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Καλωσορίσατε Φίλοι Αναγνώστες στο ηλεκτρονικό Newsletter
της «NP Ασφαλιστική», το NP Family News. Μία προσπάθεια που
απευθύνεται στα Στελέχη της Eταιρίας, στους Συνεργάτες ,στους
Πελάτες αλλά και στον Τύπο, με στόχο την ενημέρωση σας για τα
σημαντικά θέματα της Eταιρίας, τις δράσεις μας και τις μελλοντικές
μας κινήσεις. Το ηλεκτρονικό Newsletter της Εταιρίας μας, έρχεται
να μας υπενθυμίσει σε όλους ότι η γνώση και η καλή ενημέρωση
αποτελούν βασικά συστατικά θεμελίωσης εμπιστοσύνης και
ασφάλειας.

Ασφαλιστικό πρόγραμμα ‘’Αγρότης’
Εφημερίδα των Συντακτών: Εξέλιξη της ασφάλισης οχημάτων
Πρόγραμμα Σεμιναρίων Επαναπιστοποίησης Τομέα Γ΄ 2019
Πρόγραμμα Επαναληπτικών Σεμιναρίων για Εκκρεμότητες Επαναπιστοποίησης για τα έτη 20152019
Τηλεοπτική Καμπάνια Β΄Εξαμήνου και Mundobasket
Ασφάλιση σκύλων συντροφιάς
Γ. Ζάχος, Πρόεδρος & Δ/νων
Σύμβουλος NP Ασφαλιστική:
προϊόν ευρείας κατανάλωσης η
ασφάλιση κατοικίας
Πως να αποτρέψετε Ατυχήματα
λόγω Αφηρημένης Οδήγησης
N. Ζάχος, συνέντευξη: Οι τρεις
παράγοντες που θα δώσουν
ρυθμό στο Χρηματιστήριο
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Ευχόμαστε η επιστροφή από τις διακοπές του καλοκαιριού και η
επάνοδος στη καθημερινότητα να σας βρίσκει όλους ξεκούραστους,
γεμάτους αισιοδοξία και με διάθεση για πρόοδο και περίσσεια
δημιουργικότητα!
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Με φιλικούς χαιρετισμούς
Τμήμα Marketing και Eπικοινωνίας

FAMILYNEWS

Δυναμική Χρονιά το 2018
για τα Οικονομικά Αποτελέσματα
και την Κεφαλαιακή Επάρκεια
της Εταιρίας

Η
Εταιρία
διαμόρφωσε
Βασικό
Φερεγγυότητας (SCR) στο 207% το 2018

Δείκτη

Ίδια Κεφάλαια και Δείκτες Φερεγγυότητας
Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας κατά τα ΔΠΧΑ αυξήθηκαν κατά
5,5% και ανήλθαν στα 56,3 εκατ. Ευρώ, διαμορφώνοντας
τον Βασικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (SCR) για το έτος
2018 στο 207% έναντι του 194% το 2017 και τον Δείκτη
Ελάχιστης Κεφαλαιακής Επάρκειας (MCR) στο 802% από
770% το 2017.

Παραγωγή
Η παραγωγή των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων κινήθηκε
υψηλότερα από το μέσο όρο της αγοράς και διαμορφώθηκε
για το έτος 2018 στα 33,2 εκατ. Ευρώ έναντι 31 εκατ. Ευρώ
το 2017, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 7,1%.
Στον κλάδο Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων, η παραγωγή
διαμορφώθηκε στα 21,8 εκατ. Ευρώ που αντιστοιχεί στο
65,7% του συνολικού χαρτοφυλακίου και ήταν αυξημένη
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κατά 5,5% σε σχέση με το 2017 και πολύ υψηλότερα
από τον μέσο όρο της ασφαλιστικής αγοράς. Σημαντικές
αυξήσεις κατέγραψαν επίσης οι Κλάδοι Ατυχημάτων,
Πυρός, Γενικής Αστικής Ευθύνης και Μεταφορών. Η Εταιρία
αύξησε το 2018 τον στόλο ασφαλισμένων οχημάτων της
στα 164.833 οχήματα, με τον Δείκτη Ζημιών να συνεχίζει
να είναι σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα και να ενισχύει
σημαντικά την λειτουργική κερδοφορία του οργανισμού.

Κερδοφορία
Τα κέρδη χρήσης προ φόρων σύμφωνα με τον Ισολογισμό
ΔΠΧΑ ανήλθαν στο ποσό 7,5 εκατ. Ευρώ, αποτέλεσμα
που κρίνεται ιδιαίτερα δυναμικό εάν λάβουμε υπόψη
μας την αρνητική συγκυρία των επενδύσεων σε ελληνικά
κρατικά ομόλογα και μετοχές ελληνικών τραπεζών. Τέλος,
ο σημαντικός Δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)
διαμορφώθηκε στο 13,6% που φανερώνει την αξία και την
οικονομική υγεία που υπάρχει στην NP Ασφαλιστική.
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Η Εταιρία ανοίγει νέους ασφαλιστικούς δρόμους στους
Συνεργάτες της.
Ανανέωση για την NP Ασφαλιστική με δημιουργία
νέων ασφαλιστικών προϊόντων, και με αναβάθμιση των
υφιστάμενων προγαμμάτων της με χρήσιμες καλύψεις και
με άκρως ανταγωνιστικές τιμολογήσεις, για την πληρέστερη
κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των καταναλωτών.

Η Παρουσίαση των νέων προϊόντων έγινε σε έξι εκπαιδευτικές
ημερίδες, παρουσία άνω των 450 Συνεργατών της Εταιρίας,
γεγονός που αποδεικνύει την αγάπη και το ενδιαφέρον
του δυναμικού της Εταιρίας για συνεχή εκπαίδευση και
ενημέρωση. Οι ημερίδες πραγματοποιήθηκαν σε έξι πόλεις
της Ελλάδας και το περιεχόμενο τους εκτάθηκε σε τρείς
κατευθύνσεις : (1) ενίσχυση των υφιστάμενων ασφαλιστικών
προϊόντων, (2) νέα προϊόντα που δημιούργησε η Εταιρία και
(3) νέες αγορές με μεγάλο πεδίο ανάπτυξης.
Σε μικρότερης κλίμακας συναντήσεις, συνεχίστηκε καθ’ όλη
τη διάρκεια του καλοκαιριού η επικοινωνία και η ενημέρωση
του συνόλου του δικτύου συνεργατών για τις εξελίξεις, με
ό,τι αφορά τα προϊόντα της Εταιρίας.

