ς των κορυφαfων συ

νεργατών πωλιΊσεων τnς ΑΧΑ Ασφαλιστ1κιΊς.
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Διατηρησιμότητα Ασφαλιστικών Συμβούλων

νουάχ.

85% και άνω
1. Ραγκαβάς Μιλτιάδης, Βάλλα, Φαραός , Μουντάκης. 2. Μπάνια Παρασκευή, Τ σωλά, Μουντάκnς. 3. Μαυροματάκnς Γε
ώργιος, Κατσουνάκn, Μουντάκnς. 4. Ντερμπεντέρης Νικόλαος, Αλεξόπουλος, Φαραός, Μουντάκnς. 5. Βι λλιώτn Παρα
σκευή, Δαμαλίτnς, Φαραός, Μουντάκnς. 6. Πιπέρnς Ιωσήφ, Αλεξόπουλος, Φαραός, Μουντάκnς. 7. Αλεξόπουλος Πανα 
γιώτης, Φαραός, Μουντάκnς. 8. Βαμβακούσn Καλλιόπη, Δαμαλίτnς, Φαραός, Μουντάκnς. 9. Βάλλα Ειρήνη, Φαραός, Μου
ντάκnς. 10. Δαμαλlτnς Αργύριος, Φαραός, Μουντάκnς. 11. Κυριακού Δήμητρα, Τσώλα, Μουντάκnς. 12. Τζανετής Πα
ναγιώτης, Φαραός, Μουντάκnς . 13. Παναγιωτοπούλου Κων/ να , Μουντάκnς. 14. Χρυσικός Παναγιώτης, Φαραός, Μου 
ντάκnς . 15. Βογιατζής Φίλιππος, Αλεξόπουλος, Φαραός, Μουντάκnς . 16. Αλαγιάννn Ελένη, Αλεξόπουλος , Φαραός, Μου
ντάκnς . 17. Κνίφnς Χρήστος, Χωματάς, Μουντάκnς . 18. Παλλlδnς Βασίλειος, Χωματάς, Μουντάκnς . 19. Τσώλα Ευθυ
μlα, Μουντάκnς . 20. Θnpalou Μαρία, Θηραίος, Κατσουνάκn, Μουντάκnς. 21. Θnραίου Ελευθερία, Θηραίος, Κατσουνά
κn, Μουντάκnς. 22. Θεοφανοπούλου Θεοδώρα, Βάλλα, Φαραός, Μουντάκnς. 23. Βρεττόnουλος Παναγιώτης , Βάλλα,
Φαραός, Μουντάκnς. 24. Μάντζιου Ευγενία, Μουντάκnς. 25. Κατσουνάκn Ειρήνη, Κατσουνάκn , Μουντάκnς . 26. Ζουλι
νάκn Στυλιανή , Αγγελόπουλος , Μαρίνος Ντακόλιας. 27. Κατσαρός Σπύρος, Αγγελόπουλος, Μαρ lνος Ντακό λιας. 28. Και
νούργιου Αμαλία, Μητσάκης, Ντακόλιας . 29. Ανδριοπούλου Θάλεια , Μαρίνος, Ντακόλιας. 30. Σκλάβος Σπυρlδων , Στέλ
λιου, Μητσάκης, Ντακόλιας . 31. Γαλάκος Βασίλειος, Στέλλιου, Μητσάκης, Ντακόλιας . 32. Πρέντζα Μανθούλα, Αγγελό
πουλος, Μαρlνος Ντακόλιας. 33. Τ σαπάρας Σπυρίδων, Μαρίνος, Ντακόλιας. 34. Μαρούλα Παρασκευή, Μαρlνος , Ντα
κόλιας . 35. Βασιλειάδη Αγγελική, Μητσάκης, Ντακόλιας. 36. Καβαδάς Γεώργιος, Αγγελόπουλος, Μαρίνος, Ντακόλιας. 37.
Βαγιανός Δημήτριος, Γκουγκουλιός, Μητσάκης, Ντακόλιας . 38. Καμπούρη Καλλιόπη , Γκουγκουλιός , Μητσάκης, Ντακό 
λιας. 39. Οικονόμου Στέλλα, Παυλίδης . 40. Κοτενίδου Δέσποινα , Αμίλλnς, Παυλίδης . 41. Παπαδόπουλος Χρήστος, Μο 
ναστnρίδnς, Κόσσου , Παυλlδnς. 42. Μπάτσιος Αχιλλέας, Κόσσου, Παυλίδης. 43. Καραόγλου Ηλίας, Μοναστnρlδnς, Κόσ
σου, Παυλlδnς. 44. Σαμούτn Χαρούλα, Μοναστnρίδnς, Κόσσου, Παυλίδης. 45. Κοντοκώστα Χριστίνα, Αμlλλnς , Παυλί
δης. 46. Τσιάκος Γρηγόριος, Μοναστnρίδnς, Κόσσου, Παυλίδης. 47. Καραγιάννη Ιωάννα , Μοναστnρlδnς, Κόσσου, Παυ 
λίδης. 48. Βασιλείου Στέργιος, Αμίλλnς, Παυλίδης. 49. Κυριάτσnς Θεόδωρος, Μοναστnρίδnς, Κόσσου, Παυλίδης . 50. Πα
πανικολάου Παναγιώτα, Αμlλλnς, Παυλίδης . 51. Τσίτρα Ελένη, Κόσσου, Παυλίδης. 52. Ανέστης Ιωάννης , Τσίτρα , Κόσ

νασιάδης Θεόδωρος, Πλιατά, Μανουάχ.

σου, Παυλlδnς.

Διατηρnσιμότητα

Διατηρησιμότητα

Μπακάνος Γεώργιος, Πλιατά, Μανουάχ .

Διατηρπσιμότπτα Ασφαλιστικών Συμβούλων

Διατηρησιμότητα

1.

έως

80%

Μαρlνος , Ντακόλιας .

4.

Αpγυpάκος.

58.

54. Χατζηαποστόλου

Ανδpεοπούλου Ουρανία, Αργυράκος .

κιος Γρηγόριος, Πικέας, Αpγυράκος.
pα'iσκος, Χριστοδούλου.

61.

Κων/νος, Δnμάτος, Αργυράκος.

59.

57.

55.

Παπαδοπούλου Αναστασlα , Πικέας, Αpγυpάκος.

Πρlγεντς Αναστασlα, Δnμάτος, Αργυράκος .

62.

Παπαδό 

Βα·rτσnς Γεώργιος, Φιλίππου,

60. Πατρl

Καpα'iσκος Παναγιώτης, Κα

63. Ρασσιάς Ευάγγελος, Καραiσκος, Χριστοδούλου. 64. Καρα'iσκος Απόστολος , Καpα'iσκος, Χρι
στοδούλου. 65. Σαpρή Αντιγόνη, Γεωpγούλιας, Χριστοδούλου . 66. Κουτσοδόντης Αντώνιος, Γεωpγούλιας, Χριστοδού
λου. 67. Σκαλτσάς Ευστάθιος , Γεωργούλιας, Χριστοδούλου. 68. Καλογερόπουλος Αριστογεlτων, Γεωpγούλιας, Χριστο
δούλου. 69. Κατσαρός Κων/νος, Γεωpγούλιας, Χριστοδούλου. 70. Καλογεράς Αλέξιος, Καλογεpάς, Σιγάλας, Φpαγκά
κος. 71. Κοτσίνn Χρυσαυγή, Καλογεpάς, Σιγάλας , Φραγκάκος. 72. Μnακομήτρος Απόστολος, Γαλαpnς, Σιγάλας , Φρα
γκάκος. 73. Μnορμπίλας Μάριος, Γάλαρπς, Σιγάλας, Φραγκάκος. 74. Παπατζiκnς Σωτήριος, Παυλίδης, Σιγάλας, Φpα 
γκάκος. 75. Σαββουλlδn Mapla, Παυλlδnς, Σιγάλας, Φραγκάκος . 76. Λύτρας Γεώργιος , Τσαμαδιάς, Μπλαντέμnς, Μα -

5.

3.

Κοτσυφά Ελένη, Αγγελόπουλος,

Μητσάκης Ευάγγελος, Ντακάλιας.

Βασιλική, Τσίτρα, Κόσσου, Παυλίδης.

8.

6.

Καισίδnς Διονύ

Παπανικολάου Πανα

γιώτα, Αμίλλnς, Παυλίδης.

9. Σπυριδωνlδnς Δημήτριος, Κόσσου, Παυλlδnς . 10. Τσαγκαδάς Ιωάννης, Φαραός, Μου
11. Κουνελάκnς Ιωάννης, Αλεξόπουλος, Φαpαός, Μουντάκnς. 12. Χωματάς Δημήτριος, Μουντάκnς . 13. Μα
γαλιού Ελένη, Τσαμαδιάς, Μπλαντέμnς, Μανουάχ. 14. Τσιβούλnς Ανδρέας, Τσαμαδιάς , Μπλαντέμnς. 15. Παρασκευ
οπούλου Ελένη, Ζαμάνn. 16. Πιερράκου Αικατερlνη, Λουκανlκας .
ντάκnς .

Διατηpησιμότnτα Β. Συντονιστών

85% και άνω
1. Βάλλα Ειρήνη, Φαραός, Μουντάκnς. 2. Δαμαλίτnς Αργύpιος, Φαραός, Μουντάκnς . 3. Θnραlος Ιάκωβος, Κατσουνά
κn, Μουντάκnς . 4. Μοναστnρlδnς Χρήστος, Κόσσου, Παυλίδης. 5. Αμίλλnς Νικόλαος, Παυλίδης. 6. Τσlτρα Ελένη, Κόσ
σου, Παυλlδnς . 7. Καpαίσκος Κων/νος, Χριστοδούλου . 8. Πλιατά Άννα , Μανουχά. 9. Τσαμαδιάς Λάμπρος, Μπλαντέ
μnς, Μανουάχ . 10. Καλογεpάς Κων/νος, Σιγάλας, Φραγκάκος .

Διατηρησιμότητα

Διατηρnσιμότnτα Β. Συντονιστών

80% έως 85%
1. Αλεξόπουλος Παναγιώτης, Φαpαός,

Διατηρnσιμότnτα

Μουντάκnς.

2.

Στέλλιου Ελένη, Μητσάκης, Ντακόλιας . 3. Νταή Κων /να .

Διατηρησιμότητα Συντονιστών

53. Κοντολέων Παναγιώτης ,

Βιτάλης Λεωνίδας, Πικέας, Αpγυpάκος .

Γιαννοπούλου Μάρθα , Ντακόλιας.

7. Μαυρουδή

σιος, Καισlδnς, Αλμπανίδου, Παυλίδης.

Διατηpησιμότητα Επόπτη

56.

2.

Χριστοπούλου Φωτεινή, Ντακόλιας .

Διατηρησιμότητα Ασφαλιστικών Συμβούλων
Δnμάτος, Αργυράκος.

84,99%

Καραμπίνα Αρετή, Μαρίνος, Ντακόλιας.

80%
1. Σιγάλας Επιφάνειας,

πουλος Δημήτριος, Φιλίππου, Αpγυpάκος.
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78. Γκάνιος Ηρακλής, Καψιώχα, Μπλαντέμnς, Μανουάχ . 79. Αθα
80. Οντου Αικατερίνη, Μανουάχ. 81. Κουτσιάδnς Παύλος, Πλιατά, Μανουάχ.
82. Λογοδότnς Κωνσταντίνος, Παπακώστας, Καρανικολός . 83. Μουρούτσος Πέτρος, Σκουλάτος , Καρανικολός . 84.
Σακλιά Ελένη, Σκουλάτος, Καρανικολός. 85. Παναγιωτοnούλου Άρτεμις, Νταή. 86. Νικολακοπούλου Χαραλαμπία, Νταή .
87. Παπαδοπούλου Διονυσlα, Νταή. 88. Κυρακής Κων/νος, Αθυρlδnς, Νταλιάνη. 89. Χρονόπουλος Χρόνης, Αθυpl
δnς, Νταλιάνn . 90. Λαζαρlδου Μαρία, Λουκανίκας . 91. Ρουμπέσnς Σωτήριος, Τύρnς.
77.

Διατηpησιμότητα

1. Μανουάχ

80%

έως

85%

Φpαγκάκος.

έως

2.

Μητσάκης Ευάγγελος, Ντακόλιας.

85%

Μωυσής

Ασημένια Ασφαλιστικού Συμβούλου

1. Ραγκαβάς Μιλτιάδης, Βάλλα, Φαραός,
3.

Μουντάκnς.

2. Ντερμπεντέρης Νικόλαος, Αλεξόπουλος , Φαραός, Μουντάκnς .

Πιπέpnς Ιωσήφ, Αλεξόπουλος, Φαpαός, Μουντάκnς.

άννης, Αλεξόπουλος, Φαpαάς , Μουντάκnς.

Μαρία, Θηραίος, Κατσουνάκn, Μουντάκnς.

6.
8.

4. Κυριακού Δήμητρα,

Τσώλα, Μουντάκnς.

5.

Κουνελάκnς Ιω

Χρυσίκος Παναγιώτης, Τσαγκαδάς, Φαpαός, Μουντάκnς.

Παλλίδnς Βασlλειος , Χωματάς, Μουντάκnς.

9.

7.

Θnpαίου

Μασκαλlδου Αλμnlνα,

Τσαγκαδάς, Φαραός, Μουντάκnς .

10. Γκιόκας Χρήστος, Αρσένος, Μουντάκnς . 11. Αλεξόπουλος Παναγιώτης, Φαρα
12. Παπαδάκης Δnμι'ηριος, Αρσένος, Μουντάκnς. 13. Κατσαρός Σπυρίδων, Αγγελόπουλος, Μαρίνος,
14. Καινούργιου Αμαλία, Μητσάκης, Ντακόλιας. 15. Καpαμnίνα Αρετή, Μαρίνος, Ντακόλιας. 16. Σκλάβος

ός, Μουντάκnς .
Ντακόλιας .

tiij]
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Σπυρίδων, Στέλλιου, Μnτσάκnς, Ντακόλιας.
λόπουλος, Μαρίνος, Ντακόλιας.

18.

Βασιλειάδn Αγγελική, Μnτσάκnς, Ντακόλιας.
Ντακόλιας.

21. Σαρρή Αντιγόνn,

Πρέντζα Μανθούλα, Αγγε 

17.

Γιαννοnούλου Μάρθα, Ντακόλιας .

Κότσυφα Ελένn, Μαρίνος,

20.

Γεωργούλιας, Χριστοδούλου.

Ευστάθιος, Γεωργούλιας, Χριστοδούλου.

19.

22.

Σκαλτσάς

Καλογεpόnουλος Αριστογεί

23.

των, Γεωργούλιας, Χριστοδούλου.

24. Ρασσιάς Ευάγγελος, Καpαίσκος, Χρι
στοδούλου. 25. Κατσαρός Κων/νος, Γεωργούλιας, Χριστοδούλου. 26. Χρι
στοδούλου Λάμnρος, Ευαγγελόδnμος, Χριστοδούλου. 27. Παnαδόnουλος
Χρήστος, Μοναστnρίδnς, Κόσσου, Παυλiδnς. 28. Καραόγλου Ηλίας, Μονα
στnρίδnς, Κόσσου, Παυλiδnς. 29. Βασιλείου Στέργιος, Αμίλλnς, Παυλίδnς.
30. Χατζιοnούλου Ευδοκ1α, Παυλίδnς. 31. Σιδnρούδnς Αθανάσιος, Μονα
στnρίδnς, Κόσσου, Παυλίδnς. 32. Αλεξίου-Βέn Κερασιά, Φιλίnnου, Αργυpά
κος. 33. Κοpμανιώτnς Δnμήτpιος , Μnουλουγούpn, Πικέας, Αpγυpάκος. 34.
Βαίτσnς Γεώργιος, Φιλίππου, Αpγυpάκος. 35. Παπαδοπούλου Αναστασία, Πι 
κέας, Αργυpάκος. 36. Μπακομήτρος Απόστολος, Γάλαρnς, Σιγάλας, Φpα
γκάκος. 37. Μποpμπiλας Μάριος, Γάλαpnς, Σιγάλας, Φpαγκάκος. 38. Πα
nατ~κnς Σωτήριος, Παυλiδnς, Σιγάλας, Φpαγκάκος. 39. Αθανασιάδnς, Πλια 
τά, Μανουάχ. 40. Τσιβούλnς Ανδρέας, Μπλαντέμnς, Μανουάχ. 41. Σακλιάς
Βασίλειος, Σκουλάτος, Καpανικολός. 42. Λογοδότnς Κων/νος, Παπακώ 
στας, Καρανικολός. 43. Νικολακοnούλου Χαραλαμnία, Νταή . 44. Παnαδο 
nούλου Διονυσία, Νταή . 45. Πιεppάκου Αικατεpίνn, Λουκανίκας. 46. Σπυpί
Χρυσά Ασφαλιστικού Συμβούλου

4.

Καισίδnς Διονύσιος, Καισί

2.

3. Βαγιανός Δnμήτpιος,

Γκουγκουλιός, Μnτσό 

Μnόνια Παρασκευή , Τσώλα, Μουντάκnς .

Στυλιανή, Αγγελόπουλος, Μαρίνος , Ντακόλιας.

6.

5.

Ζουλινάκn

θεοφανοnούλου Θεοδώ

ρα, Βάλλας, Φαραός, Μουντάκnς.

1. Πικέας Βασίλειος,

Αpγυpάκος.

Χρυσά Συντονιστή

1.

Μnτσάκnς Ευάγγελος, Ντακόλιας.

Αδαμάντινα Συντονιστή

1. Φαpαός Περικλής, Μουντάκnς. 2. Μαρίνος Σπυρίδων, Ντακόλιας. 3. Κόσ
4. Σιγάλας Επιφάνειας, Φpαγκάκος. 5. Μπλαντέμnς

σου Σταύρος, Παυλίδης.
Νικόλαος, Μανουάχ.
Ασnμένια Επόnτπ

1.

Μανουάχ Μωυσής.

Αδαμάντ1να Επόπτn

1.
4.

Μουντάκnς Βασίλειος.

2. Ντακόλιας Σπυρίδων. 3.

Πρώτοι Ασφαλ1στ1κοί Σύμβουλοι σε Διατπpnσιμότnτα

1.

Αντωνίου Γεώργιος, Τσώλα, Μουντάκnς .

Μπλαντέμnς , Μανουάχ .

3.

Νταλίπn Βόιο, Κατσαφλιάκα,

2.

Κότσιφας Δnμήτριος , Αγγελόπουλος, Μαρίνος,

Ντακόλιας.

Τσώλα Ευθυμία, Μαυντάκnς.

κόλιας.

3.

2. Αγγελόπουλος

Πρώτοι Συντονιστές σε Δ1ατnpnσιμότnτα

1. Φαpαός Περικλής,

Μουντάκnς.

2.

Μαρίνος Σπυρίδων, Ντακόλιας.

Πρώτοι Βοηθοί Συντον1στές σε Χαρτοφυλάκιο

Αντωνίου Γεώργιος, Τσώλα, Μουντάκnς.

λόπουλος, Μαρίνος , Ντακόλιας.

Γεώργιος, Πλιατά, Μανουάχ.
μnς, Μανουάχ.

6.

5.

1.

Κοτσίφας Δnμήτpιος, Αγγε

3. Ζαμάνnς Μιχαήλ,

Ζαμάνn.

4.

Μπακανός

Κατσαβάpας Ηρακλής, Καψιώχα, Μπλαντέ

Κοντολέων Παναγιώτnς, Δnμάτος, Αpγυpάκος.

7.

Νταλί 

nn Βόιο, Κατσαφλιάκα, Μπλαντέμnς, Μανουάχ . 8. Οικονόμου Στέλλα, Παυ
λ1δnς. 9. Λύτρας Γεώργιος, Τ σαμαδιάς, Μnλαντέμnς , Μανουάχ . 10. Κα
pαίσκος Παναγιώτnς, Καpαίσκος, Χριστοδούλου. 11. Γκάνιος Ηρακλής ,
Τσαμαδιάς , Μnλαντέμnς, Μανουάχ. 12. Βιτάλnς Λεωνίδας, Πικέας, Αpγυ 
pάκος. 13. Μπάτσιος Αχιλλέας, Κόσσου, Παυλίδnς. 14. Παnαδόnουλος Δn

Μουντάκnς Βοσίλειος.

2.

Ντακόλιας Σπυρίδων.

1.

Αντωνίου Γεώργιος, Τσώλα, Μουντάκnς .

κος.

3.

2.

Αγγελόπουλος Μαρίνος , Μαρίνος , Ντακόλιας .

ντάκnς.

3.

2. Τ υpής

Μιχαήλ .

3. Στέλλιου

Γκουγκουλιός Νικόλαος, Μnτσάκnς, Ντα

1. Σιγάλας Επιφάνειας, Φpαγκάκος. 2. Φαpαός Περικλής, Μουντάκnς. 3.
Μαρίνος Σπύρος, Ντακόλιας.

Πρώτοι Επόπτες Χαρτοφυλακίου

1.

Μουντάκnς Βασίλειος.

2.

Φραγκάκος Μιχαήλ.

Οι Πρώτοι των Πρώτων
Πρώτος Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Αντωνίου Γεώργιος, Τσώλα, Μουντάκnς

Πρώτος Συντονιστής
Φαpαός Περικλής, Μουντάκnς

κόλιας.

Πρώτος Εnόnτnς

Χρυσά Βοnθού Συντονιστή

Μουντάκnς Βασίλειος

1. Γάλαpnς Μιχαήλ, Σιγάλας, Φpαγκάκος. 2. Πλιατά Άννα, Μανουάχ. 3. Τσί 
τpα Ελένn, Κόσσου, Παυλ1δnς . 4. Βάλλα Ειpήνn, Φαpαός, Μουντάκnς. 5. Φι
λίππου Απόστολος, Αpγυpάκος . 6. Τ σαγκαδάς lωάννnς , Φαpαός, Μουντά
κnς.

Αδαμάντινα Βαnθού Συντονιστή

1. Αγγελόπουλος Μαρίνος ,

ΝΑ

Μαρίνος, Ντακόλιας.

2.

Γεωpγούλιας Ασnμάκnς,

Τσώλα Ευθυμία, Μου

Πρώτοι Συντονιστές σε Χαρτοφυλάκιο

Πρώτος Β. Συντον1στής

4.

2.

Σκουλάτος Δnμήτpιος, Καpανικολός.

Αγγελόπουλος Μαρίνος , Μαρίνας, Ντακόλιας.

Κων /να, Μπλαντέμnς, Μανουάχ .

Κοτσίνn Χρυσαυγή, Φραγκά

Βιτάλnς Λεωνίδας, Πικέας, Αpγυpάκος.

μήτpιος, Φιλίππου, Αpγυpάκος.

1. Καψιώχα

Χριστοδούλου Σωτή

Πρώτοι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι σε Χαρτοφυλάκιο

Ασnμένια Βοηθού Συντονιστή

Ελένn, Μnτσάκnς, Ντακόλιας.

3.

ριος

1.

2.

3. Κόσ

σου Σταύρος, Παυλίδης.

Μουντάκnς.

Αδαμάντινα Ασφαλιστικού Συμβούλου

Μαρίνος , Μαp1νος , Ντα

Γεωργούλας Ασημάκης, Χριστοδούλου.

Πρώτοι Επόπτες σε Διατnpnσιμότnτα

1.

Παυλίδnς Αναστάσιος.

Αpγυpάκος Αντώνιος

7. Τσαπάpας Σπύρος, Ντακόλιας. 8. Κου
9. Βpεπόπουλος Πανα 
γιώτnς, Βάλλα, Φαpαός, Μουντάκnς . 10. Παναγιωτοπούλου Άρτεμις, Νταή .
11. Κοτσίνn Χρυσαυγή, Καλογεpάς, Σιγάλας, Φpαγκάκος. 12. Παnανικολά
ου Παναγιώτα, Αμίλλnς, Παυλίδnς. 13. Τ σίτpα Ελένn, Κόσσου, Παυλίδnς.
14. Τσαγκαδάς lωάννnς, Φαpαός, Μουντάκnς. 15. Αpσένος Κων/νος,
τσοδόντnς Αντώνιος, Γεωpγούλιας, Χριστοδούλου.
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Ασnμένια Συντονιστή

1.

Αμ1λλnς, Παυλίδnς.

δου, Αλμπανίδου, Παυλ1δnς .
κnς, Ντακόλιας.

3. Τ σώλα Ευθυμία, Μουντάκnς. 4. Αλεξόπουλος Παναγιώτnς,
5. Αμiλλnς Νικόλαος, Παυλίδnς . 6. Μοναστnρiδnς
Χρήστος, Κόσσου, Παυλiδnς . 7. Καραίσκος Κων/νος, Χριστοδούλου. 8.
Νταή Κων /να. 9. Λουκανίκας lωάννnς. 10. Αρσένος Κων/νος, Μουντάκnς .
Φαpαός, Μουντάκnς.

Πρώτοι Βοηθοί Συντον1στές σε διατnpnσιμότnτα

δnς Σπυρίδων, Τύpnς.

1. Δnμοnούλου Λεμονιά,

Χριστοδούλου.

3.

Ντακόλιας Σπυρίδων

[i] COMMERCIAL value

δε1ξn τnς 01κονομ1κής ευρωστίας τnς εταιρείας ως 1δ1ω11κού ο-

στον κλάδο Ζωής ανήλθε στα

σφαλ1σ11κού φορέα αποτελεi κα1

ν1κές Ασφαλίσε1ς

Στις 1ο πρώτες ασφαλιστικές
της ελληνικής αyaράς
Tnv nρόθεσn τnς να δ1εκδ1κnσε1 τnν ΑΤΕ Ασφαλ1στ1κ11 εκδή
λωσε n Commercial Value, με δnλώσε1ς του δ1ευθύνοντος συμ
βούλου Δnμnτρn 81δάλn, ο onoioς γνωστοnοinσε ότ1 n εταιρεiα

εκατομμύρ1α ευρώ. Το σύνολο τnς παραγωγής ασφαλiστρων

ποiες

01 ξένες κατέχουν τnν nλε1οψnφία (Generali, Allianz,
Victoria, Axa, Groupama-Φoiv1ξ, Eureko-lnteramerican κ. λπ.).
Συγκεκρψένα, το ποσοστό ελέγχου από ξένες εταιρεiες α

46,47

n παραγωγή

εκατ. ευρώ, ενώ στ1ς Γε-

«άγγ1ξε» τα

120 εκατ.

ευρώ.

Ενδε1κτ1κό τnς θετ~κής ε1κόνας τnς εταιρεiας στn xpnσn

2007

είνα1

n αύξnσn του

κύκλου εργασ1ών τnς σε υγ1εiς κλά

δους, όπως ο Πυρός με παραγωγή ύψους

16,75 εκατ.

ευρώ

θερή προσδοκfα» που έχε1
οiκο αξ10λογnσεων

Fitch.

Μερίδ10 αγοράς Ομίλου ΑΣΠ1Σ
Σύμφωνα με τα στο1χεία που δnμοσ1οποinσε n Εποπτ1κ11 Αρχή

14.694.147,89 ευρώ έναντ1 7.797 .897,72 ευρώ το 2006
(αύξnσn 88,43%), σε αντiθεσn με το ζnμ1ογόνο αποτέλεσμα

2007, ο Όμ1λος ΑΣΠΙΣ (ΑΣΠΙΣ
ΠΡΟΝΟΙΑ & COMMERCIAL VALUE) καταλαμβάνε1 τn δεύτερn
θέσn, με μερίδ10 αγοράς 9,12% κα1 συνολ1κ11 παραγωγή α
σφαλiστρων 475.558.433,96 ευρώ. Από αυτό το ποσό
225.842.061,38 ευρώ προέρχοντα1 από τnν παραγωγή ασφα
λiσεων στον κλάδο Ζωής κα1 το ποσό των 249.716.372,58 ευ

άλλων μεγάλων εταιρε1ών. Τα παραπάνω κέρδn συνδυάζοντα1

ρώ από τα ασφάλ1στρα του κλάδου Ζnμ1ών.

κα1 άνοδο

27% συγκρη1κά με το 2006, ο Σκαφών με ποσο
στ1αία αύξnσn 11,42% κα1 ο Τεχν1κών Ασφαλiσεων με άνοδο
κατά 5,48% σε σχέσn με το αντίστο1χο περυσ1νό δ1άστnμα.
Τα κέρδn προ φόρων γ1α το 2007 (με βάσn τα Δ.Λ.Π.) ήταν

κα1 με τnν περαηέρω μείωσn των λεηουργ1κών εξόδων, τα ο
ποία αποτελούν

7,77%

των ασφαλίστρων χωρίς τα έξοδα ε

νέρχετα1 σε

πενδύσεων, τόκους κα1 αποσβέσε1ς

ν1κές

στρων συμπερ1λαμβανομένων εξόδων επενδύσεων, τόκους κα1

τnς παραγωγής τnς

Αγροτ1κή εiνα1 μια εταιρεία παραπλήσια με τn δική μας, δήλωσε

αποσβέσε1ς.

στnν αύξnσn του

ο δ1ευθύνων σύμβουλος τnς

1/3. Κα1 αν πουλnθεί κα1 n Εθνική με μερίδ1α 18,36% στn Ζωή
κα1 14,42% στ1ς Γεν1κές κα1 16,25% συνολ1κά, το ποσοστό ε

81δάλnς. Με πολύ καλή κερδοφορiα

πιρροής θα μεγαλώσε1.

ζωής όσο κα1 στον κλάδο αυτοκ1νnτων.

ροπnμένο χαρτοφυλάκ10

των,

31, l 7% ασφαλίσε1ς λοιπών κλάδων) και έχε1 επιπλέον μ1α
500 καταστn

«προiκα», το bancassurance, μέσω των περinου

μάτων τnς ΑΤΕ κα1 τnν πολύ καλή παρουσία τnς στnν επαρχiα,

τόν~σε ο κ . 81δάλnς. Εκτός όμως τnς καθαρά

Η αύξnσn δε αυτή θα είνα1 ακόμn μεγαλύτερn με τnν πώλn

σn του

Ποια είνa1

n Commercia1 Va1ue
Commercial Yalue, βάσε1 μεγεθών,

κατατάσσετα1 στ~ς

10

πρώτες εταιρείες τnς ελλnνικnς ασφαλ1στ1κnς αγοράς κα1 δρα

και ένας πολύ σnμαντικός παράγο

στnριοπο1είται σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων (συνολ1κό

ντας, που μας ωθεί στn συμμε

σθεσε. Η δ1ατnρnσn τnς ελλnν1κότnτας τnς επ1χείρnσnς με τους
περίπου

430 εργαζόμενους κα1
τους άνω των 3.000 συνεργάτες.
Είν01 γνωστό ότ~ σήμερα n ελλnν1κ11 ασφαλ1011κ11 β1ομnχα

νiα

ελέγχεται

κατά

πολύ μεγάλο μέρος
από ξένες εταιρεiες
αυτόνομα

AIG)

εiτε

μέσω ελλnν1κών εταιρε1-

μερίδ10 αγοράς με στο1χεία

31/12/ 2007 3,19%).
62.421.553,10
αποφασ1στεί n αύξnσn του κεφαλαίου κατά 30

Το μετοχ1κό τnς κεφαλαiο ανέρχετα1 στα
ευρώ. Ήδn έχε1

εκατ. ευρώ. Το ενεργnτ1κό τnς στα

494.473.719,12 ευρώ και
62.713.589,67 ευρώ. Το

ξnς των

40

εiχε το

2007

μiα παραγωγή τnς τά

εκατ. ευρώ, που αντ1προσωπεύε1 περiπου το

25%
Commercial Value, συμβάλλοντας έτσ1
μερ1δiου τnς Commercial Value στnν ασφα

λ1στ1κ11 αγορά, που θα φτάσε~ πάνω από το κρίσψο μέγεθος
του

5% στο σύνολο τnς παραγωγής, κα1 κατατάσσοντάς τnν n-

δn στn δεύτερn θέσn στ1ς γενικές ασφαλfσε1ς με ποσοστό

Αναλυτ1κά:

1. Τα μαθnματ1κά

αποθέματα γ1α α) Τα παραδοσ1ακά προϊό

ντα αυξήθnκαν κατά

επ1χειρnματ1κής προοnτικής, υπάρχε1

τοχή στn δ1αδ1κασiα αυτή, πρό

Παράλλnλα, εν1σχύθnκαν τα αποθεματ~κά, τόσο στον κλάδο

51 %κα1 του management, όπως αναγγέλθnκε, τnς ΑΤΕ

Ασφαλ1στ1κnς.

Η

των ασφαλί

Proton Ασφaλ1στ1κή.
Η Proton Ασφαλ1στ1κ11

τοχή τnς στn δ1αδ1κασία πώλnσnς τnς ΑΤΕ Ασφαλ1στ1κnς . Η

Commercial Yalue κ. Δnμnτρnς
(16,3 εκατ. ευρώ), 1σορ
(32,3% Ζωή, 36,6% Α.Ε. Αυτοκ1ν11-

n το 9,32%

Ιδ1ωτ1κής Ασφάλ1σnς γ1α το

του έχε1 εκδnλώσε1 καταρχήν το ενδ1αφέρον τnς γ1α τn συμμε

40,84% στ1ς ασφαλfσε1ς Ζωής κα128,61 %στις Γε
n 35,64% στn συνολ1κή παραγωγή, πάνω δnλαδή από

n αξ1ολόγnσn 88 -με «σταn Commercial Yalue από το δ1εθνή

8,70 ευρώ n 10,7% από 81,15 εκατ. ευ
ρώ σε 89 ,85 εκατ. ευρώ (έναντ1 8,35% τnν προnγούμενn χρο
ν1ά) β) Τα προϊόντα unit 1inked αυξnθnκαν κατά 43,00 εκατ.
ευρώ n 43,32% (έναντ1 44, 10% τnς προnγούμενnς χρον1άς)
από 99,63 εκατ. ευρώ σε 142,27 εκατ. ευρώ.Η εταιρεiα είνα1

5,91%, με βάσn τα στοιχεiα τnς 31/12/2007.
Η Commercial Yalue προχώρnσε στnν υπογραφή σύμβασnς
εξαγοράς τnς Proton Ασφαλ10τ1κnς με τnν PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ
Α.Ε., προσβλέποντας στα οφέλn που θα υπάρξουν από τnν

τοκ1νnτων. Η σχέσn μαθnματ~κών αποθεμάτων προς τα αντί

bankassurance, που έχε1 n Proton Ασφαλ1στ1κή με τnν PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ. Σήμερα τα υποκαταστήματα τnς
PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. εiνα1 30 κα1 αναμένετα1 να δ1πλασ1α
στούν εντός των επομένων 3 ετών.
Μαζi με τnν παραγωγή bancassurance από τα 70 καταστή

στο1χα καθαρά ασφάλ1στρα συν Δ.Σ. αυξήθnκε κατά

ματα τnς

απόλυτα αποθεματοπο1nμένn γ1α τnν αντψετώπ~σn των υπο
χρεώσεών τnς, τόσο στον κλάδο Ζωής όσο κα1 στον κλάδο Αυ

των κλάδου Ζωής προς τα αντίστοαα καθαρά ασφάλ1στρα συν

Ηλεκτρονική Έκδοση Ασφαλιστηρίου.

