Editorial

Αγαπητοί Συνεργάτες
Τους τελευταίους μήνες με βασική αφορμή την συμφωνία εξαγοράς της ΑΤΕ
ασφαλιστικής και την επικείμενη συγχώνευση της με την ΕRGO, χρειάστηκε
να επικοινωνήσουμε με τους συνεργάτες μας και το διοικητικό προσωπικό και
των δύο εταιριών, με θεσμικούς φορείς, δημοσιογράφους του κλαδικού τύπου
και ημερήσιου τύπου, αλλά και παράγοντες που πλαισιώνουν την ελληνική
ασφαλιστική αγορά.
Στόχος μας ήταν όχι μόνο η ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων, αλλά και η
ανάγκη να δώσουμε για άλλη μια φορά το στίγμα μιας εταιρίας που από το 1989
γράφει τη δική της ιστορία, χτίζοντας βήμα-βήμα μια εταιρική πραγματικότητα
που κάνει όλους εμάς που την υπηρετούμε υπερήφανους.
Όπως έχω ξαναπεί δεν είναι ο βασικός μας στόχος να είμαστε πρώτοι στο
μέγεθός, όσο να ξεχωρίζουμε για το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που
προσφέρουμε, πάντοτε σε ανταγωνιστική τιμή και φυσικά να είμαστε διαχρονικά
οικονομικά υγιής . Δεν θέλουμε να είμαστε ούτε μπουτίκ πολυτελείας, ούτε outlet
της ασφαλιστικής αγοράς!

Θεόδωρος Κοκκάλας, CEO

Αυτή είναι η αλήθεια και με μια φράση η εταιρική στρατηγική μας. Δεν την
κρύψαμε, δεν την διαστρεβλώσαμε, δεν την προδώσαμε ποτέ. Με αυτή την
στρατηγική καταφέραμε να φτάσουμε εδώ ακριβώς. Σε μια ξεχωριστή, ηγετική
θέση στον χώρο των γενικών ασφαλίσεων.
Τα σχέδια μας για το 2017 είναι πολλά και σύνθετα και είμαστε αποφασισμένοι
να συνεχίσουμε να επενδύουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στην σύγχρονη
τεχνολογία, να παίρνουμε αποφάσεις που θα μας καθιστούν ανταγωνιστικούς και
ευέλικτους.
Πολλές προκλήσεις είναι μπροστά μας και δεν το κρύβουμε ότι αυτό είναι
κάτι που μας αρέσει. Όχι γιατί είμαστε παθιασμένοι με τα δύσκολα όσο γιατί
γνωρίζουμε καλά τις δυνάμεις μας, διαθέτουμε την εμπειρία και τη γνώση,
πατάμε γερά στα πόδια μας έχοντας πίστη σε αρχές που δοκιμάστηκαν και
δοκιμάζονται σε δύσκολους και αμφίβολους καιρούς, επιβεβαιώνοντας διαρκώς
την αξία τους.

Θεόδωρος Κοκκάλας
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To 2017 θα είναι μια χρονιά
οικοδόμησης ακόμη πιο
ισχυρών επαγγελματικών
σχέσεων με τους Συνεργάτες
μας. Μια χρονιάς που θα την
ζήσουμε “Aσφαλώς Μαζί”.

Σ

Στο πανεπιστήμιο HARVARD, ένα από τα
κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο διεξήχθη
μια πρωτοφανή στα χρονικά έρευνα για την
ανάπτυξη και πορεία των ενηλίκων. Η έρευνα αυτή
ξεκίνησε πριν από 75 χρόνια, απασχόλησε τρεις
διαφορετικούς “Διευθυντές Έρευνας” και αφορούσε
συγκεκριμένους ανθρώπους μελετώντας όλα αυτά
τα χρόνια, πραγματικά δεδομένα και στοιχεία από
την προσωπική τους και επαγγελματική τους ζωή.
Το αντικείμενο της έρευνας αφορούσε την αληθινή
ευτυχία και την ικανοποίηση μας από την ζωή.
Σχετικά πρόσφατα ο νυν Διευθυντής Robert
Waldinger, παρουσίασε τα αποτελέσματα της
έρευνας αυτής και μοιράστηκε με ένα μεγάλο
ακροατήριο το σημαντικότερο δίδαγμα της.