Β Ε ΛΤ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Κ Α Ι Ν Ε Α Π Ρ Ο Ι Ο Ν ΤΑ Π ΟΥ Π Α Ρ ΟΥ Σ Ι Α ΣΘ Η Κ Α Ν
Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτου
1. Ασφάλιση Ηλεκτρικών δικύκλων/τρικύκλων τα οποία
υπόκεινται σε υποχρεωτική ταξινόμηση.
2. 
Ασφάλιση Επιβατικών οχημάτων Σχολής Οδηγών
σύμφωνα με τον Ν.4599/2019 που περιλαμβάνουν
Ίδιες Ζημιές του εκπαιδευτικού οχήματος και απώλεια
εισοδήματος λόγω ζημιών του εκπαιδευτικού οχήματος
(I.X. και Μοτό).
3. Νέο πρόγραμμα Οδικής Βοήθειας Βαρέων Οχημάτων
άνω των 3,5 τόνων.
4. Εμπλουτισμός καλύψεων στα υφιστάμενα συμβόλαια
Οδικής Βοήθειας.
Κλάδος Προσωπικού Ατυχήματος
1. 
Βελτιώσεις των προγραμμάτων «NP Ατύχημα»,
«Μετανάστης» και «Erasmus».
2. Δ
 ύο νέα προϊόντα ταξιδιωτικής ασφάλισης.
Ασφάλιση Σκαφών
1. Βελτίωση του τιμολογίου Αστικής Ευθύνης Σκαφών .
2. Νέο πρόγραμμα για την ασφάλιση Ιδίων Ζημιών (hull)
για το σώμα του σκάφους.
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Γενική Αστική Ευθύνη
1. 
Βελτίωση του τιμολογίου Επαγγελματικής Αστικής
Ευθύνης Ιατρών.
2. 
Τέσσερα (4) Νέα προϊόντα Επαγγελματικής Αστικής
Ευθύνης για Γεωπόνους, Κτηνίατρους, Διαχειριστές
Αφερεγγυότητας και Συμβολαιογράφους.
3. 
Δύο (2) Νέα προϊόντα Γενικής Αστικής Ευθύνης για
ασφάλιση Drones και για ιδιοκτήτες Ακινήτων.
Ασφαλίσεις Περιουσίας για Επιχειρήσεις
1. Σημαντικές βελτιώσεις στις καλύψεις των υφιστάμενων
συμβολαίων επιχειρήσεων.
2. Νέο προϊόν ασφάλισης τουριστικών ακινήτων
(οικοδομή και περιεχόμενο) αξίας 1,5 εκατ. Ευρώ.
Ασφαλίσεις Κατοικιών
1. 
Σημαντικές προσθήκες καλύψεων στα υφιστάμενα
προγράμματα.
2. Νέα σειρά προϊόντων με την ονομασία «Κατοικία 1985»
στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και παροχές της αγοράς.
Ασφάλιση Σκύλου Συντροφιάς
1. 
Νέο προϊόν ασφάλισης για τον πιο πιστό φίλο του
ανθρώπου.
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«NP Ασφαλιστική»
Μία πλήρης Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων με σεβασμό στον Πελάτη και
τον Συνεργάτη
Στάθης Γιώργος
Δ/ντής Πωλήσεων Direct Δικτύου

Ο Διευθυντής Πωλήσεων Direct
Δικτύου κ. Γιώργος Στάθης, αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά στελέχη
της Eταιρίας και μας παρουσιάζει τις απόψεις του σχετικά με τις
εξελίξεις σε ό,τι αφορά τον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτου, την προσήλωση της «NP
Aσφαλιστική» στο μοντέλο των συνεργασιών καθώς και τους
στόχους παράπλευρης ανάπτυξης στους υπόλοιπους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται η NP Ασφαλιστική.

1. Πώς διαμορφώνονται οι συνθήκες στον κλάδο
αυτοκινήτου; Ποιά εκτιμάτε ότι θα είναι η πορεία
των ασφαλίστρων στο άμεσο μέλλον και ποιά η
εξέλιξη των ζημιών για τον κλάδο;
«Στον Κλάδο Αυτοκινήτου θεωρώ ότι έχει σταματήσει η
αδικαιολόγητη μείωση στα ασφάλιστρα, που βιώσαμε την
τελευταία πενταετία με το κόστος για τον ασφαλισμένο να
είναι σχεδόν στο μισό. Όμως οι ζημιές τα τελευταία χρόνια
έχουν αυξηθεί και ως εκ τούτου οι εταιρίες θα προχωρήσουν σε σταδιακές αυξήσεις γιατί ο Δείκτης Ζημιών έχει αρχίσει και μεγαλώνει. Με ό,τι αφορά την Εταιρία μας, έχουμε
ξεκαθαρίσει την θέση μας ότι για όλο το 2019 δεν πρόκειται
να γίνει καμία αύξηση στα ασφάλιστρα αυτοκινήτου.

2. Γιατί η NP Ασφαλιστική παραμένει προσηλωμένη στο μοντέλο των συνεργασιών;
H NP Ασφαλιστική από το ξεκίνημά της, επέλεξε ως μοναδικό τρόπο ανάπτυξης, τον επαγγελματία ασφαλιστή
και να μην έχει ως τρόπο προώθησης των προϊόντων της
άλλα κανάλια διανομής (Direct – πλατφόρμες τιμολόγησης κ.λ.π.). Πιστεύουμε στον θεσμό της ασφάλισης και
πως το συμφέρον του πελάτη εξυπηρετείται καλύτερα από
τον εκπαιδευμένο επαγγελματία ασφαλιστή. Οι υπηρεσίες
που προσφέρει είναι ανεκτίμητες και δεν μπορούν να προσφερθούν από καμία πλατφόρμα και κανένα εναλλακτικό
δίκτυο (call centers, bancassurance) που βλέπουν τους πελάτες μόνο ως αγοραστές.
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3. Με βάση την φιλοσοφία αυτή, τί ξεχωριστό προσφέρει η NP Ασφαλιστική στον πελάτη & στον συνεργάτη;
Στον πελάτη προσφέρει άριστα προϊόντα που καλύπτουν
τις ανάγκες του σε λογική τιμή και κυρίως προσφέρει την
άμεση αποκατάσταση της ζημιάς, όταν δηλαδή ο πελάτης
έχει ανάγκη την Εταιρία του.
Τον συνεργάτη τον κάνει να νοιώθει μοναδικός, τον βοηθάει να κλείσει νέες δουλειές μέσα από την ευελιξία της
Εταιρίας, τον εκπαιδεύει συνεχώς σε όλους τους κλάδους
και τα προϊόντα, τον ενημερώνει για τις εξελίξεις στο νέο
θεσμικό πλαίσιο και στον τρόπο πώλησης όλων των προϊόντων και κυρίως του διασφαλίζει την ακεραιότητα του
μέσω της αξιοπιστίας της Εταιρίας.