Δ.Σ. αυξήθnκε κατά

Υπάρχε1

γυότnτας

(28.199. 704,97 ευρώ σύμφωνα με πρόσφατα στο1-

χεία του υπουργείου Ανάπτυξnς).
Η εταιρεία έχε1 πάνω από

350.000

πελάτες κα1

206

άτομα

εξε1δ1κευμένο δ101κnτ1κό προσωπ1κό. Το δiκτυο πωλήσεων α
ποτελεiτα1 από

λατών,

6 γραφεία

40 γραφεiα

πωλήσεων με

λ1στ1κούς συμβούλους,

ων κα1

550 εξε1δ1κευμένους ασφα

626 πράκτορες κα1

μεσίτες ασφαλfσε

286 ανεξάρτnτους ασφαλ1στ1κούς συμβούλους.

Αποτελέσματα
Το

εξυπnρέτnσnς συνεργατών κα1 πε

2007

ήταν μ1α χρον1ά κατά τnν οποία τα συνολ1κά α

σφάλ1στρα ανήλθαν στο ποσό των

σχέσn με το

166.473.505,16 ευρώ

σε

2006, όπου τα συνολ1κά ασφάλ1στρα ήταν 161,12

Δnμήτρnς Βιδάλnς, διευθύνων σύμβουλος Commerciaι

Value

από

346,27%

σε

462,02%.

Το πλεόνασμα επάρκε1ας των αnοθεμάτων Ζωής σύμφωνα

σ1ών μέσω του νέου αυτού εναλλακτ1κού δ1κτύου πώλnσnς.

n δυνατότnτα

έκδοσnς ασφαλ1στnρiων αυτοκ1νnτου

κ01 πακέτων πυρός με τnν επiσκεψn απλά στο

web site τnς ε

με τους υπολογ1σμούς του αναλογ1στ1κού τμήματος τnς ετα1-

ταιρεiας μας. Εύκολα κα1 προπαντός ταχύτατα, μπορεί να γίνε~

ρείας ανέρχετα1 σε

εκτύπωσn του συμβολαίου του πελάτη

2. Τα

12,92 εκατ.

ευρώ .

συνολ1κά αποθέματα του κλάδου Αυτοκ1νnτων αυξn

... στο

γραφεiο του συ

νεργάτn. Χωρiς αναμονή, χωρiς τnλέφωνα, χωρίς μετακ1νnσε1ς.

θnκαν κατά

Ηλεκτρον1κή δ1αχείρ1ση φακέλου ζημ1άς

ρώ σε

Η εταιρεiα, στο πλαiσ10 τnς συνεχούς βελτiωσnς κα1 με γνώ

12,73 εκατ . ευρώ n 22,79% από 55,80 εκατ. ευ
68,50 εκατ. ευρώ. Η σχέσn αποθεμάτων εκκρεμών ζn

μ1ών Αυτοκ1νnτων προς τα αντίστο1χα καθαρά ασφάλ1στρα συν

μονα τnν καλύτερn δυνατή εξυπnρέτnσπ των πελατών κα1 συ

Δ.Σ. έφτασε στο ποσοστό

νεργατών τnς, αναδ10ργάνωσε τον τρόπο δ1αχείρ1σnς ζnμ1ών

Τέλος,

2007

33,43%

συνολ1κών αποθεμά

αναμένετα1 μ1α σnμαντ1κ11 αύξnσn εργα

ποσό αυτό των 1δίων κεφαλαiων είνα1 πάνω από τρ1πλάσ10 του
ελαχίστου απα1τούμενου από τn νομοθεσία nερ1θωρiου φερεγ

n σχέσn

Aspis Bank

πό

672,20%,

ενώ

4, 75% α

το σύνολο των 1δίων κεφαλαίων στα

641,72%

σε

20ετή σύμβασn

n 1σχυρ11

101,08%.

01κονομ1κ11 θέσn τnς

Commercial Value ε
π1βεβα1ώθnκε κα1 με νέες επενδύσε1ς, 18,10 εκατ. ευρώ γ1α
τnν εξαγορά του 25% τnς Universal 8ank περinου κα1 20 εκατ.
γ1α τnν αγορά του 91,27% τnς PROTON Ασφαλ1στ1κής. Από-

αυτοκ1νnτου . Μέσω τnς νέας εφαρμογής με1ώνετα1 δραστ1κά

ο όγκος των εγγραφών που δ1ακ1νούντα1 σήμερα, βελτ1ώνετα1
σnμαντ1κά ο χρόνος αποζπμiωσπς κα1 επηυγχάνετα1 καλύτερn

κα1 ταχύτερn εξυπnρέτnσn του ΠΕΛΑΤΗ.

)]

Εξαγοpά

COMMERCIAL VALUE Α.Α.Ε. από ASPIS
HOLDINGS Plc
Η Aspis Holdings διατύπωσε nρότασn προς τους υφιστάμε
νους μετόχους τnς Commercial Value για αnόκτnσn από 50%
συν μfα μετοχιΊ (και μέχρι 60%) των μετοχών τnς CV, με α
ντάλλαγμα μετοχές τnς Aspis Holdings Plc (ASP) σε αναλογfα
1 μετοχιΊ τnς ASP για κάθε 1,333 μετοχιΊ τnς CV.
Αnοφασfστnκε εnfσnς n σuμμετοχιΊ τnς Aspis Holdings στnν
αύξnσn κεφαλαfοu τnς Commercial Value με το ποσό των 1Ο
εκατ. ευρώ, το οποίο θα αναλογεί σε ποσοστό περίπου 7,22%
του μετοχικού κεφαλαfοu τnς Commercial Value, επf συνόλου
115.465.990 μετοχών. Η Aspis Holdings συγκάλεσε έκτακτη
γενικιΊ σuνέλεuσn των μετόχων τnς στις 08/ 05/2008, n onofa ενέκρινε τnν εν λόγω εξαγορά.
Η εξαγορά αuτιΊ «αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά » τόσο τα

εισοδιΊματα όσο και τnν κερδοφορfα τnς

Aspis Holdings.

Εfναι

«σfγοuρα » προς όφελος των μετόχων τnς και εντάσσεται στο

πλαfσιο τnς περαιτέρω ενδuνάμωσnς του κuπρ1ακού Ομfλοu κα1

C0MMERCIAL Value
Α. ΖΩΗ

01/01-31/12/2006
Βασική Zωnc ατοuικά
Βασική Zωnc

+ DAF οuαδικά

Συunλ.καλύwειc Zωnc ατοuικά
Συunλ.καλύwειc Zωnc οuαδ1κά
Σύνολο Κλάδου Zωnc (ατοu1κά

& οuαδ1κά) + DAF

Unit-linked nω1οδ1κών καταβολών
Unit-linked nεοιοδ1κών καταβολών

Σύνολο

Unit-linked εωάπαc καταβολών
Σύνολο Unit-linked εωάnαξ καταβολών
Σύνολο Ασωαλίσεων Zωnc

Ασωάλ1στοα nεο1οδ1κών καταβολών Zωilc
ΔQg)άλ1στQα ΙJΙΟς κατα~ολnς (sίnιιιe)
Β. ΓΕΝΙΚΕΣ

Κλάδου ατυχnuάτων
Κλάδου σωuάτων χεοσαfων οχnuάτων
Κλάδου σωuάτων σκαωών

Κλάδου uεταωεοόuενων εunοοευuάτων
Κλάδου nupός

Κλάδου χαλάmc. nανετού

& λο1πών mu1ώv
(engineering)

Κλάδου τεχν1κών ασφαλίσεων

Κλάδου δ1αωόοων χοnuα11κών απωλε1ών
Κλάδου αστ1κ1Ίc εuθύνnc αυτοκ1ν1Ίτων
Κλάδου αστ1κ1Ίς ευθύνης σκαφών

Κλάδου νεν1κnc αστ1κ1Ίc εuθύνnc

Κλάδου n1στώσεων

&ε

υnσεων

Κλάδου vou1κnc nοοστασίαc
Κλάδου Bonθεiac
Σύνολο Ασωαλlσεων Znu1ώv

Α+Β ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΣΦΜ.ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Στnν napayωyn του

Α

2006 καθώς και το budget 2007 01

τnς επέκτασιΊς του στnν ανατολ1κιΊ Εuρώπn. Η ολοκλιΊρωσn τnς
εξαγοράς τελεf υπό τnv έγκριση των αρμοδfων αρχών.

Aspis Bank
ΣιΊμερα n εταιρεfα κατέχε1 ποσοστό 35% τnς Aspis Bank.
Ήδn n εταιρεfα Aspis Holdings ανακοfνωσε ότι θα αγοράσει το
20% από αυτό. Η κfvnσn αuτιΊ εντάσσεται στο γενικότερο α
νασχεδιασμό του Ομfλοu Aspis, που αποτελεf, τn σuγκεκριμέ
νn χρονικιΊ στιγμιΊ, στρατnγικιΊ επιλογιΊ.
Να σnμειωθεf ότ~

Aspis Bank,

n Aspis Holdings κατέχει ιΊδn το 4,998%τnς

άρα θα φτάσει το

30% συνολικά.

γενέστερο χρόνο θα αποκτιΊσει ένα επ1πλέον
τnς

Aspis Bank.

ΔnλαδιΊ σε μετα

5%

Η εξαγορά θα γfνει με τnv καταβολιΊ μετρητών

και γ1α το σκοπό αυτό θα υπάρξει αύξnσn μετοχικού κεφαλαfοu
από τnν

Aspis Holdings. Η έκτακτη γενικιΊ σuνέλεuσn των μετό
χων τnς Aspis Holdings για τnν αύξnσn μετοχικού κεφαλαfοu
τnς εταιρεfας έχει προγραμματιστεf να γfνει στις 30 ΜαϊΌu.
Η σuγκεκριμένn κfvnσn τελεf υπό τnν έγκριση τnς Τράπεζας

δίπλα σαs!

τnς Ελλάδος, όπου κατατέθηκε ο σχετικός φάκελος .

Α.Α.Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΣΦΜΙΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ

31/12/2007

ΠΑΡΑΓΩΓΉ

ΠΑΡΑΓΩΓΉ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΤΗΣΙΟ

Ol/01-31Ll2/07
12.190.682 98
1.811.076 34
11.581.233 29
4.351.651 49
29.934.644 10

01/01-31/12/07
12.105.970 94
1.815.730 35
12.538.020 16
4.508.116 28
30.967.837 73

%
-Ο 695%
Ο 257%
8 262%
3 596%
3 451%

BUDGET 2007

13.345.205 08
1.982.594 84
12.678.036 95
4.763.775 87
32.769.612 74

%
-9 286%
-8 416%
-1 104%
-5 367%
-5 498%

7.142.956 49
7.142.956 49

9.391.540 21
9.391.540 21

31 480%
31 480%

9.771.991 63
9.771.991 63

-3 893%
-3 893%

32.854.308 28
32.854.308 28
69.931.908 87

6.114.115 66
6.114.115 66
46.473.493 60

-81 390%
-81 390%
-33 545%

30.000.000 00
30.000.000 00
72.541.604 37

-79 620%
-79 620%
-35 935%

37.077.600 59
32.854.308 28

40.359.377 94
6.114.115 66

8 851%
-81 390%

42.541.604 37
30.000.000 00

-5 130%
-79 620%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΉ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΤΗΣΙΟ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

01/01-31/12/07
2.969.205 34
13.519.404 13
1.460.250 92
3.947.436 76
12.785.082 49
566.150 61

BUDGET 2007

3.209.983 26
15.532.194 25
1.753.964 33
4.412.936 13
14.205.597 25
580.343 09
2.0 12.192 03

%
14 832%
11 916%
-7 242%
-21 949%
14 304%
- 10 102%
- 16 342%

48,525.046 68
519.254,37

01/01-31/12/07
3.686.083 41
17.383.051 49
1.626.943 72
3.444.336 88
16.237.519 96
521.719 07
1.595.884 12
573.284 71
67.781.970 39
524.456,70

56.492.496 56
710.834,21

19 984%
-26,220%

2.100.207 15
266 34
1.324.439 15
1.873.452 63
91.186.080 69

2.646.572,39
4.084 42
1.688.252 92
2,771.658 03
120.000.011 56

26015%

13 649%

27 469%
47 944%
31 599%

2.328. 717 79
Ο 00
1.535.995 44
2.120.802 33
104.896.056 67

161.117.989 56

166.473.505 16

3 324%

177.437.661 04

..
..

Αν μπορε ίτε ν α διαβάσετε αυτό το μnνυμα, σnμαίνει ότι έχ ουμε έρθει σιnν επιθυμnτn απόσιασn ...

των μετοχών

%
24144%
28 579%
11 415%
-12 745%
27 004%
-7,848%
1.110.077 47
5 481 %
39 685%
1,002%

κλάδοι τεχν1κών ασφαλίαεων κα1 δ1αφόpων χpnμα11κών αnωλε1ών δεν είνα1 διαχωp1σμένο1.

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ι

9 913%
30 689%
14 399%

-

-6 179%

1Β'

Safe House

m
eg
a

BRDKIHS
S.A.

Συνεργασία

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ MEGA INSURANCE

με την Εθνική Τράπεζα

Διαμεσολαβούντων στις Ασφαλίσεις

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Η
Τη δυναμική συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας με το δίκτυο διαμεσολαβούντων

Mega Brokers

Mega lnsurance Brokers, που

BRDK~~f

MEGA ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. εξασφάλισε και διαθέτει,

σε προνομιακή τιμή και κατ' αποκλειστικότητα, ασφαλιστήριο ασφάλισης
της Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής δικτύου εσωτερικού της ΕΤΕ, κ. Μίνως Μωυσής,

οπό το βήμα του Συνεδρίου Πωλήσεων των

eg
a

πραγματοποιήθηκε

ιΙ' Πρακτόρων Ασφαλίσεων

ιΙ' Ασφαλιστικών Συμβούλων

σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας
Ε1δ1κότερα, όπως τόν1σε ο κ . Μωυσnς, ο ρόλος των δ10-

λ~στ1κn κάλυψn γ1α οχnματα),

μεσολαβούντων στnν πώλnσn τραπεζ1κών προϊόντων εί

λυψn πυρός

να1 καθορ1στ1κός , καθώς είνα1 ενδε1κτ1κό το γεγονός ότ1 τα

θετn κάλυψn προσωπ1κών κ1νδύνων),

μ1σά αnό τα δάνε1α που εκταμ1εύοντα1 από το κεντρ1κό κα

κομε1ακn περfθαλψn

τάστnμα τnς Εθν1κnς Τράπεζας nροέρχοντα1 από τους δ10-

νε1α με τn συνεργασfα τnς ΕΤΕ.

-

κλοπnς κατο1κίας

), mega προστασfα

τέλος τα

Η Εθν1κn Τράπεζα, γνωρfζοντας τn σnμασfα τnς συνερ

• Ασφαλίσεις Ζωής & Γενικών

Ετήσια μικτά έσοδα προμηθειών

Μικτό Ετήσιο Κόστος

ρο τnς δ1αμεσολάβnσnς κα1 των ασφαλε1ών, μfλnσαν στε 

Έως

€43.900

€285 / έτος

μεγάλες αυξn 

Από

€43.901 έως €500.000

0,65% επί

Mega Brokers, τονίζοντας

ότ1

λέχn των

λευταfους 1σχυρά κfνnτρα γ1α τnν πώλnσn των τραπεζ1κών

σε1ς κεφαλαfων που απα1τούντα1 γ1α τ1ς καλύψε1ς ασφα 

που αν11στο1χεf σε ένα δ1αμε

λε1ών αυτοκ1νnτου σnματοδοτούν κα1 αύξnσn των ασφα 

n αμο1βn

σολαβnτn γ1α τnν πώλnσn στεγαστ1κού δανεfου τnς Εθν1κnς Τράπεζας 1σούτα1 με τnν αμο1βn από προμnθε1ες

10 α

Tn

01

λίστρων .
Ολοκλnρώνοντας τ1ς εργασίες , ο κ.

συνεργασfα με τnν ΕΤΕ υnοστnρ1ξε με τn σεφά του

κα1 ο δ1ευθύνων σύμβουλος των

Mega 1nsurance Brokers,

στ~ς νέες μnχανογραφ1κές υποδομές που δ1ευκολύνουν το
έργο των συνεργατών , στ1ς πρακτ~κές ενέργε1ες γ1α τn

κ. Γ1άννnς Χατζnθεοδοσfου , παρουσ1άζοντας πέντε νέα

δ1αφοροποίnσn του χαρτοφυλακίου μέσω

προϊόντα, που θα εfνα1 δ1αθέσψα στnν αγορά από τους

κα1 καθόρ~σε τn στοχοθεσία

Mega Brokers

στ1ς

21

Πρόκεπα1 γ1α τα προϊόντα:

2008-2009,

cross se11ing

mega carso1utions

(ασφα-

ραγωγn να φτάσε~ τα

30

€500.001 και άνω

Η τιμολόγηση γίνεται κατά περίπτωση

Απαλλαγές

€1.000 στις Γενικές και €1.500 στη Ζωή

Επεκτάσεις κάλυψης που συμπεριλαμβάνονται στο κόστος

4. Αναδρομική Κάλυψη από 15/1/2005
5. Παράταση σε 5 χρόνια του χρόνου

1. Απιστία Υπαλλήλων
2. Απώλεια Εγγράφων
3. Συκοφαντική Δυσφήμιση

αναγγελίας αποζημίωσης

που nροβλέπε1

υψnλά ποσοστά αυξnσεων με στόχο, γ1α το

ΜαϊΌυ.

των εσόδων

Χατζnθεοδοσίου,

αναφέρθnκε στα θεαματ1κά αποτελέσματα του α' τρψnνου ,

σφαλε1ών αυτοκ1νnτου .

COMMERCIAL value

Κόστος για Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα

) κα1

γασfας με τους δ1αμεσολαβούντες, παρέχε1 προς τους τε

προϊόντων καθώς

(Α]

(σύν 

mega υγεία (νοσο
mega στεγαστ1κά δά 

Γ1α τ~ς ανακατατάξε1ς , που επρόκε1το να γίνουν στο χώ 

μεσολαβούντες .

Με τη συνεργασία
και υποστήριξη της

mega homeso1utions (κά -

2009, n πα 

εκατ. ευρώ.

Απευθυνθείτε σε εμάς για κάθε ασφαλιστικό σας πρόβλημα!
Έχουμε τις λύσεις!

ιιΕλάτε να μας yνωρίσετε!JJ
•

Από την ασφάλιση αυτοκινήτου , έως τους πλέον εξειδικευμένους κινδύνους ,
παρέχουμε λύσεις αμοιβαία επωφελείς και συμφέρουσες για τους πελάτες σας .

•

Μας ενδιαφέρουν οι μακροχρόνιες και υγιείς σχέσεις, προσφέρουμε ουσιαστική
υποστήριξη στο έργο σας και αύξηση των εσόδων σας.

•

Είμαστε στρατηγικοί επενδυτές στην επιμόρφωση και υλοποίηση
των επιχειρηματικών σας στόχων.

διαφέρουμε γιατί. ..
Μίνος Μωυσfις

74

Α

Γιάννης Χατζnθεοδοσίου

ιιΠροσδοκούμε όλα εκείνα για τα οποία είστε Σύμφωνο,,,
MEGA ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε., Λ. Συγγρού 122, Αθήνα - 11741,
τηλ. κέντρο: 210 9225824-5, fαχ: 210 9225823, e-mail: hagi@megabroker.gr

Η

Allianz@)

Allianz

ενισχύει τις πωλήσεις της

Με συνεπή και διαρκή ανάπτυξη
Η ανάπτυξn των πωλnσεων κυρ1άρχnσε στο δ11Ίμερο εργα

σfας των επ1κεφαλ1Ίς υποκαταστnμάτων πωλnσεων τnς

Allianz

Ελλάδος αλλά κα1 επfλεκτων συντον1στών στnν Αράχοβα, πα

Στρέφεται στον συνειδητοποιημένο οδηγό

ρουσfα του δ1ευθύνοντος συμβούλου κα1

CEO

τnς εταφεfας κ.

Πέτρου Παπαν1κολάου, που πραγματοπο11Ίθnκε με απόλυτn ε 

Η

Allianz

π1τυχfα γ1α τρfτn συνεχn χρον1ά. Ο κ. Παπαν1κολάου αναφέρ

Ελλάδος επιδεικνύει συνέπειο προς τον οσφολισμένο κοι τουτόχρονο δημιουργε ί νέους

θnκε στα εξαφετ1κά αποτελέσματα τnς

« μοχλούς » ονάπτυξης , δροστηριοποιούμενη σε ένο άκρως οντογωνιστικό περιβάλλον , τόνισε ο

δ ιευθύνων σύμβουλος κοι

CEO Allianz

Έτοιμn να αντιμετωnfσε1 τ1ς νέες προκλ1Ίσε1ς τnς 5nς

Οδnγfας τnς Ευρωπαϊκnς Ένωσnς γ1α τnν Αστ1κ1Ί Ευθύνn
Οχnμάτων εfνα1

n Allianz

Ελλάδος, που έχε1 nδn επανα

συνδυασμό με τnν καθ1έρωσn τnς νέας

-

χαμnλnς βαθμf

δας Β Μ , επ1τυγχάνε1 σε βάθος χρόνου σταθερότnτα τιμών .

8

Εφαρμόζε1 ορθολογ1κότερο τιμολόγ10 ασφάλ1σnς γ1α

τ1ς γυναfκες οδnγούς, προβλέποντας ανταγων1στ1κότερες

των , στρεφόμενn προς το συνε1δnτοπο1nμένο οδnγό. Ήδn,

τιμές ασφάλ1σnς σε νεότερες nλ1κiες.

δ1οίκnσn τnς εταφείας απέστε1λε εγκύκλ1 0 στο δίκτυο

πωλnσεων, το

onofo

ενnμέρωσε γ1α τ1 ς αλλαγές που ε

πnλθαν στnν τιμολόγnσn των καλύψεων κα1 τn μακρο

8

Καθ1ερώνε1 τον ταχuδρομ1κό κώδ1κα ως κλε1δf τιμο

λόγnσnς τnς Αστ1κ1Ίς Ευθύνnς Οχnμάτων.

8

Επιμένε1 στnν πολπ1κ1Ί τnς κερδοφόρας ανάπτυξnς,

πρόθεσμn εξέλ1ξn των ασφαλfστρων , στnν ανάλnψn των

μέσω τόσο τnς εξασφάλ1σnς προστ1θέμενnς αξfας από τnν

κ1νδύνων κα1 στ1ς σχέσε1ς τnς εταφεiας με το υ ς συ νεργά

προσφορά υψnλού επ1πέδου υπnρεσ1 ών, όσο κα1 τnς δ1 -

τες τnς, όπου αναφέροντα1

εfσδυσ1Ίς τnς σε νέες κερδοφόρες αγορές .

κ1Ίς τnς

01

κύρ101 άξονες τnς στρατnγ1-

Allianz Ελλάδος στ1ς Ασφαλfσε1 ς Αυτοκ1ν1Ίτων ,

σω των οποiων

μέ

n εταφεία :

Συμμετέχε1 στn συγκράτnσn του πλnθωρ1σμού απο-

•

φασfζοντας κα1 φέτος αυξ1Ίσε1ς στα ασφάλ~στρα Αστ1κnς
Ευθύνnς Οχnμάτων, που σε μέσα επfπεδα κ1 νούντα1 χαμ n

λότερα του

νε1δnτοπο1nμένο ασφαλ1σμένο. Επ1δiωξn
τnς

Allianz

Ε1σάγε1 κ01νοτόμες εφαρμογές, δnμ1ουργώντας μ1α

νέα, φ 1 λ1κ1Ί πλατφόρμα τιμολόγnσnς μέσω

internet

γ1α

τους συνεργάτες τnς , εππυγχάνοντας έκδοσn προσφοράς

γ1α τον πελάτn σε λ1γότερο από

8

Ελλάδος εfνα1 να εξασφαλiσε1

δiνοντας έμφασn στnν αναπτυξ1ακ1Ί στόχευσn τnς ετα1-

ραπέρω ενfσχυσn τnς κερδοφορfας τnς . Ο απολογ1σμός εργα

Τn συνολ1κ1Ί ευθύνn των πωλnσεων τnς

σ1ών του πρώτου διμnνου κα1

Allianz Ελλά

n παρουσfασn χορnγ1κών θεμά
δραστnρ1ότnτα τnς Allianz nταν 01 κύ

δος, από τn θέσn του εκτελεσηκού δ1ευθυντ1Ί, ανέλα

των από τnν παγκόσμ1α

βε ο κ. Μ1χάλnς Σωτnράκος . Χάρ1ς στnν πολυετn του ε

ρ1ες θεμαηκές ενότnτες , που ολοκλnρώθnκαν κατά τn δ1άρκε1α

μπεφfα στ1ς πωλ1Ίσε1ς , ο κ. Σωτnράκος καλεfτα1 να συμ

τnς πρώτnς nμέρας εργασfας, ενώ

βάλε1 στnν περαπέρω ανάπτυξn των ασφαλ10τ1κών ερ

τnν παρουσfασn τnς παγκόσμ1ας πρωτοβουλfας τnς

γασ1ών τnς

-

Allianz

Ελλάδος, δfπλα στους 1κανούς κα1

1δέες εππυχfας » , όπου

n δεύτερn

nμέρα ξεκfνnσε με

Allianz «i2s
01 συμμετέχοντες εfχαν τnν ευκαφfα να

φ1λόδο ξους συνεργάτες τnς , με τn συνδρομn του δ1ευ

συμμετάσχουν σ' ένα 1δ1αfτερα δnμ1ουργ1κό εργαστ1Ίρ10 κα1νο

θυντ1Ί πωλnσεων Πρακτόρων κα1 Εργασ1ών Κύπρου κα1

τομfας. Στο πλαiσ10 των εργασ1ών πραγματοπο11Ίθnκαν , μεταξύ

των δ101κnτ1κών επ1θεωρnτών πωλnσεων. Ο κ. Σωτn

άλλων, αναφορές στα αποτελέσματα του προγράμματος στελέ

ράκος, καταξ1ωμένο στέλεχος τnς εταφείας τα τελευ

χωσnς των γραφεfων αλλά κα1 στον απολογ~σμό του πρώτου ε

ταfα χρόν10 , κατεfχε μέχρ1 σnμερα τn θέσn του δ1ευθυ

ξαμnνου

ντ1Ί ανάπτυξnς κα1 υποστ1Ίρ1ξnς πωλnσεων έχοντας τn

Achievers Academy,

συνολ1κ1Ί ευθύνn νευραλγ1κών τομέων τnς εταφείας.

όπως κα1 δ1εξοδ1κτΊ αναφορά στα πρότυπα nγεσfας.

2 λεπτά.

λεπουργfας

του

εκπα1δευηκού

κέντρου

Allianz

καθώς κα1 μ1α εξαφετ1κά ενδ1αφέρουσα

Ανοδικές τάσεις

Επιμένε1 κα1 εντεfνε1 τnν πολπ1κ1Ί βελτfωσnς των σχέ

σεών τnς με τον επαγγελματfα συνεργάτn , κερδfζοντας έ 

4%.

Προσανατολίζε1 τnν πολπ1κ1Ί τnς στο συ

•

8

Ελλάδος γ1α το

ρεfας γ1α τnν επόμενn τρ1ετfα, με ταυτόχρονn δ1ατ1Ίρnσn κα1 πε

προσδ10ρfσε1 τnν πολ1τ1κ1Ί τnς στ1ς Ασφαλfσε1ς Αυτοκ1ν1Ί

n

να δ1 αρκές ανταγων1σηκό πλεονέκτnμα.
« Μ ε τ1ς ανωτέρω ενέργε1ες κα1 κυρiως με τnν ε -

φαρμογn ορθnς τιμολογ1ακnς πολπ1κ1Ίς,

n Allianz

Κέρδn μετά από φόρους

3,2 εκατ. ευρώ
κα1 παραγωγn ασφαλiστρων στα 50,8 ε
κατ. ευρώ, σnμεiωσε n Allianz Ελλάδος στο

λων των εργασ1ών αποτελεί σnμερα τnν κύ
ρ1α προτερα1ότnτά μας. Σ' ένα 01κονομ1κό

θεί να κατατάσσετα1 μεταξύ των κορυφαί

πρώτο τρiμnνο του

περ1βάλλον που συνεχίζε1 κα1 αλλάζε1 δυνα

ων τnς ελλnν1κ1Ίς αγοράς, αγγίζοντας το

ου , δnλωσε ό11

«n κερδοφόρα

ανάπτυξn ό

το

2006. Όσο γ1α το δείκτn αποθεματοποί

nσnς του κλάδου αυτοκ1νnτων, εξακολου

τιμολογ1ακ1Ί δ 1 κα1οσύνn, ανημετωπfζο

Ελλάδος επ1δε1κνύε1 συνέπε1α προς τον ασφα

ντας με επαγγελματ~σμό κα1 υπευθυνό

λ1σμένο κα1 ταυτόχρονα δnμ1ουργεf νέους

τnτα το πελατε1ακό τnς κο1νό.

« μοχλούς » ανάπτυξnς, δραστnρ1οπο1ούμενn σε

αρνnτ1κών δ1εθνών συγκυρ1ών γ1α ης

μ1κά -παρά 11ς όπο1ες δυσκολfες, εfμαστε σε

234,84% ως

ένα άκρως ανταγω ν1στ1κό περ1-

χρnματαγορές , αλλά κα1 1σχυρών π1έσεων

θέσn να σχεδ1άζουμε τnν είσοδό μας σε α

μένων ασφαλfστρων. Αντfστο1χα, θε11κ1Ί ε1-

8

Επιμένε1 στnν επ1βρά β ευσn

2008. Σε

μ1α περiοδο

ποσοστό επί των εγγεγραμ

βάλλον , όπως αυτό των Γεν1-

στα νο1κοκυρ1ά αnό τ1ς ανατψ1Ίσε1ς σε α

γορές που παρουσ1άζουν εξαφε11κές προο

κόνα καταγράφετα1 κα1 στ1ς δραστnρ1ότn

οδπγών, ε 1 σάγοντας γ1α το

κών Ασφαλε1ών κα1 ε1δ1κό 

γαθά ευρείας κατανάλωσnς κα1 το πετρέ

πηκές ανάπτυξnς κα1 κερδοφορfας, δ1εκδ1-

τες ΖωτΊς κα1 Υγείας, με τnν παραγωγrΊ α

σκοπό αυτό νέο ελάχ~στο

τερα του κλάδου Ασφάλ1 -

λα10,

κώντας εν1σχυμένn παρουσfα συνολ1κά στο

σφαλίστρων στα

των προσεκηκών κα1 π~στών

επfπεδο

στnν

Bonus Malus.
8 Συνεχfζε1 να
σκεf

με

γκράτnσn

τnν

πολπ1κ1Ί κα1 σε

Α!

κλiμακα

σnς Αυτοκ1ν1Ίτων » , τόν1 -

σε ο δ1ευθύνων σύμα

αυτοσυ 

τιμολογ1ακ1Ί τnς

76

2007,

Ελλάδος , κ. Πέτρος Παπανικολάου

Allianz

βουλος

Allianz

κ01

CEO

Ελλάδος, κ.

n Allianz Ελλάδος εξασφάλ~σε ανοδ1-

κές τάσε1ς γ1α τα παραγωγ1κά τnς μεγέθn ,
αλλά κα1 κερδοφόρα αποτελέσματα.
Σχολ1άζοντας τnν εξέλ1ξn των 01κονομ1-

κών δε1κτών του πρώτου τρψnνου του

ln lavou2008, n Allianz Ελλά

29,3 εκατ . ευρώ. Αύξnσn
παραγωγnς κατά 5,3%παρουσίασαν τα α
τομ1κά συμβόλα1α ζωnς κα1 8,3%01 Ομαδ1κές ασφαλίσε1ς . Στόχος τnς Allianz Ελλά

δος βελτfωσε περαηέρω τ1ς επ1δόσε1ς τnς

δος γ1α το τρέχον δωδεκάμnνο εfνα1 να ε

χρnματοπ1στω11κό σύστnμα ... »

Π10 αναλυηκά , στο δ1άστnμα

apίou-31n Μαρτfου

Πέτρος Παπαν1-

2008, που

στον κλάδο Γεν1κών Ασφαλε1ών, με τον

π11ύχε1 αύξnσn παραγωγnς κατά

κολάου.

κά Πρότυπα , ο δ1ευθύνων σύμβουλος & CEO

κρίσψο δείκτn

198,8

τnς A11ianz Ελλάδος, κ . Πέτρος Παπαν1κολά -

ρεί στο 85,5%από

βασίστnκαν στα Δ1εθν1Ί Λογ1011-

Combined Ratio να υποχω
85,9%το 2007 κα195 %

8,2% στα

εκατ. ευρώ κα1 κερδών μετά από

φόρους στα

13,7 εκατ.

ευρώ.
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Επιταχύνεται το

Regional Vice President

Direct Marketing

εκπα ίδευσης κο ι οvόπτυξης στελεχών γιο την

ALICO AIG Life διεθνώς- ανέπτυξε το τελευταίο διόστημο

η ετοιρε ίο . Στελέχη οπό την Ευρώπη κο ι τη Μέση Αvοτολή συvοvτήθηκοv κοι μοιρόστηκοv εμπειρ ίες ,
προκλήσεις κοι πρακτικές χρήσιμες γιο τις μελλοντικές οvόγκες των χωρών τους .

ενώ οι συμμετέχο

ντες και οι εισηγητές προέρχονταν τόσο από την Περιφέ

των χωρών τnς Περιφέρειας Κεντρ1κιΊς

ρεια όσο και από το Παγκόσμιο γραφείο του Α&Η. Από τnν

Direct Marketing

και ΑνατολικιΊς Ευρώπης τnς

ALICO AIG Life,

που διοργα

Ελλάδα συμμετείχαν, εκτός από τον κ. Β. Παππά, και οι

κυρiες Μ. Κουτσούκου

νώθηκε στην ΑθιΊνα.

Το συντονισμό των εργασιών εfχε ο κ. Αλέξανδρος

Μαρμαρnνού-

- Regional Director - Actuary, Β.
Assistant Ρ . Α. Manager, καθώς και οι κ. κ.

Β . Λυμπέρnς

στις

- Accident & Health Profit Center Manager
και Γ. Σκαλιώτnς - Regional Sales Manager - Α & Η. Κα
τά τn διάρκεια του Accident & Health lnnovation Drivers
Workshop, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στn δnμιουρ

Η.Π.Α. και τn ΔυτικιΊ Ευρώπn, που προσέθεσαν τη δικιΊ

γfα και ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών κα1 προϊόντων για ό

τους οπτικιΊ γωνfα.

λα τα κανάλια διανομιΊς.

Regional Ο.Μ. Manager, ενώ συμμετεfχαν ο ι
διευθυντές Direct Marketing από τα γραφεfα μας στnν Κε
ντρική και Ανατολική Ευρώπn, στελέχη από τnν Περιφε

μόλιστο κοι στην Αθήvο , επιβεβοιώvοvτος το σημαντικό ρόλο της χώρος μος στον τομ έο της

- CEE,

Με επιτυχfα ολοκλnρώθnκαν οι εργασfες του συνεδρfου

Μάνδnλας,

Έντονη δροστηριότητο με συνέδριο , περιφερειακές συvοvτήσεις κοι σεμινάριο -που προγμοτοποιήθηκοv

Α&Η

ρειακιΊ Διεύθυνση, καθώς και από τα γραφεfα του

AIG

Ενnμερώθnκαν για επιτυχημένες πρακτικές που εφαρ

μόστηκαν σε άλλες χώρες τnς Περιφέρειας και εργάστη
Οι nγέτες

... της Alico

στην Αθ ιΊνα

Τα

Με τn συμμετοχιΊ υψηλόβαθμων στελεχών της

AIG Life

ALICO

από διάφορες χώρες του κόσμου πραγματοποι

σεμινάρια

με

τfτλο

καν σαν ομάδες σε συνθιΊκες κανονικιΊς εργασίας. Επf

« ΤΗΕ

LEADER WITHIN »,
«STRATEGIC LEADERSHIP

«LEADING MANAGERS» και
ΙΝ ΤΗΕ MARKET PLACE» έχουν

σnς, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην περαιτέρω εκπαίδευ
ση των Α&Η

σχεδιασθεf στnν έδρα της

ήθηκαν πρόσφατα στnν Αθήνα τρfα πολύ σημαντικά σε

Εταιρεfας στις Η.Π.Α και απευθύνονται σε στελέχη με

μινάρια, στο πλαfσιο του προγράμματος ανάπτυξης του

γεηκό ρόλο, ενώ δfνουν επfσnς έμφασn στnν εμπέδωση

ανθρώπινου δυναμικού τnς, με στόχο τnν ενδυνάμωση

τnς εταιρικής κουλτούρας σε παγκόσμιο επfπεδο.