Στάθης Τσαούσης
Εμπορικός Διευθυντής

Αρκετές ημέρες πριν διαβάσω για την συγκεκριμένη
έρευνα, ένας αγαπητός φίλος και Συνεργάτης μου
με ρώτησε πως αισθάνομαι ενόψει της επικείμενης
ενοποίησης των εταιριών ΑΤΕ Ασφαλιστική και ERGO,
γνωρίζοντας ότι έχω αναλάβει ως επικεφαλής της
Εμπορικής Διεύθυνσης των εταιριών αυτών, μια
μεγάλη ευθύνη και ένα σημαντικό φορτίο.
Η λέξη που μου ήρθε αυθόρμητα ήταν “τυχερός”.
Πράγματι αισθάνομαι τυχερός που όλο αυτά τα χρόνια
ζω, αναπνέω και αναπτύσσομαι επαγγελματικά μέσα
σε ένα περιβάλλον που πρωταρχικό του γνώρισμα είναι
το επαγγελματικό οικογενειακό κλίμα και οι σωστές και
καλές ανθρώπινες σχέσεις. Ο σεβασμός στον άνθρωπο
και τις ανάγκες του, η απλότητα και η αμεσότητα
στην επικοινωνία με όλους όσους αποτελούν τον
ασφαλιστικό οργανισμό της ΕRGO. Αισθάνομαι ακόμη
πιο τυχερός όταν σκέφτομαι τη νέα μου αποστολή,
που δεν είναι άλλη από το χτίσιμο ενός νέου εταιρικού
περιβάλλοντος πωλήσεων που θα το συνθέτουν
άνθρωποι με διαφορετικές κουλτούρες, συνήθειες και
διαδρομές, γνωρίζοντας προκαταβολικά ότι αυτό θα
συμβεί χωρίς να χάσουμε τίποτα από τις βασικές μας
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αρχές. Τις αρχές μιας πραγματικής επαγγελματικής
οικογένειας.
Οι άνθρωποι των πωλήσεων πρέπει να είναι υπερδραστήριοι, σκληραγωγημένοι και απαιτητικοί.
Όμως πάνω από όλα είναι άνθρωποι που εκτιμούν το
πραγματικό ενδιαφέρον, τις ειλικρινείς προθέσεις και
την ουσιαστική βοήθεια. Πάνω σε αυτούς τους άξονες
θα χτίσουμε βήμα-βήμα το νέο εταιρικό περιβάλλον,
μια νέα ακόμη πιο ισχυρή ERGO που θα συνθέτει
τα πλεονεκτήματα, την εμπειρία και τη γνώση
δύο σημαντικών εταιριών που “Aσφαλώς μαζί” θα
χαράξουν μια νέα πορεία στην ελληνική ασφαλιστική
αγορά.
H αληθινή ευτυχία και η ικανοποίηση μας από τη
ζωή καθορίζεται από τις επιτυχημένες κοινωνικές
και ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό
δίδαγμα της μακροχρόνιας έρευνας του HARVARD και η
εξήγηση της δικής μου αίσθησης μπροστά σε μια νέα
σημαντική επαγγελματική πρόκληση.
Ας επενδύσουμε λοιπόν στη ζέση που πρέπει να
χαρακτηρίζει τις προσωπικές και επαγγελματικές μας
σχέσεις, στο ειλικρινές ενδιαφέρον και την ουσιαστική
επικοινωνία, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε
τις προκλήσεις των καιρών, τις δυσκολίες και τα
προβλήματα που θα βρεθούν μπροστά μας. Σαν μια
μεγάλη επαγγελματική οικογένεια που γνωρίζει την
πραγματική αξία της λέξης “Mαζί” και που την αξία
αυτής της λέξης έχουμε αναδείξει στο παρελθόν και θα
υπηρετήσουμε στο μέλλον.
Είμαι βέβαιος ότι το σημαντικό αυτό έργο θα
εξελιχθεί πολύ καλά, αφού όλες οι επιτυχίες που
όλοι μαζί ζήσαμε στο παρελθόν, αλλά και λάθη που
μας βοήθησαν να γίνουμε καλύτεροι, αποτελούν μια
στέρεη βάση για τις καινούργιες επιτυχίες που θα
ακολουθήσουν.
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Εορταστική εκδήλωση
για την ένταξη της ΑΤΕ
Ασφαλιστικής στον Όμιλο
ERGO
Σε εορταστική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στη Στέγη Γραμμάτων
και Τεχνών, στο πλαίσιο μιας σειράς παρόμοιων εκδηλώσεων που έχουν
προγραμματιστεί, ο Πρόεδρος του Ομίλου της ERGO Dr. Markus Riess και ο CEO
των εταιριών του Ομίλου ERGO στην Ελλάδα κ. Θεόδωρος Κοκκάλας υποδέχθηκαν
και ενημέρωσαν εκπροσώπους του επιχειρηματικού και οικονομικού χώρου για την
ένταξη της ΑΤΕ Ασφαλιστικής στον Όμιλο της ERGO.