Στόχος μας είναι να αναδείξουμε
και να προωθήσουμε και τους
13 Κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων
στους οποίους δραστηριοποιούμαστε
και να έχουμε μία ισορροπημένη
ανάπτυξη των πωλήσεων.

4. Ποιούς άλλους κλάδους αναπτύσσει η NP
Ασφαλιστική πέρα από τον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτου;
Στόχος μας είναι να αναδείξουμε και να προωθήσουμε
και τους 13 Κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων στους οποίους δραστηριοποιούμαστε και να έχουμε μία ισορροπημένη ανάπτυξη των πωλήσεων. Διαθέτουμε ιδιαίτερη τεχνογνωσία σε κλάδους, όπως ο Κλάδος Μεταφορών – ο
Κλάδος Γενικής & Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης – ο
Κλάδος Περιουσίας, με επώνυμα ειδικά πακέτα, με πλήρη
κάλυψη στον πελάτη και ανταγωνιστικές τιμές.
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Προσθήκη κ. Κοντοβουνήσιου Νικολάου
στο στελεχιακό δυναμικό
Ένα έμπειρο και καταξιωμένο στέλεχος της
ασφαλιστικής αγοράς προστίθεται στην
Τεχνική Διεύθυνση της «NP Ασφαλιστική».
Ο κ. Νίκος Κοντοβουνήσιος με πάνω από 25
χρόνια εμπειρία στον ασφαλιστικό κλάδο,
προερχόμενος από την ΑΤΕ Ασφαλιστική
ως Διευθυντής Πυρός και Αγροτικών
Ασφαλίσεων και με προϋπηρεσία στον
Όμιλο Interamerican ως Υποδιευθυντής
Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων,
στην Eurobrokers ως Διευθυντής Αστικής

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗ

99€
ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
ΓΙΑ ΌΛΟ ΤΟ
ΧΡΌΝΟ

AΣΦΑΛΙΣΗ ΤΡΑΚΤΕΡ ΑΠΟ 65€ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

www.np-asfalistiki.gr

ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Ευθύνης και Τεχνικών Ασφαλίσεων, στην
Executive Insurance ως Τεχνικός Διευθυντής
και στην Φοίνιξ Γενικές Ασφαλίσεις ως
Ειδικός Σύμβουλος Δικτύου Bancassurance,
θα μεταφέρει την εμπειρία και τις γνώσεις του
για την περαιτέρω δυναμική ανάπτυξη των
Κλάδων Προτεραιότητας, όπως οι Κλάδοι
Περιουσίας, Ατυχημάτων, Αστικών Ευθυνών
και Σκαφών, από τη θέση του Αναπληρωτή
Διευθυντή Κλάδου Πυρός και Λοιπών
Κλάδων.

Ασφαλιστικό Πρόγραμμα
‘Αγρότης’
To αγροτικό επάγγελμα είναι επίπονο και κρύβει κινδύνους. Η NP Ασφαλιστική έφερε ένα νέο πρόγραμμα ασφάλισης ατυχήματος και ασθένειας για να καλύψει τυχόν ατυχήματα (θανατηφόρα ή μη) και ασθένειες που μπορεί να
προέλθουν από την αγροτική εργασία. Το συγκεκριμένο
πρόγραμμα ασφαλίζει τους αγρότες για θάνατο από ατύχημα (με όριο μέχρι 50.000 ευρώ), μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα (με όριο 50.000 ευρώ), μόνιμη
μερική ανικανότητα από ατύχημα σε ποσοστό ανάλογα με το βαθμό ανικανότητας ( με όριο 50.000 ευρώ),
ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα εντός ή εκτός
νοσοκομείου (600 ευρώ) ενώ προσφέρει και ημερήσιο
επίδομα νοσηλείας (50 ευρώ) λόγω ατυχήματος.
Το πρόγραμμα καλύπτει: αγρότες, ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές αγροκτημάτων, εκμεταλλευτές γεωργικών μηχανημάτων, κτηνοτρόφους-πτηνοτρόφους-Μελισσοκόμους,
εκμεταλλευτές φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος από
20,1 KW μέχρι 100 KW, εργάτες γης αμειβόμενους με εργόσημο, αλιείς που δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου
φορέα και απασχολούνται στην παράκτια και μέση αλιεία
καθώς και μέλη αγροτικών συνεταιρισμών.
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‘Εφημερίδα των Συντακτών’:
Εξέλιξη της ασφάλισης οχημάτων
18-19/05/2019, Αφιέρωμα: Αυτοκίνητο
Ο Δ/ντής Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών της
«NP Ασφαλιστική», κ. Ν. Ζάχος, παραθέτει τις απόψεις
του σε ερωτήσεις δημοσιογράφου της ‘Εφημερίδας
Των Συντακτών’.

Το 2018 καταγράφηκε μείωση της παραγωγής στην
Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτου κατά 1,7%, ενώ η παραγωγή
της κάλυψης Χερσαίων Οχημάτων (συμπληρωματικών
καλύψεων) αυξήθηκε κατά 5,6% περίπου. Η οριακή
διακύμανση της παραγωγής του κλάδου αυτοκινήτων το
2018, αποδίδεται στην διευρυμένη τάση των τελευταίων
ετών για μείωση των ασφαλίστρων.