Profit Center Managers

Financial Management

n-

έλεγχο του

σε σχέσn με το

με στόχο τον αποτελεσματικότερο

Profit Center.

των ηγετικών ικανοτήτων των στελεχών που συμμετεfχαν,

και τnν ευθύνn τnς υλοποfnσιΊς τους εfχε

n ΠεριφερειακιΊ

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμι
Το κεντρικό θέμα ιΊταν

n επιτάχυνση τnς υπάρχουσας
σημαντικής ανάπτυξης όλων των ειδών Direct Marketing,

κού τnς Εταιρεfας στnν

Ελλάδα.

καθώς επfσnς και

the Customer»

n περαιτέρω

πρακτικών του

αξιοποίnσn των

AIG.

«Office of

Επιπρόσθετα, μέρος

του συνεδρίου ιΊταν αφιερωμένο στις νέες ευκαιρίες και
τάσεις στην αγορά .

Οι συμμετέχοντες είχαν τnν ευκαιρfα να μοιραστούν ε
Ο κ. Ανδρέας
Βασιλεfου,

Vice
President American
lnternational Group,
Director & Executive
Vice President
ALICO

Κατά τn φετινιΊ χρονιά τα σεμινάρια παρακολούθησαν

56 υψηλόβαθμα στελέχη τnς Εταιρεfας από 12 χώρες της
Κεντρικής και ΑνατολικιΊς Ευρώnnς, εκ των οποfων

12 ή

μπειρίες, προκλιΊσεις και πρακτικές, λαμβάνοντας παράλ

ληλα εργαλεία και καθοδιΊγnσn με στόχο την άμεση εφαρ
μογή τους.

κού στελέχους μέσα από τn χριΊσn μοντέλων και πρακτι

Ο κ. Ανδρέας Βασιλεfου, Vice President American
lnternational Group, Director & Executive Vice President
ALICO, υπογράμμισε τn σπουδαιότητα ενδυνάμωσης των
εργασιών του Direct Marketing στnν περιφέρεια και τόνι

κών που έχουν δοκιμαστεf με επιτυχfα και που αποσκο

σε τnν έμφασn στην ανάπτυξη νέων συνεργασιών, καθώς

πούν στnν παρακfνnσn τnς ομάδας για αποτελεσματικό

και στην κατάλλnλn εφαρμογιΊ όλων των διαθέσιμων επι

ταν από τnν Ελλάδα, ενώ οι εισnγnτές προέρχονταν από

τις Η.Π.Α. Τα βασικά θέματα κινιΊθnκαν στο πλαfσιο της
στρατnγικιΊς εφαρμογής των συμπεριφορών ενός ηγετι

τερη αντιμετώπιση των προκλήσεων και τnν προβολή μιας

επιτυχnμένnς και υγιούς εταιρικής εικόνας. Εfναι

n έβδο

μη χρονιά που εκπαιδευτικές ενέργειες τέτοιας εμβέλειας
οργανώνονται στnν Αθήνα, γεγονός που επιβεβαιώνει το

σημαντικό ρόλο τnς χώρας μας στον τομέα της εκπαfδευ
σnς κα ι ανάπτυξης στελεχών για τnν

θνώς.

ALICO AIG Life

διε

λογών

Ο κ . Zack Abounassar, Senior Regional Vice President
CE & ΝΟ, υπέδειξε τn μεγάλη σnμασfα των προϊόντων α

τυχημάτων και υγεfας για τnν εταιρεfα, για το δfκτυο και
τους πελάτες.
Ανταλλάσοντας εμπειρίες
Με στόχευση να προσανατολίσει τους συμμετέχοντες σε

Direct Marketing.

Με νέες ιδέες στην Πράγα
Με επιτυχfα διεξιΊχθn το

Drivers Workshop»

«Accident & Health

lnnoνation

των χωρών της Περιφέρειας Κεντρι

κής και Ανατολικής Ευρώπης της

ALICO AIG Life

στην

Πράγα.

Το

Workshop

οργανώθηκε από τον κ. Βέλn Παππά,

ltwl
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κα1 τοπ1κό επίπεδο. Παράλλnλα, ήταν μia καλή ευκαφία να
ενnμερωθούν τα στελέχn από τα Κεντρ1κά Γραφεία τnς Αμε
ρ1κής γ1α ης δ1άφορες τρέχουσες αλλά κα1 μελλονηκές α-

νάγκες των χωρών, ώστε αυτές να ενσωματωθούν στn συ-

iijf

γκεκρψένn στρατnγ1κή.
Ανάμεσα στα θέματα που συζnτήθnκαν ήταν το περ1-

βάλλον τnς αγοράς αλλά κα1 τnς επ1χείρnσnς,

n στρατnγ1Operations &
n οργανωτ1κή τους δομή στο AlG κα1

κή που ακολουθεfτα1 στο πλαίσ10 του

Systems, καθώς κα1
ALlCO, το πρόγραμμα εξο1κονόμ1σnς 1 δ1σ. δολα
ρίων «$lbn save programme », πρωτοβουλίες όπως τα
στnν

κέντρα επ1κο1νωνίας,

n κ1νnτ1κότnτα εργαηκού δυναμ1κού

μία νέα αντίλnψn που θα τους παρακ1νήσε1 να αξ1οπο1ή

(μεταξύ των χωρών στ1ς οποίες δραστnρ1οπο10ύμαστε),

σουν ης στρατnγ1κές που εφαρμόζοντα1 παγκόσμ~a, κα

αλλά κα1

θώς κα1 να μοφαστούν τ1ς νέες πρακτ1κές στα τοπ1κά γρα

τουργ1ών.

φεία τnς εταφείας, πραγματοπο1ήθnκε πρόσφατα σε κε

ντρ1κό ξενοδοχείο τnς Αθήνας το πρώτο

n

κεντροποίnσn κα1 ομογενοποίnσn των λε1-

Η συνεργασία με τους προμnθευτές,

n δnμ10υργfα κέ
κα~ n απλοποίnσn των

Operations &
Systems Workshop, επ1κεφαλής του οποίου ήταν n κα J.
Warren, ALICO Senior V.P & C.A.O. Tnv κα Warren συνό

ντρων πο1ότnτας,

δευαν στελέχn από τα Κεντρ1κά Γραφεία τnς Αμερ1κής με ε1-

τον ασφαλ1σμένο, πάντα σύμφωνα με τ1ς 1σχύουσες νομο

δίκευσn σε θέματα συστnμάτων.

θετ1κές δ1ατάξε1ς αλλά κα1 τα πρότυπα του

Στο
θώς

Workshop συμμετείχαν 01 δ101κnτ1κοί δ1ευθυντές κα
κα1 01 δ1ευθυντές συστnμάτων κα1 μnχανογράφnσnς

n τυποποίnσn αλλά

δ1αδ1κασ1ών με σκοπό ένα ασφαλές κα1 δομnμένο περ1βάλλον,

n βελτίωσn τnς

ανταπόκρ~σnς προς τnν αγορά κα~

σnς συμπερ1λnφθεί στn θεματολογία του
Τέλος,

n χρήσn

AlG,

είχαν επί

Workshop.

του δ1αδ1κτύου ως εναλλακτ1κό κανάλ1

από τnν Κεντρ1κή κα~ Ανατολ1κή Ευρώπn καθώς κα1 από τn

δ1ανομής, ο χεφ1σμός του πελατολογίου κα1 τnς επ1χείρn

Μέσn Ανατολή.

σnς αλλά κα1

lδ1αfτερn έμφασn δόθnκε στ1ς δυνατότnτες ενοποίnσnς
αλλά κα1 σύνδεσnς τόσο σε παγκόσμ10, ευρωπαϊκό αλλά

n αναβάθμ~σn

μάτων, συμπλήρωσαν το φάσμα των θεμάτων που αναλύ
θnκαν .

1~
ΝΤΑΛΙΑΝΗ
ΜΕΣΙΤΕΣ

των ήδn υπαρχόντων συστn

ΕΠΕ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Νο

1 ΔΙΕΘΝΗΣ

ΘΕΣΣΜΟΝΙΚΗ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

45 Τ.Κ. 54625
ΤΗΛ.2310542202
FAX.2310526091
e-mail: daliani@daliani-insurance.gr www.daliani-insurance.gr
BUCURESTI: BLVD CAROL 59 ROMANIA
TEL. 004031-4251406 e-mail: daliani.asigurari@gmail.com

ΒΟ

ΑΣΦΑΑΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ :
ΑΘΗΝΑ: τηλ:

21 Ο 8787.386
231 Ο 544.293
e-mail: contact@alico.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: τηλ:

~liι:a Mdl,Life
American Life lnsurance Company
Α

Member of American lnternational Group, lnc.
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ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ

~-- ΕΝΩΣΗ

Αξιοπιστία και ε ξυπ

έτ

σ

αλλά κα1 καλύτεροι ».

Με ευρωπαϊκό προφίλ

και ανβρώπινο πρόσωπο
Η Ατλαντική Ένωση, εταιρεία με ευρωπαϊκή υποδομή, που της δίνει τη δυνατότητα και
την τεχνογνωσία

vo προσφέρει το

πιο ανταγωνιστικό ασφαλιστικό προϊόντα, μπορεί vo

εταιρεiες του κλάδου, ενώ

01

του

μένες συνεργασiες 1σχυροπο1ούν α

Group La Baloise - Deutsher
Ring. Επiσnς, n Ατλαντ1κn Ένωσn εiνα~

κόμη περ1σσότερο τnν παρουσiα τπς

συνδεδεμένη με μόνψες αντασφαλ1-

στnν ελλnν1κn ασφαλ1στ1κn αγορά.

στ~κές συμβάσε1ς με αντασφαλ1στ1κές

Μεταξύ των μετόχων τnς Ατλαντ1κnς

εταιρεiες δ1εθνούς κύρους κα1 τερά

Ένωσnς περ1λαμβάνετα1 ο μεγάλος

στ1ας 01κονομ1κnς επ1φάνε1ας, που

τραπεζοασφαλ1στ1κός οργαν1σμός τnς

συγκαταλέγοντα1 ανάμεσα στ1ς

Γερμανfας

Deutsher Ring,

που ελέγ
Ο διευθύνων σύμβουλος

κn κα1 αντασφαλ1στ1κn εταιρεfα τnς
Ελβετfας

La Baloise.

Η

15 με

γαλύτερες του κόσμου .

χετα~ από τnν κολοσσ1αiα ασφαλ1στ1-

και γενικός διευθυντής

Ατλαντ1κn

τnς Ατλαντικής Ένωσnς, Ιωάννnς Λαnατά ς

των υππρεσ1 ών αποτελεi για τnν ετα~ 
ρεi α τnν υψnλότερn αξία κα~ τον τε

περiπτωσπ και για οποιοδnποτε ποσό ,

λ1κό στόχο .

Δρ α στn ρ ιοnο1 είται

σε

νέους

δiνοντα ς τπ μεγαλύτερη έμφασn στnν

Συνεχnς Ανοδ1κfl Πορεία

Η Ατλαντ1κn Ένωσn προχωρά μ ε

■ Συνεχiζει μ ε έντονου ς ρυθμούς

απολαμβάνει το υψηλότερο δυνατό

συνέπε~α στο π ρόγραμμα ανάπτυξης

τnν π αραγωγικn κα ι επενδυτικn τnς

επiπεδο υπηρεσιών , που εiναι αντi

κα1 δ1εύρυνσnς του μεριδίου τn ς στnν

δραστnρι ότnτα.

στοιχο του επιπέδου των υπηρεσιών

ασφαλ1στ1κn αγορά . Πιο σuγκεκρψ έ

που απολαμβάνει ο πιο απαιτητικό ς

να :

Ευρωπαi ο ς καταναλωτnς . Η πο1ότnτα

ντα .

■ Βελτι ώνει συνεχώς τnν uποδομn
και τnν οργάνω σn τnς (επ έκταση μ n 

■ Συνεχί ζει τnν επ έκταση του δ1 -

χανογραφ1κ ώ ν ε φαρμ ογ ών, εu έλ1κτο

Η φ1λοσοφfα τnς θα μπορούσε να

συνοψ1στεf απλά σε μfα πρότασn: «Δεν
θέλουμε να γfνουμε μόνο μεγαλύτερο1

■ Ασφαλίσε1ς αεροσκαφών, ελ1κοπτέρων, ανεμόπτε 

ρεiες εκπαiδευσnς χειριστών, αντ1πρόσωπο1 εργοστα
σiων κατασκεunς αεροσκαφών -ελ1κοπτέρων, εταιρεiες

ρων, αερόστατων

Καλύψε1ς:

γεωργ1κών αεροεφαρμογών, εταιρεiες αεροφωτογρά 

α) αεροσκαφών, ελ1κοπτέρων κα1 αστ1κnς ευθύνης

φ~σnς, κατασκευαστικές εταιρεiες, αερολέσχες κα11δ1ώ

τρίτων κα1 εn1βατών,

τες. Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ πρωτοπορεi σnμερα στον α

β) προσωn1κού ατυχήματος χειριστών, επ1βατών , μn
χαν1κών , διο1κnτ1κού προσωπ ι κού,

εροπορ1κό κλάδο. Το χαρτοφυλάκιό τnς περιλαμβάνει

100

γ) απώλε~ας nτuxiou χειριστών Πολ1τ1κnς Αεροπορίας
και Ενόπλων Δυνάμεων,

αεροσκάφη κα1 ελικόπτερα . Η κάλuψn όλων των

αεροπορ ι κών κι νδύνων γiνεται στους

LLOYD'Sκαι

στnν

ασφ αλιστικn αγορά του Λονδiνοu. Μέρος των καλύψε

δ) αστικnς εuθύνnς λειτουργiας αεροδρομiων,

ων τn ς αστ1κnς εuθύνnς και προσωπικού ατuχnματος

ε) μnχαν1κών βλαβών κινnτnρων .

χειριστών και επ1βατών τώρα καλύπτονται από τnν

λάτες μας εiνα1 αεροnορ1κές ετα ιρεiες

01 κυρ1ότερο1 πε 
CHARTERS, ετα1-

Ατλαντ1 κn Ένωσn.

οι ΜΕΓΑΛΟι ΠΕΛΑΤΕΣ

■

■

INTERL1NK Α.Ε.
JAGUAR HELLAS-ROLLS ROYS
■ LOUVRE Α.Ε.
■ NATALY'S ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
■ PHILL1P MORRIS HELLAS
■ PHILL1P MORRIS HELLAS Α.Ε.Β.Ε.
■ SONY HELLAS
■ STIEBEL ELTRON

■ Β . Ζ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΑΒΕΕΠ

■ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛ ΥΤΕΚΝΩΝ

■ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

■ Ο ΡΓΑΝΙΣΜ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ Ν Ω ΝΙ Ω Ν

■

■

■ ΒΑΜΒΑΚΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΛΛΑΔΟΣ

■ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ ( ΟΤΕ)

■ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

■ Ε. Ο.Μ . Μ.Ε. Χ .

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (0.Α.Ε. Δ . )

■ ΠΑΤΙΣΤΑΣ Α . Ε.

■ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ

■ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

■ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

■ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

■ ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΒΙΒΛΙΩΝ (ΟΕΣΒ)

■ ΙΔΡΥΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ

■ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ θΕΣ/ ΚΗΣ

■ ΡΑΔΙΟΗΛ ΕΚΤΡΙ ΚΗ Α .Ε.

ΣΤΑΘΜΩΝ ΑθΗΝΩΝ (1 . 8.Σ.Α.)

Α. Ε. (Ο.Λ.θ . Α . Ε. )

■ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜ ΟΣ Ι Α ΣΧΟΛΗ

■ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

■ ΕθΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

■ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α. Ε.

■ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

■ ΣΤΑΣΙΝΟΠ ΟΥ ΛΟΣ ΦΟΡΜΑΪΚ ΕΣ

■ ΑθΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

(ΕΟΠ)

Α.Ε. (0.Λ.Π. Α.Ε. )

ΕΛΛΑΔΟΣ

■ ΜΦΑ ΜΠΕΤΟΝ

■ ΕΚΑΣ

(Β . Ν . Ρ.)

■

BRAYO Α.Ε.
■ CHIPITA
■ KL1MATAIR ΑΕ - DAIKIN
■ DUTY FREE SHOPS (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

-

ΑΦΟΙ

■ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (Δ.Ε.Η.)

■ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ)

ΜΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΒΕΤΕ

■ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΣΦΜΙΣΕΙΣ

■

■ ΑΝΤΕΝΝΑ (ΑΝΤ-1)

(ΕΛΓΑ)

■ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ

■ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

FIAT CREDIT HELLAS S.A.
■ FINA HELLAS Α.Ε.
■ GRAND HOTEL Α.Ξ.Τ.Ε.
■ HELLAMCO - ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
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■

κλά δου ς κα ι νέα α σφαλιστ1 κά π ροϊό

πο1ότnτα τπ ς εξυππρέτπσπς , ώστε να

οι ΜΕΓΑΛΟι ΠΕΛΑΤΕΣ
AEGEAN ΑΥΙΑΤΙΟΝ SA
AEROSERVI CES SA
■ AMERICAN EMBASSY
■ AMERICAN EXPRESS ΒΑΝΚ
■ AYIONIC AIR SERVICES
■ BANQUE NATIONALE ΟΕ PARIS

π ο κ αταστη μ ά των.

n εταιρεi α εξασφα 

Σημει ώνεται ότι

Ασφαλίσεις πλοίων παντός τύπου και σκαφών αναψυχής

Ένωσn εiνα1 συνεπώς εταιρεfα μέλος

επηυχπ

κτύοu τnς με τn δnμ1οuργiα νέων υ

λί ζει τον πελάτn τnς σε οποιαδnποτε

ικανοποιήσει απόλυτο κόθε σύγχρονη ασφαλιστική οvόγκη.
Παραμένε1 μfα από τις πλέον υγ1εfς

των ασφαλιστ1κών προϊόντων κα~

ΝΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ε.Ρ.Τ.)

(ΑΟΟΑ)

■ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ

■ ΑΦΟΙ ΧΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

■ ΚΑΦΕΔΕΣ ΣΤΑΡ

-

ΣΟΛΩΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

■ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ θΕΣ/ΚΗΣ

•

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

•

ΠΡΟ Μ ΟΤ

Ε.Ι .

ΛΑΪΝ Ο Π ΟΥΛΟΣ

(MERCEDES ΒΕΝΖ)

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

■ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟ ΜΕΝ Ω Ν Ο.Α.Σ.Α.

■ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α. Ε.

ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. (Ο.ΠΑΠ.

■ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩ Ν ΜΗΧΑΝΙ ΚΩΝ

■ ΚΟΚΩΣΗΣ Α.Ε.

Α.Ε.)

&ΕΡ ΓΟΛΗΠ ΤΩ Ν

SUPER MARKET

■ ΚΟΜ ΟΤΕΞ Α.Ε.
■ ΜΕΤ. ΚΑ Α. Ε.

•

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

ΔΗ Μ ΟΣΙΩ Ν ΕΡΓΩ Ν

(ΤΣΜΕΔΕ)

ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ Α.Ε.)

■ ΤΑΜΕΙΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩ Ν

■ ΜΕΤΟΧΙΚΌ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ)

■ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΔΑΝΕΙ Ω Ν (Τ.Π .

■ ΜΕΤΟΧΙΚΌ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΜΤΝ)

(Ο . Σ . Κ . )

■ ΦΥΤΡΟ Α. Ε.

&

&Δ .)

[ΗΆ!
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Με νέα προϊόντα στην αγορά
Δυναμικό παρών έδωσε και φέτος π Συνεταιριστικfι
Ασφαλιστικfι στο

μελλοντικfι πορεία τnς εταιρείας. Κλείνοντας τόνισε ότι

n

συνέδριο πωλfισεων, που πραγμα

Συνεταιp1στ1κfι Ασφαλιστικfι είνα1 μ1α εταιρεία δυναμικfι, με

τοπο1fιθπκε στο Άμστερνταμ κα1 το οποίο αποτελεί πλέον

διακρηές εταιρ1κές αξίες αλλά πάνω απ ' όλα με δεσμούς ε 

1σχυρό θεσμό στπ μακροχρόνια και επηυχπμένπ πορεία

μπ1στοσύνπς τόσο με τους συνεργάτες τπς όσο κα1 με τους

τπς εταιρείας.

ασφαλισμένους τnς, δ1αβεβα1ώνοντας γ1α μία ακόμn φο 

140

Τ1ς εργασίες του συνεδρίου άνο1ξε ο πρόεδρος τnς ε
ταιρ είας, κος Θωμάς Ιωαννίδnς, απευθύνοντας θερμό χαι 

ρά τον ανθρωποκεντρικό τnς χαρακτfιρα.
Το συνέδριο τίμnσε επίσnς με τnν παρουσία τnς

n

κα

ρετισμό στους συνέδρους, καθώς κα1 οι επίτιμοι καλεσμέ

Μαργαρίτα Αντωνάκn, γεν1κfι δ1ευθύντρ1α τnς Ε . Α . Ε . Ε. ,

νο~ κ.

οποία έθιξε φλέγοντα ζπτfιματα που αφορούσαν τι ς εξελί

Enrico San Pietro,

αντιπρόεδρος τnς Συνεταιριστι

κfις Α.Ε.Ε.Γ.Α. και εκπρόσωπος τnς

Unipol,

ο κ. Νικόλαος

ξεις και τα δρώμενα τnς 1δ1ωτ1κfις ασφάλισnς, ενώ

n

n κα

Σας Καταλαβαίνουμε!

Μυρτάκnς, πρόεδρος Ένωσnς Συνεταιριστικών Τραπεζών

Ευαγγελία Βαρουχάκn, δικnγόρο ς , επικεφαλfις Νομικfις

Ελλάδος, ο κ .

Jean Paul Greard, διευθυντnς τnς MACIF κα1

Υπnρεσίας κα1 Δ1εθνών Σχέσεων τnς Ε.Α. Ε.Ε. , που ανέπτυ

μέλος του Δ.Σ. τnς Συνεταιρ1στικfις Α.Ε.Ε.Γ.Α . Αναφερό

ξε το κρίσιμο ζι'ιτnμα των τελευταίων εξελίξεων που αφο 

μενος στους άξονες τπς εμποp1κfις πολ1τ1κfις για

τπν

ρούν τnν τpοποποίnσn τnς νομοθεσίας και τnν πρόλnψn

κ. Νικόλαος Κωστόπουλος, κε

τnς νομιμοποίnσnς των εσόδων από παράνομες ενέργει

ντρικός εμπορικός διευθυντfις τnς εταιρείας , μίλnσε γ1α το

ες . Η κα Μπέσσα Νεκταρία, πpοϊσταμένn Εκπαfδευσnς,

και όχι όπως « θα θέλα με να είναι» . Εμ είς μιλά με μια γλώσσα ανθρώ
π ινη και κατανοητή . Μι α γλώσσα που βασίζεται στη γνώση κα ι την

πpοπγούμενπ χρον1ά ο

περ1βάλλον τnς κο1νων1κfις ασφάλισnς

αναλύοντας τις

παρουσίασε τn νέα κα1 κα1νοτομ1κfι πλατφόρμα επικοινω

πpοοπτ1κές τπς 1δ1ωτικfις ασφάλισnς αλλά και τον υποστn

νίας τnς εταιρείας και των δυνατοτfιτων που αυτfι παρέχει

p1κτ1κό τnς ρόλο στπν εξασφάλισπ των δαπανών γ1α τn σύ

στο χρfιστn, πιστοπο1ώντας γ1α μ ί α ακόμn φορά τn διάθε 

νταξn και τnν υγεία όλων . Κλείνοντας, κάλεσε όλο το δί

σn και τnν ανnσυχία τπς εταιρεία ς για τεχνολογικfι εξέλ1ξπ

κτυο συνεργατών τnς εταιρείας να συνεχίσουν με τον ίδιο

και κατ' επέκτασπ για τnν αμεσότnτα με το δίκτυό τπς .

επαγγελματισμό κα1 συνέπεια τn
δουλειά τους ,
τους ότι

δ1αβεβα1ώνοντάς

n εταιρεία

θα είνα1 πάντα

■

Σnμειώνεται

Εμείς αντικρίζου μ ε τον άνθρω πο και τις ανάγκες το υ , «όπως είναι»

εμπιστοσύνη του Ευ ρ ωπαϊκού μοντέλο υ Συ νετα ιρ ι στι κής δ ι αχείρι 
σης *. Μ ε μετόχους τους μεγαλύτερους ασφαλι στ ι κούς οργανισμούς
τη ς Ευρώπης και το σύνολο των Συνετα ιρ ι στ ικών Οργανώσεων της
χώρας μας . Με περ ι σσότερους από

αναφορές στον άνθρω π ο. Σπανίζει ό μ ως το απ οτέλεσμα που να είναι

ολοκληρωτικά αφ ιερωμένο σε αυτόν , και εδώ δι αφέρ ο υμ ε .

με τις

να επηύχουν τους παραγωγικούς

πρακτόρων τnς.

συμβούλων

250.000 ασφαλι σ μ ένους .

Στο χώρο της Ασφάλι σης δεν σπανίζο υ ν ούτε οι προθέσεις ούτε οι

Διαφέρουμε , γιατί π ροάγουμε ένα Ν έο Ασφαλι στι κό Π ολιτισμό .

βραβεύσεις των διακεκριμένων
ασφαλ1στ1κών

Διαφέρουμε πολύ , γιατί εμείς, είμαστε ... Εσύ!

και
*το

47% των Ε υρωπ αίων ασφαλισμένων,

εμπ ιστεύονται τις Συνεταιριστικές ασφαλιστικές εταιρίες

Με απόλυτn επηυχία πpαγμα

τους στόχους.

Ο κ. Δnμfιτριος Ζορμπάς, γενι

τοποιfιθnκε εν τω μεταξύ

κός διευθυντfις τnς εταιρείας, α

κfι

ναφέpθπκε στα οικονομικά απο

που έγ1νε

τπς

ρος για την τύχη της απόφαση ς που ... «πήρατε μαζί» .

ότι οι εργασίες

του συνεδρίου έκλεισαν

δίπλα τους στπν προσπάθε1ά τους

τελέσματα

Είναι πραγματι κά άβολο να νο ι ώθε ιc; την υποχρέωση να συμ φ ωνείς,
για κάτι που δεν καταλαβαίνεις. Να υπογράφεις χωρίς να είσαι σίγο υ

n γενι 

συνέλευσn τnς εταιρείας, ό 
παpουσίασπ

των οι 

Συνεταιριστικfις

κονομικών πεπραγμένων τnς ε

Ασφαλ1στ1κfις παράλλnλα με εκεί

ταιρείας για το προnγούμενο έ 

να τnς ευρύτεpnς αγοράς, στό 

τος . Ο κ. Ιωαννίδπς δ1αβεβαίω

χευσε ε1δ1κότερα στα αναπτυξιακά

σε για το όραμα τnς εταιρείας , ε 

μεγέθπ τπς εταιρείας, αναλύοντας

νώ ο κ . Ζορμπάς παpουσi ασε τπ

τους οικονομικούς τnς δείκτες κα1

ανοδ1κfι πορεία τnς εταιρεiας

τnς προοπτικές τπς κα1 ανακοίνω

συγκρηικά με τα πpοnγούμενα

σε το σχεδιασμό νέων ασφαλιστι

χρόνια αντιπαρατάσσοντας πα 

κών προγραμμάτων, τα οποία θα

ράλλnλα τα αντiστοιχα μεγέθn

αποτελέσουν ένα νέο στίγμα για τn

τnς ευρύτεpnς αγοράς.

ΙΥΝΕΤΑΙΡΙΙΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
,
Ε ιμαστε

Ί

εσυ.

•

ΠΑΣΕΓΕΣ
ΣΥ Ν ΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑ Ν ΩΣΕΙΣ

...

France
ΣΥ Ν ΕΤ Α Ι Ρ Ι ΣΤΙΚ ΕΣ ΤΡΑΠΕΖ ΕΣ

ltaJy

ΣΥΝΕΤ Α ΙΡΙ Σ ΤΙ Κ Ε Σ

Κεντρικό Γραφεfα : Λε ωφ . Συγγρο ύ
Υποκατάστημα: Π ολυτεχνείου
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Belgium
Α Σ ΦΑΛ ΙΣΤ Ι ΚΕΣ

ΕΤ ΑΙ ΡΙ Ε Σ

367, 175 64 Π . Φάληρο , Αθήνα - Τηλ .: 210 9491 280 - 299, Telefax: 210 94031 48
27 - 29,546 26 Θεσσαλονίκη- Τηλ .: 2310 554 331, 2310 554 355, Telefax: 231 0 500 240

portal: www.syneterίstίki.g r •

e-m aίl : cαm@syneterίstί ki.gr

Αvαβαβμίστηκε από την
Tnv αναβάθμ~σn τnς 01κονομ1κrΊς 1Activa lnsurance από 888

τnν εταιρεία μας κα1 τn δουλε1ά μας. Δ1κα1ώνει τ~ς καθn

σχύος τnς

σε

888+

κα1 με σταθερn npoonτiκn ,

προσφέροντας υψnλrΊς αξίας υnnρεσfες στους πελάτες κα1

ανακοίνωσε ο δ1εθνrΊς οiκος αξ1ολό

τους συνεργάτες μας. Εn1βεβαιώνε1 ότ~ υλοnο10ύμε με συ
νέnε1α τn δέσμευσrΊ μας απέναντι στους μετόχους μας και

σμών

ανακοί

τους εαυτούς μας "να κάνουμε το πολύ καλό ακόμn καλύ

αυτn α

τερο " . Και βέβαια μας υποχρεώνει να συνεχ1σουμε να λει

Fitch Ratings. Όπως
n Fitch n αναβάθμ~σn

ντανακλά

απέναντι στους

μερ1νές μας nροσnάθε1ες να ξεχωρίζουμε με θετικό τρόπο

γnσnς χρnματοο1κονομ1κών οργαν1-

νωσε

Η δέσμευσή μας

Fitch σε ΒΒΒ+

τn

συνεχιζόμενn

τουργούμε με τα υψnλά πρότυπα που υπαγορεύει αυτn

iσxupn

n

μετόχους μας και

κερδοφορiα, τnν πολύ καλrΊ κεφαλαι

τους εαυτούς μας

οnοίnσn, τnν εnαρκrΊ αnοθεματοnοίn

Πρωταγωνιστεi και στις αντασφαλiσεις

είναι «να κάνουμε το

σn κα1 τn ρωμαλέα εταιρικn δ1ακυ

Στις πρώτες θέσεις τnς αγοράς με βάσn τα ασφάλ~στρα

πολύ καλό οκόμπ

αξ10λόγnσn » .

βέρνnσn και διαχείρισn κινδύνων. Η

από αντασφαλίσε1ς βρέθnκε εν τω μεταξύ,

σύμβουλος τnς

Fitch εκτιμά ότι n κερδοφορία τnς
Activa lnsurance θα nαραμείνε1 υψn

Ασφαλ~στικών Εταιρε1ών . Κατέλαβε τnν nρώτn θέσn στον

Activa lnsurance,

λn και στα επόμενα χρόνια με ποσο

κλάδο Πυρός και τn δεύτερn στον κλάδο Μεταφορών.

Γιάννnς Λινός

στά

combined ratio 91 %-93%. Αυτn
n αξ1ολόγnσn φέρνει τnν Activa
ίδιο n και ανώτερο επίπεδο σε σύγκρισn με

Πρόκειται για σnμαντικn δ1άκρ1σn σε έναν τομέα που α

πολύ μεγαλύτερες και υnερεθνικnς εμβέλειας ασφαλιστι

λά σε εταιρείες του ίδιου κλάδου. «Στόχος μας για τα επό

κές. Μεταξύ ελλnν1κών ασφαλ1στικών παραμένει με δια

μενα χρόνια εiνα1 να διατnρtισουμε τnν nρωταγωνιστικn

φορά

μας θέσn κα1 σε αυτόν τον τομέα », εinε ο κ. Γιάννnς Λ1νός,

καλύτερο », τόνισε ο
διευθύνων

lnsurance στο

n υψnλότερn

n Activa

lnsurance το 2007 με βάσn τα στοιχεία τnς Ένωσnς

nαπεί υψnλn φερεγγυότnτα, εξε1δiκευσn, τεχνογνωσία κα1
εμn1στοσύνn κα1 αnευθύνετα1 όχ1 σε πελάτες λ10ν1κrΊς αλ

αξιολόγnσn, ενώ σε σύγκρισn με ελ

λnνικές τράπεζες τnν τοποθετεί στnν ίδια βαθμίδα με τnν

συμnλnρώνοντας ότι

Τράπεζα Πειρα1ώς κα1 τnν ΑΤΕ.

γκυρότερες αντασφαλιστ1κές προτάσεις τnς αγοράς εn1βε

Το ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ της

βα1ώνε1 τnν εμn1στοσύνn των συναδέλφων μας, τnν οποία

αποτελεί ρητή δέσμευση απέναντι στουs ασφαλισμένουs, στους

θεωρούμε άκρως τιμnτ1κrΊ ».

τρίτουs και στους συνεργάτεs τηs για:

Ο δ1ευθύνων σύμβουλος Γiάννnς Λ1νός σχολίασε τnν εί
δnσn ως εξrΊς: « Η εξέλιξn αυτrΊ μας κάνει υnερrΊφανους γ1α

n « αναγνώρ1σrΊ μας ως μια από τις ε
Activa Insurance

• Γραπτή επιβεβαίωση παραλαβήs κάθε αναγγελίαs ζπμιάs με τον
αριθμό του φακέλου και τα πλήρη στοιχεία του υπευθύνου που
θα τον χειριστεί .

Qualit\j
ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

&

244,176 72

Καλλιθέα, Απική Τηλ.:

210 9343241 Fax: 210 9345829

www.quality-brokers.gr • e-mail: info@quality-brokers.gr
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ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Συγγρού

cr&d)

• Γραπτή ενημέρωση για όλα τα στοιχεία που χρειάζεται n εταιρεία
ή οι πραγματογνώμονεs μέσα σε 15 εργάσιμεs μέρεs από την
αναγγελία.

•

Ολοκλήρωση τns πραγματογνωμοσύνπs και γραπτή ενημέρωση
για το ακριβέs ποσό τns αnοζπμίωσns μέσα σε

20 εργάσιμεs μέρεs
(10 εργάσιμεs μέρεs για ζπμιέs αυτοκινήτων) από την υποβολή

όλων των στοιχείων που ζητήθηκαν.

• Καταβολή της αποζημίωσης την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη
συμφωνία με το δικαιούχο για ποσά μέχρι €200.000 και μέσα σε
5 εργάσιμες ημέρες για μεγαλύτερα ποσά.
• Άμεση και υπεύθυνη απάντηση κάθε ερωτήματοs ή παραπόνου
τηλεφωνικά ή γραπτά.