Σ

την εκδήλωση επισημάνθηκε ότι με την
ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% των
μετοχών της ΑΤΕ Ασφαλιστικής ο Όμιλος ERGO,
μέλος του Ομίλου Munich Re, κατέστη με βάση τα
δημοσιευμένα στοιχεία, ο μεγαλύτερος οργανισμός
στον κλάδο Ασφαλίσεων Ζημιών στην Ελλάδα,
καθώς και ότι, η συγκεκριμένη εξαγορά αποτελεί
σημαντική στρατηγική επένδυση που αποδεικνύει
την εμπιστοσύνη του Ομίλου Munich Re - ERGO στη
Διοίκηση της ERGO στην Ελλάδα, καθώς και στις
προοπτικές της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και
οικονομίας.
Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι η ERGO, που
ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα πριν
από 27 χρόνια με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είχε μία
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σταθερή αναπτυξιακή πορεία και καταξιώθηκε ως
σημείο αναφοράς στον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων
για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της, την
ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της και την
ουσιαστική και διαχρονική προσφορά της προς
ασφαλισμένους, συνεργάτες ασφαλιστικούς
διαμεσολαβητές, εργαζόμενους, μετόχους και την
ελληνική κοινωνία γενικότερα. Ιδιαίτερη μνεία έγινε
και για την προσφορά της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, η
οποία έχει και αυτή να επιδείξει μακρά παρουσία και
σημαντικό έργο στην Ελλάδα, καθώς είναι μία από τις
πλέον αξιόπιστες εταιρίες, που έχει συμβάλει στην
εξέλιξη του ασφαλιστικού κλάδου στη χώρα. Ακόμη
εκφράστηκαν ευχαριστίες προς το προσωπικό και
τα διευθυντικά στελέχη των εταιριών της ERGO στην
Ελλάδα για την ουσιαστική συμβολή τους στην επιτυχή

ERGO magazine

Cover Story

εταιρική πορεία, καθώς και προς τα στελέχη του
ομίλου Munich Re - ERGO για την αποφασιστική και
διαχρονική υποστήριξή τους.
Αναφορικά με τη στρατηγική της ERGO έγινε σαφής ο
προσανατολισμός ενίσχυσης του διεθνούς χαρακτήρα
του Ομίλου, ενώ οι βασικοί στόχοι του συνοψίστηκαν
στα ακόλουθα:
•Αποτελεσματική και αποδοτική οργάνωση και
λειτουργία.
•Πλήρης ψηφιοποίηση δεδομένων και διαδικασιών.
•Προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ελκυστικότητας,
ειδικά σχεδιασμένα για τις ανάγκες κάθε τμήματος
της αγοράς.