Ανασφάλιστα αυτοκίνητα, αυτή η μάστιγα. Προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης. Η κρίση δημιούργησε ασυνεπείς πελάτες. Πως αντιμετωπίζονται;
Όντως τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα αποτελούν μία
μάστιγα πρώτα απ’ όλα για τους πολίτες. Η ασφαλιστική
αγορά διαθέτει πλέον μία τεράστια γκάμα προϊόντων
ασφάλισης που μπορούν να καλύψουν κάθε ανάγκη
με πολύ χαμηλές τιμές. Για παράδειγμα ένα ετήσιο
ασφάλιστρο ενός αυτοκινήτου 1.400 κ.ε με πολλές
χρήσιμες καλύψεις, διαμορφώνεται (σε μεσοσταθμικό
επίπεδο) κάτω από 1 ευρώ την ημέρα. Τι αγοράζει
κάποιος με 1 ευρώ την ημέρα σήμερα και γιατί να μένει
ανασφάλιστος και εκτεθειμένος σε τόσους κινδύνους
εάν χρησιμοποιεί αυτοκίνητο;
Οι συντονισμένες προσπάθειες που ξεκίνησε η Πολιτεία
(Υπουργείο Μεταφορών και Υπουργείο Οικονομικών)
μαζί με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος
(ΕΑΕΕ) και τους ελέγχους της Τροχαίας τα 3 τελευταία
χρόνια, έχουν αποδώσει καρπούς και έχουν μειώσει
σημαντικά τα ανασφάλιστα οχήματα.

Ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Το μέλλον (λένε) είναι
εκεί. Πως ασφαλίζονται και τι μπορεί να επιφέρει η
μετακίνηση του στόλου προς την... πρίζα;
Η ηλεκτροκίνηση στα αυτοκίνητα είναι μία από τις
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πολλές μελλοντικές τάσεις που θα δούμε να αυξάνεται
τα επόμενα χρόνια. Σήμερα τα ηλεκτροκίνητα
αυτοκίνητα στην Ελλάδα είναι λίγα αλλά εκτιμάται ότι
θα ακολουθήσουμε την αυξητική τάση που υπάρχει
στην Ευρώπη. Σταδιακά, οι ασφαλιστικές εταιρίες
προετοιμάζονται για τις νέες συνθήκες. Η NP Ασφαλιστική
παρακολουθεί από πολύ κοντά τις εξελίξεις και υπάρχουν
ήδη προϊόντα που καλύπτουν αυτές τις νέες ανάγκες.
Η αύξηση των ηλεκτροκινούμενων αυτοκινήτων
ουσιαστικά θα διαμορφώσει εξειδικευμένες καλύψεις
όχι τόσο σε θέματα αστικής ευθύνης όσο σε θέματα
μηχανικών καλύψεων και οδικής βοηθείας.

Τα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν μικρό κυβισμό με
υψηλές ιπποδυνάμεις. Μήπως πρέπει να απαλλαγούμε οριστικά από τα κυβικά;
Η ασφάλιση αυτοκινήτου μετεξελίσσεται ανάλογα
με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Εδώ και χρόνια, οι
περισσότερες ασφαλιστικές έχουν υιοθετήσει μοντέλα
παραμετρικής ασφάλισης που εξετάζουν και τα κυβικά
του αυτοκινήτου και τις ιπποδυνάμεις και την ηλικία του/
της οδηγού. Έτσι, για παράδειγμα, ένας νεαρός οδηγός
που οδηγεί ένα μικρό σε κυβικά αμάξι αλλά με μεγάλη
ιπποδύναμη μπορεί να τιμολογηθεί διαφορετικά απ’
ότι ένας ηλικιωμένος που οδηγεί ένα πιο αργό αμάξι.
Τα κυβικά χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα ως
μία κοινή παράμετρος σύγκρισης ασφαλίστρων και
φορολογικής αντιμετώπισης των αυτοκινήτων και
των οδηγών. Ίσως από την πλευρά του Κράτους θα
πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία αλλαγής του τρόπου
εκτίμησης του αυτοκινήτου.
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Πρόγραμμα Σεμιναρίων Επαναπιστοποίησης Τομέα Γ 2019:
‘Η δύναμη της πειθούς και η διαχείρηση των συγκρούσεων’
Έναρξη προγράμματος Επανεκπαίδευσης
Επαναπιστοποίησης για τον Τομέα Γ΄ 2019.

&

Σε θέματα που αφορούν την ενδυνάμωση των σύγχρονων
και πάντα επίκαιρων Τεχνικών Πωλήσεων και Επικοινωνίας
για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, θα εστιάσει το
νέο πρόγραμμα επανεκπαίδευσης για τον Τομέα Γ΄ του
2019 η NP Ασφαλιστική.
Το νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει 11
εκπαιδευτικές συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στα
Κεντρικά γραφεία της Εταιρίας στο Μαρούσι (20/9, 2/10,
11/10, 14/10) και σε 7 πόλεις της Επαρχίας, αρχής γενομένης

από τη Σπάρτη στις 18/9 και εν συνεχεία σε Χαλκίδα (23/9),
Πάτρα (25/9), Ιωάννινα (30/9), Αλεξανδρούπολη (4/10),
Θεσσαλονίκη (5/10) και Βόλο (9/10).
‘‘Τα σεμινάρια Επανεκπαίδευσης & Επαναπιστοποίησης
θα πραγματοποιηθούν παρουσία της Διοίκησης της «NP
Ασφαλιστική» σε όλη την Ελλάδα και σκοπός τους είναι
να παρέχουν στον επαγγελματία ασφαλιστή όλες τις
απαραίτητες γνώσεις και τα σύγχρονα εφόδια, ώστε να μπορεί
να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις και στις απαιτητικές
ανάγκες των πελατών του’’.