Α

Συγγενής εταιρεία του ομίλου Aviva

Τηλ. 210 6306800

Ι

www.activa.gr

Τέτοια κούκλα και τσαχπίνα

δεν υπάρχει στην Αθήνα
Όταν το

με δεδομένn τnν

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. αναλαμβάνε1 τnν τεχν1κιΊ

εγκαθίδρυσn ασφαλιστικών εnιχει

υποστήριξn και τις επισκευές-συντnριΊσεις κάθε είδους ο

ριΊσεων μόνο στnν ΑθιΊνα, ο τότε

χnμάτων με ιδιόκτnτα πολυσυνεργεία, κέντρα τεχν1κού ε

τραπεζικός υnάλλnλος, Μελάς Γιαν

λέγχου, κάρτες καυσαερίων, ανταλλακτικά κ.λπ. Η

νιώτnς, εγκατέλειπε τnν τράπεζα και

INTERSALONIKA,

«pίχτnκε» στα βαθιά νερά των α

εξειδικευμένο προσωπικό, αναλαμβάνει τnν επείγουσα α

σφαλίσεων δεν μπορούσε ίσως να

ερομεταφορά των ασφαλισμένων και πελατών του Ομίλου,

φαντασθεί τn γέννnσn, το

πραγματοποιεί επίσnς μ1σθωμένες πτιΊσεις στο εσωτερικό

του
Ο ιδpυτι'ις του ομίλου

1969,

ομίλου

1978,

επ1χειριΊσεων

ΙΝΤΕΡΣΜΟΝΙΚΑ.

« ΙΝΤΕΡΣΜΟΝΙΚΑ »,
ασφαλιστι'ις, Μελάς Γιαννιώτnς

Ο Μελάς Γιανν1ώτnς εγκαθιστά

με 1διόκτnτο στόλο πτnτ1κών μέσων και

κα1 εξωτερ1κό. Το
ρεία του Ομίλου

και οργανώνει συνετά τn νέα Ασφα-

AIR

2002 1δρύεται n πέμπτn θυγατρικιΊ ετα1INTERSALE Α.Ε., n οποία αναλαμβάνε1 τnν

Προώθnσn ΠωλιΊσεων Χρnματο-01κονομ1κών Υπnρεσ1ών,
με παράλλnλn ίδρυσn τnς ΙΝΤΕΡΣΜΟΝΙΚΑ Βουλγαρίας,

n

λ~στικιΊ Εταιρεία Γενικών Κλάδων, με ένα ασφαλές σύστn

οποία αναλαμβάνει τnν παροχή οδικιΊς βοήθειας στn γει

μα σταδ1ακιΊς ε~σόδου κα1 κατάκτnσnς τnς κλε1στιΊς α

τον1κιΊ κα1 άλλες βαλκανικές χώρες, κυρίως προς τοπ1κιΊ

σφαλ1στικιΊς αγοράς, από τnν επαρχία προς τα αστικά κέ

εξυπnρέτnσn των ΕλλιΊνων ασφαλισμένων, επ~σκεπτών κα1

ντρα τnς χώρας. Παράλλnλα, δ1ατnρείται συνεργασία με

ταξ1διωτών. Με τnν απελευθέρωσn του ανταγωνισμού κα1

ξένες ασφαλιστ1κές επιχειριΊσεις, αποκτώντας νέες εμπει

των τιμών των ασφαλίστρων που επιβλιΊθnκαν με τnν ε 

ρίες και δέκα χρόν10 αργότερα

φαρμογή των Οδnγιών τnς Ευρωπαϊκής Ένωσnς, καταρ

ασφαλ~στ1κιΊ εταιρεία

n δεύτερn
ΙΝΤΕΡΣΜΟΝΙΚΑ ΖωιΊς και Υγείας, n
(1988)

ιδρύεται

και στnν ΟδικιΊ ΒοιΊθεια. Αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο και

κτιρίου γραφείων τnς στn Λ. Συγγρού 175-ΑθιΊνα, δ1αχω

οδnγεί τις εξελίξεις στον ανταγων~σμό, με ένα χαρτοφυ

ρίζοντας τ1ς δραστnριότnτες και τnν nαροχιΊ επί 24ωρnς

λάκ10 τnς τάξnς των

βάσnς Κάθετων Υπnρεσιών στn Βόρεια και Νότ1α Ελλάδα.

400.000

ασφαλισμένων πελατών και

αναπτύσσοντας δίκτυο με πάνω από

συνεργάτες.

Παράλλnλα, ο όμιλος «ΙΝΤΕΡΣΜΟΝΙΚΑ» κατέχει άδε1α

Δ1αβλέποντας τ1ς επερχόμενες εξελίξε1ς τnς νέας χιλ1ετίας,

κα1 είνα1 π1στοποιnμένο Εκπαιδευτ1κό Κέντρο Ασφαλιστ1-

ο Όμ1λος αλλάζει προσανατολισμό και επιλέγει τον άν

κών Σπουδών για νέους Επαγγελματίες Δ1αμεσολαβούντες

θρωπο ως πρώτn του φροντίδα , με δεύτερn αυτιΊ τnς πε

στις ασφαλίσεις.

1.000

Λειτουργούν δύο Εκnαιδευτ1κά Κέντρα, ένα στn θεσσα

ριουσίας και των οχnμάτων του.

Καθιερώνετα1 σταδιακά ένα μοναδικό ΠανελλιΊν10 Σύ

λονίκn και ένα στnν ΑθιΊνα, σε ιδιόκτnτες υπερσύγχρονες

στnμα Υγείας με περιφερειακά Κέντρα Ιατρικής Βοήθειας

εγκαταστάσεις, παρέχοντας εκπαιδευτικά βοnθήματα και

σε κάθε μεγάλn πόλn τnς χώρας, με ίδρυσn Πρότυπων

άρτια καταρτισμένους επιστιΊμονες εκπαιδευτές υποψn

Μονάδων ΠαροχιΊς Κάθετων Υπnρεσιών στον ασφαλ1σμέ

φίων με άρ~στα αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο τnς δ1εύρυνσnς των δραστnριοτιΊτων του

νο αλλά και κάθε τρίτο με 24ωρn παροχιΊ ιατρ1κιΊς βοιΊ

θειας, ιδιόκτnτα ασθενοφόρα οχιΊματα κα1 πτnτ1κά μέσα,

Ομίλου,

παροχιΊ εππόπου τεχνικιΊς κα1 οδ1κιΊς βοιΊθειας, νέα α

1NTERSALONIKA TRAVEL,

σφαλιστικά προγράμματα ΖωιΊς κα1 Υγείας, υγε1ονομικιΊ

ρεσίες τουρισμού υψnλού κύρους, αλλά κα1 προτάσεις για

μεταφορά, ομαδικά ασφαλιστιΊρια Σωτnρίας τnς ΖωιΊς

εναλλακτ1κό τουρισμό. Το

&

θυγατρικιΊ

εταιρεία

μέλος ΙΑΤΑ, παρέχοντας υπn

2005

1δρύετα1

n εταιρεία

ΤΡΙΑ

ΔΕΛΤΑ, με μετόχους πολλούς διαμεσολαβnτές ασφαλίσε

κοινων1κές ομάδες, δωρεάν 24ωρn τnλεφων1κιΊ κλιΊσn α

ων κα1 1διώτες, με στόχο τnν παράλλnλn και ανεξάρτnτn

πό όλα τα κινnτά και σταθερά τnλέφωνα στον κατοχυρω

προώθnσn των πωλιΊσεων ασφαλιστικών και συναφών υ

μένο πενταψήφιο αριθμό

πnρεσιών πωλιΊσεων Ελλάδος και εξωτερ1κού . Ήδn

11555,

καθιέρωσn δεύτερου,

11655

n ετα1-

για

ρεία δ1ασυνδέεται με αντίστοιχα Δ1εθνιΊ Δίκτυα Διαμεσο-

ιατρικά περ~στατικά , αγορά ενός οκταώροφου πολυτελούς

λαβιΊσεων, με σκοπό να γίνει εξαγωγικιΊ εταιρεία υπnρε-

χωρίς χρέωσn, πενταψήφιου αριθμού κλιΊσnς

γούνται προνόμια κα1 μονοπώλ1α που υπιΊρχαν για πολλά
Η Ι ντερσαλόνι κα ΖωιΊς, στο πλαίσιο τnς προσπάθειάς τnς γ1α άμεσn εξυπnρέτnσn των ασφαλισμένων τnς, αποζnμfωσε

χρόνια στnν Ελλάδα, εππρέποντας στnν 1ΝΤΕΡΣΑΛΟΝ1ΚΑ

ΖωιΊς εκτός Αθnνών, με ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η νέα

Γενικών Κλάδων Ασφαλίσεων, με ένα πυκνά και καλά ορ

πρόσφατα , λόγω θανάτου, τnν 01κογένε1α Μένανδρου Μααnλίδn,

n nρώτn

n

Προστασίας τnς Υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές και

κατά ίδρυσn ΕλλnνικιΊ Εταιρεία

οποία είναι και

δnμ1ουργιΊθnκε

n οποία,

σε ένδειξn τnς ικανοποίnσιΊς τnς, απέστε1λε

ε

γανωμένο δίκτυο στnν επαρχία και εκτός μεγάλων αστι

τn συνnμμένn επ1στολιΊ. Το Ασφαλ1στ1 κό « ΝΑΙ » επ1βραβεύοντας τις ασφαλ~στικές εταιρείες με ανθρώπ1νο πρόσωπο δn

ταιρεία του Ομίλου. Ο κ. Μελάς Γιαννιώτnς εκλέγεται πρό

κών κέντρων, όπου και ο κύριος όγκος των καλών εργα

μοσιεύε1 τnν ευχαρ1στιΊρ1α επ1στολιΊ :

εδρος του νέου τοπικού Σωματείου Ασφαλιστών Βορείου

σιών τnς, να καθιερώσει μέχρι

και με ευρεία μετοχικιΊ βάσn εταιρεία γίνεται

n nγέτιδα

Ελλάδος, θέσn που διατnρεί έκτοτε συνεχώς. Το

100% φθnνότερα

ασφάλι

1995

στρα. Προσφέροντας πολλαπλάσ1ες χριΊσψες Παροχές κα1

προστίθεντα1 δύο νέες θυγατρ1κές εnιχειριΊσεις στον Όμι-

Υπnρεσίες Ασφάλ~σnς γ1α τον Έλλnνα πολίτn και με δικά

Ευχαρ1στούμε θερμά τnν ασφαλ~στικιΊ Εταιρεία Ιντερσαλόν1κα ΖωιΊς,

λο,

n 1ΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και AIR
INTERSALONIKA, που υποβοnθούν το έργο και τnν ανά-

τnς μέσα και ιδ1όκτnτn υποδομιΊ, κατακτά σταδ1ακά τnν

πιο δύσκολn στιγμή τnς ζωής μας, που ήταν ο ξαφνικός θάνατος του συζύγου κα1 πατέρα μας .

κλειστιΊ ως τότε ασφαλιστικιΊ αγορά στο βασικότερο όλων

Η άμεσn καταβολιΊ τnς αποζnμίωσnς θανάτου, ύψους

πτυξn των μnτρικών ασφαλ~στικών εnιχειριΊσεων.

των ασφαλιστ1κών δραστnρ1οτιΊτων Κλάδο Αυτοκ1νιΊτων

είχε σαν αποτέλεσμα να διαπιστώσουμε τον επαγγελματισμό και τn φερεγγυότnτα τnς Ιντερσαλόνικα Ζωής.

Η

100.000

n οποία

μας συμnαστάθnκε nθικά και υλ1κά στnν

ευρώ με ανθρώπινες και μn χρονοβόρες διαδικασίες

Ευχαριστούμε από καρδ1άς και τους συνεργάτες τnς Ιντερσαλόνικα ΖωιΊς , Αθανάσιο και Πολυξένn Παππά, μέσω των
οποίων τnν εμπ~στευθιΊκαμε και αποζnμ1ωθιΊκαμε τόσο υλικά όσο και nθ1κά.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΙΝΤΕι,,-Σ.ΑλΟΝΙΚ.Α VISA
Κάρτα εξασφάλιση !
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Α

Δάλλα Ιωάννα, σύζυγος Μενάνδρου Μιχαnλίδn
Μιχαnλίδου Ευαγγελία-Κλειώ , του Μενάνδρου

Μιχαnλίδου Σοφία, του Μενάνδρου

ΑΙ
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nοιές κατηγορίες ασφαλίστρων

εκπίπτουν από το ακαθάριστο
εισόδημα των επιχειρήσεων;
Το όρθρο

.

1

•f '
\

31

το υ Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) ορίζει τις

Παnαντωνοn ο ύλου,
Ο ικονομολόγου -Φοροτεχνικού

σεών τnς, εκπίπτουν ως γενικά έξοδα δ1αχείρ1σnς , ανε

βάλλουν οι εn1χειρτiσε1ς σε ασφαλ1στικές εταιρείες γ1α α)

ξάρτnτα

τnν ασφάλ1σn των εσόδων που θα αnωλέσουν σε nερί

(Ε.1628 / 35 /

αν

nραγματοnοιτiθnκε

10.3.1986), θ)

τi

όχι

n

επένδuσn

τnν ασφάλισn των περ1ου

nτωσn δ10κοnτiς τnς nαραγωγικτiς δ1αδικασίας για λόγους

σ1ακών τους στο1χείων, εκπίπτουν, από τα ακαθάρ1στα έσοδά

ανωτέρας βfας τi μnχανικnς βλάβnς, β) τnν ασφάλισn του

τους, ως παραγωγ~κές δαπάνες (Α.16989 /

nροσωπ1κού τους έναντ1 κινδύνων τραυματ~σμού, θανά

ι) τα ασφάλιστρα πυρός, μεταφορικών μέσων κα1 μεταφορών

του καθώς και απώλειας nροσωn1κών αντ1κειμένων τους

(ΚΦΕ, άρθρο

31, παρ . 1, περ .

32 41 / 13.1.1982),

α' ) .

λάτες τους εγγύnσnς, ε) τnν ασφάλισn του προσωπικού

onofo τυγχάνε1

τους σε περίπτωσn εργατικού ατuχτiματος, στ) τn σύναψn

ίδ10 νομικό πρόσωπο

ασφαλίσεων αστικτiς επαγγελματ~κτiς ευθύνnς, γ1α σωμα-

1996

1.1 .2003

κα1 μετά. Σnμειώνεται ότι το δικαίωμα

τnς έκπτωσnς παρέχεται μόνο γ1α τα ασφάλ1στρα που α

προέρχοντα1 από οριστικά πραγμα

φορούν ομαδικlΊ ασφάλ~σn ζωτiς του εργατοϋnαλλnλικού

τοπο1nθείσες πωλ1Ίσε1ς (ανεξάρτnτα

nροσωn1κού κα1 όχι γ1α τα ασφάλιστρα ζωτiς που κατα

αν είνα1 με μετρnτά τi με πίστωσn),

βάλλε1

που πραγματοπο1τiθnκαν στο πλαί-

έναν υπάλλnλό τnς

σ10 τnς εnαγγελματικτiς δραστnριό

έγγραφο).

30

ΚΦΕ).

n

(1050797 /854/Α0012/20.5.1998

Μια άλλn κατnγορία ασφαλίστρων

1003821/10037 /80012.ΠΟΛ

nou

με βάσn τnν

1005/14.1.2005

01

Δ.Σ. αυτnς τα οποία κατά το χρόνο που έγ1νε

n ομαδ1κτi

α

σφάλισn έχουν σχέσn εξαρτnμένnς εργασίας με τnν εται

κού προσωπικού τους εκπίπτουν φορολογικά με τις nροϋ

ρεία. Σε αντίθετn περίπτωσn τα ασφάλ1στρα αυτά δεν εκ
πίπτουν φορολογικά (1059903/1047 4/80012/7.6.1994),

δδ ' τnς περ. α · , τnς

(1066625/10514/80012/25. 7 .1994).

του άρθρου

31

του ΚΦΕ. Στnν έν

n χορτiγnσn

Όταν τα μέλn του Δ.Σ. συνδέονται με σχέσn εξαρτnμέ

εφάπαξ ποσού τi nεριοδ1κά καταβαλλόμενnς nαροχτiς σε

νnς εργασίας με τnν εταιρεία, τα ασφάλ~στρα που κατα

χρτiμα , που μπορεί να δοθεί μετά από πρόωρn τi κανονικlΊ

βάλλονται γ1α ομαδ1κτi 10τροφαρμακευτικτi περίθαλψn των

συνταξιοδότnσn του προσωπικού, καθώς κα1

μελών του Δ.Σ. εκπίπτουν από τα ακαθάρ1στα έσοδα

n κάλυψn ια

τρονοσοκομειακτiς περίθαλψnς, θανάτου τi κ1νδύνων που

(1017618/

10261/ΠΟΛ

1028/17.02.2006 Α.Υ.0.0.).

επέρχονται από τυχαία γεγονότα. Ως ανώτατο όριο εκn1-

Εn1πλέον, τα ασφάλιστρα που καταβάλλει 01κειοθελώς α

nτόμενων δαπανών ασφαλiστρων για ομαδικlΊ ασφάλ1σn

νώνuμn εταφεiα για ασφάλισn σύνταξnς των δ1ευθuνό

ζωτiς του προσωπικού των εnιχειρτiσεων για τ1ς διαχειρ1-

ντων συμβούλων τnς κα1 των προσώπων που νόμιμα τnν

στικές χρτiσε1ς αnά

κα1 μετά, ορίζετα1 το ποσό

εκπροσωπούν, εκπίπτουν ως γεν1κά έξοδα διαχείρ~σnς και

ευρώ γ1α καθέναν από τους ασφαλ~σμένοuς

αποτελούν ε1σόδnμα από κινnτές αξiες των δ1κα1ούχων

1/ 1/2005

Ν.3296/2004), αντί του ποσού των

ευρώ άnως οριζόταν από τnν unonερ. δδ' τnς περ.

31

(1074480 / 10416/ 80012 / 5.7 .

έγγραφο)

εnαείρnσn γ1α να ασφαλίσει μεμονωμένα κάθε

nοθέσε1ς που προβλέπονται από τ1ς δ1ατάξεις τnς υnοnερ.

νοια τnς ομαδικτiς ασφάλ1σnς nερ1λαμβάνεται

συμβαλλόμενος και δικαιούχος να είναι το

Ασφ άλ1σn μελών ΔΣ

εn1χειρτiσεις για ομαδ1κτi ασφάλ1σn του εργατοϋnαλλnλ1-

90

αποτελούν τα ασφάλιστρα που κατα

τnν αγορά μnχανnμάτων από το εξωτερ1κό με

εnενδυτ1κού προγράμματος ασφαλ1στ1κτiς εταιρείας στο

σε1ς από

ντα~ από Α.Ε. για ομαδ1κτi ασφάλ1σn ζωτiς των μελών του

του άρθρου

17.2.2006 Α.Υ.0.0.

n)

σκοπό τnν επέκτασn των τiδn λειτουργουσών εγκαταστά

σφαλίστρων που καταβάλε1 εn1χείρnσn γ1α τnν πλnρωμlΊ

Πιο συγκεκριμένα, τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν

§1

νέργειες,

1017618 / 10261 / 80012 /ΠΟΛ.1028 /

ζnμίας που προκύπτει λόγω τnς χορnγούμενnς στους πε

τα ασφάλιστρα.

1.000

Άλλες κατnγορίες ασφαλίστρων φορολογικά εκnεστέες
με βάσn τnν

ττiσεων από χρεώστες τnς εn1χείρnσnς, δ) τnν κάλυψn τnς

Α. Υ.0.0. εκπίπτουν, είνα1 τα ασφάλ1στρα που καταβάλλο

α ' τnς

των περ1ουσιακών στο1χείων τους από τρομοκρατικές ε

πό τα ακαθάρ~στα έσοδα τnς εn1χείρnσnς το ποσό των α

πό το ακαθάρ1στο ε1σόδnμα των εn1χειρτiσεων αποτελούν

9 του

Ασφάλ1σn γ1α λο1πούς κ1νδύνοuς

σπραξn αποζnμίωσnς σε nερίπτωσn μn εξόφλnσnς αnαι

Μια από τ1ς κατηγορίες των δαπανών που εκπίπτουν α

(nαρ.2, άρθρο

από τn δραστnριότnτα τnς εn1χείρnσnς, ζ) τnν ασφάλ~σn

ε κπέσουν οπό το ακαθόριστο έσοδό τους

Ομαδ1κlΊ ασφάλ1σn εργατοϋπαλλnλ1κού προσωπ1κού

1. 500

ρ1οuσιακά στο1χεία τους, που ενδέχεται να προξενnθούν

1δ1ότnτα του μισθωτού των εn1χειρτiσεων αυτών.

Τέλος , δεν αναγνωρίζεται φορολογικά προς έκπτωσn α

τnτας τnς εnιχείρnσnς μέσα στn χρτiσn (άρθρο

των

φορολογικά, καθώς τα πρόσωπα αυτά δεν αποκτούν τnν

όταν ταξιδεύει για τις ανάγκες τnς επ1χεiρnσnς, γ) τnν εί

ρ1Ίσεων νοούνται τα έσοδα που

§1

τ1κές βλάβες τρίτων τi ζωτiς τους τi γ1α υλικές ζnμίες σε πε

κατηγορ ίες των δαπανών που έχουν τη δυνατότητα οι επιχειρήσεις να

Ως ακαθάρ~στα έσοδα των επ1χε1-

Τn ς Βασ1 λ1κn ς

τiς που αφορούν εταίρους τi μέλn ΟΕ τi ΕΕ δεν εκπίπτουν

του ΚΦΕ που iσχuε γ1α τ1ς χρτi-

(1028327 / 10150/80012/27.4.1995).
Στnν περiπτωσn άλλnς μορφτiς εταιρειών (ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ,
κ.λn.) τα καταβαλλόμενα ασφάλ1στρα γ10 ασφαλiσε1ς ζω-

Με ενεργητικό

130 δισ.

♦ ιa Baloise
Ελβετία

Ι

ευρώ.

Deutscher Ring
Γερμανία

t,

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ

Ασφάλε ι ες

ΙΕΝΩΣΗ

Ζω ή ς
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Βραβεύτηκαν οι πιο ποιοτικοί και παραγωγικοί
Αι.ΡΗΑ ΑΙ ΦΜιtτι ΚΗ

διαμεσολαβητές

Με επιτυχfα πραγματοποιι'ιθπκε στο

ξενοδοχεfο

Hilton, στπ Λευκωσfα ,

π τε

[Q] ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

λετι'ι βραβεύσεων των διακεκριμένων

στελεχών nωλnσεων τnς

Alpha

Ασφα

λ~στικι'ις Λτδ, μέλος του Ομfλου τπς

Alpha Bank.

Τα διακεκριμένα στελέχπ

βραβεύτnκαν για τα nαραγωγ1κά απο
τελέσματα του

2007 .Στnν τελετι'ι παρέ

στn το δfκτυο πωλnσεων κα1 το προ
σωπικό τnς

Ασφαλ1στικι'ις.

Alpha

Βραβεύτnκαν οι πιο ποιοτικοf και πιο

παραγωγικοf διαμεσολαβnτές γ1α το

2007,

τιμώμενοι από τον πρόεδρο τnς

Alpha

Ασφαλ~στικι'ις και διευθύνοντα

σύμβουλο τπς Alpha

Bank, κύριο Κων

σταντfνο Κόκκ1νο, και το γενικό δ1ευ
θυντι'ι τnς

Alpha

Ανα μ ν nστική φωτογρα φ ία των μ ελών mς Λέσχ nς Κορ υφα ίων, μ ε ταυς κ.κ. Ευάγγελο

Ασφαλιστ1κι'ις, κύριο

Αναστασιά δ n , γενικό δ ι ευ θυντή, κα ι Π όλn Π ροκο π ίου, δι ευ θ υντή Π ωλήσεων τnς

Ευάγγελο Αναστασιάδn. Ανώτερα διευ

Alpha

Ασφ α λι στικής Λτδ.

θυντικά στελέχn τnς τράπεζας και τnς

Ασφαλιστ1κι'ις ολοκλnρωσαν τις βραβεύσεις στελεχών και συνεργατών, ξεκ1νώντας με τους κορυφαfου ς και ανώτερους

συμβούλους και κλεfνοντας με τους εκπαιδευόμενους δόκιμους και τις τιμπτικές διακρfσεις του διοικnτικού προσωπικού

τπς

Alpha

Ασφαλιστικι'ις .

Ο κύριος Αναστασιάδπς στnν ομ1λfα του nαρουσfασε τnν πρόοδο που έχει επιτελεστεf στπν

Alpha

Ασφαλιστικι'ι τα τε

λευταfα χρόνια , ευχαρ1στώντας τον καθένα που εργάζετα1 σ' αυτι'ιν για τn συνεισφορά του.
Δεν παρέλειψε ακόμα να ευχαρ~στι'ισε1 τπν

του στα αποτελέσματα τnς

Alpha Bank και

Alpha Ασφαλιστ1κι'ις,

ιδ1αίτερα τον κύριο Κόκκινο για τnν αυξnμ ένn συνεισφορά

καθώς και για τον ολοένα αυξανόμενο ζι'ιλο, τnν προσπάθεια και τον κό 

πο , που επιδεικνύονται εκ μέρους του nροσωn1κού τnς

Alpha Bank.

Ανάπτυξη ασφαλιστικών συμβούλων

EuroLife
n EuroLife,

στο nλαfσιο τnς συνεχούς εκπαί

δευσnς και ανάπτυξnς του δικτύου nωλnσεων .

01

• η BUPA, το όνομα που εμπιστεύονται πάνω
8 εκατομμύρια άνθρωποι σε 190 χώρες

από

• μια πολυβραβευμένη διεθνής ασφαλιστική εταιρεία
υγείας με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας
• το

24ωρο τηλεφωνικό μας κέντρο, με εξυπηρέτηση

σε πολλές γλώσσες

•η

άμεση αποζημίωση

• η ασφαλιστική μας κάλυψη, που περιλαμβάνει την
24ωρη τηλεφωνική υπηρεσία HealthLine και
προαιρετικά τον επαναπατρισμό

• η γνώση και η εξειδίκευση των
General Union

Σεμινάριο για τους διευθυντές ομάδων παραγωγι'ις,
διοργάνωσε

Νιώστε την ασφάλεια που προσφέρει:

συμβούλων της

δ1ευθυ

ντές nαρακολούθπσαν ένα εξαιρετικό δ1ι'ιμερο σεμινάρ10 με
θέμα τnν Ανάnτυξπ των ασφαλιστικών συμβούλων. Το σε
μινάριο σχεδιάστnκε από τn
τ1κές ανάγκες τπς

κ.

LlMRA ε1δ1κά για τις εκπαιδευ
EuroLife, με ομ1λnτι'ι τnς συνάντnσnς τον

Michael Elliot , international consultant

τnς

LlMRA.

Τις

εργασίες του σεμιναρίου nαρακολούθnσαν επίσπς κα1 δι
οικnτικά στελέχπ από τπ διεύθυνσn nωλnσεων κα1 Μάρκε
τινγκ τnς

EuroLife.

BUPA

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάρι α

Κεντρικά γραφε ία :

Τ Η Ε QUEEN ' S AWARDS

FOR ENTERPRISE :
INTER N ΛTIO N AL
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Παπαστράτου

ΕΘΝΙΚΗ
Επιβεώρηση Φουφόπουλου

75

n

δ1οiκnσn τnς Εθν1κ1Ίς

επαγγελματικnς του πορείας, όπως

n ανάβασn

και

θερότnτα , ενώ ο ίδιος δnλωσε ενεργό μέλος στnν προσπά

παραβρέθnκαν στnν ετnσια εκδnλωσn τnς επιθεώρnσnς του

θεια τnς εταιρείας για μείωσn τnς ενέργειας και προστασία

Γ1ώ ργοu Φοuφόποuλοu. Σκοπός τnς εκδnλωσnς nταν ο ε

του περιβάλλοντος μέσω τnς εκστρατείας τnς

ορτασμός τπς εππuχiας που σnμεiωσε π επιθεώρnσn γ10 το

το κλείσψο των ομιλιών ο κ. Γ. Φοuφόποuλος δnλωσε ότι

2007 , με τπν ετnσfα παραγωγn να αγγίζει τα
3.800.000 ευρώ , καθώς κα1 n βράβεuσn των στελεχών

στnν επιθεώρnσn μας ανnκει μόνο

νοντας όλοι το π10 θερμό κα1 nxnpό τους χειροκρότnμα δό

που συνέβαλαν τα μέγιστα για τnν επίτεuξn του ανώτερου

θnκε ως στόχος

στόχου. Στο πλαίσιο τnς εκδnλωσnς ο επιθεωρnτnς , κ. Γ.

5.000.000 ευρώ.

έτος

n πρώτn

παραγωγnς γ1α το

ο

Ν

1

Α

Α

--

1

ο

π

1

Σ

Τ

1

ΑΣ

ασφάλεια θέλει.

n στα

Ασφαλ10τ1κ1Ίς καθώς κα1 στελέχn από τnν Εθν1κ1Ί Τράπεζα,

Ρ

Γιατί ι<αι ο ασφαλιστής,

Στόχος τα πέντε εκατομμύρια ευρώ
Πλnθος κόσμου κα1 σύσσωμn

χ

WWF. Κατά

θέσn , και δί

έτος

2008

τα

Φοuφόποuλος, απένειμε τψnτ~κn πλακέτα στους δ1εuθu
ντές γραφεiων κ.κ. Στuλ1ανό Φραγκάκn,
Κωνσταντiνο Φραγκάκn, Παναγιώτn Μπεκi

ρn και Σπuρiδωνα Τ ότολο, ενώ ακολούθnσε
ιδ1αiτερn βράβεuσn για τον πρώτο διεuθuντn
γραφεiοu τόσο τnς επιθεώρnσnς, όσο κα1 τnς
εταιρείας κ. Ιωάννn Μαuρομμάτn, ο οποίος
συγκ έντρωσε νέα καθαρn παραγωγn γ1α τn

χρτΊσn του

2007, 780.000 ευρώ. 01 σuντον1-

στές ομάδων πωλnσεων τnς επιθεώρnσnς του
κ. Γ. Φοuφόποuλοu παρέδωσαν ως συμβολικό
δώρο στον ίδιο ένα ποδnλατο, uποδnλώνοντας
στο1χεία που τον διέπουν κατά τn διάρκε1α τnς

Όπως κάθε άνθρωπος θέλει να ε ίνα ι ασφαλής, για να ν1 ώθε1 καλά και να ζει καλύτερα, έτσ ι κα ι ο ασφαλι στής αναζητά μια

μ εγάλη ο ξ1όπ1στη ετα ιρία , πο υ θα μπορεί να του εξα σφαλίσε ι την επιτυχη μ ένη επαγγελματική πορεία που ονε 1 ρεύετα1.
Η ΑΤΕΑσφολ1στ 1 κή, από τις α σφαλίσε ι ς Π υ ρ ός τ η ς ΑΓΡΟΤΙΚ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΜΑΔΟΣ το
λου χρ ημ ατοο ι κονο μι κού Ο μ ίλο υ

ATEbank

1932 έως

σήμερα, μ έλος του μεγά

μ ε βασ ι κό μ έτοχο το Ελλ ην ι κό Δη μ όσιο, μ ε μ α κρ ά ε μ πειρία στο χώρο, έχει τη

δύνα μη και τη γνώ ση να στ ηρ ίξε ι τους συνεργάτες τη ς . Κα θ ημερ ινά, προσωπι κά , μ ε σοβαρότητα και αξ1οπ1στίο . Με ένα πλήρες
πρόγραμμ α σύγχρονων ασφολ1 στ 1 κών προϊόντων, μ ε ευ έλικτη τιμ ολογι α κή πολ1τ1 κή κα ι πολ1τ1κή α μοιβών που μπορεί να καλύψει
όλες τ ι ς πρ οσδοκίες των επα γγελ μα τ ιών α σφα λιστών.

0 1δυνατότητές

τη ς στην ασφάλ ιση δ ύ σκολων, ε1δ 1 κών πε ρ1 στοτ1 κών κα ι μ εγάλων κ ι νδύνων είναι ασυναγώνιστες.

Η ΑΤΕΑσφολ1στ 1 κή δ 1ο κρ ίνετο 1 γ ι ο τη φερεγγυότητα και την ε υρωστ ία της.
Γι' α υτό έχε ι κερδίσει τ ην εμπ ι στο σ ύνη των πελατών της.
Γι ' α υτό έχε ι τ ην πρ οτ ίμηση τρ ι ών χ 1 λ 1 άδ ων συνεργατών.

Γι' α υτό αξίζει να συνεργά ζεται κανείς μα ζί τ η ς !

ΕλΑΤΕ στη μεγάλη οικογένεια της ΑΤΕΑσφαλιστικής!
ΤΗΑΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Δι ΕΥΘΥΝΣΗ Δ Ι ΚΊΎΟΥ AGENCY:

2109379028 •

ΓΕ Ν Ι ΚΗ Ε Π ΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΊΎΟΥ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ: 2109379015
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ΝΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΥ

ΑΤΕΒΑΝΚ

Κοντά σας, ό,τι κι αν τύχει.

Σωστός είναι
,

ο ενημερωμενος

συνεργάτης
Η Υδρόγειος, αποδiδοντας τερά
στια σπμασiα στο θέμα τπς επικοινω
νiας με τους συνεργάτες τπς, στπρι

ζόμενπ στο δόγμα «σωστός συνερ
γάτπς εiναι ο ενπμερωμένος συνερ
γάτπς » , οργάνωσε και πραγματοποi

πσε και φέτος nμερiδες για αμφiδρο
μn επικοινωνiα με τους συνεργάτες

τnς . Οι nμερiδες αυτές πραγματοποι
ιΊθnκαν

σε

Ιωάννινα ,

Καλαμάτα,

Ναύπλιο και Πάτρα, με τnν παρουσiα

περισσοτέρων των

250

συνεργατών

τnς εταφεiας. Ο πρόεδρος και διευ
θύνων σύμβουλος τnς εταφεiας κ .
Αναστάσιος Κασκαρέλnς ενημέρωσε
τους συνεργάτες για τnν πορεiα τnς

εταφεiας και τις εξελiξεις στην ασφα
λιστικιΊ αγορά και έθεσε παραγωγι
κούς στόχους για τnν επόμενη χρο

νιά. ΤοποθετιΊσεις έκαναν ο αντιπρό

εδρος τnς εταφεiας και γενικός διευ
θυντιΊς κ. Παύλος Κασκαρέλnς και τα
στελέχη τnς, κ.κ. Ιωάννης ΣουρλιΊς,

Λουκάς Κορομπiλnς, Ευγενiα Ανα
γνωστάκη, Ελένη Κούρτn και Πόπη

Γραμματάκn.
Στις nμερiδες αυτές βραβεύτηκαν
επιλεγμένοι συνεργάτες με βάση τα
κριτιΊρια

• αύξnσn
• χαμηλό
•
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ΙΙ'Ιi•Ι

παραγωγιΊς
δεiκτn ζnμiας

σύνθεση χαρτοφυλακiου.

φ INTERAMERICAN

ΙΝG J\ιJ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -

-

illennium

φ INTERAMERICAN

ΝΡ ιnsurance

Maximum ιncome

6- ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ

BANCASSURANCE

Lion

πιστωτική
με έκπτωση

Ζωής

Μια νέα γενιά ασφαλ1στικών προϊόντων εφάπαξ καταβολής,

που συνδέονται με επενδύσεις και δnμ10υργούν προϋποθέσεις

των συμβολαίων

Η

των ασφαλισμένων

ING

Πειρα1ώς

Bancassurance

α

δnμιουργiας υψnλού ετnσιου εισοδnματος για μεγάλα χρονικά

είναι εξασφαλισμένοι.