της σταθερής και κερδοφόρου ανάπτυξής της καθώς
και για την αναβάθμιση του θεσμού της ιδιωτικής
ασφάλισης και την εδραίωση της ασφαλιστικής
συνείδησης.
Τέλος ο Dr. Riess, ο κ. Κοκκάλας, τα μέλη των
Διοικητικών Συμβουλίων και άλλα στελέχη των
εταιριών του ομίλου ERGO στην Ελλάδα είχαν
την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με τους
προσκεκλημένους σε επίκαιρα θέματα της
ασφαλιστικής αγοράς, αλλά και της οικονομίας
γενικότερα.
.

Αντίστοιχα, στόχος της ERGO στην Ελλάδα είναι η
αξιοποίηση της ηγετικής της θέσης για τη διασφάλιση
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Εκδήλωση με
δημοσιογράφους για τη νέα
ERGO
Τις θέσεις και το όραμα του για την νέα ERGO, μετά την εξαγορά της ΑΤΕ
Ασφαλιστικής, ανέπτυξε ο διευθύνων σύμβουλος της ERGO Ασφαλιστικής
Θεόδωρος Κοκκάλας σε ειδική εκδήλωση για τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο.

O

CEO της ERGO Eλλάδας & Τουρκίας αρχικά
αναφέρθηκε στο παρελθόν και στο πως
εξελίχθηκε η διαπραγμάτευση και εντέλει
η συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς που οδήγησε
στην εξαγορά της ΑΤΕ Ασφαλιστικής. Τόνισε δε ότι
η συμφωνία ολοκληρώθηκε την 1 Αυγούστου 2016,
δυο χρόνια σχεδόν μετά την αρχική συμφωνία. Στη
συνέχεια αναφέρθηκε στην ιστορική διαδρομή της
εταιρίας λέγοντας ότι συμπληρώθηκαν 20 χρόνια
από την εξαγορά της Victoria, την πρώτη μεγάλη
εξαγορά της Ergo στην Ελλάδα, συνεχίζοντας με την
εξαγορά της Μαγδεμβούργερ και την απορρόφηση
του χαρτοφυλακίου της IMPERIO. Mε αυτό τον τρόπο
αναρριχήθηκε από το νούμερο 24 της αγοράς γενικών
ασφαλειών στην τρίτη θέση στις γενικές ασφάλειες
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πετυχαίνοντας τους στόχους της και δημιουργώντας
αξία σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. «Είμαστε μια
εταιρεία υπόδειγμα, πάντα κερδοφόροι και οικονομικά
ισχυροί» τόνισε ο κος. Κοκκάλας.
Επίσης, ο διευθύνων σύμβουλος της ERGO ανέφερε
ότι οι άνθρωποι του ομίλου της ERGO πιστεύουν στην
προοπτική της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. «Το
γεγονός ότι η χώρα μας παραμένει στο ευρώ ενισχύει
τη σταθερότητα», υπογράμμισε, ενώ υποστήριξε ότι
η σημερινή συγκυρία αποτελεί πλεονέκτημα για την
Ελλάδα η οποία θέλει μακροπρόθεσμους επενδυτές.
«Ο όμιλος μας πιστεύει στην ελληνική αγορά αλλά
αυτό δε σημαίνει ότι δεν ανησυχεί για την κατάσταση
στην Ελλάδα» συμπλήρωσε.

ERGO magazine

Cover Story

Όσο αφορά την εξαγορά της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, ο κ.
Κοκκάλας ανέφερε ότι δεν έγινε ελαφρά την καρδία
και ότι συζητήθηκε πολύ τα δυο τελευταία χρόνια στο
όμιλο της ERGO.
Επιπλέον, ο κ. Κοκκάλας δήλωσε μεταξύ άλλων
«δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε πρώτοι. Να είμαστε
στους τρεις πρώτους ναι, είναι επιθυμητό» και
συνέχισε λέγοντας πως, το μέγεθος είναι κάτι που
επιδιώκουμε ενώ θέλουμε να είμαστε διαχρονικά
κερδοφόροι. «Θέλουμε να ξεχωρίζουμε για το
επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουμε, πάντα
σε ανταγωνιστική τιμή», ανέφερε χαρακτηριστικά
επισημαίνοντας το εξής: «Δεν θέλουμε να είμαστε ούτε
μπουτίκ πολυτελείας ούτε outlet της ασφαλιστικής
αγοράς!»