Το σεμινάριο του Τομέα Γ΄ 2019 υπενθυμίζεται σε όλους ότι είναι το τελευταίο σεμινάριο της εκπαιδευτικής
σειράς για την 5ετία 2015-2019, καθώς η NP Ασφαλιστική συμπεριλαμβανομένου και του Τομέα Γ΄ 2019, θα έχει
πραγματοποιήσει το σύνολο των 15 υποχρεωτικών σεμιναρίων Επανεκπαίδευσης & Επαναπιστοποίησης Γνώσεων
Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών για την ανανέωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος στα αρμόδια επιμελητήρια,
σύμφωνα με τη πράξη ΠΕΕ/ΤτΕ 45/21.11.2014 της Τράπεζας Ελλάδος.
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Πρόγραμμα Επαναληπτικών Σεμιναρίων
Επαναπιστοποίησης Συνεργατών
για τα έτη 2015-2019

Η NP Ασφαλιστική φροντίζει ώστε να μην έχει κανένας
συνεργάτης της εκκρεμότητες ελλείψεων σε σεμινάρια
επαναπιστοποίησης.
Η NP Ασφαλιστική πιστή στην πολιτική της να αναπτύσσεται
μέσα από την διαρκή εξέλιξη των Συνεργατών της,
φροντίζει να καλύψει τα όποια κενά υπάρχουν σε σεμινάρια
επαναπιστοποίησης, για το σύνολο της 5ετίας 2015-2019.
Στα πλαίσια αυτά, η Εταιρία φρόντισε να προγραμματίσει
επαναληπτικά σεμινάρια επαναπιστοποίησης για όλους
τους τομείς Α΄, Β΄ και Γ΄ των προηγούμενων ετών από
το 2015 έως το 2019, προκειμένου να μην έχει ούτε
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ένας συνεργάτης της NP εκκρεμότητα με ό,τι αφορά την
προσκόμιση των απαραίτητων βεβαιώσεων 75 ωρών για
του τομείς Α’, Β’ & Γ’ στα αρμόδια επιμελητήρια για την
ανανέωση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος τους.
Τα επαναληπτικά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στα
Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας στο Μαρούσι κατά τη χρονική
περίοδο Οκτωβρίου—Δεκεμβρίου 2019 σε 5 διήμερες
ημερίδες. Πάγια τακτική της Εταιρίας είναι να διεξάγει
Σεμινάρια Επανεκπαίδευσης με τον πλέον ωφέλιμο τρόπο
για τους Συνεργάτες της , που είναι η φυσική παρουσία
των συμμετεχόντων και η διαπροσωπική επικοινωνία και
επαφή.
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ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΉ ΚΑΜΠΆΝΙΑ

Β ΕΞΑΜΉΝΟΥ &
MUNDOBASKET
Η NP Ασφαλιστική στο Mundobasket

κατά τη διάρκεια των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου

H NP Aσφαλιστική θα βρεθεί δίπλα σας και μέσα από το

Μπάσκετ, θα συνεχισθεί και η τηλεοπτική διαφημιστική

Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ στην Κίνα (Mundobasket),

παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια του Β’ εξαμήνου στα

έχοντας εξασφαλίσει την διαφημιστική προβολή της στις

κανάλια της ελληνικής τηλεόρασης, αλλά και στο internet

ώρες των αγώνων. Η Εταιρία βρίσκεται κοντά σε κάθε

μέσω της digital marketing καμπάνιας που έχει ετοιμάσει.

εκδήλωση που ενδιαφέρει τον Έλληνα φίλαθλο και τονίζει

Υπενθυμίζεται ότι μπορείτε να ενημερώνεστε για τα νέα της

την ισχυρή επιχειρηματική της παρουσία.

Εταιρίας και μέσω των προφίλ μας στα social media (face-

Παράλληλα με την διαφημιστική παρουσία της Εταιρίας

book και linkedin), ακολουθώντας την «NP Ασφαλιστική» .

Νέο Πρωτοποριακό Πρόγραμμα Ασφάλισης: Σκύλος Συντροφιάς
«Μην αφήσετε ανασφάλιστο και απροστάτευτο τον
αγαπημένο σας φίλο». Οι σκύλοι συντροφιάς
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των
ιδιοκτητών τους αλλά και μέλη της οικογένειας.
Μοιράζονται τη χαρά τους με τα παιδιά,
προσφέρουν συντροφιά στους ηλικιωμένους
,ενώ χαλαρώνουν τους γονείς. Ως μέλη της
οικογένειας θα πρέπει να έχουν την φροντίδα που τους
αρμόζει, η οποία συμπληρώνεται με το νέο πρόγραμμα της
«NP Ασφαλιστική» «Ασφάλισης Σκύλου Συντροφιάς».
Το πρόγραμμα ασφαλίζει θάνατο του ασφαλισμένου
σκύλου από ατύχημα που οφείλεται σε αιτία εξωτερική,
βίαια, τυχαία, αιφνίδια, καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας
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του ασφαλισμένου σκύλου ή τη χειρουργική του
επέμβαση και οποιεσδήποτε δαπάνες για την
αποθεραπεία του λόγω ατυχήματος. Καλύπτει
επίσης αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του
σκύλου έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες
ή υλικές ζημιές που προκαλούνται από τον
ασφαλισμένο σκύλο σε τρίτα πρόσωπα.
Για ορισμένες κατηγορίες όπως: ανιχνευτές,
έρευνας και διάσωσης, κυνηγετικά σκυλιά, σκύλοι
σε αστυνομικές ή στρατιωτικές υπηρεσίες ασφαλείας,
η κάλυψη του ατυχήματος του σκύλου περιορίζεται
αποκλειστικά στις ακόλουθες αιτίες: Πτώση βράχων,
τροχαίο ατύχημα, δάγκωμα φιδιού.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΥΛΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα,
η NP εξασφαλίζει και τον αγαπημένο σας φίλο!

Μία πρωτοποριακή κίνηση,
για σκύλους κάθε ράτσας και κατηγορίας, καθαρόαιμους ή ημίαιμους.
Το σκυλάκι σας είναι μέρος της οικογένειας. Φυσικό είναι να
θέλετε να του προσφέρετε το καλύτερο που μπορείτε! Η NP
αφουγκράζεται τις ανάγκες σας και σας προσφέρει για πρώτη
φορά τη δυνατότητα να ασφαλίζετε και να εξασφαλίσετε
το αγαπημένο σας κατοικίδιο, σύμφωνα με τα πρότυπα του
εξωτερικού. Γιατί η υγεία και η μακροζωία του σκύλου σας είναι
ανεκτίμητη!
Με δεδομένο ότι ένα κατοικίδιο είναι το ίδιο επιρρεπές σε
ατυχήματα αλλά και ‘‘ζημιές’’, η NP εξασφαλίζει τόσο το
κατοικίδιο όσο και τον ιδιοκτήτη με τις εξής πρωτοποριακές
καλύψεις:
θάνατος του ασφαλισμένου σκύλου από ατύχημα
έξοδα νοσηλείας του ασφαλισμένου σκύλου ή χειρουργικής