διαστήματα, με πρώτο αυτής τnς σειράς

το

παντά στ1ς απαιτήσε1ς τnς εποχής κα1

8

Δεν απαιτεί ιατρικές εξετάσεις.

lnteramerican παρέχονται

σχεδ1άζε1 ειδ1κά γ1α εσάς το

8

Και φυσικά, επωφελεiστε από τnν

μέσω της νέος κάρτας

ΖΩΗΣ Αποταμιευτικό, ένα επενδυτικό

ετήσ1α φοροαπαλλαγή, που μπορεί να

lnteramerican
Maximum lncome, εγκαινιάζει n lnteramerican. Πρόκειται για
ασφαλιστήρ10 τύπου unit-linked που έχει διάρκεια 10 έτn με ε

που εξέδωσε η εταιρεία

πρόγραμμα χαμnλών μπνιαίων κατα

φτάσει έως το ποσό των

πιστροφή

σε συνεργασία

βολών, εγγυnμένnς απόδοσnς στn

νάλογα με τnν κλίμακα του φορολο

προσφέρε1 τn δυνατότnτα στους ασφαλισμένους του να πετύ

λήξπ, το οποίο σας εξασφαλίζει εύκο

γικού συντελεστή στnν οποία ανήκετε

χουν υψnλό ετήσιο εισόδnμα με βάσn τnν πορεία των διεθνών

λα και απλά το κεφάλαιο τπς ζωής σας.

και το ποσό τnς καταβολής σας.

κεφαλαιαγορών. Παράλλnλα, προσφέρει σnμαντικές ασφαλι

της

με τη

Millennium Bank.

Η κάρτα διατίθεται σε δύο τύπους
παρέχει

Ξεκ1νήστε από σήμερα ακόμπ και με

στους κατόχους τnς, πέρα από τn

λίγα ευρώ το μήνα και δnμ10υργήστε

δωρεάν συνδρομή για πάντα, μια

για το αύριο.

(Gold

και

Standard)

και

UON

σειρά πλεονεκτnμάτων όπως

5%

έκ

πτωσn στα ετήσια ασφάλιστρα προ

Σας προτρέπει σε μnνιαiα αποτα

μiευσπ, π οποία σας εξασφαλίζει ετή

κίας τnς

σ10

έκ

Μπορείτε να εισπράξετε το κεφά

Σε νέους και νέες που εργάζονται

κα1 επιθυμούν να εξασφαλίσουν από

σήμερα το μέλλον τους.

Τα χρήματά σας επανεπενδύονται

8 Σε νέους γονεfς που επιθυμούν

τυχόν απαλλασσόμενου ποσού σε

χωρίς κανένα ρίσκο για εσάς, με α

να δnμιουργήσουν ένα κεφάλαιο για

συμβόλα1α Υγείας. Πρόγραμμα μείω

ποτέλεσμα τn δnμιουργiα μερισμά

τα πα1διά τους.

σnς επιτοκίου έως κα1

των, τα οποία θα απογειώσουν τnν τε

2% κα1 προνο

μιακό πρόγραμμα μεταφοράς υπο

λοίπου. Τπν κάρτα, που δ1ατiθετα1 α

πρώτου

λική αξία του κεφαλαίου σας.

Αποταμ1ευτ1κό

INTERAMERICAN

λάτπς με επενδυόμενο ασφάλιστρο

20.000 ευρώ

1.400 ευρώ

θα εισπράξει

σε εισόδnμα, ενώ με

50.000 ευρώ θα εισπράξει 3.500 ευρώ.
Δυνατότnτα απόδοσης 6% γ1α κάθε χρόνο μετά τον

το

διεθνών αγορών, τότε το

MAXIMUM INCOME

εξασφαλίζει

ετήσια απόδοσn κάθε χρόνο.

Το

INTERAMERICAN MAXIMUM INCOME δίνει

τα στn λήξn τnς δεκαετίας τnς μετατροπής του κεφαλαίου σε

φάλαιό σας μέσα από μnνιαiες κατα

τnλεφωνήστε στο

λπ του τn ζωή.

ζετα1

βολές προσαρμοσμένες στα μέτρα

και αποκτήστε σε

σας.

Lion
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[tW

πρόοπτου γεγονότος οι οικείοι σας

lnsurance, από τnν 1n Μαϊου 2008. Η
Διαχεiρισn του Α/Κ είναι ευθύνn τnς Profund
Α.Ε.Δ.Α.Κ. και θεματοφύλακας του Α/Κ είναι n
Τράπεζα Probank Α.Ε.
Το Ενεργnτικό

1.200.000 Α του Αμοιβαίου Κε

1nsurance

ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Μικτό

ψnλής Κεφαλαιοποinσnς του Χρnματιστnρiου
Αθnνών

(FTSE 20),

καθώς και σε ομολογίες και

προθεσμιακές καταθέσεις.
Απευθύνεται σε επενδυτές με μεσο-μακροπρό

θεσμο ορίζοντα, οι οποίοι αποζnτούν ελκυστικές

ρού εισοδnματος με τnν ανάλnψn ενός μετρίου

ζητείται Στέλεχος για τη Θέση

γατών τnς lπeteramerican δ1αχειρi

σn δανειοδοτήσεων.

ου τnς ΝΡ

τn δυνατότn

σήμερα να δnμ1ουργήσε1 μια σταθερή ροή εισοδnμάτων για ό

8 Σε περiπτωσn οποιουδήποτε α-

πενδυτικό κοινό μέσω του πανελλαδικού δικτύ

Από μεγάλη Ασφαλιστική Εταιρεία,

καταστήματα τnς Τράπεζας Πειραιώς ή

δραστπρ1οπο1εiτα1 στn δ1αμεσολάβπ

Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει ήδn ξεκινήσει στο ε

6%

αντιθέτως δnμιουργεiτε ο ίδιος το κε

Ζωής Αποταμιευτικό και σώστε

Η δ1άθεσn του

τικές προϋποθέσεις εκπλnρωθούν σχετικά με τnν πορεία των

πό το δίκτυο πωλήσεων των συνερ

ταιρεία του ομίλου, που παράλλnλα

2/816/26.3.2008.

Από το δεύτερο χρόνο και μετά, εάν συγκεκριμένες επενδυ

εγγυnμένπ ισόβια σύνταξn. Έτσι, ο ασφαλισμένος μπορεί από

n INTERAMERICAN F1NANCE, ε

υπ' αριθμ.

επενδυτικού κινδύνου.

Επισκεφθείτε σήμερα ένα από τα

801 100 900 900
15 μόλις λεπτά, ένα

ΝΡ

και υψnλότερες αποδόσεις από αυτές του σταθε

πρώ

Δεν απαιτεί κεφάλαιο έναρξnς,

8

lnsurance Α.Ε.Α.Ε., σε συνεργασία με
τnν τράπεζα Probank Α.Ε. και τn θυγατρική τnς
Profund Α.Ε.Δ.Α.Κ., βάσει τnς αnόφασnς τnς Ε.Κ.
n

Εσωτερικού» θα επενδύεται κυρίως σε μετοχές υ

το

Δυνατότnτα μετατροπής σε σύνταξη στη λnξn

Π ώς μπορεiτε να αποκτnσετε το

Lion Ζωής

χρόνου

MAXIMUM INCOME καταβάλλει στους ασφαλισμένους του α
πόδοσn 7% επί του επενδυομένου ασφαλίστρου. Έτσι, ένας πε

ουν.

8

λαιό σας και με τn μορφή σύνταξnς.

8

του

μια επένδυσn

σας.

του π1στωτ1κού ορίου για τnν κάλυψn

Σε ανθρώπους που επιθυμούν

τέλος

στον πρώτο χρόνο

ρίσκο για τα χρήματα που αποταμιεύ

εταιρεfας και δυνατότnτα εξόφλnσnς

νιαίες δόσε1ς. Δυνατότnτα επέκτασnς

8

Στο

7%

και επιπλέον υπεραποδόσεις

ανάλογα με τnν πορεία τnς επένδυσής

8

Απόδοση

lnsurance

ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Μικτό Εσωτερικού», εγκαινιά

φαλαίου «ΝΡ

στο τέλος του πρώτου έτους

3,35%

άτοκες μn

στικές καλύψεις.

Σε ανθρώπους που επιθυμούν να

ντικό κεφάλαιο για το μέλλον τους.

επενδυομένου ασφαλίστρου στn λήξn και

εγγυnμένες αποδόσεις και μnδενικό

τεχνικό

προγραμμάτων Ζωής και Υγείας τnς

12

8

100% του

επιτόκιο

εγγυnμένο

nτωσn στα ασφάλ1στρα επιλεγμένων

των ασφαλίστρων σε

Πού απευθύνετα1;

νιαiες χαμnλές καταβολές ένα σnμα

γραμμάτων αυτοκινήτου και κατο1-

lnteramerican. Έως 4%

α

δnμ10υργnσουν σταδ1ακά και με μn

Τ1 προσφέρε1;

8

1.200 €

ου Κεφαλαίου με τnν επωνυμία «ΝΡ

ζει

το καλ ύ τε ρο για το μ έλλον των δ ι κών σα ς ανθρ ώπων !

στα ετήσια ασφάλιστρα

είσοδό τnς στα χρnματοοικονομικά προϊ

όντα με τn δnμιουργία του πρώτου τnς Αμοιβαί

υψηλού σταθερού εισοδήματος

Σ ώστε τ ην α ξία των χρημάτων σα ς και ε ξασφαλίστε

Σημαντικές εκπτώσεις

Tnv

με δυνατότητα δημιουργίας

Αποταμιευτικό

στα ασφάλιστρα

Αμοιβαίο κεφάλαιο

Πρωτοποριακό προϊόν

Σnμειώνεται ότι το ελάχιστο ποσόν ασφαλίστρου που μπορεί

να επενδυθεί στο

MAXIMUM INCOME είναι 5.000 ευρώ. Το νέο

τnν αξία των χρnμάτων σας εύκολα

προϊόν έχει περιορισμένn διάρκεια διάθεσnς, που λήγει στις

και απλά.

Ιουνίου.

12

Διευθυντή Κλάδου
Αποζημιώσεων Αυτοκινήτων.
Η θέση αναφέρεται
στη γενική διεύθυνση.

Αποστολή Βιογραφικών:
Τ.Θ.

14199 Αθήνα τ.κ. 11so1
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D.A.S. HELLAS

SKIPPER

Α.Ε.

Ο καλός ο καπετάνιος ... στην επιλογή των απαραίτητων εφοδίων για το σκάφος του φαίνεται !
Σnμανπκές παροχές προσφέρει στους ιδιοκτrΊτες σκαφών το
πρόγραμμα Νομ1κ1Ίς Προστασiας Σκάφους Αναψυχnς - Skipper,

01 καλύψεις προβλέπουν:
8 Δ1εκδiκnσn αποq~μ1ώσεων

(εξώδικα n/και δικαστ~κά) από

που δnμ1ούργnσε n D.A.S.-HELLAS με στόχο να δ1ασφαλiφ τους

τρiτους και τ~ς ασφαλιστ~κές τους εταφεiες '{]Ο q~μ1ές/βλάβες που

1διοκτrΊτες σκαφών σε όλες τ~ς φουρτούνες.

προκάλεσαν στο Ασφαλισμένο Σκάφoς/Skipper /Εnιβαiνοντες.

01 νόμο~ τnς θάλασ

σας εiνα1 εξαφετ~κά αυστnροi και δεν αξiφ τον κόπο να μπε1 κα

8

Διεκδικnσεις και αποκρούσεις από Ενοχικές Συμβάσεις: ό

νεiς σε nερ1nέτε1ες '{]Ο ένα απρόοπτο που μπορεi να συμβεi, ενώ

ταν υπάρχει ανπδικiα με το ναυππγεiο επισκευnς του Σκάφους, ό 

αnολαμβάνε~ τ~ς ομορφ1ές τnς χώρας μας κα1 έτ01

n Νομ1κ1Ί Προ

ταν υπάρχουν διαφορές με ναυλωτές, όταν σε nερίπτωσn πώλn 

στους ιδιοκτrΊτες σκαφών τ~ς παροχές

σnς του σκάφους υπάρχε1 καθυστέρnσn 1Ί μn πλnρωμn επιταγών

στασiα

D.A.S. προσφέρει

που έχουν ανάγκη, όταν ταξιδεύουν με ταχύπλοο , ιστ~οπλοϊκό ,

jet ski. Ειδικότερα:
8 Το πρόγραμμα προσφέρε1

σnμανπκές παροχές, απαραiτn

jet ski).

8 Καλύπτοντα1: ο κύρ1ος - κάτοχος του σκάφους αναψυχnς,
ο skipper (κυβερνnτnς) κα1 οι επ1βαiνοντες.
8 Καλύπτονται οποτεδnποτε παραστεi ανάγκη , σε όλn τn χώ

Κάποιοι

Σπίτι κοντά στn θάλασσα

έχουν λύσει για πάντα

1Ί συναλλαγματ~κών από τον αγοραστrΊ κ.λπ.

8

τες '{]Ο κάθε εiδους σκάφος (ταχύπλοο, 1στ~οπλοϊκό,

Σnίτι στnν nόλn

Υnεράσnισn σε ΠοιVΙκά Δ1καστrΊρια σε περiπτωσn που κλn 

/

το στεγαστικο τουs

θεiτε να δικαστεiτε επε~δn τραυματίσατε λουόμενο 1Ί προκαλέσα

τε ρύπανσn στn θάλασσα κ.λπ.

01

περ1πέτε1ες είνα1 ευπρόσδεκτες εφόσον προσφέρουν δ10-

σκέδασn και οι περ1πέτε1ες με τn δικαιοσύνn ουδέποτε ωφέλησαν

κανέναν, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσn τnς n D.A.S.-HELLAS.

ρα.

θέλετε να δραστηριοποιηθείτε
στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά
των τραπεzικών προϊόντων;

πρόβλnμα.

θέλετε να αυξήσετε
την ανταγωνιστικότητά σαs στην αγορά;

θέλετε ουσιαστικέs ευκαιρίεs εξέλιξηs;

Έχουμε τιs Λύσειs!

Υπηρεσία Ανάπτυξηs

Τραπεzικών Προϊόντων

■ Συνεργαzόμαστε με τα μεγαλύτερα

τραπεzικά ιδρύματα
■ Οργανώνουμε ολοκλπρωμένα προγράμματα
εκπαίδευσπs
■ Παρέχουμε

&

εξωτερικά σεμινάρια

online

καθπμερινιΊ ενπμέρωσπ

για τπν αγορά των δανείων
■ Πρωτοπορούμε στο χώρο τπs τεχνολογίαs με συνεχέs

Online Support, μέσω μιαs σύγχρονπs πλατφόρμαs που
διαθέτει εργαλείο σύγκρισπs των τραπεzικών επιλογών τπs αγοράs

Με ενεργητικό

130 δισ.

♦ La Baloise
Ελβετία

Ι
Α σ
100

φ

ευρώ.

Επ ι κοινωνήστε σήμερα με ιον Όμιλο

Deutscher Ring ~

Λ. Κηφισίαs

7 & Νεαπόλεωs 2, 151 23 Μαρούσ ι
210 8119191, 8119131, Fax: 210 8119159
e-mail: info@smartloans.gr
www.smartloans.gr, www.inlife.gr
Τπλ:

Γε ρμανία
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lnternational Life

Διεύθυνση Ανάπιuεπs Τρσπεzικών Προϊόνιων

Στεγαστικά δάνεια

lnternational
Life Για καλύτερη zωή
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Από την Αυστρία στην Ιαπωνία

στην ελληνική αyορά

01

ασφαλ1στ1κοi σύμβουλο1 τnς

01

κορυφαi-

Generali Life. Το

ταξiδ1 ε

π1βράβευσnς μιας αποδοτικής χρον1άς τους πρόσφερε τnν
ευκαιρiα να επ1δοθούν, με τ1ς γνωστές δ1αθέσε1ς πρωτα

θλnτ~σμού που τους δ1ακρiνουν, σε αγώνες σκ1 αλλά κα1
να απολαύσουν στ1γμές ξεκούρασnς με θέα το χ1ον1σμένο

αλπ1κό τοπiο.

ασφαλιστ1κοf σύμβουλο1 τnς

01

π~σκέφθnκαν το

lnnsbruck,

Generali

ε

όπου εiχαν τnν ευκαιρiα να

θαυμάσουν πολλά αξιόλογα μνnμεiα και αξ1οθέατα τnς πό

ξfδ1α τnς
μέχρ1 το

Generali, n βραδ1ν1Ί λαμπαδnφορiα στα
Popfersub nταν μiα αξέχαστn εμπειρiα.

Αλnσμόνnτn θα τους μεiνε1 όμως και

=:::s

Οι κορυφαίοι τnς

Generali

επέστρεψαν έτοψο1 γ10 νέες

επαγγελμα11κές επηυχfες, με γεμάτες τ1ς αποσκευές τους

συνεργάτπ τπς ΑΧΑ Ασφαλ1στ1κ1Ίς, επi τnς οδού Λεωσθένους

Ν1κόλαο Μπλαντέμn, τnς nερ1φερε1ακ1Ίς δ1εύθυνσnς πωλnσε

κώβου, τnν Αψiδα του θρ1άμβοu, το μαυσωλεiο του Μα

Σβαρόφσκ1. Σειρά έχουν τώρα

2 στn Λαμία. Tnv εκδnλωσn τiμnσαν με τπν napouσia τους ο

ων του κ. ΜωυσlΊ Μανουάχ, με έδρα τn Λάρ1σα.

ξψ1λ1ανού κα1 τα ανάκτορα Χόφμπουργκ.

Hellas

Με έδρα το κοσμοπολiτικο

δ1ευθύνων σύμβουλος τnς ΑΧΑ Ασφαλ1στ1κ1Ίς, κ.

Seefeld,

Ayiou

Ια

του

Agency System ο κ. Απόστολος Ζορμπαλάς, καθώς κα1 01 κ.κ.

νατότnτα να επ10κέπτοντα1 τ1ς δ1άφορες πfστες του σκ1 κα1

Κυρ1ακ1Ί Καβρ1γ1άννn κα1 Θεόδωρος Δnμόπουλος από το Δ1-

να απολαμβάνουν το κατάλευκο τοπfο. Η

01κnτ1κό Υποκατάστnμα Λάρ1σας. Επiσnς, στnν εκδnλωσn πα

φροντfσε1 κα1 γ10 τn χαλάρωσή τους, αφού, μετά από μ1α

Michael Elliot,

ανώτατο στέλεχος τnς

=:::s

::c

όχ1 μόνο με ωραiες αναμνnσεις αλλά κα1 ... κρύσταλλα

κα1

n μακρ1ν1Ί ...

01

συνεργάτες τnς

Generali

Ιαπωνfα!

το πιο γνωστό θέ

Eric Kleijnen
n βοnθός του κα Λένα ΠλαΤτn, ο δ1ευθυντ1Ίς πωλnσεων
Agency System κ. Παναγ1ώτnς Λεόnουλος, n δ1ευθύντρ1α
Marketing κα ΔlΊμnτρα Ντότσ10, αnό τπ Δ1εύθυνσn Πωλnσεων

ρετρο τnς περ1οχ1Ίς, το οποiο φ1λοξένnσε δύο φορές τα

κα1

ρευρέθnκαν ο κ.

,....,.....
:=:::J

:c:>

Mapfa

Τερεζ1ενστράσε, τον καθεδρ1κό ναό του

...........,

στρου να αντ1κατοπτρiζουν τπν αγάπn του γ1α τους μύθους,

Το νέο γραφεiο πωλnσεων υπάγετα1 στον

agency manager κ.

,....,.....

που χρnσfμευσαν σαν θέματα στις όπερες του συνθέτn.

εγκα1νiων του γραφεiου πωλnσεων του κ. Γεώργ1ου Λύτρα,

των

στο κά

Neuschwanstein, που έχτ1σε ο Λουδοβίκος Β'. Ο βα
σ1λ1άς Λουδοβiκος 8' nταν λάτρnς του Γερμανού συνθέτn
Richard Wagner. Έτσ1 φρόντ1σε ώστε τα δωμάτ1α του κά

λnς, όπως τn Μ1κρlΊ ΧρυσlΊ Στέγn, τnν κεντρ1κ1Ί λεωφόρο

n εκδnλωσn

n επfσκεψn

χ1όν1α

στρο

στελέχn τnς ΑΧΑ Ιταλiας, καθώς κα1 πολλοi πελάτες κα1 φiλο1.

Με 1δ1αiτερn εnnuxia nραγματοπο11Ίθnκε

:::::ι::::

...........,

Στο κατάλευκο αυστρ1ακό Τιρόλο βρέθnκαν

Προτιμώμενη εταιρεία

ι::::::::)

αλπ1κά αγωνiσματα των χεψερ1νών Ολυμπ1ακών Αγώνων

lnnsbruck, 01

κορυφαiο1 τnς

Generali Life εiχαν τn δυ
Generali

εiχε

κοπ1αστ1κ1Ί μέρα σ11ς χ10νοδρομ1κές πiστες, τους περiμε

LIBRA,

νε μ1α χαλαρωτ1κlΊ θεραπεία μασάζ.

Στ1ς καθ1ερωμένες εκπλ1Ίξε1ς που περ1λαμβάνουν τα τα-

lnternational
Life Γιο καλύτερη zωή
Δύο συναντ1Ίσε1ς συνεργατών,

n μiα

Δημιουργεί κωδικό πελάτη

στα Καμένα Βούρλα πα-

γατών. Επ1πρόσθετα στn συνάντnσn στα Καμένα Βούρλα έγ1νε ε-

ρουσiα των επ1θεωρnτών πωλnσεων, των δ1ευθυντών υποκατα-

κτεταμένn αναφορά στ1ς δ1εθνείς επενδυτ1κές δραστnρ1ότnτες του

στnμάτων κα1 των στελεχών πωλnσεων κα1

ομiλου

■ t~p~~k~ HERMEs Διαχείριση πολυεevικής πελατείας
πους αγορές,

ασφαλιστ1-

Tn νέα θυγατρ1κlΊ του εταιρεία,
Euler Hermes World Agency, 1δρύε1
ο όμ1λος Euler Hermes, με στόχο να

θα επηρέψε1 στους πολυε

Euler Hermes World Service
Program, n «κλασ1κ1Ί» λύσn ασφά

κές εταφεiες του ομiλου κα1 nαρουσ1άστnκαν τα νέα εργαλεiα τnς

καλύψε1 τις ανάγκες των πολυεθν1-

θνικούς πελάτες τnς να εξασφαλi

λισnς π1στώσεων γ10 πολυεθν1κούς

μίλου, κ. Φωκίων Μπράβος, αναφέρθnκε στ1ς ξεχωρ1στές επιδό

επ1κο1νων1ακ1Ίς πολιτικής του, καθώς και ο νέος εκπα1δευ11κός

κών επιχεφnσεων με μiα ομάδα α

σουν αυξnμένn λειτουργ1κlΊ απόδοσn

Ομiλους.

σε1ς που δ1αγράφουν

προσανατολ1σμός του, στο1χεiα τα

πόλυτα εξειδ1κευμένων στελεχών κα1

κατά τn δ1αχεiρ10n των εμπορ1κών

λουν καταλυτ1κά στnν υποστ1Ίρ1ξn τnς δουλε1άς του ασφαλιστ1κού

ένα

υπnρεσ1ών,

τους απαηnσεων δ1εθνώς, ελαχ~στο

Euler Hermes World Severity
Program, γ1α πελάτες που επ1θυμούν

συμβούλου. Αναλύθnκε, εniσnς,

που θα τ1ς βοnθ1Ίσε1 να δ1αχειρ1-

ποinσn των ζnμ 1 ών από εμπορ1κές α

να προστατευτούν από τnν οικονο

στούν κα1 να εξασφαλiσουν τ1ς ε

παιτnσεις με τn μεταβiβασn του κ1ν

μικlΊ αστάθε10 κα1 τ1ς μεγάλες ζnμ1ές.

2007 όσον αφορά στn δ1ατnρnσψότnτα. Τέλος, καiρ10 σnμεfο τnς
συνάντnσnς αποτέλεσε n περ1γραφlΊ του νέου μnχανογραφ1κού
συστnματος, σύμφωνα με το onofo δnμ10υργεlτα1 «Κωδ1κός Πε

μπορ1κές τους απαηnσεις.

δύνου κα1 βελτiωσn των ταμε1ακών

νfκn, στnν

onoia συμμετεiχαν

n άλλn

στn θεσσαλο

στελέχn κα1 ασφαλ1στ1κοi σύμβου

λο1 τnς Βορείου Ελλάδος, δ10ργάνωσε με επιτυχία ο όμ1λος

lnternational Life.

Κα1 στ1ς δύο συναντ1Ίσε1ς, ο πρόεδρος του ο

01

εταφεiες του Ομίλου σε όλους τους α

σφαλ1στ1κούς κλάδους, καθώς κα1 στ1ς μεγάλες προοπτικές ανά
πτυξnς που παρουσιάζοντα1 γ1α τnν

lnternational Life στnν ασφα

λιστ1κlΊ αγορά. Παράλλnλα, επεσnμανε τ1ς στρατnγ1κές επιλογές

lnternational Life,

με

n10

πρόσφατn κivnσn αυτlΊ τnς έ

ναρξnς εργασ1ών στnν αγορά τnς Ρωσiας. Ταυτόχρονα επ~σnμάν

θnκαν

01 uψnλof δείκτες φερεγγυότnτας που έχουν οι

σεων του ομiλου, καθώς κα1

01

onoia

n νέα

αναμένετα1 να συμβά

πολ1τικlΊ γεν1κών ασφαλf

επ1δόσεις των συνεργατών γ1α το

μοναδ1κό

πακέτο

pfa

των στελεχών τnς στ1ς κατά τό

Agency

n Euler Hermes World

ως εξής:

■

■

■

θα

τους ροών κ01 βελτ1ωμένn πρόσβα

Euler Hermes World Risk
Sharing Program, για επ1χειρήσε1ς

προσφέρε1 στους πολυεθν1κούς πε

σn σε χρnματοδότnσn του κεφαλαi

που επ1δ1ώκουν να μοφαστούν τον

λάτπ», κάτω αnό τον onofo ομαδοποιούντα1 όλα τα συμβόλαιά του,

λάτες τnς συνολ1κ1Ί δ1αχεiρ1σn όλων

ου κiνnσnς .

κiνδυνο εiτε άμεσα, εiτε μέσω αντα

τnς στοχοθεσiας των υnοκαταστnμάτων, ανα

με στόχο τnν αρτ1ότερn εξυπnρέτnσlΊ του.

01 συναντ1Ίσε1ς ολοκλn

των εμπορ1κών τους απαηήσεων σε

λύθnκαν κα1νοτομικοi τρόπο1 ανάπτυξnς κα1 α-

ρώθnκαν με τnν ομ1λiα του προέδρου του ομiλου, κ. Φ. Μπράβου,

διεθνές επίπεδο , μέσα από μiα κα1

προσφέρει στ1ς εταφεiες, που δρα

μοναδ1κ1Ί

σχέσn.

στnρ10πο1ούντα1 δ1εθνώς, μiα εξε1δ1-

■ Euler Hermes World Working
Capital Program, για πολυεθν1κούς

Συνδυάζοντας τnν πο1ότnτα των υ

κευμένn σεφά υπnρεσ1ών δ1αχεiρ1-

πελάτες, που θέλουν να βελτ1ώσουν

πnρεσ1ών, που παρέχε1 με τnν εμπε1-

σnς πιστώσεων, που ομαδοπο1ούντα1

τnν ταμειακή τους ρευστότnτα.

που καλεiται να πάρε1 ο ομ1λος, μiλnσε γ1α το νέο του όραμα αλ
λά κα1 γ10 το πλάνο ανάnτυξnς του γ10 τα nροσεχlΊ πέντε χρόνω.

Στο nλαiσ10 των συναντnσεων έγ1νε επiσnς επανα

προσδιορισμός των τεχνικών

management κα1

ξ1οποinσnς του πελατολογiου κα1 τέλος, προτά

θnκαν νέα εργαλεiα στρατολόγnσnς νέων συνερ-

ο onoioς nαρακίνnσε όλους τους συνεργάτες να θέσουν υψnλούς

στόχους παραγωγnς και για το

2008.

Η

Euler Hermes World Agency

επ1χειρnματ1κή

Η

Euler Hermes World Agency

θα

σφαλ1στ1κ1Ίς εταφεfας.

Ο πρόεδρος του Ομίλου κ . Φωκίων Μπράβος αναφέρθπκε στις ξεχωριστέ ς επιδόσεις που διαγράφουν οι εταιρείες του

Ομίλου σε όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους

[ijAι]
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Μειωμένες
τιμές
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Νέα τιμολόγια
ι,

νια το αυτοκινητο

στην ασφάλιση

Ένα νέο, ακόμα πιο ανταγωνιστικό, τιμολόγιο αu
τοκινrΊτοu nροώθnσε πρόσφατα στnν αγορά

σκαφών

ι.--.ι
::::ι:::::

VJCTORJA.

.......

Μεfωσn ασφαλfστρων

Το νέο τιμολόγιο διατnpεί τn φιλοσοφία

του npωτοnοpιακού τιμολογίου

c::::::ι

n

nou

uιοθέτnσε

n ε

ταιρεία πριν ένα nεpfnou χρόνο και όπως αναφέρει

19% κατά μέσο ό

n εταιρεία, χάpn στα βελτιωμένα οικονομικά αποτε
nou πέτυχε, ήδn από τον πρώτο χρόνο ε

ρο για τους υφισταμένους nελάτες τnς ε

λέσματα

ταιρεfας επιτυγχάνεται με τnν εφαρμογrΊ

μιας καινοτομικrΊς τιμολογιακrΊς πολιτικrΊς

φαpμογrΊς του, δnμιούpγnσε ένα ακόμα πιο καινο

στnν uποχρεωτικrΊ ασφάλισn ΑστικrΊς Εu

τόμο προϊόν, με χαρακτnpιστικά που το καθιστούν

θύνnς Σκαφών ΑναψuχrΊς, που έχει θέσε~
rΊδn σε ισχύ

n lnteramerican.
n απλότnτα

κrΊ αγορά. Η

που συνάδουν με τα

Βασικό χαρακτnριστικό τnς νέας τιμολό

γnσnς εfναι

μοναδικά ανταγωνιστικό στnν ελλnνική ασφαλιστι
Υ1οθετούμε πολη1κές

στα κριτrΊρια, κα

θώς το μόνο στοιχεfο που απαιτεfται πλέον
γ10 τον υπολογισμό των ασφαλfστρων εfναι
το ολικό μrΊκος του σκάφους. Ο νέος τρό

VJCTORJA καταβάλλει σnμαντικές προ

σπάθειες για τn μεταρpύθμισn και τον εξορθολογι

ευρωπαϊκά δεδομένα,

τόσο τψολογ1ακά, όσο

σμό του κλάδου, υιοθετώντας πολιτικές που συνά

κα1 στnν εξυπnρέτnσn

δουν με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, τόσο τιμολογιακά,

κα1 το σέρβ1ς, τόν1αε ο

όσο και στnν εξuπnρέτnσn και το σέρβις, σχολίασε

γεν1κός δ1ευθυντnς κα1

· αντ1πρόεδρος του Δ.Σ.

πος τιμολόγnσnς εφαρμόζεται μόνο στα α

τnς εταφείας Θεόδωρος

σφαλιστrΊρια συμβόλαια που παρέχουν τnν

Κοκκάλας .

με αφοpμrΊ τnν ανακοfνωσn του νέου τιμολογfοu, ο

γενικός διεuθuντrΊς και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. τnς
εταιρείας Θεόδωρος Κοκκάλας.

uποχρεωτικrΊ από το νόμο κάλuψn ΑστικrΊς
Ευθύνnς και όχι σε αυτά που περιλαμβά

Η

νουν και ίδιες ζnμιές. Η νέα τιμολόγnσn εf
ναι ιδιαfτερα ανταγωνιστικrΊ στα ιδιωτικά

EXECUTIVE INSURANCE BROKERS

EXECUTIVE
(NSURANCE

ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, ενδιαφέρεται να
προσλάβει προσωπικό για την παρακάτω θέση:

σκάφn συγκριτικά με τις άλλες ασφαλιστι

BROKERS

κές εταιρεfες που δραστnριοποιούνται στον

8

κλάδο.

Απαιτούμενα προσόντα:

Συγκριτικό

πλεονέκτnμα

τnς

lnteramerican στnν ασφάλισn ΑστικrΊς Εu
θύνnς Σκαφών ΑναψuχrΊς αποτελεί και το

ότι στο «πακέτο» περιλαμβάνεται και

n κά

λυψn ΝομικrΊς Προστασfας, ενώ nαράλλn
λα δεν εφαρμόζονται απαλλαγές. Η εται
ρεία διατnρεf τnν τιμολόγnσn όπως ισχύει
έως σrΊμερα για τα επαγγελματικά σκάφn
αναψuχrΊς χωρnτικότnτας άνω των

50 επι

βατών, για τα εnιβατnγά πλοfα, καθώς και
για τα θαλάσσια μέσα αναψuχrΊς. Εnισn

μαfνεται ότι

n

Α.Ε. ,

εταιρεία μεσιτείας ασφαλίσεων , θυγατρική του

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

για εσάς. Αξιοπιστία, εξυπηρέτηση και ένα ισχυρό

• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή.

έξυπνους ανθρώπους από τη

ισχυρού

ομίλου

Victoria,
ERGO .

θυγατρική

■ Ολοκληρωμένα προγράμματα
με πρωτοποριακές παροχές.

■ Κοντά σας 24 ώρες, με φροντίδα
ατυχήματος και φιλικό διακανονισμό.
■ Αξιόπιστη οδική βοήθεια
από την Eurosos Assistance.

■ Ολοκληρωμένη νομική προστασία
από την D.A.S.- Hellas.
■ Εγγύηση για την άμεση αποζημίωσή σας,
όπου και αν βρίσκεστε.

www.victoria.gr

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

•
•

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

• Προοπτικές εξέλιξης
• Πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη.

σημείωμα . Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν το συντομότερο

και για θαλάσσια ρύπανσπ.

συμβόλαιο ασφάλειας που μετατρέπει την επιλογή
σας σε ευκαιρία . « ' Εξυπνη» τιμολόγηση για
του

βάσn το νόμο

κές ζnμιές επιβαινόντων και τρfτων, αλλά

αναγνωρίζουμε ότι είστε μοναδικοί.

• Άριστη γνώση Η/Υ (εφαρμογών Office,
γνώση εφαρμογής IBS επιθυμητή)
• Επικοινωνιακές & Οργανωτικές Ικανότητες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν πλήρες βιογραφικό

λuψn για σωματικές βλάβες/θάνατο, υλι

Victoria

Γιατί λοπόν να πληρώνετε για την ασφάλιση του

αυτοκινήτου σας το ίδιο με όλους; Αποκτήστε
σήμερα ένα από τα πέντε καινούργια ασφαλιστικά
μας προγράμματα αυτοκινήτου, στην ιδανική τιμή

Σκαφών ΑναψuχrΊς εfναι uποχρεωτικrΊ με

και προβλέπει κά

Στη

• Ηλικία μέχρι 40 ετών
• Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
• Άριστη γνώση Αγγλικών

ασφάλισn ΑστικrΊς Εuθύνnς

27 43/99

Πληρώστε λιγότερα ασφάλιστρα αυτοκινήτου με ένα νέο
πρωτοποριακό, ευέλικτο πρόγραμμα από τη VICTORIA με
τιμές "κομμένες και ραμμένες" στα μέτρα σας.