ERGO magazine

Τελειώνοντας ο κος. Κοκκάλας δήλωσε πως η εταιρία
αξιοποιεί το ψηφιακό περιβάλλον επενδύοντας στο
digitalization σε όλα τα επίπεδα και ξεκαθάρισε πως
προς το παρόν, δεν υπάρχουν σχέδια για απευθείας
πωλήσεις, αντιθέτως σε αυτή την δύσκολη για τα
δίκτυα πωλήσεων περίοδο η εταιρία επιθυμεί να
ενισχύσει τα παραδοσιακά υφιστάμενα δίκτυα και
ειδικά το δίκτυο της ΑΤΕ Ασφαλιστικής.
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Στιγμιότυπα από την εκδήλωση με τους εκπροσώπου τύπου.
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Ο Θ. Κοκκάλας στο πάνελ της εκδήλωσης μαζί με τους κκ. Δ. Χατζηπαναγιώτου
και Ι.Χατζηιωσήφ απαντούν στα ερωτήματα των δημοσιογράφων.
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Διήμερη επίσκεψη του νέου
COO της ERGO International
κ. Alexander Ankel στην
Αθήνα
Η Ελλάδα ήταν από μία από τις πρώτες χώρες που επέλεξε να επισκεφτεί ο Chief
Operating Officer της ERGO International κ. Alexander Ankel λίγες ημέρες μετά
την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του.

Η

Από αριστερά :
Ι.Χατζηιωσήφ,
Θ. Κοκκάλας,
Δ. Χατζηπαναγιώτου,
Ι. Λινός,
Α. Αnkel
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επίσκεψη
πραγματοποιήθηκε
σε μια σημαντική
περίοδο κατά την οποία
είναι σε πλήρη εξέλιξη
το έργο της συνένωσης
της ERGO και της ΑΤΕ
Ασφαλιστικής. Κατά τη
διάρκεια της διήμερης
παραμονής του στην Αθήνα,
ο κ. Ankel επισκέφθηκε τα γραφεία της ERGO
Ελλάδος και της ATE Ασφαλιστικής και είχε
ενημερωτικές συναντήσεις με τα διοικητικά
στελέχη, εκφράζοντας το ενδιαφέρον αλλά και
την αισιοδοξία του για την ταχεία ολοκλήρωση της
συνένωσης των δύο εταιριών.
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Ο CEO των εταιριών του Ομίλου ERGO στην
Ελλάδα κ. Θεόδωρος Κοκκάλας, καλωσόρισε
τον κ. Ankel στην Αθήνα και ευχήθηκε κάθε
επιτυχία στην αποστολή του ως νέου επικεφαλής
των διεθνών δραστηριοτήτων του Ομίλου ERGO.
Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πλήρη
στήριξη της διοίκησης του Ομίλου στην ελληνική
εταιρία, ο κ. Κοκκάλας διαβεβαίωσε ότι η ERGO
Ελλάδος θα συνεχίσει τις προσπάθειες της για
κερδοφόρο ανάπτυξη. «Η επίσκεψή σας είναι τιμή
για όλους μας, ιδιαίτερα αυτή την πολύ σημαντική
περίοδο για την ERGO Ελλάδος, δεδομένου ότι
έχουμε ήδη ξεκινήσει ένα πολύ απαιτητικό έργο
με σημαντικές προκλήσεις για όλους. Η επιτυχία
του έργου συνένωσής μας με την ΑΤΕ Ασφαλιστική
θα καταστήσει την ERGO πρωταγωνιστή στην
ελληνική αγορά, προς όφελος των πελατών μας,
των συνεργατών μας, των εργαζομένων μας,

ERGO magazine
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Από αριστερά : Χ. Παππάς, Σ. Στεφανίδης, Δ. Χρηστάκος, Α. Σερμπέτης, Δ. Πολυμενίδης,
Ε. Περπινιά, Δ. Σταϊκόπουλος, Ε. Τσούσσης
Από αριστερά : Ι. Λινός, Θ. Κοκκάλας, Α. Αnkel, Δ. Χατζηπαναγιώτου