επέμβασης, καθώς και οποιεσδήποτε δαπάνες για την
αποθεραπεία του σκύλου εξαιτίας ατυχήματος
αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του σκύλου έναντι τρίτων για
σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από το
σκύλο σε τρίτα πρόσωπα.
* Οι ανωτέρω καλύψεις ισχύουν μόνο για σκύλους συντροφιάς,
καθαρόαιμους ή ημίαιμους.
* Για σκύλους ειδικών κατηγοριών όπως ενδεικτικά: σκύλους διαφόρων
υπηρεσιών (ανιχνευτές, έρευνας, διάσωσης), κυνηγετικούς σκύλους,
σκύλους υπηρεσιών ασφαλείας (αστυνομικοί, στρατιωτικοί, φύλαξης,
κ.α.), οι καλύψεις από ατύχημα καθώς και τα έξοδα νοσηλείας
περιορίζονται αποκλειστικά σε περιπτώσεις πτώσεις βράχων, τροχαίου
ατυχήματος και δάγκωμα φιδιού.

www.np-asfalistiki.gr
ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Γ. Ζάχος,
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της
«NP Ασφαλιστική»
Προϊόν ευρείας κατανάλωσης η ασφάλιση κατοικίας
Συνέντευξη στο www.insurance-eea.gr, 01/07/2019

Η «ασφάλιση κατοικίας» θα γίνει προϊόν ευρείας
κατανάλωσης στα επόμενα χρόνια εκτιμά ο πρόεδρος της
«NP Ασφαλιστική», κ. Γιώργος Ζάχος, ο οποίος μιλώντας
στο insurance-eea τονίζει ότι ‘’η Ελλάδα είναι χώρα της
Ευρώπης οπότε έστω και με καθυστέρηση θα εναρμονιστεί
με τα όσα ισχύουν στις άλλες χώρες και αφορούν την
ιδιωτική ασφάλιση. Στο πλαίσιο αυτό, μια από τις πρώτες
εξελίξεις, εκτιμά πώς θα είναι η άνοδος της «ασφάλισης
περιουσίας», καθώς μικρά ή μεγάλα σπίτια, κατοικίες κάθε
μεγέθους θα ασφαλιστούν για να προστατευθούν’’.

Ζήτηση στην ασφάλιση κατοικίας
Γίνεται αντιληπτό, αναφέρει ο κ. Ζάχος, ότι οι πολίτες
συνειδητοποιούν σταδιακώς τη «νέα καθημερινότητα» που
έχει διαμορφωθεί και αυτό ωθεί στο να μεριμνήσουν για
την περιουσία τους. Μπορεί, συμπληρώνει, η ασφάλιση
κατοικίας, να συνδυαστεί και με κάποια υποχρεωτικότητα
ή συνεισφορά του κράτους. Πάντως, το βέβαιο είναι πώς η
συγκεκριμένη ασφάλιση είναι αναγκαία. Και σε αυτό παίζει
ρόλο τόσο η ιδιομορφία της χώρας (σεισμογενής) όσο
και η αλλαγή στο περιβάλλον η οποία καταγράφηκε με
οδυνηρό τρόπο και στη Μάνδρα και στο Μάτι και σε άλλες
περιπτώσεις.

Όπως υποστηρίζει στο insurance-eea, ο κλάδος των
αστικών ευθυνών αποτελεί μέρος της νέας καθημερινότητας
της αγοράς. Τώρα, αρχίζει να γίνεται πιο αισθητή σε όλους
τους κλάδους, η ευθύνη τους επαγγέλματος. Και αυτό
σχετίζεται με τη συμπεριφορά των πολιτών οι οποίοι
πλέον, δε γυρνούν την πλάτη σε διάφορα συμβάντα.
Αποδίδουν ευθύνες, αναζητούν υπαιτιότητες και έχουν
εισέλθει σε μια διαφορετική από το παρελθόν αντίληψη.
Είναι απαραίτητο, μας αναφέρει, ο κάθε επαγγελματίας να
μην περιμένει την υποχρεωτικότητα για να ασφαλιστεί.
Αντίθετα προσμετρώντας την περίπτωση να βρεθεί προ
απροόπτου, πρέπει να μεριμνήσει να ασφαλιστεί για να

H πορεία της ιδιωτικής
ασφάλισης θα είναι ανοδική,
θέτοντας ως προϋπόθεση τον
επαγγελματισμό και την απόκτηση
εφοδίων από τους ασφαλιστικούς
διαμεσολαβητές.

Φοροαπαλλαγές -Κινητροδοτήσεις
Ταυτόχρονα θα πρέπει, στην εξέλιξη που έρχεται στην
ιδιωτική ασφάλιση, να κινηθεί και το κράτος στηρίζοντας
προς την κατεύθυνση των φοροαπαλλαγών, της
κινητροδότησης, της παροχής κάποιου δέλεαρ. Έτσι,
οι καταναλωτές θα βοηθηθούν και θα μπορέσουν να
αποκτήσουν και στην Ελλάδα τα ευρωπαϊκά κεκτημένα
στην ιδιωτική ασφάλιση.

Αστικές Ευθύνες
Και οι Αστικές Ευθύνες Επαγγελμάτων θα συνεισφέρουν
ουσιαστικά στην άνοδο της αγοράς, πιστεύει ο κ. Ζάχος.
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είναι καλυμμένος, ασφαλής και σίγουρος ότι θα συνεχίσει
σε κάθε περίπτωση να ασκεί τη δραστηριότητά του.

Ανοδική πορεία αγοράς
Τέλος, ο κ. Ζάχος επισημαίνει πως η πορεία της ιδιωτικής
ασφάλισης θα είναι ανοδική, θέτοντας ως προϋπόθεση
τον επαγγελματισμό και την απόκτηση εφοδίων από τους
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Μόνο οι επαγγελματίες
και όσοι αποκτούν περαιτέρω γνώση μέσα από την
εκπαίδευση θα προχωρήσουν δυναμικά.
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Χρήσιμες Ασφαλιστικές Συμβουλές :
Πως να αποτρέψετε Ατυχήματα λόγω Αφηρημένης Οδήγησης
Αποστολή μηνυμάτων στο κινητό, ανανέωση του μακιγιάζ,
κατανάλωση τροφίμων , πλοήγηση στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης – όλα αυτά τι έχουν κοινό;

Είναι όλα αιτίες Αφηρημένης Οδήγησης.
Ως οδηγοί έχετε ευθύνη να είστε προσεκτικοί και
προσηλωμένοι στο δρόμο, ώστε τόσο εσείς όσο και οι
συνεπιβάτες του οχήματος σας να είστε ασφαλείς.

ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΜΗΝΥΜΆΤΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΟΔΉΓΗΣΗ
Κάθε στιγμή που το μυαλό σας ή τα μάτια σας δεν είναι
στο δρόμο είστε αφηρημένοι, κάτι που σημαίνει αυξημένος
κίνδυνος ατυχήματος. Κατά την αποστολή ενός μηνύματος,
η οπτική σας εστίαση βρίσκεται στην οθόνη του κινητού
σας αντί για το δρόμο, το χέρι σας είναι στη συσκευή του
κινητού σας και όχι στο τιμόνι και η όλη προσοχή σας είναι
στο μήνυμα και στην επικοινωνία που βλέπετε στην οθόνη
σας. Με λίγα λόγια η προσοχή σας απομακρύνεται τελείως
από το στόχο σας εκείνη τη χρονική στιγμή που είναι η
προσεκτική οδήγηση και είτε το πιστεύετε είτε όχι, το
«texting» κατά την οδήγηση είναι 6 φορές πιο πιθανό να
προκαλέσει ατύχημα από ότι η οδήγηση υπό την επήρεια
αλκοόλ!
ΣΥΜΒΟΥΛΉ: Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε το κινητό
σας κατά τη διάρκεια της οδήγησης σας, μην απαντάτε
σε μηνύματα εκτός αν είναι πολύ μεγάλη ανάγκη και
προτιμήστε τα ήδη έτοιμα μηνύματα που σας παρέχει το
κινητό για τέτοιες περιστάσεις

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΈΣ ΣΥΝΟΜΙΛΊΕΣ
Όλες οι τηλεφωνικές συνομιλίες αποσπούν την προσοχή
από την οδήγηση. Ο κίνδυνος ατυχήματος μιλώντας στο
κινητό είναι 4 φορές μεγαλύτερος του φυσιολογικού,
ασχέτως αν χρησιμοποιούνται hands free ή όχι, καθώς ο
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χρόνος αντίδρασης των οδηγών είναι 50% πιο αργός όταν
μιλούν στο κινητό σε σύγκριση με εκείνους που οδηγούν
κανονικά.
ΣΥΜΒΟΥΛΉ: Σε περίπτωση που είναι μεγάλη ανάγκη
να μιλήσετε, χρησιμοποιείστε bluetooth ή handsfree,
χωρίς να σημαίνει πως αυτό είναι ακίνδυνο ή καλύτερα
ακινητοποιήστε το όχημά σας σε κάποιο ασφαλές σημείο
για να μιλήσετε.

ΕΝΑΣΧΌΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GPS
Έρευνες αποδεικνύουν πως η χρήση των GPS προκαλεί
απώλεια συγκέντρωσης του οδηγού, καθώς σε δείγμα
οδηγών που χρησιμοποιούσαν τον πλοηγό, παρατηρήθηκε
ότι οι περισσότεροι έπαιρναν τα μάτια τους από το δρόμο
για πάνω από 10 δευτερόλεπτα ενώ κινούνταν με ταχύτητα
τουλάχιστον 60 χλμ/ώρα.
ΣΥΜΒΟΥΛΉ: Μην προγραμματίζετε το GPS όταν
οδηγείτε, να φροντίζετε να είναι τοποθετημένο στην ειδικά
σχεδιασμένη θήκη και να έχετε επιλέξει τη φωνητική
λειτουργία του.

ΦΑΓΗΤΌ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΟΔΉΓΗΣΗ
Μπορεί να μην έχετε προλάβει να φάτε πριν βρεθείτε πάλι
στους δρόμους, ή να είναι τόσο μεγάλη η διαδρομή που να
θέλετε να την γεμίσετε ευχάριστα «τσιμπώντας» κάτι, αλλά
τρώγοντας κατά τη διάρκεια της οδήγησης σας σημαίνει ότι
δεν είστε συγκεντρωμένοι στο δρόμο.
ΣΥΜΒΟΥΛΉ: Αποφεύγετε τη κατανάλωση τροφίμων
κατά τη διάρκεια της οδήγησης και προτιμήστε να έχετε
φάει κάτι ελαφρύ πριν ξεκινήσετε την οδήγηση καθώς η
μεγάλη κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και
απόσπαση προσοχής.
Πηγή: American Family Insurance

FAMILYNEWS
N. Ζάχος, NP Ασφαλιστική:

Οι τρεις παράγοντες που θα δώσουν ρυθμό στο Χρηματιστήριο
Με το 70% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του να ανήκει
σε ξένα ισχυρά χέρια, το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι άμεσα
εξαρτώμενο από τις διεθνείς εξελίξεις, διευκρινίζει σε συνέντευξη του στο epixeiro.gr ο κ. Ν.Ζάχος, Διευθυντής Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών της «NP Ασφαλιστική».

καθορίσουν τις επενδυτικές επιλογές.
Παρατηρείται μία στροφή επενδύσεων σε υποδομές
από τις ασφαλιστικές εταιρίες. Πως προκύπτει αυτό;
Οι επενδύσεις ασφαλιστικών εταιριών σε υποδομές (δρόμοι, λιμάνια, αεροδρόμια, ενέργεια, κτίρια κτλ) αποτελούν
μία επενδυτική τάση, λόγω του ότι οι ασφαλιστικές είναι
παγκοσμίως ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής, με μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα και με αναζήτηση του μικρότερου επενδυτικού κινδύνου.
Τι ρόλο θα παίξουν οι ιδιωτικοποιήσεις στην αναπτυξιακή πορεία του χρηματιστηρίου;
Πάντα οι ιδιωτικοποιήσεις δημιουργούν ένα αίσθημα ανάπτυξης στην οικονομία και ανόδου στην αγορά.
Τι πρέπει να εξετάσει στα μεγέθη των εισηγμένων ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να επενδύσει;