μέσω fax στο 210 3461 378 ή μέσω e-mail: insbrk@executive.gr,
σε προσοχή κας Ε. Σχοινά .

lllι VICTORIA
Εταιρία του ασφαλιστικού

ομίλου

ERGO.

Σημ: Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

Η Αξιόπιστη Ασφαλιστική Δύναμη!
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πιο πολλοί ασφαλιστές πωλούν τραπεζικά προϊόντα

c::
c;:::)I

c::
c:::::,

Κάθε χρόνο θα εfναι και πιο πολλοf οι συμμετέχοντες

::::,:::

στα ταξiδια-βραβεiα για προώθnσn τραπεζ1κών προϊόντων
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που καθ1έρωσε από nέρυσ1

'-'-1

........

01

προορισμός γ1α τους

99 επιτυχόντες (περ1λαμβάνονται και

::ι::::

και του εμπορfου.

'-'-1

Στο Βερολίνο

n

Παρουσfα πανεπιστnμιακών, μελών εποπτ1κών αρχών, στελεχών κα1 φορέων

,..,.,

οι κορυφαίοι

επαγγελματικnς ασφάλ1σnς, στελεχών τραπεζών και εταιρειών διαχεfρισnς ε

πενδύσεων, καθώς και στελεχών τnς ιδιωτικnς ασφάλισnς, δ1εξ1Ίχθn με εnιτυχfα

::::ι

σύμβουλοι

το 5ο συνέδρ10 τnς Ένωσnς Αναλογ1στών Ελλάδος, με θέμα « Επαγγελματικά

::::,:::

οι επιτυχόντες σε βραχυχρόνιο διαγωνισμό του κλάδου
Ζωnς) nταν το Μιλάνο,

c:::ι

Ασφαλ1στ1κ1Ί, καθώς

ρυθμοf πώλnσnς αυξάνουν συνεχώς. Αυτn τn φορά ο

'-'-1

........

n Εθν1κ1Ί

ΕΘΝ I ΚΗ

Allianz@)

,..,.,
Συνέδριο Αναλοyιστών
==
::c
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Για τα επαπελματικά ταμεία ......,

Συνταξιοδοτικά Σχnματα, Εμπειρfα και Προοπτικn ». Στnν ομ1λfα του ο πρόεδρος

καρδιά τnς ευρωπαϊκnς μόδας

c:::::,

Πέρυσι τα στεγαστικά δάνεια που πούλnσε το δiκτυο τnς

ρισσότερες χώρες τnς Ευρώπnς, τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά ταμεiα απο-

==
==

συνόλου τnς Εθν1-

τελούν έναν πρόσφατο θεσμό στn χώρα μας. Τόνισε ότι με τnν κεφαλαιοποιnτι-

::ι:,

τnς Ένωσnς, κ. Ηρακλnς Δασκαλόπουλος, ανέφερε ότ1 σε αντfθεσn με τ1ς πε-

Εθνικnς Ασφαλιστικnς nταν το

6% του

κ1Ίς Τράπεζας, φέτος το ποσοστό έφτασε το

7%

λοδοξfες γ1α τον επόμενο χρόνο αγγiζουν το
nλαfσ10 του ταξ1δ10ύ πραγματοποιnθnκε και

κα1 οι φ1-

10%.

vn

Στο

n καθ1ερωμέ-

Ι=::)

κn λειτουργfα τους ε1σάγεται ένας σnμαντικός χρnματοδοτικός παράγοντας των

συνάντnσn με τn δ1οfκnσn τnς εταιρεfας, μέσα σ' ένα

κλfμα «δnμ1ουργ1κ1Ίς» ευφορfας για τnν εξαιρετικn πορεfα

παροχών, πέρα από τ1ς ε1σφορές, τα έσοδα των επενδύσεων. Από τnν πλευρά

τnς πώλnσnς τραπεζ1κών προϊόντων.

των ταμεfων επαγγελματικnς ασφάλισnς, ο κ . Σωτ1Ίρ10ς Χρυσάφnς, αντ1nρόε-

δρος του Επαγγελματικού Ταμεfου Ασφάλισnς Οικονομολόγων, αναφέρθnκε
στnν οργάνωσn και λεηουργfα των πρώτων φορέων επαγγελματικnς ασφάλισnς
στn χώρα μας και στα θέματα που πρέπει να επιλυθούν ώστε να στnριχθεf ο θε-

ΑΤΕΑσa,αλιστικfι 8
ΟΜΙΛΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΑ

Κολιδάς ανέλαβε ως
σύμβουλος ανάπτυ
ξnς,

στnν

Union.

General

Πρόκειται για

στέλεχος με πολυετn
εμπειρiα

στον

α

χώρο

σφαλιστ1κό

και θεωρnτικn κα
τάρτισn

ανωτάτου

εn1nέδου με εξε1δiκευσn στα Νομ~σματι

κά κα1 Δ1εθν1Ί οικονομικά συστnματα,
πτυχ10ύχος του Οικονομικού τμnματος
τnς Νομικnς Αθnνών, επf

27

συνεχn έτn

προσφέρει έργο στο κλάδο τnς ιδιωτικnς
ασφάλισnς. Οι γνώσε1ς και

n

εμπειρiα

του κ. Κολ1δά θα ενισχύσουν περαιτέρω
τnν παροχn εξειδ1κευμένων συμβουλών

προς τn διοfκnσn κα1 το

team

management

τnς εταιρεiας, με σκοπό τn δnμ1-

ουργfα υπεραξfας γ1α τους ασφαλ~σμέ

νους μας, τόν~σε ο κ. Διαμαντόπουλος,

ενώ από τnν πλευρά του ο κ. Κολιδάς
σnμεfωσε ότι συμπορεύεται με το όραμα

και τn φιλοσοφiα τnς διοfκnσnς.
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Εκλογές εργαζομένων

Μανώλnς

κ.

Με ένα μοναδικό ταξfδι στο Βερο
λiνο, επιβράβευσε

Νέο στέλεχος
Ο

ΑΤΕΒΑΝΚ

Ποσοστό μέχρι και

72%

έλαβε

n ΠΑΣΚΕ σnμειώνοντας

εντυπωσ1α

κ1Ί άνοδο στις εκλογές του Συλλόγου των εργαζομένων τnς Αγροτι

κnς Ασφαλ1στ1κ1Ίς στ1ς εκλογές τnς 17nς Απρ1λfου.

7 έδρες, n ΠΑΣΚΕ
έλαβε 69,55% κα1 5 έδρες με αύξnσn 5,78%, n ΔΑΚΕ έλαβε 18,72%
με μεfωσn 4,24% και 1 έδρα κα1 n ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ έλαβε 11,73% με μεf
Συγκεκριμένα για το Δ.Σ . του συλλόγου από τις

ωσn

1,53% κα1 1 έδρα .

Πλε1οψnφών σύμβουλος ανεδεiχθn ο μέχρι τώρα πρόεδρος του

συλλόγου κ . Γιώργος Συκαμιάς.

8 Γlα τnν ΟΑΣΕ από τις 8 έδρες, n ΠΑΣΚΕ έλαβε 71,87% και 6 έ
δρες με αύξnσn

έδρα και

21 %, n ΔΑΚΕ

n ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

16,16% με μεfωσn 4,75% και 1
11,98% με μεfωσn 15,23% και 1 έ

έλαβε

έλαβε

δρα.

8 Για το ΕΚΑ από τις 5 έδρες, n ΠΑΣΚΕ έλαβε 66,67%, και 4 έδρες
με αύξnσn

δρα κα1

8,27%, n ΔΑΚΕ

n ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

17,50% με μεfωσn 4,72% και 1 έ
15,83% με μεiωσn 1,22% κα1 Ο έδρες.

έλαβε

έλαβε

Όπως αναφέρεται σε σχετικn ανακοfνωσn τα αποτελέσματα δ1κα1ώνουν τn δυναμικn και διεκδ1κnτικ1Ί στάσn του απερχόμενου διο1κn

τικού συμβουλiου, απέναντι στις επιλογές τnς δ10fκnσnς των κ.κ. Μn
λ1άκου-Παυλiδn. Η ψnφος των εργαζομένων δικαιώνει επfσnς τnν
κριτικn και τ1ς θέσεις τnς ΠΑΣΚΕ απέναντι στ1ς αλλοπρόσαλλες και α

νεύθυνες αποφάσε1ς τnς Δ10iκnσnς , που έχουν nδn συρρ1κνώσει δρα
ματικά τα έσοδα τnς εταιρεfας και έχουν μειώσει το μερfδιό τnς στnν
ασφαλ1στικ1Ί αγορά, προστiθετα1 στnν ανακοfνωσn.

n Allianz

Ελλάδος

τους επιτυχόντες συνεργάτες τnς στο

πρόεδρος τnς Διεθνούς Αναλογ1στικ1Ίς Ένωσnς

σμός. Η κα

Hillevi Mannonen,

για το

και μέλος πολλών επιτροπών τnς για θέματα συντάξεων και κοινω-

2007

ν1κ1Ίς ασφάλισnς, αναφέρθnκε με λεπτομέρεια στn λειτουργfα των επαγγελματικών συντάξεων στn Φινλανδfα. Ο κ.

δ1αγωνισμό πωλnσεων επ1λεγμένων

Leonardo Sforza, Head of EU affairs and
research τnς εταιρεiας Hewitt, νομ1κός με μεγάλn εμπειρfα σε θέματα ευρωπαϊ-

προϊόντων αμοιβαiων κεφαλαfων. Γε

κnς νομοθεσiας και συντάξεων, ανέλυσε τ1ς πρόσφατες νομοθετ1κές αλλαγές

μάτο από ενδιαφέροντα μουσεfα, θέ

που επ1δρούν στα συνταξιοδοτ1κά σχnματα στnν Ευρώπn .

ατρα , αξιοθέατα, φυσικό πλούτο και

Ο κ. Κωνσταντfνος Πόντος, γεν1κός γραμματέας τnς Ένωσnς Αναλογ1στών ,

πολλά πολιτιστικά δρώμενα να διορ

πρώnν μέλος τnς Εθν1κ1Ίς Αναλογ1στικ1Ίς Αρχnς, αναφέρθnκε με λεπτομέρε1α

γανώνονται κατά τn δ1άρκεια όλου

στn λειτουργfα των πρώτων Ταμεfων Επαγγελματ1κ1Ίς Ασφάλισnς, στο σχετικό

του χρόνου , το Βερολfνο διατnρεf δ1-

θεσμικό πλαfσιο αλλά και στους βασ1κούς παράγοντες γ1α τnν περαιτέρω ανά

καfως τnν ε1κόνα ενός από τους π10

πτυξn του θεσμού. θέμα τnς ομ1λiας του nταν: «Το πλαfσιο λειτουργfας των Τα

ολοκλnρωμένους προορισμούς τnς

μεfων Επαγγελματ1κ1Ίς Ασφάλισnς στn χώρα μας » .

Ευρώπnς . Όσοι συμμετεfχαν στο ταξi

Τέλος ο κ. Σωτ1Ίρ1ος Ταγκόπουλος, γενικός δ1ευθυντ1Ίς

Alico AIG Life

και

δι εiχαν τnν ευκαιρiα να επισκεφθούν

πρόεδρος τnς Επιτροπnς Ασφαλfσεων Ζωnς τnς Ένωσnς Ασφαλ~στικών Εται

τnν όμορφn Δρέσδn, τnν πιο μπαρόκ

ρε1ών Ελλάδος, αναφέρθnκε αναλυτ1κά στο ρόλο που μπορούν να έχουν οι α

nόλn τnς Γερμανfας και τέως έδρα των

σφαλ1στικές επ1χειρ1Ίσεις στn δ1αχεfρισn σχnμάτων επαγγελματ1κnς ασφάλ1σnς

βασιλιάδων τnς Σαξονfας , φnμισμένn

και στα πλεονεκτnματα που προσφέρουν. θέμα τnς ομιλfας του nταν: « Επαγ

για τα μοναδικά τnς μουσεiα, αλλά και

γελματικά Συνταξ10δοτικά Σχnματα και Ιδ1ωτικ1Ί Ασφάλισn » .

να ξεναγnθούν στο ιστορ1κό τnς κέ 
ντρο. Με τn δέσμευσn για επfτευξn α

Δυναμική παρουσία και στις

κόμn υψnλότερων στόχων, αλλά και
ενισχυμένn

παρουσfα

συνεργατών

στον επόμενο προορ1σμό του διαγω
νισμού πωλnσεων αντfστοαων προϊ
όντων, που εnελέγn να εfνα1
Υόρκn ,

01

n

Νέα

φετ1νοf επιτυχόντες απο

ομαδικές ασφαλίσεις υγείας

interasco

Ασφαλιστική

Ετaιρε(α

Σε σnμαντικn συνεργασfα nροέβn

n lnterasco

Α.Ε.Γ.Α . με τον όμιλο

ΑΝΤΕΝΝΑ. Ο όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ εμπιστεύθnκε τnν ομαδικn ασφάλ1σn υγεiας

χαιρέτnσαν το Βερολfνο έχοντας α

1.388 εργαζομένων και

ποκομfσει τις θετικότερες εντυπώ

βασn μεταξύ των εταιρειών υπεγράφn στα μέσα Mapτfou με τn δ1αμεσολάβnσn

σε1ς.

τnς εταιρεfας Μ.Α.Σ. ΑΕΜΑ .

των οικογενειών τους στnν

lnterasco.

Η σχετικn σύμ
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ΧΡΟΝΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

ΠΟΡΕΙΑΣ

ΤΗΣ

EOS-INSURANCE

Dubai

Μαγευτ1κές στ1γμές στο Ντουμnά1 εiχαν τnν ευκαφiα να
~

απολαύσουν

01 εnπυχόντες του δ10γων10μού
Genera] Union, εταφεiα που στnρiζε1 κα1

......,

τnς

~

εν10χύε1 τnν καθnμερ1νn nροσnάθε1α των συ-

:::::ι:::

c:::::r

......,

νεργατών του ομiλου γ1α τnν εniτευξn βέλτ1στων αποτελεσμάτων.

01

•••

συμμετέχοντες στο

Ο" τ 1111 Υ
1[ W Υ

ταξiδ1, χάρnκαν τnν κάθε τους στ1γμn στο ξεχωρ1στό αυτό ταξiδ1 κα1 έγ1ναν μ1α όμορφn,

1111 •J• 1
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1

1

καλά συντον1σμένn παρέα φiλων.

Παλάτ1α, σουκς, ουρανοξύστες, nαραδοσ1α
κn 1σλαμ1κn αρχ11εκτον1κn, n1κάντ1κες γεύσε1ς,
εξωηκά αρώματα κα1 α1σθnσ1ακός χορός τnς

κο1λ1άς σκnνοθετούν ένα πρωτότυπο, φαντα
σμαγορ1κό σκnν1κό εντυnωσ1ακών ε1κόνων που μο1άζουν με οnτασiες.

01

συνεργάτες του ομiλου που ταξiδε

ψαν στο Ντουμnά1 γνώρ~σαν μεταξύ άλ
λων κα1 το υψnλότερο ξενοδοχεiο του κό
σμου, τα κα1νούρ1α nερiχωρα τnς nόλnς,
το

Jumeirah Mosque,

τον εντυnωσ1ακό

Πύργο των Εμφάτων, το υψnλότερο κτi
ρ10 τnς Μέσnς Ανατολnς κα1 τnς Ευρώ

nnς, τ1ς όχθες του
φρούρ10 ΑΙ

Fahidi,

Dubai Creek,

το

τnν αγορά των υφα

ντών κα1 γεύτnκαν τn σαγnνn τnς nαρα

μυθέν1ας ατμόσφαφας των χρωμάτων,
των α~σθfισεων και των αρωμάτων από

τ1ς «χfλ1ες κα1 μiα νύχτες».

Φορώντας όλο1

01 ταξ1δ1ώτες του

ομi

λου ης χαρακτnρ1στ1κές κελεμniες
τυπο τnς

(abayas) -με το λογό
General Union- εn1β1βάστnκαν σε jeeps 4χ4 γ1α

μiα συναρnαστ1κn δiωρn δ1αδρομn μέσα από καταnλnκη

nούλου, αντ1nρόεδρος κα1 01κονομ1κn δ1ευθύντρ1α τnς

Βεδουiνων στnν καρδ1ά τnς ερnμου, με φόντο το ε1δυλ

General Union, Μ. Τσακαλ1άς, αντ1nρόεδρος τnς General
Trust κα1 σύμβουλος δ1οiκnσnς με τn σύζυγό του, Γ. Σ1δέ
ρnς, δ1ευθυντnς υnοκαταστnματος 8. Ελλάδας με τn σύ

λ1ακό nλ10βασiλεμα.

ζυγό του, Κ. Βακfδnς, συντον1στnς εργασ1ών, θ. Τσα

κούς αμμόλοφους γ1α να οδnγnθούν στο

«camping»

των

Τους συνεργάτες συνόδευσαν ο πρόεδρος κα1 δ1ευθύ
νων σύμβουλος του ομiλου κ. Γ. Δ1αμαντόnουλος κα1
σύζυγός του κ. Αλ. Δ1αμαντοnούλου κα1

01

n

κ. Φ. Λουκο-

γκοuρνός, προϊστάμενος Κλ. Έκδοσnς Σuμβολαiων Αuτο
κ1νnτοu, Κ. Λακαφώσnς, εn1θεωρnτnς nωλnσεων, Μ. Κω
στnς, εn1θεωρnτnς nωλnσεων.

ΚΕΝΤΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μεσογείων

σίγουρα, γρήγορα ... απλά!

Τηλ. κέντρο:

interasc

e-maiL: info@eos-insura nce.com, Site: www.eos-insurance.com

Α σ φ α λι στική Ετ αιρ
Κηφισ(σ; 188 & Ntσropoc;

,ι..i

, . 152 31
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Διάκριση στο διαγωνισμό
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Στο δ1αγων1σμό

Best Workplaces 2008,

γ10 τnν ανάδε1ξn των

20

εταφε1ών με το κα

λύτερο εργασ1ακό περ1βάλλον στnν Ελλάδα,
καταλαμβάνοντας τn

..........,
~

..........,
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θέσn, δ1ακρίθnκε

GREECE,

Συνεταφ1σμού

εργαζομένων. Με αφορμή τπ σnμαντ1κfι αυ

σφάλ~σnς » , κυρίου Ν1κόλαου Βελλ1ά

τn δ1άκρ1σn,
ντρ1α

n κ.

Ανθρώπ1νου

Δυναμ1κού

τnς

ζεσα1 με τ1ς προκλnσε1ς κα1 να παiρνε1ς Ρίσκα με Σύνεσn

κα1 αποστέλλοντα1 απευθείας στους αξ1ολογnτές- έχουν τn

βασ1ζόμενος σε Ταχείς αποφάσε1ς

-

μεγαλύτερn βαρύτnτα γ1α τn συνολ1κfι αξ1ολόγnσn κ01 κα

ρήφανος που ανnκε1ς σε αυτήν τnν ομάδα

που δρα με Φαντασία, Χαρά, Ψυχn κ01 Ωρψότnτα! »

Ec,o rV\ ob ,ϊ ί1ν\

1,.oor-2ooa

Ηiϊ1

-

τnν Αντ1προσωπεfα τnς Ευρωπαϊκnς Επηρο-

ρών πραγματοπο111θnκε n γ1ορτ11 γ1α τnν τελε-

πnς στnν Ελλάδα. Στο δ1αγων1σμό συμμετεf-

τn Βράβευσnς των ομάδων μαθnτών τnς Γ'

χαν ομάδες μαθnτών από

Γυμνασίου απ' όλn τnν Ελλάδα, που συμμετεί

ρας. Το Βραβείο γ1α τnν Καλύτερn Εργασία

χαν

ταν ένα ταξίδ1 στ1ς Βρυξέλλες, όπου

«ECOMOBILITY,
n

26

παραγωγn

τnς

ανάπτυξn τnς 01κονομfας τnς χώρας,

μέσω τnς ε1σροfις συναλλάγματος.

ρωσε τnν πρώτn θέσn στ1ς ναυτα

Ακολούθnσε

σφαλίσε1ς γ10 το

n ομ1λία

του γεν1κού δ1-

ευθυντ11 του συνεταφ1σμού κ.

Graham

χείων

2007,

παραγωγnς

τnς

Ένωσnς

Edmiston

κα1 ο χαφετ~σμός του κ.

Ασφαλ~στ~κών

Εταφε1ών Ελλάδος.

νακο1νώθnκε σε εκδnλωσn τnς Α1γαί-

Τζωάννου Ιωάννn, γεν. γραμματέα του

Π10 αναλυτ1κά

n AIGAION πρωταγω-

ον στο

υπουργείου

Ναυτ1λίας.

νίστnσε στ1ς πρωτασφαλίσε1ς κα1 ο-

ποίου το καταστατ1κό έχε~ nδn εγκρ1θεί

Πλήθος εφοπλ~στών, ασφαλε1ομεσ1-

ντασφαλίσε1ς πλοίων κα1 αστ~κnς ευ-

από τον περασμένο Οκτώβρ10.

τών καθώς κα1 αντ1πρόσωπο1 τnς πο-

θύνnς πλοίων, με μεγάλn ποσοστ10ία

λπ1κnς nγεσίας τίμπσαν με τnν παρου-

δ1αφορά από τnν αμέσως επόμενn α-

σία τους το σnμαντ1κό αυτό γεγονός.

νταγωνίστρ10 εταφεία.

Tnv

έ-

ναρξn τnς εκδnλωσnς σnματοδότnσε

n

ομ1λία του προέδρου του « Ελλnν1κού

Εμπορ1κfις

==

βάσε1 στο1-

σμού θαλάσσ10ς Αλλnλασφάλ~σnς, α-

Golf Club τnς Γλυφάδας, του ο-

,..,.,

πόλε1ς τnς χώ-

11-

n ν1κ11τρ1α

ΟΙΚΟΛΟΠΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ», του οποίου

ομάδα κα1 ο καθnγnτnς τnς θα έχουν τnν ευ

ING Ελλάδας είνα1

καφiα να ενnμερωθούν από τnν Ευρωπαϊκn

υποστnρ1κτnς. Με τnν πα

συνολ1κ11

Μ10 ομάδα

Στο Αμφ1θέατρο του υπουργείου Μεταφο-

πρόγραμμα

Η

AIGAION γ1α το 2007 έκλε1σε στα
35 .050.659,27 € παρουσ1άζοντας
44% αύξnσn από τn συνολ1κfι παρα
γωγή του 2006. Παράλλnλα κατοχύ

Πεφα1ά ως ναυτ1λ1ακό κέντρο κα1 τnν

Η iδpuσn του Ελλnν1κού Συνεταφ1-

Στα ίιψn η παραγωγιi
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Να α~σθάνεσα1 Υπε

τάταξn κάθε επ1χείρnσnς, καθώς τα δύο τρίτα τnς τελ1κfις

στο

Αλλnλα

του συνεταφ~σμού στnν ανάδε1ξn του

AIG

στα ερωτnματολόγ1α -τα οποία συμπλnρώνοντ01 ανώνυμα

θαλάσσ1ας

δn, που τόν1σε τn σnμαντ1κ11 συμβολn

Μαρία Πατακ1ούτn, δ1ευθύ

n AIG Greece. Ο δ10γων10μός Best
Greece, παρουσίασε με ξεχωρ1στό τρόπο το
Workplaces δ1οργανώνετα1 κάθε χρόνο στnν
εργασ1ακό περ1βάλλον τnς εταφείας: «Τ1 εί
www.aig-greece .gr
Ελλάδα αnό το Great Place to Work®
να1 γ10 εμάς στnν AIG Greece καλό εργασ1αlnstitute He11as κα1 n αξ10λόγnσn των ετα1κό περ1βάλλον. Το Άλφα κα1 το Ωμέγα!
Να
εστ1άζε1ς
στο αποτέλεσμα χωρίς να ξεχνάς ότ1 το
ρε1ών γίνετ01 σε συνεργασία με το ALBA Graduate
Business School. Η συμμετοχή γfνετα1 σε εθελοντ1κfι βάκλε1δi είνα1 ο Άνθρωπος - Να παρέχοντα1 ευκαφίες γ10
σn κα1 δ1καfωμα συμμετοχής έχουν όλες 01 εταφείες nou
προσωπ1κfι Βελτίωσn - Να ακούς Γέλ10 στους δ10δρόμους
απασχολούν περ~σσότερους αnό 50 εργαζόμενους, ανε- Να α10θάνεσα1 Δnμ1ουργ1κός - Να Εξυπnρετείς με κέφ1
ξαρτfιτως νομ1κού καθεστώτος. 01 εταφεiες που δ10κρίνοκα1 Ζωντάν1α - Να λεπουργείς με γνώμονα το Ήθος - Να
ντα~ στο δ1αγων1σμό, λαμβάνουν αυτόματα μέρος στον ευέχε1ς το θάρρος τnς γνώμnς σου - Να ν1ώθε1ς Ικανοποίρωπαϊκό δ1αγων10μό γ1α τnν ανάδε1ξn των 100 εn1χεφfιnσn με τnν εργασία σου κ01 τnν προσφορά στnν Κο1νωνία
σεων με το καλύτερο εργασ10κό περ1βάλλον στnν Eupώnn.
- Να είσα1 Λε1τουργ1κός - Το Μέλλον να σnμαίνε1 Niκn Αξfζε1 να σnμε1ωθεί πως 01 απαντfισε1ς των εργαζομένων
Να Ξεχωρίζε1ς - Να μοφάζεσα1 το ίδ10 όραμα - Να Παθ1ά-

ΙΝG .Αί)
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AIG

βαθμολογίας εξαρτώντ01 από τn γνώμn των

,..,.,

ρουσία εκπροσώπων τnς Ποληείας, των Επ1-

Επ1τροπ11 γ1α τον περ1βαλλοvτ~κό προσανατο

στnμον1κών Φορέων, τnς Τοπ1κnς Αυτοδ1οί

λ~σμό τnς, να περ1nγnθούν στο Ευρωπαϊκό

κnσnς, μαθnτών, καθnγnτών κα1 γονέων, έγ1-

Κο1νοβούλ10 κ01 να εn~σκεφθούν το Γραφείο

νε

n ανακοίνωσn των δέκα καλύτερων εργα
σ1ών κα1 n γνωστοποίnσn τnς ομάδας των ν1-

του En1τpόnou Περ1βάλλοντος κ. Δnμα.

κnτών που θα ταξ1δέψουν κα1 θα φ1λοξενn

καν σε ομάδες μαθnτών που είχαν τ~ς π10 δn

θούν γ1α μiα εβδομάδα στ~ς Βρυξέλλες, από

μ10υργ1κές προσεγγίσε1ς στ~ς nροτάσε1ς τους.

Τα βραβεία Δnμ1ουργ1κότnτας, απονεμnθn

'Ένωση Ασφαλιστικών
Εταιρειών Ελλάδος

Νομικό Συνέδριο νια τα τροχαία
παϊκών νομοθετ~κών ρυθμίσεων κα1

κα1 Ελλάδα ανέλυσαν τον τρόπο αντ1-

Συγκρ1τ~κό Δίκα10

νομολογ10κών τάσεων στο εξε1δ1κευ-

μετώπ~σnς ενός ε1κον1κού τροχαίου

Αποζnμ1ώσεων » ήταν το θέμα του νο

μένο αυτό πεδίο του δ1καίου προς τnν

ατυχnματος από τα δ1καστfιρ1α τnς

μ1κού συνεδρίου που δ1οργάνωσαν

κατεύθυνσn τnς επ10τnμον1κnς ενnμέ

χώρας τους , σε εφαρμογn τnς αντί

στn θεσσαλονίκn π Ένωσn Ασφαλ1-

ρωσnς κα1 τnς ανάπτυξnς δ10λόγου

στο1χnς εθν1κfις τους νομοθεσίας.

στ1κών Εταφε1ών Ελλάδος, ο Δ1κnγο

γ10 τnν προσέγγ1σn του υφ1στάμενου

Από μ10 συγκρ1τ1κτΊ επ1σκόπnσn τnς

ρ1κός Σύλλογος θεσσαλονίκnς κα1 το

νομοθετ1κού πλα1σίου τnς χώρας μας

νομοθεσίας κα1 των νομολογ1ών των

Γραφείο Δ1εθνούς Ασφάλ~σnς. Στόχος

προς τα αντίστο1χα δίκ01α. Στο συνέ

παραπάνω χωρών προέκυψε μ10 εντε

τnς nμερίδας αυτnς nταν

n συγκρπ1κ11

δρ10, εξε1δικευμένοι δ1κnγόρο1 από

λώς δ1αφορετ1κ11, τόσο νομοθετ1κfι ό

αξ10λόγnσn των δ1αφορετ1κών ευρω-

Ισπανία, Ολλανδία, Γερμανία, Τσεχία

σο κα1 νομολογ1ακ11, αντψετώπ1σn του

« Δ1εθν11 Τροχαία Ατυχnματα στnν

Κεντρ1κfι Ευρώπn

-
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American Life lnsurance Company
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Ασφαλιστική Εταιρεία
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Στη Λάρισα

Πάει και κρουαζιέρα

ι::::=

.......,

Member of American lnternational Group, lnc.

.,

οι επιτυχnμεvοι

Τρίμnνο δ1αγων1σμό υγείας κα1 γεν1κών ασφαλfσεων,

.......,

ο οποίος λι'ιγε1 στο τέλος Ιουλίου, δ1οργανώνε1 γ1α τους

..........

ασφαλ~στές τnς

:::Σ::

n 1nterasco Α.Ε.Γ.Α.

Το έπαθλο εfνα1 μfα

κρουαζ1έρα με πολυτελές κρουαζιερόπλοιο σε νnσιά τnς

c:::::ι

.......,

ΑνατολικιΊς Μεσογείου,

n onofa θα nραγματοποιnθεί στα

τέλn Αυγούστου. Με μεγάλn χαρά εν τω μεταξύ

lnterasco

θα παραδώσει ένα αυτοκfνnτο μάρκας

στnν εταφεfα

n onofa

«Vester Ασφαλιστ~κιΊ

n
Smart

Πρακτόρευσn Α.Ε.»,

το κέρδισε επάξια, επιτυγχάνοντας τον στόχο

που εfχε τεθεί στον ετιΊσ10 διαγωνισμό υγεfας

2007

τnς
/

εταφεfας. Το αuτοκίνnτο θα παραδοθεf σε εκπρόσωπο
τnς

Vester

Οι nωλιΊσεις βρέθnκαν στο επfκεντρο τnς σύσκεψnς των

στα μέσα του καλοκαιριού.

μελών του Κύκλου Επιτυχnμένων Ασφαλιστών τnς

AIG Life,

AL1CO

που πραγματοποιnθnκε πρόσφατα με μεγάλn επι

τυχfα στn Λάρισα και παραβρέθnκαν οι κορυφαίοι συνερ

γάτες τπς εταιρεfας από ολόκλnρn τnν Ελλάδα, μαζf με τ1ς

Account Officers Ασφαλιστικών Κινδύνων Περιοχών:
- Στερεάς Ελλάδας & Ιονίων Νήσων (έδρα: Αθήνα)
Κωδικός Θέσης: ΠΜΕΣ(ΣΤΕ)_Ο6_08

-

Αττικής (έδρα: Αθήνα)
Κωδικός Θέσης: ΠΜΕΣ(ΑΤΤ)_Ο6_08

Η Πειραιώς Μεσίτες Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών (με
διακριτικό τίτλο Πειραιώς Μεσίτες Ασφαλίσεων) ανήκει στον Όμιλο
επιχειρήσεων της Τράπεζας Πειραιώς και δραστηριοποιείται στο χώρο

οικογένειές τους. Στις εργασiες του συνεδρiοu συμμετεiχαν

ο κ. Α. Βασ1λεfοu,

Vice President American 1nternational
Group, Director and Executive Vice President - AL1CO, ο
κ. Σ. Ταγκόπουλος, γενικός δ1εuθuντιΊς τnς AL1CO A1G Life
Ελλάδος, ο κ. Δ. Μαζαράκnς,

Chief Sales & Marketing
Agency Director Ελλάδος,
εταιρεfας. 01 συμμετέχοντες

ο κ. Γ. Ζερβοuδάκnς,

της διαμεσολάβησης κάθε μορφής ασφαλιστικών συμβάσεων. Η εταιρία
ιδρύθηκε το 1993 και έχει ως πρωταρχικό σκοπό τόσο την κάλυψη των
ασφαλιστικών αναγκών των πελατών της Τράπεζας Πειραιώς , όσο και την
κάλυψη των αναγκών του Ομίλου.
Οι θέσεις θα αναφέρονται στην Διεύθυνση Πωλήσεων Μη Τιμολογημένων
Κινδύνων Δικτύου της εταιρίας και βασική αποστολή της θα είναι η
διαχείριση μεσαίων και μεγάλων ασφαλιστικών κινδύνων πελατών της
Τραπέζης Πειραιώς για την ευρύτερη περιοχή της Απικής και της Στερεάς
Ελλάδας & Ιονίων Νήσων, αντίστοιχα.

Officer,

ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ ΑΣ

οτικιΊ εξuπnρέτnσn των ασφαλισμένων. Ακόμn, στις ομιλίες

Απαραίτητα προσόντα:
• Προϋπηρεσία 3 ετών στον ασφαλιστικό κλάδο.

• Πολύ καλή γνώση ασφαλίσεων γενικών κλάδων.
• Έμφαση στην ανάπτυξη εργασιών και την επίτευξη
• Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας.
• Δυνατότητα μετακινήσεων.
• Καλή γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office).
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

κερδοφορίας .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους,
σημειώνοντας τον Κωδικό Θέσης ,

στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Εκπαίδευσης,
Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς, Αμερικής 4, Αθήνα 10564 ή με fax
στο 210-3288539 ή με email human-resources@piraeusbank.gr
Όλες οι υποψηφιότητες θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.

·---------------------~
ι Ο δαίμων του τυπογραφείου μετέτρεψε τη Διεύθυνση

ι

Πωλήσεων Ιωάννη Δόγιβαν σε Επιθεώρηση Ιωάννη
Δόγιβαν στη σελίδα

εiχαν τnν εuκαιρiα να καταθέσουν τις εμπειρfες τους κα1 να
ανταλλάξουν απόψεις με τους συναδέλφους τους σε θέ

ματα που έχουν να κάνουν με τnν αποτελεσματ~κιΊ κα1 ποι

τους,

Η Εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με βάση τα
προσόντα του/της υποψηφίου και προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης.

:

καθώς κα1 άλλα στελέχn τnς

132 τεύχος 112.