της κοινωνίας και των μετόχων», σημείωσε ο κ.
Κοκκάλας.
Ο κ. Alexander Ankel πραγματοποίησε συνάντηση
γνωριμίας και με τον Γενικό Διευθυντή της ΑΤΕ
Ασφαλιστικής κ. Ιορδάνη Χατζηιωσήφ στο κτίριο
της Λεωφόρου Συγγρού, που θα αποτελέσει
την έδρα της νέας εταιρίας. Μετά το πέρας των
συναντήσεων, ο κ. Ankel ανέφερε ότι έμεινε
ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη διαπίστωσή του
ότι η πελατοκεντρική φιλοσοφία και η κουλτούρα
των στελεχών του Ομίλου στην Ελλάδα ταυτίζονται
με τις θεμελιώδεις αξίες της ERGO και τόνισε ότι
στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής του ομίλου για
ανάπτυξη των διεθνών εργασιών του, η ERGO
θα στηρίξει δυναμικά τη νέα εταιρία ηγέτη στον
κλάδο των ασφαλιστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.
Θεόδωρος Κοκκάλας και Alexander Ankel

ERGO magazine
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Έναρξη εργασιών των κοινών
ομάδων της ERGO και της
ΑΤΕ με στόχο την λειτουργική
ένταξη της ΑΤΕ Ασφαλιστικής
στον όμιλο ERGO.

Σ

τελέχη της ERGO και της ΑΤΕ Ασφαλιστικής
πραγματοποίησαν συνάντηση στην αίθουσα
εκπαίδευσης της ΑΤΕ προκειμένου να
θέσουν τις προτεραιότητες για το επόμενο χρονικό
διάστημα αλλά και να δρομολογήσουν όλες τις
ενέργειες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί ο
στόχος της ενιαίας λειτουργίας των εταιριών του
ομίλου ERGO στην Ελλάδα.
Ο κος. Κοκκάλας τόνισε ότι πρέπει να
διασφαλίσουμε ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα
συμβόλαιο, δεν θα δυσαρεστηθεί ούτε ένας
πελάτης και δεν θα δημιουργηθεί καμία
αναστάτωση στους συνεργάτες μας. Αντίθετα με
τον τρόπο προσέγγισης τους και την ποιότητα της
δουλειάς μας πρέπει να επιβεβαιώνουμε διαρκώς
της αξία της συνεργασίας τους μαζί μας, γεγονός
που θα περιφρουρήσει της εταιρικές μας αξίες
και θα διαφυλάξει εταιρικές θέσεις εργασίας που
αποτελούν ευθύνη όλων μας.
Χαρακτηριστικά ο κος. Κοκκάλας είπε :” Έχουμε
πολλές ομοιότητες, αλλά έχουμε και ορισμένες
διαφορές κουλτούρας και πρακτικών. Με
ειλικρίνεια, καλοπιστία, εποικοδομητική κριτική
και ανοιχτή επικοινωνία είμαι βέβαιος ότι θα
γεφυρώσουμε τις διαφορές και θα αξιοποιήσουμε
τα θετικά και από τις δύο εταιρίες χωρίς
προκαταλήψεις. Δεν έχουμε την πολυτέλεια
να χάσουμε ούτε ένα άξιο στέλεχος, ούτε έναν
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άξιο υπάλληλο. Εκείνο όμως που οπωσδήποτε
δεν επιτρέπεται είναι ο αρνητισμός και η
αδιαφορία. Η διαφορετικότητα των απόψεων
είναι πηγή παραγωγικότητας και γι’ αυτό πρέπει
να εκφράζεται ελεύθερα. Όμως από τη στιγμή
που λαμβάνεται μια απόφαση, οφείλουμε όλοι να
εργαζόμαστε με συνέπεια για την υλοποίηση της”.
Aκόμη ο κος. Κοκκάλας έδωσε ιδιαίτερη
βαρύτητα στις ξεκάθαρες προτεραιότητες και
στη δημιουργία «δεμένων» και συντονισμένων
ομάδων, εστιασμένων στην επίτευξη του κοινού
στόχου με επαγγελματισμό, αίσθημα προσωπικής
ευθύνης, εγγύτητα, ευθύτητα και αποφυγή κάθε
εκδήλωσης έπαρσης και αλαζονείας. Ως πρώτιστο
κίνδυνο στην παρούσα περίοδο αναδιάρθρωσης και
προσαρμογής χαρακτήρισε της εσωστρέφεια.
Τέλος, εκφράζοντας της αισιοδοξία του ο κ.
Κοκκάλας τόνισε : “ Το όλο εγχείρημα πρέπει
να προχωρήσει με αποφασιστικότητα, ταχύτητα
και υπευθυνότητα. Ο δρόμος δεν θα είναι χωρίς
εμπόδια ή προκλήσεις από τον ανταγωνισμό, την
οικονομική κρίση και το ευρύτερο περιβάλλον,
άλλα μπορούμε να κερδίσουμε όλες τις μάχες
που έχουμε μπροστά μας. Η Διοίκηση και εγώ
προσωπικά θα είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα,
για να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες σας και να
διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη διαδρομή μας
προς την επιτυχία”.