Το Χρηματιστήριο Αθηνών πέρασε μέσα από συμπληγάδες. Πως βλέπετε την πορεία του εις το εξής;
Το Χρηματιστήριο Αθηνών βρίσκεται εδώ και μήνες σε μία
ανοδική πορεία, παρά τις όποιες μικρές διορθώσεις που
περισσότερο είναι ευκαιρίες τοποθετήσεων.
Ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες που θα διαμορφώσουν την πορεία του Χρηματιστηρίου;
Η πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου εξαρτάται από τις
εγχώριες και κυρίως από τις διεθνείς εξελίξεις, καθώς, ως
γνωστών, είναι μια αρκετά ρηχή αγορά με τα ισχυρά χέρια
να ανήκουν σε ξένους επενδυτές.
Στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό, υπήρξε προεκλογικά η
προεξόφληση της αλλαγής κυβέρνησης και πλέον η πορεία του Γενικού Δείκτη θα εξαρτηθεί από το εάν θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές σε θέματα οικονομικής πολιτικής
και επενδυτικής σταθερότητας.
Ο τραπεζικός κλάδος αποτελεί το κλειδί στην περαιτέρω
άνοδο του ελληνικού χρηματιστηρίου.
Τα θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων εταιριών κατά το
α’ τρίμηνο 2019 και οι μερισματικές τους αποδόσεις, θα
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O ενδιαφερόμενος επενδυτής θα πρέπει να παρακολουθεί
βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες μιας επιχείρησης,
όπως ενδεικτικά είναι η ρευστότητα της, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, οι ρυθμοί ανάπτυξης της τελευταίας 5ετίας και το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) για
τις μελλοντικές της κινήσεις. Επίσης, εάν ενδιαφέρεται για
σταθερό εισόδημα θα πρέπει να εξετάζει τις μερισματικές
αποδόσεις της επιχείρησης τα τελευταία χρόνια.
Πως επενδύουν οι ασφαλιστικές, ποια τα κυριότερα κριτήρια;
Oι επενδύσεις των ασφαλιστικών ως επί το πλείστων χαρακτηρίζονται από σταθερότητα και ασφάλεια. Γι’ αυτό και οι
περισσότερες επιλέγουν χρεόγραφα αυξημένης πιστοληπτικής αξιολόγησης, (αμερικανικά, γερμανικά, ολλανδικά,
γαλλικά, βρετανικά κά), τίτλους υποδομών, αμοιβαία κεφάλαια και προθεσμιακές καταθέσεις.
Ποιες οι αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της «NP
Ασφαλιστική»;
H NP Ασφαλιστική έχει δικό της Αμοιβαίο Κεφάλαιο μαζί
με την Εθνική Τράπεζα, το «NP Insurance - Νέος Ποσειδών
Μεικτό» το οποίο βρίσκεται σταθερά μέσα στα 10 καλύτερα αμοιβαία κεφάλαια της κατηγορίας του πολλά χρόνια
τώρα, ενώ κατά το πρώτο εξάμηνο 2019, η απόδοσή του
ανήλθε σε 26,35%.

FAMILYNEWS

Θα επιλέγατε κρατικά ή εταιρικά ομόλογα;
Η απόφαση για επιλογή κρατικών ή εταιρικών ομολόγων
είναι αποτέλεσμα συγκυρίας και επενδυτικού στόχου. Τα
κρατικά ομόλογα, παραδοσιακά έχουν μικρότερο κίνδυνο
έναντι των εταιρικών ομολόγων και γι’ αυτό προτιμούνται
σε περιόδους αυξημένης μεταβλητότητας. Ωστόσο, στις θετικές οικονομικές συγκυρίες, τα εταιρικά ομόλογα συνήθως
αποδίδουν καλύτερα, εάν βέβαια δεν υπάρχει πρόβλημα
στην εταιρία που τα έχει εκδώσει. Προσωπική μου επιλογή
και προτίμηση είναι στα εταιρικά ομόλογα, με μια κατανομή 75% - 25% υπέρ των ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής
διαβάθμισης.
Μιλήστε μας με δύο λόγια για την NP Ασφαλιστική και
την πορεία της στην ασφαλιστική αγορά.
Η επιτυχία της «NP Ασφαλιστική», όχι μόνο ως ασφαλιστικής εταιρίας αλλά ως μίας ελληνικής επιχείρησης, έγκειται
στο γεγονός ότι θεμελιώθηκε σε σωστές βάσεις από το ξεκίνημα της, πλαισιώθηκε από ικανά στελέχη που αγαπάνε και
ενδιαφέρονται για την Εταιρία, προέβλεψε τις αλλαγές στο
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θεσμικό πλαίσιο και προσαρμόστηκε πάρα πολύ γρήγορα
στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας.
Είμαστε η πιο νέα ασφαλιστική εταιρία στη χώρα μας με μόλις 15 έτη παρουσία και τα αποτελέσματά μας μιλάνε μόνα
τους:
•
ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες στους 200.000
ασφαλισμένους μας.
• άριστες αμοιβές στους 100 εργαζομένους μας.
• επαναλαμβανόμενες υψηλές προμήθειες στους 800 συνεργάτες μας.
• κοινωνική συνεισφορά άνω των 410 εκατ. ευρώ σε πληρωμές αποζημιώσεων, φόρους, εισφορές, προμήθειες και
μισθοδοσία.
• Σταθερά υψηλές κερδοφορίες μέσα από τα λειτουργικά
αποτελέσματα του οργανισμού.
• από τις πλέον φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρίες, όχι μόνο
στην Ελλάδα αλλά στην Ευρώπη, με Δείκτη Φερεγγυότητας (SCR) στο 207% και Ελάχιστο Δείκτη Φερεγγυότητας
(MCR) στο 802% για το 2018.

FAMILYNEWS

“Η διαρκής αισιοδοξία
πολλαπλασιάζει τη δύναμη”
Collin Powell ,
Αμερικανός πολιτικός

“Κατ’ αρχάς πρέπει να ξέρεις τι θέλεις.
Ύστερα πρέπει να έχεις το θάρρος να το πεις
και στη συνέχεια την ενέργεια να το κάνεις”
Georges Benjamin Clemenceau,
Πρώην Πρωθυπουργός της Γαλλίας

“Σήμερα πρέπει να τρέχεις πιο
γρήγορα για να παραμείνεις στο ίδιο
σημείο”
Philip Kotler,
Αμερικανός Συγγραφέας & Σύμβουλος Μάρκετινγκ

NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λεωφ. Κηφισίας 81-83, 151 24 Μαρούσι
Τηλ.: 210 4173 300
E-mail: info@np-asfalistiki.gr
www.np-asfalistiki.gr