~---------------------·

01

κ.κ. Α. Βασ1λεfου κα1 Σ. Ταγκόπουλος αναφέρθn

ΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

καν στnν εξαιρετικιΊ πορεfα τnς εταιρεfας και στnν αναγνώ
ρ1σn που απολαμβάνει από τους ασφαλ1σμένους και τnν α

γορά, αλλά και στnν ανάγκn γ1α περαιτέρω αναβάθμισn του
επιπέδου υπnρεσιών, έτσι ώστε

n εταιρεfα να

ανταποκρfνε

ται πάντα με τον καλύτερο τρόπο στις πραγματικές ασφα

Ελεύθερων Επαγγελματιών

• Οχήματος & Οδηγού

& Επιχειρήσεων

• Οικογένειας

Διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων Οφειλών

• Εκμίσθωσης Ακινήτου

λιστικές ανάγκες των εκατοντάδων χ1λ1άδων ανθρώπων

• Σκάφους Αναψυχής - Skipper

Διεκδίκηση Αποζημιώσεων

nou τnν εμπιστεύονται. Ο Κύκλος των Εnιτυχnμένων Ασφα
λ~στών τnς AL1CO A1G Life αποτελεf μfα μακροχρόνια nα

• Διαχείρισης Πολυκατοικίας

Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια

ράδοσn για τnν εταιρεfα, εfναι επαγγελματiες υψηλού επι

• Ιατρών

Υπαλληλικές/Εργατικές

πέδου, στους onofouς

n εταφεία

Μισθωτικές Διαφορές

παρέχει όλες τ1ς δυνατό

τnτες γ1α σuνεχιΊ εκπαfδεuσn κα1 επ~μόρφωσn με στόχο τnν

περαιτέρω αναβάθμισn του επ1nέδοu των προσφερόμενων
unnρεσ1ών.

&

Α.Ε. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

D.A.S. • HELLAS

Εταιρία του Ασφαλιστικού Ομίλου
Κεντρικό Γραφεία: Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 44,

117 42

ΑΘΗΝΑ •ΤΗΛ. : 210

ERGO

9001300 • FAX: 210 9215 134 • e-mail:dasathen@hol.gr • www.das.gr

112 iNAi!
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ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
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Δημοφιλής προορισμός
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Με 1δ1αfτερn επηυχfα πραγματοπο1nθnκε στο υπερσύγχρονο συνεδρ1ακό
κέντρο

10 λεπτά

από το Πόρτο Χέλ1.

Το ξενοδοχεiο

σο τnς Κρnτnς,

5 αστέρων.

AKS Porto Heli, 4 α

Στο πλαfσιο του δ1nμερου συνεδρί

Porto Heli Conference Centre

στέρων, το οποiο τα τελευταfα χρόνω

ου, που έλαβε χώρα στους υψηλών

το 5ο πανελλnνιο συνέδρ10 θαλασ

εiνα11δ1αfτερα δnμοφ1λnς προορ1σμός

προδιαγραφών συνεδριακούς χώρους

σαιμfας, δυναμ1κότnτας

δ1οργάνωσnς

του

350

συνέ

δρων.

εταιρε1ών, παραμένε1 ανο1κτό

Porto Heli Conference Centre, ο
λοκλnρώθnκε n εκλογn προέδρου και

σε επ1σκέπτες καθ' όλn τn δ1άρκε1α του

διοικnτικού συμβουλfου του Συνδέ

έτους.

σμου θαλασσαιμiας, ενώ δόθnκε κα1

centive

Το ξενοδοχεfο

AKS Porto Heli

τnς

ξενοδοχε1ακnς αλυσfδας
φ1λοξένnσε

15

λ1ς

AKS Hotels
περ1σσότερους από 300

κα1

in-

n

AKS Hotels δ1αθέτε1 ακόμn τρiα
AKS Hinitsa Bay Hotel,

ευκαιρfα στους παρευρισκόμενους να

σύνεδρους από ολόκλnρn τnν ελλnν1-

ξενοδοχεiα, το

ακούσουν δ1ακεκριμένους ομ1λnτές

κn επ1κράτε1α,

συζnτώντας μαζf τους ενδ1αφέροντα

νατότnτα να απολαύσουν τ1ς ομορφ1ές

4 αστέρων, στnν περιοχn τnς Αργολf
δας, το AKS Minoa Palace, 4 αστέ-

τnς περ1οχnς αλλά κα1 να επ~σκεφθούν

ρων, στnν Αμνισσό τnς Κρnτnς και το

ταυτόχρονα τn μαγευτικn ατμόσφαιρα

το vnσf των Σπετσών, που απέχε1 μό-

AKS Annabe11e Vi11age

01

οποiο1 εiχαν τn δυ

Η

συνεδρίων

στn Χερσόνn-

θέματα και απόψεις, απολαμβάνοντας

του κόλπου του Πόρτο Χελfου.

χρόνια
μαζί σας ...

. .. με

,

συνεπεια

και συνέχεια!

Η ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

ΑΣΦΑ-Λ ΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΜΕΤΡΑΙ

Ο'

Η ''AIGAION ΑΣΦΑΛΙΠΙΚΗ" παρέχει ολοκληρωμένα και ευέλικτα ασφαλιστικό προγράμματα για ιδιωτικά ή επαγγελματικό
σκάφη αναψυχής και Mega Yachts, με έγκαιρη έκδοση προσφορών και aσφaλιστηρfων συμβολαίων, ταχύτατη αποπληρωμή
ζημιών και ανταγωνιστικό ασφάλιστρα.

Τα προγράμματα της "AIGAION ΑΣΦΑΛΙΠΙΚΗ" περιλαμβάνουν καλύψεις για ίδιες ζημιές σε σκάφος και μηχανή από κάθε

Lebenlnternational

εξασφάλιση

WV Leben lnternational

κίνδυνο, ασφάλιση πληρώματος και ενυπόθηκου ενδιαφέροντος, αστική ευθύνη έναντι τρίτων και νομική προστασία.
Γνωρίστε τώρα τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει η πρώτη εταιρία στις ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής!

Ανώνυμn Εταιρία Ασφαλειών Ζωnς

Λεωφ . Συγγρού

138. 176 71 Καλλιθέα, Aθriva
1: 210 922 35 64, Fax: 210 922 35 65
e-mail: info@vdv.gr, www.leben.gr
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ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ:
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210 9119 830
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Δίνει Ασφα-λύσεις!

□ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ
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Με ανοδ1κούς ρυθμούς συνεχiστnκε

n πορεiα τnς παρα

μενnς κερδοφορfας lΊταν κα1

νο10 ΑΕΓΑ στο πρώτο τρiμnνο του τρέχοντος έτους. Τα κα

κεφαλαfων, τα

θαρά εγγεγραμμένα ασφάλ1στρα τnς εταιρεiας ανlΊλθαν σε

~

57,6

::ι::::
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εκατ. ευρώ έναντι

35,83

εκατ. ευρώ τnς αντiστοιχnς

nερσινlΊς περιόδου, σnμειώνοντας ποσοστιαiα αύξnσn κα

τά

60,76%.
Εnισnμαiνεται, ότι σε ιδιαiτερα υψnλότερο βαθμό κυμάν

θnκε

n κερδοφορiα

τnς εταιρεiας σε ενοποιnμένο επfnεδο.

Ειδικότερα, τα κέρδn ανlΊλθαν σε

5,67 εκατ.

χ1λ . ευρώ σε σχέσn με το πρώτο τρfμnνο του

ζοντας αύξnσn ύψους

ευρώ έναντι

86
2007, εμφανi

Υπογραμμfζεται, ότι το ενεργnτικό τnς εταιρεfας ανέρχε

ται σε

692,4

εκατ. ευρώ και οι ασφαλιστικές προβλέψεις

(αποθέματα) σε

423,3

εκατ. ευρώ έναντ1

396,5

εκατ. ευ-

ρώ του αντfστο1χου περσ1νού δ1αστ1Ίματος.

αυξnμένπς παραγωγlΊς , π ραγδαfα αύξnσn των κερδών α-

ποδfδεται και στn συμπiεσn των δ101κπτ1κών εξόδων, τα

o-

σχύος κα1 πιστολnπτ1κ1Ίς 1κανότnτας του oiκou

01

Fitch.

Επ1-

ασφαλιστ1κές εταιρεfες του Ομf-

λου Ασπfς διαθέτουν στnν Ελλάδα
νότnτα).

Τέλος,

n

παραγωγlΊ ασφαλiστρων τnς Ασπiς Πρόνο1α

νεται να φτάσει τα

300

εκατ. ευρώ το

Καταξιωμένα στελέχn τnς πα

κ . Κλέαρχος Πεφάνιος στον

onofo
«Silver» και οι

αποδόθnκε ο τfτλος

μεταξύ των οποiων οι

Supervisors

κ.κ . ΧρlΊστος Γαλnρόποuλος, Λου

τnς

κ.κ. Κλ. Πε

κάς Καρανiκnς και Αντώνnς Φου
καράκnς, στους οποiους αποδό

οι

Καλαμπάκας, Μ. Μανfδου, Γ. Κου

«Bronze». Τα βρα 
βεfα τnς GAMA απονέμονται κάθε
χρόνο στους κορυφαiους managers τnς παγκόσμιας ασφαλιστι 

θnκε ο τfτλος

μπιάς, Α. Μαλισιόβα και Κ. Τζοάν 

κlΊς αγοράς, οι οποfοι πετυχαiνουν

κ.κ . Χρ. Γαλn

ρόπουλος και Λ. Καρανfκnς, οι

Unit Managers

Α. Πεφανfοu, θ.

νου, καθώς επfσnς και ο κ. Γ. Μπρά

γοράς, στο

βος , γενικός διεuθuντlΊς τnς εταιρεiας

τnν εuκαιρiα να εμπλουτiσουν τις γνώ

συμμετεiχαν

2008,

στο

συνέδρ10

onofo

οι σύνεδροι έχουν

Έτσ1 , στnν κατnγορiα
γνωρfζονται οι

λα , βραβεύτnκαν για πρ ώτn φορά στnν

σοδnμάτων

κατnγορiα

Francisco

και εiχε τiτλο

Gateway to the Future»,

«Si1ver» ανα 
managers με ύψος ει 

από

προμlΊθειες

«Leadership:

Award » βάσει

των εισοδnμάτων τους

αποτελεi κο

από προμlΊθειες νέων εργασιών όλων

ύψος εισοδnμάτων από προμlΊθειες α

των συνεργατών τους για το

πό

ρυφαiο γεγονός τnς ασφαλιστικlΊς α-

«1nternationa1 Management

2007, ο

επιλέγετε ανάμεσα από πολλές προσφορές για αυτοκίνητα
που έχουν υποστεί τροχαία ατυχήματα ή μ εταχειρισμένα

που

Έτσι

ανακαλύπτετε και

ζητάτε.

Με

τη

νέα

διαχείρισης

αυτοκινήτων υπολειμματικής αξίας

AUTOonline βρίσκετε
που θέλετε. 24 ώρες το

απλά και γρήγορα το αυτοκίνητο
εικοσιτετράωρο.

Άμ εση

365

ημέρες το χρόνο.

π ρόσβαση

σε

μ εγάλη

προσφορά

αυτοκινήτων

στην

Ελλάδα

και στην Ευρώπη. Εξαιρετική εξυπηρέτηση για τους πελάτες σας και

τον τραπεζικό σας λογαριασμό . Εξασφαλίστε κερδοφόρες ευκαιρίες
αγοράς.

$300.000 έως $599.999.
Α ρκεί ένα τηλεφών ημ α. Ενη μ έρωση κα ι δήλωση :

AUTOonli ne Va lue Eχperts Hell as Ltd.
137 · Τ.Κ . 171 21 · Α θήνα,

Λεωφ . Συγγρού
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αγοράζετε ακριβώς

πλατφόρμα

από

$600.000 έως $1.999.999 και στnν
κατnγορiα «Bronze» οι managers με

San

Γίνεται; Κάθεστε στο γραφείο σας και πατώντας ένα κουμπί

αυτό

λες τις τελευταiες εξελiξεις . Παράλλn

δρ10 , που φέτος διεξlΊχθn στο

Η νέα πηγή αγορών για εμπόρους αυτοκινήτων.

σμό προϋποθέσεις βράβεuσnς.

που δ1οργανώνε1 κάθε χρόνο ο
σuνέ

AUTOonline.

αυτοκίνητα.

σε1ς τους και να ενnμερωθούν γ1α ό

GAMA. Το

Παραμυθένια χώρα

τις προκαθορισμένες από τον οργανι 

LAMP

διεθνlΊς οργανισμός

\.

CAMA

γκόσμιας ασφαλιστικlΊς αγοράς,

φάνιος και Α. Φοuκαράκnς,

\
\.

2008.

lnternational Οι κορυφαίοι βραβεύθηκαν από την
Life Γιο καλύτερη zωί\

Agency Managers

\.

rating (π1στολnπτικlΊ 1κα-

τn φορά) επi των ασφαλfστρων, έναντι

1nternationa1 Life

/

ες του Ομfλου κατέχουν βαθμολογfα χρnματοοικονομικlΊς 1-

ΑΕΓΑ, σύμφωνα με τις προβλέψεις τnς διοfκnσnς, αναμέ-

ιδfου

Ι Ι

\ \

\.

μειώνεται ότι πλέον όλες οι εν Ελλάδι ασφαλιστικές εταιρεf

nofa περ1ορfστnκαν στο 9%(μονοψ1Ίφ10 ποσοστό για πρώ-

13,21 % του

\.

\.

\.

Η συγκεκριμένn πρωτοβουλfα εντάσσεται στο γενικότερο

σχεδιασμό αναδιοργάνωσnς του Ομfλου και τnς υιοθέτnσnς

σnμαfνετα1 δε ότ1 μόνο

Κορuφαfα στελέχn τnς εταιρεfας τονfζουν ότ1 πέραν τnς

The Value Experts

έφθασαν τα

των υψπλότερων διεθνών προδιαγραφών λειτουργfας. Σn

6.500%!

online

n σnμαντικlΊ αύξnσn των fδιων

68,35 εκατ. ευρώ έναντι
19 ,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρfμnνο του 2007, παρουσ1άζο
ντας ποσοστ1αfα άνοδο 245%!
Υπενθυμfζεται ότ1 n Ασπfς Πρόνο1α ΑΕΓΑ έλαβε βαθμό α
ξ1ολόγnσnς πιστολnπτ~κlΊς ικανότnτας 8+ και σταθερlΊ προσ 
δοκfα (stable outlook) από τον οiκο Fitch. Αντiστοιχο βαθ
μό έλαβε και n Ασπfς Πρόνοια ΑΕΑΖ.. (Κλάδος Ζnμιών).
onofa

Α υτο

~

διαστlΊματος πέρυσι. Αποτέλεσμα τnς παραπάνω αναφερό

γωγlΊς ασφαλiστρων κα1 τnς κερδοφορiας τnς Ασπiς Πρό

..........
..........

r:::::-

300 εκατ. ευρώ η παραγωγή ασφαλίστρων

Τηλ.:

2ος όροφος

(+30) 210 9311804 • www.autoonline.com.gr
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Στην πρώτη γραμμή οι ομαδικές ασφαλίσεις
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1δ1αlτερα εnηυχnμένn χρον1ά γ1α τη γεν1κrΊ δ1εύθuνσn ομα

ι::::::::
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δ1κών ασφαλfσεων κα1

ι--..ι

τα

φωμα τn μοναδ1κή αnόδοσn των ομαδικών σuνταξ1οδο11κών

Corporate Business της 1nteramerican

τnς προγραμμάτων για το

rΊταν το

'-+-1
ι--..ι

::::ι::=

2007, με τα εγγεγραμμένα ασφάλ1στρα να αγγlζοuν
38.111.000 ευρώ(+ 36%), ενώ n νέα nαραγωγrΊ έφτασε τα
5.511.000 ευρώ (+53%), με 150 νέους εταιρ1κούς πελάτες
κα1 17 .000 νέους ασφαλ1σμένοuς. Η 1nteramerican κα1 εφέ

c:::::ι

τος σuνεχlζε1 τnν ανοδ1κή της nορεiα με στόχο την nεραηέρω

'-+-1

βελτlωσn της θέσnς τnς στην ασφαλ1στ1κrΊ αγορά. Σε αυτή την

rΊταν

5,51 %!

Παράλλnλα, στοχεύοντας μόνο σε κερδοφόρο ανάnτuξn
μέσα από ένα συνεχώς αυξανόμενο και uγ1ές χαρτοφυλάκιο,
διεuρύνε1 συνεχώς τnν γκάμα των προϊόντων τnς παρέχοντας

νέα δυναμικά προγράμματα:

• Ασφάλ1σnς

ανθρωniνοu δuναμ1κού επιχειρήσεων μικρού

και μεσαiοu μεγέθους

κατεύθuνσn φαiνετα1 πως έχει σύμμαχο τ~ς συνθήκες nou δια

• Credit 1nsurance για εξειδικευμένες επιχειρήσεις

μορφώνονται στnν αγορά με άξονα το ολοένα κα1 αυξανόμε

• Εταιρ1κών

κ1νδύνων

unοστnρlζονται από έμπειρα και

nou

νο σuνταξιοδοτ1κό nρόβλnμα. Στις νέες αυτές προκλήσεις έ

εξε1δικευμένα στελέχn της καθώς και από το Δiκτuο Συνεργα

χει να nαραθέσε1 nλnθώρα θετικών στοιχεlων, με αnοκορύ-

τών της

•

Στα

3

1nteramerican.

ΑΤΕΑσa,αλιστικfι 8

ΕΤΑ/Ρlλ

εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδn έξ1

ΟΜ/λΟΥ

ΑΤΕΒΑΝΚ

κrJYr'A ιJ'dlJ', /,rt Kt ΑΥ ~@ι

Οδεύει προς

Ευρωστία νια τον ·Όμιλο

λ ση

«Πλώρn» γ1α τn δ1άθεσn ποσοστού τnς ΑΤΕ Ασφαλ1στ1κής έ

επιχειρήσεων του ομiλου 1ντερσαλόν1κα για τn

βαλε ο πρόεδρος του ομiλοu τnς

χρήσn του έτους

από το βήμα τnς γεν1κής σuνέλεuσnς των μετόχων. Όπως χαρα

ρfα

τnν

με nρώτn στnν κερδοφο

2007,

1ντερσαλόνικα

2.070.135, 70

Γεν1κών

Κλάδων

με

ευρώ καθαρά κέρδn, δεύτερn τnν

1ντερσαλόνικα Ζωής με

625.813,42

ευρώ καθαρά

ATEbank,

ΔnμrΊτρnς Μnλ1άκος,

κτnρ1στ1κά τονiζετα1 κα1 σε ανακοiνωσn τnς εταιρεfας,

ντες κανόνες τnς Βασιλεiας

01

1σχύο

11 γ10 τον υnολογ1σμό του δεlκτn κε

φαλα10κής επάρκειας μfας τράπεζας, επ1βάλλοuν τnν αφαiρεσn

κέρδn και τρfτn σε κερδοφορiα τnν 1ντερσαλόνικα

από τα εποπτ1κά fδια κεφάλα1ά τnς, των κεφαλαfων εκεfνων που

Τεχνική με

n τράπεζα

103.751,68

ευρώ. Μ1κρότερα κέρδn

σnμεlωσαν οι άλλες τρεις επ1χειρrΊσε1ς του ομiλου.

έχε1 τοnοθετήσε1 σε ασφαλ1στ1κές εταιρείες.

Επfσnς σnμε1ώνετα1 ότ1 λαμβάνοντας unόψn αυτά τα δεδομέ

01 αντlστο1χες προβλέψε1ς γ1α το τρέχον έτος
2008, που ήδn uλοπο1ούντα1, ανεβάζουν τn σuνο
λ1κrΊ κερδοφορlα του ομfλοu στα 3, 7 εκατ. ευρώ με

να,

nρώτn σε nροβλέψε1ς κερδοφορfας τnν Ασφαλιστ1-

Τράπεζας στnν ΑΤΕ Ασφαλιστ1κή, με τρόπο ώστε να δ1ασφαλ1-

κή Εταιρεfα Γεν1κών Κλάδων με

στεf μακροπρόθεσμα, με αντ1κειμενικές και δ1αφανεfς δ1αδ1κα

δεύτερn τnν Εταιρεiα Ζωής με

σiες,

τρiτn τnν Τεχν1κή με

0,2

2,6 εκατ. ευρώ,
0,8 εκατ. ευρώ κα1

εκατ. ευρώ. Αντfστο1χα

n διοlκnσn

του ομfλοu τnς

ATEbank

βρiσκετα1 στn φάσn ο

ρ1στ1κοnοfnσnς σuμφωνfας με εταφεfα συμβούλων, που θα δ1ε

ρεuνήσε1 τn δυνατότnτα μεiωσnς του ποσοστού συμμετοχής τnς

01

n αναnτuξ1ακή

nορεiα τnς εταιρεfας .

ανακο1νώσε1ς Μπλ1άκοu προκάλεσαν τnν αντfδρασn των

κέρδn προβλέποντα1 κ01 γ1α τ1ς άλλες τρε1ς εταιρεf

εργαζομένων, που κάνουν λόγο γ1α οργανωμένο σχέδιο παρά

ες .

δοσnς τπς εταιρεfας στον 1διωτικό τομέα, προκειμένου να uλο

Στ1ς δραστnρ1ότnτές του ο όμ1λος 1ντερσαλόν1κα

έχε1 nροσθέσε1 άλλες δύο εταιρεfες εσωτερ1κού (α

πο1nθούν κυβερνnτ1κές επ1λογές.

Κέρδn έγραψε εν τω μεταξύ, το πρώτο τρfμπνο του τρέχο

γροτουρ1σμού κα1 καλλ1εργε1ών αρωματ1κών φυ

ντος έτους,

τών) κα1 δύο εταιρεfες εξωτερ1κού (τεχν1κής κα1 ο

2008

δ1κής βοήθε1ας), των οnοiων τα αποτελέσματα, ως

λfστρων,

συγγενών επ1χειρήσεων, θα εμφανlζοντα1 χωρ1στά

κα1 μετά τnν nρώτn υnερδωδεκάμπνn χρήσn τους.
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2007, nou

n ΑΤΕ

Ασφαλ1στ1κή. Συγκεκριμένα, το Α' τρfμnνο

n onofa

3,6

3,3% στnν nαραγωγrΊ ασφα
53,6 εκατ. ευρώ.
φόρων ανήλθαν σε 2,5 εκατ. ευρώ έ

ανήλθε στα

Τα καθαρά κέρδn προ

ναντ1

Γ. ΚΥΡΛΑΚΗΣ Α.Ε.Α.Π.

σnμε1ώθnκε αύξnσn κατά

The Flrst lnsurance Agency

εκατ. ευρώ τnν αντfστο1χn περσ1νή nερfοδο.

ΧΡΟΝΙΑ

• Πειραιάς: ΚαραΤσκοu 117, 185 35, (3ος όροφος), Τnλ.: 210 4223000, Fax: 210 4222888,
• Νrκαια: Π. Ράλλn 469, 184 51, Τnλ: 210 4252988- 89,210 4207368, Fax:
• Ηράκλειο Κρήτης: Ζωγράφου 7, 712 01, Τnλ: 2810 341655, Fax:
• Αrγινα: Φανερωμένnς 11, Τnλ. - Fax:

210 4229544
210 4204681
2810 244372
22970 29102

ΝΑΤιΟ

ΆL

Κλίμα ευφορίας

ΒΑΝΚ

Of GREECE
Σε

423 εκατ.

ευρώ διαμορφώθnκαν

τα καθαρά κέρδn του ομίλου τnς Εθν1κrΊς Τράπεζας το πρώτο
τρiμnνο του

2008,

σnμειώνοντας αύξnσn κατά

25%

σε σχέσn

κα1 δ1κα1ώματα με1οψnφfας τnς ATEbank έναντ174,6 εκατ.

χαρτοφυλάκ10 δανεfων προς τα νο1κοκuρ1ά συνεχiζε1 να

ευρώ τnν αντiστο1χn περfοδο του

αuξάνετα1 με ρυθμούς υψnλότερους τnς αγοράς φτάνο

στn συνολ1κn κερδοφορiα του ομiλου. Το καθαρό εππο

12%

γ1α το πρώτο τρiμnνο του

ξnμένο κατά

2008, αυξnμένn κατά 5 ποσοστ1αiες μονάδες σε σχέσn με πέ
ρυσ1. 01 επ1δόσε1ς αυτές του ομiλου εiνα1 αποτέλεσμα τnς ανά

περfοδο του

21 % σε
2007.

σχέσn με

708

855

εκατ. ευρώ, αυ

εκατ. ευρώ στnν αντiστο1χn

Παρά τnν όξυνσn του ανταγων1σμού στnν άντλnσn κεφαλαf

πτυξnς των τραπεζ1κών εργασ1ών τόσο στπν εγχώρ1α αγορά ό

ων κα1 τn συνεπακόλουθn αύξnσn του κόστους χρnματος, το

σο κα1 στ1ς αγορές τnς Τουρκiας κα1 τnς Νοτ1οανατολ1κnς Ευ

καθαρό επποκ10κό περ1θώρ10 του ομiλου το πρώτο τρiμnνο του

ρώπnς. Ε1δ1κότερα, αύξnσn κατά

2008

2007

σnμεiωσαν τα καθαρά κέρδn από ης δραστn

ρ1ότnτες στnν Ελλάδα κα1 ανnλθαν σε
σφορά τnς

Finansbank

255 εκατ.

ευρώ. Η συνε1-

στnν κερδοφορiα του ομiλου, εξαφου

μένπς τnς φορολογ1κnς περαiωσπς, ανnλθε σε

129 εκατ. ευρώ
(+40% έναντ1 του Α' τρψnνου 2007), ποσό που αντ1στο1χεi στο
30% τnς συνολ1κnς κερδοφορiας του ομiλου.
Εντυπωσ1ακn αύξnσn κατά

72%

σnμεfωσαν τα καθαρά κέρδn

κατ. ευρώ, ενώ κα1 τα υπόλο1πα των π1στωηκών καρτών

ρώπn, τα

κεφαλαiων δ1αμορφώθnκε

μnνο του

εκατ. ευρώ ανrΊλθαν στο πρώτο τρiμnνο του

αυξrΊθnκαν

κ1ακό αποτέλεσμα του ομiλου ανnλθε σε

σχέσn με το πρώτο τρi

30,3

Υποχώρησαν τα κέρδη

ΕΛΛΑΔΟΣ

τρέχοντος έτους τα ενοπο1nμένα κέρδn μετά από φόρους

nou δραστnρ1οnο1ούνται στn ΝοηοανατολικrΊ Ευοποία ανrΊλθαν στα 50 εκατ. ευρώ συνε1σφέροντας

Η αποδοτ1κότnτα των 1δiων

8% σε

Σε

ΤΡΑΠΕΖΑ

των μονάδων

με τnν αντiστο1χn περίοδο του

2007.
σε 28%

ΑΓΡΟΤΙΚΗ

παρέμε1νε στα επiπεδα του τέταρτου τρψflνου

ανnλθε σε

4,31 % έναντ1 4, 19% το

πρώτο τρfμnνο

2007 κα1
του 2007.

Το συνολ1κό ύψος χορnγnσεων του ομiλου ανnλθε στο τέλος

του πρώτου τρfμnνου

2008

σε

57,1

δ~σ. ευρώ έναντ1

45,7

δ1σ.

ευρώ στο τέλος του πρώτου τρψnνου
αύξnσn

25%.

Στο πρώτο τρiμnνο

2007, παρουσ1άζοντας
01 νέες χορnγnσε1ς δ1πλασ1ά

στnκαν σε σχέσn με τ1ς αντiστο1χες νέες χορnγnσε1ς του πρώ

του τρψflνου

2007

αι attica ban k

του τρψrΊνου

επnρεάστnκε τόσο από τnν τρέχουσα

2008

ντας το ύψος των

341,4

εκατ. ευρώ. Το

6,5 δ~σ. ευρώ έναντ1 5, 1 δ~σ. ευρώ στο
2007 (αύξnσn 28,7%). Ο συνολ1κός

τέλος Μαρτfου του

αρνnηκrΊ σuγκυρiα σης αγορές χρrΊματος κα1 κεφαλαfου

δεfκτnς των μn εξυπnρετουμένων δανεfων σuνέχ1σε γ1α έ

όσο κα1 από μn επαναλαμβανόμενα έσοδα που εfχαν

να ακόμn τρfμnνο τnν καθοδ1κrΊ πορεfα του, δ1αμορφού

πραγματοπο1nθεf κατά το αντfστο1χο τρiμnνο του

μενος σε

2007.

Το συνολ1κό χαρτοφυλάκ10 δανεfων, μετά ης προβλέ
ψε1ς κα1 ης δ1αγραφές ύψους

7,8%

έναντ1

10,3% τον

Μάρηο

2007 .
Όπως αναφέρετα1 σε σχετ1κrΊ ανακοfνωσn, n σuνεχ1ζό
μενn αύξnσn των καταθέσεων κατά 3,2% σε σχέσn με τnν

455 εκατ. ευρώ ανrΊλθε σε
15,9 δ~σ. ευρώ, αυξnμένο κατά 12,7% (χωρfς ης δ1αγρα
φές 15,7%) έναντ1 τnς 31 Μαρτfου 2007. Τα uπόλο1πα στο

τρέπε1 τn δ1ατrΊρnσn του δεfκτn δανεiων προς καταθέσε1ς

χαρτοφυλάκ10

στο επfnεδο του

(31.3.2008)

των

στεγαστ1κών

δανεiων

δ1αμορφούμενα σε

5,3

25,4%,

που ξεπερνούν τα

84,2%.

20

δ~σ. ευρώ, επ1-

Ο χαμnλός λόγος των δανεfων

προς καταθέσε1ς, σε συνδυασμό με το σχετ1κά χαμnλό κό
στος άντλnσnς καταθέσεων, αποτελούν ένα σnμαντ1κό α

δ~σ. ευρώ.

Τα καταναλωηκά δάνε1α αυξrΊθnκαν

31.3.2007,

δ1ατnρούν

σταθερό ετrΊσ10 ρυθμό αύξnσnς κατά

31 n Μαρτfου 2007,

51,3%

με τα υπόλο1πα να ανέρχοντα1 στα

έναντ1 τnς

884,4

ε-

νταγων1σηκό πλεονέκτnμα σε συνθrΊκες έλλε1ψnς ρεu
στότnτας, όπως αναφέρε1

n τράπεζα.

τόσο στnν Ελλάδα όσο κα1 στnν Τουρκiα.

ASPIS

ΒΑΝΚ

MARFIN POPULAR
Μεiωσn

Με ζημίες

Σημαντική αύξηση μεyεβώv

τα1 σε ανακοiνωσn τnς τράπεζας,

2007. Όπως αναφέρε
n κερδοφορfα του πρώ

κα1 ανrΊλθαν σε

32,2%

2007

13%

Μείωση κερδών

ΒΑΝΚ

σε σχέσn με το πρώτο τρiμnνο του

2007

κα1 αύξnσn

30%

σε σχέσn με το τέταρτο τρiμnνο του

παρουσiασαν στο πρώτο τρiμnνο του τρέχοντος έτους τα ενοπο1nμένα καθαρά κέρδn μετά από φόρους

και δ1κα1ώματα με1οψnφiας τnς

1δ1αiτερα θεηκn nταν

κεφαλαiων από τις δ1εθνεiς αγο

Marfin Popu1ar Bank κα1 έφτασαν τα 104,4 εκατ. ευρώ.
9% ετnσiως σε 281,6 εκατ. ευρώ, τα έσοδα από δ1κα1ώματα κα1 προ
μnθε1ες αυξrΊθnκαν 18% ετnσfως σε 74, 1 εκατ. ευρώ, 01 χορnγrΊσε1ς σnμεiωσαν αύξnσn 44% ετnσiως κα1 α
νnλθαν σε 19,7 δ~σ. ευρώ κα1 01 καταθέσε1ς αυξrΊθnκαν 28% ετnσfως σε 21,9 δ~σ. ευρώ.
Σχολ1άζοντας τα αποτελέσματα ο δ1ευθύνων σύμβουλος τπς Marfin Popu1ar Bank, Ευθύμ1ος Μπουλούτας, σε
δrΊλωσrΊ του αναφέρε1 ότ1 ο όμ1λος τπς Marfin Popu1ar Bank συνεχiζε1 τn δυναμ1κrΊ του ανάπτυξn στο πρώτο τρf
μnνο του 2008, εφαρμόζοντας το εn1χειρnσ10κό σχέδ10 κα1 πετυχαiνοντας τπν στρατπγ1κrΊ του, n οποία επ1τρέπε1

ρές, καθώς επiσnς και στο κόστος οργανωηκnς αναδ1άρ

σnμαντ1κn αύξnσn χορnγrΊσεων κα1 καταθέσεων, περαπέρω δ1εύρυνσn τπς γεωγραφικrΊς επέκτασnς με έμφασn τα

θρωσnς τnς τράπεζας, προκεψένου να υλοποιnθεi ο στρα

επ1χειρnμαηκά δάνε1α κα1 ης μ1κρομεσαfες επ1χειρrΊσε1ς, κα1 ανάπτυξn του δ1κτύου κα1 των υποδομών. Ο κ. Μπου

τnγ1κός τnς σχεδ1ασμός.

λούτας αναφέρε1 όη όλα αυτά εfχαν ως αποτέλεσμα τπ σnμαντ1κrΊ αύξnσn των μερ1δiων στ1ς δύο βασικές αγορές

Ζnμiες

2,2

εκατ. ευρώ, μετά από φόρους κα1 δ1κα1ώματα

n εξέλ1ξn των αποτελεσμάτων, τόσο σε α
τομ1κn όσο κα1 σε ενοποιnμένn βάσn, τnς Attica Bank το α' τρi
μnνο του 2008, σε σύγκρ~σn με το αντiστο1χο τρiμnνο του 2007,

με10ψnφfας, σnμεiωσε στο πρώτο τρiμπνο

με υπερδ1πλασ1ασμό των αποτελεσμάτων, δεδομένου όη σε ενο

του περ1θωρiου επποκfου, δεδομένnς τnς αύξnσnς του κό

ποιnμένn βάσn τα κέρδn προ φόρων αυξnθnκαν κατά
κα1 κατά
θαν στα

106, 7%

111,3% μετά φόρων. Τα μετά από φόρους κέρδn ανnλ
8,63 εκατ. ευρώ ένανη 4,086 εκατ. ευρώ στο πρώτο

τρiμnνο του προnγούμενου έτους, σnμε1ώνοντας αύξnσn κατά

111,3%,

ενώ προ φόρων τα κέρδn εν~σχύθnκαν κατά

κ01 έφθασαν τα

10,92

εκατ . ευρώ από

5,23

106, 7%

εκατ. ευρώ. Η τρά

n Aspis Bank κα1

σύμφωνα με ανακοfνωσn αποδiδετα1 κυρiως στn συμπiεσn

στους καταθέσεων κα1 του κόστους εξυπnρέτnσnς των αντ

λnθέντων

Tier 1κα1 Tier 11

Πάντως, όπως προστiθετα1 στnν ανακοiνωσn,

n apvnnκfl

πεζα έχε1 δρομολογnσε1 ητλοποfnσn στεγαστ1κών δανεfων γ1α τnν

auτfl σuγκuρiα δεν πρόκεηα1 να ανακόψε1 το αναπτυξ1ακό

άντλnσn κεφαλαiων από τnν ΕΚΤ.

πρόγραμμα το

Σε ποσοστό

12%

δα από τόκους, στα

2,36

120

6,9%

25,26 εκατ.

καθα

ζας εκτός Ελλάδος, κα1 συγκεκρψένα στn Σόφ1α τnς Βουλ

εκατ. ευρώ, ενώ υποχώρn

γαρiας, βρfσκοντα1 σε προχωρnμένο στάδ10, ενώ συνεχfζε

ευρώ, κα1 κατά

10,1

18,7% τα

τ01

-Ελλάδα κα1 Κύπρο- κ01 θεηκά οικονομ1κά αποτελέσματα, παρά το αρνnηκό δ1εθνές 01κονομ1κό περ1βάλλον.

01 δ1αδ1κα

σiες γ1α τn λε1τουργiα του πρώτου καταστnματος τnς Τράπε

τα έσοδα από χρnματοο1κονομ1κές πράξε1ς, στα

εκατ. ευρώ.