ERGO magazine

Δύο μαζί,
παρέχουν περισσότερη
ασφάλεια.
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H ERGO και η ΑΤΕ
Ασφαλιστική σε τροχιά
ταχείας ευθυγράμμισης.
Σειρά παράλληλων σημαντικών συναντήσεων με τους διαμεσολαβητές συνεργάτες
της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, αλλά και το προσωπικό της ΑΤΕ Ασφαλιστικής και της ERGO,
πραγματοποίησε τους τελευταίους μήνες του 2016 η Διοίκηση τους στο πλαίσιο των
ενεργειών που έχουν δρομολογηθεί για την ευθυγράμμιση της λειτουργίας τους.

Κ

ατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών,
που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και
στη Θεσσαλονίκη, ο CEO των εταιριών
του Ομίλου ERGO στην Ελλάδα κ. Θεόδωρος
Κοκκάλας, αναφέρθηκε τόσο στο χρονοδιάγραμμα
των ενεργειών που έχουν προγραμματιστεί
σε οργανωτικό και νομικό επίπεδο, για τη
λειτουργική σύγκλιση και τη συνένωση των
εταιριών “ERGO A.A.E. Ζημιών”, “ERGO A.A.E.
Ζωής” και “ΑΤΕ Ασφαλιστική”, όσο και στην
ανάγκη μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας,
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και
δημιουργίας νέας κοινής κουλτούρας, που θα
προάγει τη συνεργασία μεταξύ των στελεχών των
υπό συνένωση εταιριών και θα αναδείξει τα ισχυρά
σημεία του νέου οργανισμού, με στόχο την παροχή
αναβαθμισμένων υπηρεσιών και ανταγωνιστικών
προϊόντων σε συνεργάτες και πελάτες, σε όλους
τους κλάδους ασφάλισης, Γενικών Ασφαλίσεων,
Ζωής και Υγείας.
Ειδικότερα, ο κ. Κοκκάλας απευθυνόμενος προς
τους συνεργάτες της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, εξέφρασε
τις θερμές ευχαριστίες της Διοίκησης των εταιριών
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της ERGO στην Ελλάδα, αλλά και αυτές των
μετόχων, για τις αντοχές και την υπομονή που
επέδειξαν τα τελευταία χρόνια, όταν υπό αντίξοες
συνθήκες, εν αναμονή εξελίξεων, διατήρησαν την
εταιρία σε υψηλά επίπεδα αποτελεσματικότητας.
Απευθυνόμενος δε προς το προσωπικό δήλωσε
χαρακτηριστικά: “Το επόμενο διάστημα θα είναι
μια περίοδος έντονης προσπάθειας για όλους, με
στόχο την ομαλή συνένωση των τριών εταιριών
και την προσαρμογή της λειτουργίας τους με
τους κανόνες και τις διαδικασίες του Ομίλου
ERGO. Σε αυτή τη σημαντική πρόκληση, είναι
πολύ σημαντικό να ανταποκριθούμε όλοι μας με
υπευθυνότητα, επαγγελματισμό και ενθουσιασμό,
χρησιμοποιώντας τις γνώσεις μας, το ταλέντο
και την ικανότητά μας”, ενώ τόνισε ιδιαίτερα ότι
όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόμενοι και των τριών
υπό συνένωση εταιριών, θα έχουν ίσες ευκαιρίες
να αναπτύξουν την προσωπική εργασιακή πορεία
τους σε ένα νέο, σύγχρονο και αναπτυσσόμενο
οργανισμό.