Συγκεκρψένα,

flτav αυξnμένα στο τρfμnνο τα καθαρά έσο

ρά έσοδα από προμnθε1ες, στα
σαν κατά

onoio υλοπο1εiτα1.

Το σύνολο των εσόδων αυξrΊθnκε κατά

n στροφrΊ τnς στρατnγ1κrΊς ανάπτuξnς τnς Τράπεζας προς

τ1ς μ1κρομεσαiες επ1χειρrΊσεις και τnν καταναλωτ1κrΊ πfστn.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΤΑ Ι ΡΕΙΑ

europ

assistance

ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Europ Assistance Ελλάδος
Πειραιώς
Τ nλ.

205 & Παν. Τσαλδάρn 177 78 Ταύρος
: 21 Ο - 34 97 000 Fax : 21 Ο - 34 23 988
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Ιδανικός προορισμός

συνεδρίων η Ελλάδα
ρους τομεiς τnς εθνικιΊς μας 01κονο-

nnρεσiες που παρέχει ο ελληνικός

Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης

μlας. Τα τουριστικά έσοδα συμβάλ

τουρισμός. Αφορά και στις τουριστι

λουν σnμαντικά στnν ελλnνικιΊ οικο-

κές υποδομές, στnν τουρ1στ1κιΊ μας

0 ελλnν1κός τουρισμός αnοτελεi για

νομlα, ενώ τnν iδια στιγμιΊ ο τομέας

συνεiδnσn, στα προσόντα, στις δεξιό

τους περισσότερους κατοlκους τnς

του τουρισμού δnμιουργεi χιλιάδες

τnτες και τnν ευρύτερn φιλοσοφlα του

nατρiδας μας τρόπο ζωιΊς, αναnόσnα-

θέσεις εργασiας, ειδικότερα για τn νέα

ανθρώπινου δυναμικού και κυριότε

στο κομμάτι τnς εn1χειρnματ1κιΊς μας

γενιά, τονώνει τnν nερ1φερε1ακιΊ ανά

ρα στους επισκέπτες που nροσελκύ

κουλτούρας και έναν από τους ισχυ

nτυξn και αναζωογονεi σnμαντικά τις

ουμε. Στοχεύουμε σε επισκέπτες που

τοπικές κο1νωνlες τnς χώρας μας.

αντ1nροσωnεύουν τα δυναμικά στρώ

,

Για να εδραιώσουμε τnν Ελλάδα

ματα τnς παγκόσμιας τουρ1στ1κιΊς α

στις κορυφαlες θέσεις τnς παγκό

γοράς, που μπορούν να λειτουργιΊ

σμιας τουριστικιΊς κατάταξnς και να

σουν ως κ1νnτιΊρ1ος μοχλός για τnν α

αντεπεξέλθουμε στον ολοένα αυξα-

νταγων1στ1κότnτα τnς χώρας μας και

νόμενο δ1εθνιΊ τουρ1στ1κό ανταγω

τις 01κονομlες των τοπικών κο1νω

νισμό δnμιουργούμε μεθοδικά έ

ν1ών. Η nοιότnτα ως προς το

να σύγχρονο, αποδοτικό και ελκυ

group των επισκεπτών στους onolouς

στικό τουριστικό μοντέλο που βα-

απευθυνόμαστε εiναι άμεσα αλλnλέν

σiζετα1 στnν nο1ότnτα, τn βιωσιμό

δετn με τnν ικανότnτα τnς χώρας μας

τnτα και τnν nο1κ1λομορφiα του ελλn

να δnμ10υργεl μοναδικές εμnειρiες

νικού τουριστικού προϊόντος . Ένα

και να 1κανοnο1εi ετερόκλnτες πελα

τουριστικό μοντέλο που διασφαλlζει

τειακές nροτιμιΊσεις. Γiα το λόγο αυτό

με όρους και προϋποθέσεις μια του-

προχωράμε στnν εξε1δiκευσn του του

ρ1στ1κιΊ ανάnτυξn ικανιΊ να αντα

ριστικού προϊόντος τnς χώρας μας

nοκρ1θεi

στις

ετερόκλnτες

πελατειακές

αnα1τιΊσε1ς

target

μέσα από τnν ανάnτυξn νέων μορφών

τουρ1στ1κιΊς δραστnριότnτας.

μιας διαρκώς εξελ1σσό

Σ' αυτιΊ τnν κατεύθυνσn ο συνε

μενnς τουρ1στικιΊς α

δριακός τουρισμός, ως μια νέα, αnο

nο1ότnτα

δοτικιΊ μορφιΊ τουρισμού, που λει

που επιθυμούμε να

τουργεi nαράλλnλα και συνδυαστικά

γοράς .

Η

τον

τουρισμό

πόλεων

για τn διεξαγωγιΊ διεθνών συναντιΊσε

δ1ασφαλlσουμε

με

δεν αφορά απο

Breaks),

κλειστικά στις υ-

nρομετωniδα των nροσnαθε1ών μας .

(City

μπορεί να αποτελέσει τnν

τnς Βόρειας Ελλάδας κα1 nόλn που φι

μας παρέχει στους διοργανωτές μονα

ων και συνεδρiων, λόγω τnς εγγύτnτάς

λοξενεi σnμαντ1κές εκδnλώσεις με nα

δικά nλεονεκτιΊματα . Εκτός από τnν α

τnς με τnν κεντρικιΊ Eupώnn, ενώ

ε

γκόσμ1α anήxnσn- εiναι μερικές μόνο

σφάλεια και τις υποδομές που μnορεi

ξαιρετικές συνεδριακές υποδομές τnς

περιοχές που μπορούν να αναδειχθούν

να προσφέρει

01

μας, υπάρχει

μπορούν να συνδυαστούν με ενδιαφέ

σε δnμοφιλεiς προορισμούς για συνε

nλnθώρα άλλων χαρακτnρ1στ1κών που

ροντες μουσειακούς και αρχαιολογι

δριακό τουρισμό στnν Ελλάδα.

συνδιαμορφώνουν το συγκριτικό nλε

κούς χώρους, με εμπορικά κέντρα και

ονέκτnμα τnς Ελλάδας:

νυχτερ1νιΊ ζωιΊ.

n πατρίδα

01

συμμετέχο

ντες των διεθνών συνεδρiων που

Του Άρn Σπnλιωτόπουλου,

ρότε-

Η διοργάνωσn συνεδρiων στn χώρα

Σfιμερα,

n Ελλάδα

έχει εδραιώσει τn

θέσn τnς ως παράγοντας ισορροnlας

Στοlχnμά μας εlναι

n δnμιουργlα-

σε

και ασφάλειας στn Νοτ~οανατολικfι

Eu-

δ1οργανώνοντα1 στnν Ελλάδα έχουν τn

μακροnρόθεσμn βάσn- μεγάλων συ

pώnn, ως ένας σύγχρονος και ελκυ

δυνατότnτα να συνδυάσουν το επαγ

νεδριακών κέντρων για τnν nροσέλκυ

στ1κός nροορισμός για όλους τους τα

γελματικό τους ταξiδ1 με τnν ολ1γοιΊμε

σn συνεδρiων παγκόσμιας αnιΊχnσnς

ξιδιώτες. Στόχος μας εlνα1

n Ελλάδα να

ρn διαμονιΊ σε μια χώρα που φnμiζεται

με μεγάλο αριθμό συνέδρων σε συν

εξελιχθεi σε σnμεiο αναφοράς στnν

για τον πολιτισμό τnς, για τον ιΊλ10 και

δυασμό με τnν κατάλλnλn εnικοινων1α

nαγκόσμ1α τουριστική σκnνfι, διατn

τn θάλασσα, για τα αμέτρnτα, μοναδι

κιΊ δ1άδοσn του ελλnνικού συνεδρια

ρώντας παράλλnλα τnν ταυτότnτά τnς

κά τnς νnσ1ά . Παράλλnλα,

κού προϊόντος. Η ΑθιΊνα,

n

Ρόδος και

-ως κέντρο

n Ελλάδα α

ναδεικνύεται ως ιδανικός προορισμός

n θεσσαλονiκn

ΚριΊτn,

n

και τnν ιδ1οσυστασiα τnς,

nou

τnν κά

νουν να ξεχωρiζε1.

Η Ελλάδα μπορεί να γίνει χώρα συνεδρίων
Οι άριστες κλιματολογικές συνθιΊκες,

ομορφιά,

n

μοναδικιΊ φυσικιΊ

n πολιτιστική και ιστορική κλnρονομ1ά που συναντά
01 οργανωμέ

κανείς σε κάθε γωνιά τnς Ελλάδος, αλλά και

νες ξενοδοχειακές μονάδες, συντελούν να αναγνωρiζετα1

n

χώρα μας ως τουριστικός προορισμός με συγκριτικά πλεονε
κτήματα έναντι άλλων γειτονικών ανταγωνιστικών χωρών τnς

Μεσογεlου, ενώ n εnιτυχnμένn διοργάνωσn των Ολυμπιακών
Αγώνων αnοτελεi αnόδε1ξn ότι εiναι σε θέσn να διοργανώ
σει και διεθνεiς εκδnλώσεις μεγάλου μεγέθους. Στnν ΑθιΊνα
αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις τnς Ελλάδας όπως ΚριΊτn,

θεσσαλονiκn, Ρόδος έχουν δnμιουργnθεi συνεδριακά κέ
ντρα με άρτιες κτιρ1ακές και οργανωτ~κές συνθιΊκες, ενώ και
τα ξενοδοχεiα μπορούν πλέον να παρέχουν σnμαντ~κές υnn

ρεσiες σε αυτόν το τομέα, καθώς δ1αθέτουν σύγχρονους χώ
ρους εφοδιασμένους με υψnλιΊ τεχνολογiα. Αν και τα τελευ
ταiα χρόνια

n συνεδρ1ακιΊ υnοδομιΊ τnς Ελλάδος έχε~

βελτ~ω

θεi σε ικανοnο1n11κό βαθμό, οι προσπάθειες θα nρέnει να ε
νταθούν, ώστε να μεγαλώσει το μερiδιο αnό τnν niτa nou λέ
γεται Εnαγγελματ~κός Τουρισμός. Και, εnειδιΊ τα συνέδρια αλ
λά και τα ταξiδια κ1νιΊτρων εiναι αποδεδειγμένα ένα από τα
πιο ισχυρά εργαλεiα ανταμοιβιΊς στελεχών και ασφαλιστικών

εταιρειών, το «Ασφαλιστικό Ναι » παρουσιάζει ενδεικτ~κά τέσ
σερις αντιnροσωnευτ~κούς συνεδριακούς χώρους ευελn1-

στώντας να συμβάλλει στnν καλύτερn εn1λογή.

Α

123

----

iι

AKSHOTELS

Porto Heli conference centre
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PORTO HELI
CON FERENCE CENTRE
ΡΕ

Υπηρεσίες με αξιοπιστία

..._,,

παρακολουθώντας τπν ανάπτυξn του συνε

τα φ1λοξενfας εκδnλώσεων κάθε εiδους κα1 όγκου. Ιδ~αiτερα ε 

δρ1ακού τουρ1σμού σε παγκόσμ10 επfπεδο ξεκfνπσε στα τέλπ

ντυπωσ~ακός κα1 φωτε1νός εiνα1 ο εν~αfος εκθεσ~ακός χώρος

του

800

AKS Hotels

2005

τn λε1τουργfα ενός σύγχρονου, πρότυπου κα1 πλτΊ

σ1ών γ1α το

λfδας. Το

έχε1 φ1λοξεντΊσε1 μέ

business center κα1

εκδπλώσε1ς κο1νων1κού τΊ ε

AKS PORTO HELI

χρ1 στΊμερα περ1σσότερες από

70

σύνεδρο,

όπως γραμματε~ακn

S Ε • G RΕ EC Ε

υποστnρ1ξn ,

δωρεάν ασύρματο ευρυζων1κό

κα1

AKS H1NITSA

internet.

ΒΑΥ

π1χεφnματ1κού χαρακττΊρα, στοχεύοντας σmν 1κavonofnσn των

Σε έναν από τους δnμοφ1λέστερους nροορ~σμούς τnς Ανα 

απαπτΊσεων κάθε συνέδρου κα1 στnν άρτ1α οργάνωσn των εκ

τολ1κnς Πελοnοννnσου, με σπάν10 φυσ1κό κάλλος κα1 μόλ1ς

δnλώσεων, με δεδομένn αξ1οπ1στfα κα1 εξατομ1κευμένn εξυπn

ΡΟ Ν Ν Ε

τ.μ., nλnσfov τnς κεντρ1κτΊς αiθουσας, με πλτΊθος υnnρε

ρως αυτόνομου Συνεδρ1ακού Κέντρου, στο Πόρτο Χέλ1 Αργο

Porto Heli Conference Centre

LΟ

από το ξενοδοχεfο Χnνίτσα, το Συνεδρ~ακό Κέντρο αποτελεf

2½ ώρες από τnν Αθnνα, το Πόρτο Χέλ1 Αργολfδας «φ1λοξενεf »
AKS Hotels, το AKS Porto Heli Hotel,
δυναμ1κότnτας 206 δωματfων κα1 το AKS Hinitsa Bay Hotel,
δυναμ1κότnτας 220 δωματiων.

πρότυπο χώρο γ~α τn δ1εξαγωγτΊ κάθε εfδους επ1χεφnμα11κτΊς τΊ

Σε nερ1όδους συνεδρίων τα δύο ξενοδοχεfα τnς αλυσiδας

άλλnς εκδnλώσεως, καθ' όλn τn δ1άρκε1α του έτους, μένοντας

χρnσψοnο1ούντα1 γ1α τ~ς ανάγκες δ1αμοντΊς των συνέδρων , υ

απόλυτα προσαρμοσμένο στ1ς σύγχρονες απαπτΊσε1ς παροχτΊς

nοστnρίζοντας nλτΊρως το Συνεδρ~ακό Κέντρο , προσφέροντας

υψnλτΊς πο1ότnτας κα1 λεπουργ1κότnτας. Δ1αθέτε1 συνολ1κτΊ δυ

nραγματ1κά ξεκούραστες κα1 αnολαυστ~κές δ~αμονές. Τα ξενο

ναμ1κότnτα

δοχεία είνα1 κτ1σμένα ακρ1βώς πάνω στn θάλασσα, με nλτΊθος

τα ξενοδοχεfα του Ομiλου

ρέτnσn.

Σε απόστασn

50

μ. από το ξενοδοχεfο

1.200 συνέδρων

Porto Heli

κα1

3 χλμ.

σε πλτΊρn ανάπτυξn κα1 εκτεfνετα1

σε τρία επfnεδα, καλύπτοντας μία επ1φάνε10

μπερ1λαμβανομένου του υπογείου πάρκ1ν
Η κεντρ1κτΊ αίθουσα χωρnτ1κότnτας

14.000

τ.μ., συ

170 θέσεων.

800

υnnρεσ1ών υψnλών προδ1αγραφών κα1 μοναδ1κn θέα το μα 
γευτ1κό κόλπο του Πόρτο Χελiου κα1 τnς Χnνiτσας.

συνέδρων δ10θέτε1

Η μοναδ1κότnτα τnς φυσ1κnς ομορφ1άς τnς ευρύτερnς nε 

άνετους χώρους υnοδοχτΊς κα1 εfνα1 εφοδ1ασμένn με σύγχρο

ρ1οχnς,

νnς τεχνολογίας ψnφ~ακά συνεδρ1ακά οπτ1κοακουσ11κά συ

τα κοσμοnολίτ~κα νnσ1ά των Σπετσών κα1 τnς Ύδρας (μετακi 

σττΊματα. Παρέχε1 καμnfνες δ1ερμnνεfας κα~ nλεκτρ1κτΊ οθόνn

νnσn με υδρο-ταξί που αναχωρούν από τ~ς nροβλτΊτες των ξε

προβολτΊς, ενώ

προnγμένων nχομονωτ~κών δ1αχωρ1-

νοδοχείων), καθώς κα1 τα αξ1οθέατα τnς Εn1δαύρου κα~ των

στ1κών δnμ10υργεf τρε1ς εnψέρους αfθουσες πολλαπλών χρτΊ

Μυκnνών καθ1στούν το Πόρτο Χέλ1 έναν από τους πλέον σπ

σεων . Γ1α τnν κάλυψn παράλλnλων συναντnσεων

μαντ1κούς κα1 προσπούς συνεδρ1ακούς nροορ~σμούς γ1α κάθε

n χρτΊσn

01 15

συ

μπλnρωματ~κές συνεδρ~ακές αίθουσες παρέχουν τn δυνατότn-

n ευκολiα

πρόσβασnς από τnν Αθnνα,

n αμεσότnτα

με

μορφnς εκδnλωσn .

Fun business, serious pleasure.
Στο Συνεδριακό Κέντρο Πόρτο Χέλι η εργασία, η ανάγκη για ψυχαγωγία και

οι ιδέες σας βρίσκουν το πιο πρόσφορο έδαφος για δημιουργία.

Εμnνευστε ί τε, αξ ιοnο ι nστε τnν τεχνολογ ί α α ι χμnς και τις άρτι ες εγκαταστάσεις ,

Οι--ιe eveι--ιi.
Η ,:,../::e t'-t eveι--ιifvι{.'

κερδ ί στε γνώσn κα ι δnμιουργ n στε σ χ έσεις συνεργασίας κα ι εμnιστοσύνnς με

Κεντρικά Γραφεία:

ανθρώπους που μοιράζοντα ι το ί δ ι ο όραμα . Χαρε ίτε το τα ξί δι στα καταγάλανα

Τ.Θ.

νερά του Αργοσαρωνικο ύ, ανα κ αλύ ψτε συναρπαστικές γωνι ές τnς Πελοnοννnσου

Λεωφ . Κηφισίας

κα ι απολαύστε τ nν φροντ ί δα και τ nν πολυτέλεια που σας πα ρ έχουμε.

152 10 Χαλάνδρι, Αθnνα .
Tel: 210 68 56 992
Fαχ : 210 68 52 440
e-mail : info@aksconference.com
www .aksconference.com

Ζnστε την μαγε ί α ενός τόπου nou συνδυά ζει αρμονικά τnν καταπράσινη φ ύ σn

με το γαλάζιο τ n ς θάλασσας κα ι την nαραδοσιακn εικόνα με τnν κοσμικn ζωn
κα ι το αρχοντικό άρωμα των Σπετσ ώ ν .

62137
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Με ισχυρά πλεονεκτήματα

RF.soRr

Ένα ευρύτατο φάσμα πολύμορφων κα1 απα1τπ11κών δ1οργα
νώσεων, που προέβαλαν καθορ1στ1κά τα 1σχυρά πλεονεκτnματα

γκόσμ10 Συνέδρ10 Ηχοκαρδ1ογραφίας κα1
τυχnμένα με το

280

n χρον1ά

έκλε~σε επ1-

Πανελλnν10 Καρδ1ολογ1κό Συνέδρ10 .

τnς Ρόδου ως συνεδρ1ακού προορ1σμού κα1 πο1κiλλουν από πο

Στον κλάδο των επ1στnμών κα1 τnς τεχνολογiας πραγματοπο1-

λη1κά, 1ατρ1κά κα1 επ1στnμον1κά συνέδρ10 έως γαστρονομ1κούς

1Ίθnκαν αξ1όλογες δ1οργανώσε1ς από 11ς οποiες ξεχωρiζουν το

δ1αγων1σμούς κα1 εταφ1κές συναντnσε1ς δ1εθνούς εμβέλε1ας, φ1-

150

λοξενnθnκαν στο

Rodos Pa1ace το 2007.

Στον τομέα τnς δ1εθνούς γαστρονομiας, το

Δ1εθνές Συνέδρ10 Αρ1θμnτ1κών Μεθόδων σε μn Νευτών1ες

Ροές,

n Συνάντnσn Αστροφυσ1κών του

1νστ1τούτου Αστρονομiας

γ10

κ01 Αστροφυσ1κnς του Εθν1κού Αστεροσκοπεiου Αθnνών, το Συ

άλλn μiα φορά πρωτοπόρο στ1ς νέες τάσε1ς τnς παγκόσμ1ας του

νέδρ10 τnς Ευρωπαϊκnς Ομοσπονδiας Συνδέσμων Συμβούλων

ρ1στ1κnς αγοράς, εiχε τnν εξαφετ1κn τψn να φ1λοξενnσε1 στ1ς ε

Μnχαν1κών κα1

γκαταστάσε1ς του το

Μnχαν1κών τnς Μεγάλnς Βρετανίας.

δ10ργάνωσε

Rodos Pa1ace,

120 Παγκόσμ10 Δ1αγων10μό

n Δ1εθνnς Ένωσn

Ο1νοχόων που

Ο1νοχόων. Το κρασί αποτελεi πό

n Συνάντnσn

Σnμαντ1κές nταν επfσnς κα1

τnς Ομοσπονδiας Ηλεκτρολόγων

01 εταφ1κές συναντnσε1ς κα1 τα τα

λο έλξnς γ1α ένα μεγάλο ποσοστό τουρ1στών σε παγκόσμ10 επi

ξiδ1α κ1νnτρων που πραγματοπο11Ίθnκαν στο Δ1εθνές Συνεδρ1ακό

πεδο, καθώς δnμ1ουργεi νέους προορ1σμούς κα1 επανακαθορiζε1

Κέντρο του

τους nδn υπάρχοντες, με βάσn τον πλούτο τους σε πο1κ1λίες κρα

σ1ών. Έτσ1 λο1πόν,

n δ1οργάνωσn

αυτn αποτέλεσε σnμαντ1κό μέ

Rodos Pa1ace, μεταξύ άλλων, τnς ASTRAZENECA
Βελγiου, τnς NESTLE Γαλλiας κα1 τnς TAU CERAMICA Ισπανίας.
Η δ1εξαγωγn των παραπάνω συνεδρίων εξασφάλ1σε ευρεiα δn

σο προβολnς των ελλnν1κών κρασ1ών κα1 τnς Ρόδου, εφόσον θε

μοσ1ότnτα γ1α το vnσi ενώ

ωρείτα1 το μεγαλύτερο γεγονός τnς παγκόσμ1ας 01νοχ0Τας. Από

ανέδε1ξε γ1α άλλn μiα φορά τn Ρόδο σε συνεδρ1ακό προορ1σμό

τnν πλευρά των πολη1κών δ1οργανώσεων, σnμαντ1κό κα1 με ά

υψnλού κύρους κα1 δ1εθνούς αναγνώρ1σnς.

μεσες επ1πτώσε1ς στο νnσ1ωτ1κό χώρο nταν το Συνέδρ10 Υπουρ

γών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων τnς Ε.Ε., που οργανώθnκε από το

Η

n καθ' όλα εππυχnς δ1εκπεραίωσn τους

30xpovn εμπεφία του Rodos Palace στn φ1λοξενiα αρχnγών

κρατών κα1 δ1ακεκρψένων προσωπ1κοτnτων επ1βεβα1ώθnκε κα1

ελλnν1κό ΥΠΕΞ σχετ1κά με τn Νέα θαλάσσ1α Πολ1τ1κn τnς Ε.Ε. Επί

αυτn τn χρον1ά με τn φ1λοξενiα του αναπλnρωτn Πρωθυπουργού

σnς,

τnς Λαϊκnς Δnμοκρατiας τnς Κiνας, κου

n σnμασία των δ1δυμοπο11Ίσεων μεταξύ πόλεων στα πλαiσ1α

τnς Ε.Ε. υπογραμμίσθnκε στο Πανευρωπαϊκό Συνέδρ10 του Συμ

ευχαρiστnσε το

βουλiου Ευρωπαϊκών Δnμων κα1 Περ1φερε1ών με τn συμμετοχn

λοξενία του.

δnμάρχων κα1 αξ1ωματούχων από τnν πλε10ψnφiα των περ1φε
ρε1ών τnς Ε . Ε . , στn δ1άρκε1α του οποίου υπογράφnκε

Επ1πρόσθετα,

Rodos Palace γ10 τn
n σnμασία τnς

Hua Jianmin,

ο οποiος

«θερμn κα1 σχολαστ1κn » φ1-

Κίνας ως μία από τ1ς σnμαντ1κό

n «Ko1vn

τερες ανερχόμενες δυνάμε1ς στον τομέα του τουρ1σμού υπο

Δ1ακnρυξn γ1α το Μέλλον των Δ1δυμοπο11Ίσεων » . Ακολούθnσε το

γραμμiσθnκε με τnν επίσκεψn του υπουργού Τουρ1σμού τnς Κi

Συνέδρ10 του Δ1εθνούς Κέντρου Μελετών Ευξεfνου Πόντου κα1

νας στn Ρόδο κα1 τn δ1αμονn του στο

στn συνέχε1α ακολούθnσαν τα «Σεμ1νάρ1α τnς Χάλκnς » του Ελλn

εθψοτυπ1κnς επίσκεψnς στn χώρα μας .

ν1κού Ιδρύματος Ευρωπαϊκnς κα1 Εξωτε
ρ1κnς Πολη1κnς με τn συμμετοχn αξ1ω
ματούχων κα1 ακαδnμαϊκών από τ1ς ΗΠΑ ,
τnν Ε.Ε. κα1 τον ευρύτερο χώρο τnς Με
σογείου.

Στον τομέα των 1ατρ1κών συνεδρiων,
μεταξύ άλλων, αυτά που δ1ακρiθnκαν ΙΊ

ταν το Πανευρωπαϊκό Συνέδρ10 Νευρο
λογiας τnς Πανευρωπαϊκnς Ένωσnς Νευ
ρολογiας

με τn συμμετοχn

2.500

γ10-

τρών κα1 επ1στnμόνων από όλn τnν Ευρώπn. Ακολούθnσε το Πα-

126
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Rodos Palace

στα πλαiσ1α

Κόσμημα νια τη συνεδριακή αγορά

~ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

~ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟ Σ Α . Ε.

Εθνικnς

θεται στους διοργανωτές των εκδπλώ-

φέροντος

Τράπεζας τnς Ελλάδος είναι μία αυτό-

σεων για τπν προβολn των προϊόντων

συναντnσεις εργασίας 8 εκπαιδευτικές

νομπ εταιρεία του Ομίλου με δύο άξο-

n των υπnρεσιών τους.

συναντnσεις

νες δραστnριότnτας: προσφέρει ως πι-

χώρο μπορούν να φιλοξενnθούν

ντων και υπnρεσιών

στοποιnμένο ΚΕΚ υπnρεσfες επαγγελ-

περίπου περίπτερα διαστάσεων

θέσεις

μαηκnς κατάρτισnς σε ανέργους και σε

τ.μ. το καθένα. Οι χώροι του Κέντρου

Το

Εκπαιδευηκό

Κέντρο

Στον εκθεσιακό

30
6-12

στελέχn επιχειρnσεων κ01 οργανισμών

έχουν διαμορφωθεί με βάσn τα διεθνn

και

πρότυπα άνεσnς, ασφάλειας και τεχνι-

τές.

και παράλλnλα φιλοξενεί συνέδρια, ε-

κών προδιαγραφών και διαθέτουν τον

ταφικές συναντnσεις και εκδnλώσεις

πιο σύγχρονο nλεκτρονικό και ο

στnν ειδικά σχεδιασμένn για το σκοπό

πτικοακουστικό εξοπλισμό. Είναι σε

αυτό κτιριακn του υποδομn, στn Γλυ

θέσn να φιλοξενnσουν ένα ευρύ

φάδα. Καταλαμβάνει συνολικn δομn

ηκού, συνεδριακού και εκθεσιακού

πίπεδα, με τριώροφο ξενώνα, υπόγειο

χαρακτnρα. Η εμπειρία του Εκπαι

γκαράζ και κnπο, ενώ διαθέτει έναν ε

δευηκού Κέντρου Εθνικnς Τράπεζας

ντυπωσιακό χώρο υποδοχnς, ο οποίος

εγγυάται τnν επιτυχnμένπ υλοποiπσn

8

διαλέξεις

8

εκ

πολιτιστικές εκδnλώσεις

8

γιορ

- - ----"-'·""-

σε συνδυασμό με το χώρο του αιθρiου

διαφόρων τύπων εκδπλώσεων όπως:

προσφέρει τn δυνατότnτα δnμιουργiας

8

εκθεσιακού χώρου

νέδρια, ελλnνικού και διεθνούς ενδια-

500 τ.μ., που διατi-

παρουσιάσεις προϊό

φάσμα δραστnριοτnτων εκπαιδευ

σε πολλά ε

7.300 τ.μ.

8

δεξιώσεις

του ιδιωτικού και του δnμόσιου τομέα

μένn επιφάνεια

8

nμερίδες, διασκέψεις,

8

επιστnμονικά και επαγγελματικά συ

ATExcelixi

ΑΤΕ
Η

ATExce1ixi, εταιρεία του Ομίλου τnς
ATEbank, με το Εκπαιδευτικό και Συνεδριακό

ATExcelixi

Κέντρο, είναι ένα σύγχρονο συγκρότnμα, το ο

ποδομn, εξασφαλίζοντας έτσι ένα πολιησμένο και ευχάριστο

ποίο προσφέρει υψnλού επιπέδου υππρεσίες

περιβάλλον. Στn συνολικn κτιριακn δομn τnς περιλαμβάνο

εκπαiδευσnς, επαγγελμαηκnς κατάρτισnς, διορ

νται αίθουσες διδασκαλίας, πλnροφορικnς και λοιποί βοnθn 

γάνωσnς συνεδρίων, nμερiδων, συμποσfων,

τικοf χώροι. Υπάρχουν υπολογιστές που συνοδεύονται από

εκθέσεων, διαμονnς και διατροφnς. Βρίσκεται

δικτυακούς εκτυπωτές. Η

Εκτός από τnν εκτεταμένn εμπειρία των στελεχών τnς, π

διαθέτει άρτια υλικοτεχνικn και εργαστnριακn υ

να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές λύσεις στn

ATExcelixi διαθέτει δικό τnς κόμβο
στο διεθνές δiκτυο με το όνομα atexcelixi.gr και δικό τnς Web
Site μέσα από μόνιμn σύνδεσn με το lnternet. Οι συνεδρια

διοργάνωσn συνεδρίων, nμερiδων, διαλέξεων,

κές αiθουσες έχουν μικροφωνικn εγκατάστασn και καμπίνα

στο Καστρί και με τπ νέα του δομn είναι έτοιμο

αλλά και

mv

παροχn εκπαιδευτικών προγραμ

διερμnνεfας, ενώ εfναι διαθέσιμn

n βιντεοσκόπnσn

κ01

γνnτοφώνnσn των εργασιών. Υπάρχει κλειστό κύκλωμα ανα

ποία

μετάδοσnς, μεταφραστικοί δέκτες και παρέχεται τεχνικn,

εμπειρiα εγγυάται ένα άριστο

αποτέλεσμα. Το Εκπαιδευτικό και Συνεδριακό

Κέντρο μαζi με το ξενοδοχείο Καστρί είναι κη
σμένα σε οικόπεδο

15.000 τ.μ.,

αποτελείται α

πό δύο κτιριακά συγκροτnματα, τα οποία συν

Διαλέξτε με ασφάλεια
ένα ΝΑΙ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

για

...

κ αλυτερη
/

ζ

,,

ωη.

n μα

μάτων, αντικείμενα και δραστnριότnτες στα ο

n πολύχρονn

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

γραμματειακn και φυσικά διοικnτικn υποστnριξn.

Σnμειώνεται ότι το Εκπαιδευτικό και Συνεδριακό Κέντρο ε
φαρμόζει σύστnμα διαχείρισnς ποιότnτας

ποιnμένο από τnν Τ

1S0 9001,

πιστο

UV Rheinland Group.

δέονται εσωτερικά και εξωτερικά μεταξύ τους,
δnμιουργώντας τnν αίσθnσn ενός ολοκλnρωμέ
νου και λειτουργικού συνόλου.
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Επόμενο

πιάστε
ι,

τις yυναικες

πελάτες σας!

Και η Εθνική σος αποζημιώνει η ίδιο.
Αμέσως.
Αυτό είναι το προνόμιο να έχετε Εθνική . Και είναι

ΑΣΦΑΛιΣΤΙΚΟ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ

ΝΑΙ

Δ1ΜΗΝ1Α10
ΕΠ1ΠΗΜΟΝ1ΚΟ
ΠΕΡ10ΔΙΚΟ ΤΟΥ

ΑΣΦΑΛ1ΠΗ

ΠΕΡ ΙΟ ΔΙ ΚΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛ ΙΣΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

- ΑΣΦΜΙΣΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ,
Β Ι ΒΗ ΝΙ Κ ΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

-

ΣΕΒΑΠΑΚΗ ,

ΚΩΣΤΗΣ ΣΠΥΡΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΣ Κ ΙΤΣΙΟΣ,

ΓΕΩΡΠΟΣ

-

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓ. ΣΠΥΡΟΥ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

-

Ε. ΣΠΥΡΟΥ 0 . Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

3 - ΑθΗΝΑ Τ.Κ . 105 57
ΑΦΜ : 999368058 - ΔΟΥ: ΔΔ ΑθΗΝΩΝ
ΤΗΛ. : 210- 3229.394 - FAX: 210-3257.074
ΔΗΜΙΟΥΡΠΚΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

- ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΦΩΤΟΕΚΔΟΤΙΚΗ

Α . Ε.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Χ . Κ . ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α .Ε .

Δ Ι ΑΝΟΜ Η

- ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

ΑΡΓΟΣ Α. Ε.

ΣΟΦΗ ΛΟΥΚΑ , ΒΑΣΩ ΜΟΥΡΕΛΑ
ΛΟΠΣΤΗΡΙΟ Κ . ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ Ε. ΜΑΝΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Γ. ΚΜΤΣΩ Ν Η

- ΣΥΝΔΡΟΜΏΝ

(georgia.kaltsoni@distratoeditions.com)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Μ1ΧΑΛΟ ΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΙΔΙΩΤΕΣ:

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

50 € - ΦΟΙΤΗΤΕΣ: 25 €
- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: 100 € ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ: 5 €
ΠΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΏΝ:
ΕθΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΡ . ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

51342181 / 104

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΟθΩΝΟΣ

& ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 3, 105 57 ΑθΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-3229.394-FAX: 210-3257.074
Ε-ΜΑΙ L: info@asfalistikonai.gr
www.asfalistikonai.gr

ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ.
ΕΥΤΥΧΩΣ ΕΧΩ ΕθΝΙΚΗ.

ανεκτίμητο.
Γιατί αν σας τρακάρουν και δεν φταίτε, με ένα απλό
τηλεφώνημα, ένας ειδικός συνεργάτης έρχεται επί
τόπου ,

αναλαμβάνει τα διαδικαστικά,

αυτοκίνητό

σας

στο

συνεργείο

και

μεταφέρει το
φροντίζει

να

σποζημιωθεfτε αμtσως από την ίδια την Εθνική.

ΤΑ ΕΠΏΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ θΕΣΕΙΣ

ΤΩΝ ΑΡθΡΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ « ΝΑΙ »
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ,

Την Εθνική την κάνετε yιο τον εαυτό σος.
Όχι yιο τους άλλους.

Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΟΛΙΚΗ, ΜΕΡΙΚΗ Ή ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ Ή
ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΦΡΑΣΗ Ή ΔΙΑΣΚΕΥΗ

/

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
ΤΡΟΠΟ, ΜΗΧΑΝΙΚΟ , ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ , ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ,

ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ή ΜΛΟ,
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ .

ΝΟΜΟΣ

2121 / 1993 ΠΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΔΙΕθΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΘΝΙΚΗ
Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Αν μπορείτε να διαβάσετε αυτό το μnνυμα, σnμαίνει ότι έχουμε έρθει στnν εnιθυμnτn αnόστασn ...

δίπλα σαs!
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