ERGO magazine
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1. Θεόδωρος Κοκκάλας – CEO της ERGO Eλλάδας και Τουρκίας
2. Ιορδάνης Χατζηιωσήφ – Μέλος του Δ.Σ της ΑΤΕ ασφαλιστικής & Γενικός Δ/ντης
3. Στέφανος Στεφανίδης – Επικεφαλής Τομέα Ασφαλιστικών Λειτουριών, Αναστάσιος
Παπαδόπουλος Δ/ντης Πωλήσεων του Ανεξάρτητου Εταιρικού Δικτύου της ΑΤΕ, Δημήτριος
Σταϊκόπουλος – Δ/ντης Στρατηγικής & Οργάνωσης
4. Παρουσίαση του νέου Κανονισμού Πωλήσεων στην Αθήνα
5. O Στέλιος Βουγιουκλίδης – Δ/ντης Πωλήσεων Δικτύου της ERGO αναλύει τον νέο
Κανονισμό Πωλήσεων
6. Δήμητρης Χατζηπαναγιώτου – Aντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΑΤΕ, Μέλος του Δ.Σ. της ERGO &
Γενικός Δ/ντης

2
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H ERGO για 5η συνεχόμενη
χρονιά στήριξε τον αγώνα
δρόμου Ladies Run
Με κεντρικό σύνθημα «τρέχουμε μαζί με ασφάλεια» η ERGO στήριξε το Ladies
Run, έναν αγώνα δρόμου με φιλανθρωπικό σκοπό, που απευθύνεται αποκλειστικά
σε γυναίκες.
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Η

ERGO με τη χορηγική της στρατηγική
επιλέγει να στηρίζει και να ενισχύει όλους
όσους αγωνίζονται για να βελτιώσουν
και να ξεπεράσουν τον εαυτό τους. Τηρώντας
τη δέσμευσή της αυτή συμμετείχε για πέμπτη
συνεχή χρονιά ως επίσημος χορηγός στον
αγώνα, παρέχοντας δωρεάν κάλυψη προσωπικού
ατυχήματος και αστικής ευθύνης σε όλες τις
συμμετέχουσες γυναίκες.
Mε την επιλογή της συγκεκριμένης χορηγικής
ενέργειας η εταιρία στηρίζει έναν θεσμό που
συνδυάζει την άμιλλα και την προώθηση του
αθλητισμού με την κοινωνική προσφορά,
καθώς μέρος των εσόδων του αγώνα που θα
συγκεντρωθεί από τις συμμετοχές θα δοθεί για
φιλανθρωπικούς σκοπούς και για τη στήριξη
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ευπαθών κοινωνικών ομάδων, μέσω του
σωματείου ΔΕΣΜΟΣ.
Η ERGO συμμετείχε επίσης με τη δική της ERGO
Ladies Running Team, που αποτελείται από
εργαζόμενες, συνεργάτιδες και φίλες του ομίλου
εταιριών της ERGO. Αναγνωρίζοντας την αξία και
την προσφορά του αγώνα, τα μέλη της ομάδας
τρέχουν για καλό σκοπό και στέλνουν παράλληλα
ένα μήνυμα αισιοδοξίας, αναδεικνύοντας και
τιμώντας τις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι και της
ευγενούς άμιλλας. Ο αγώνας δρόμου περιελάμβανε
δύο διαδρομές απόστασης 5 και 10 χιλιομέτρων και
απευθυνόταν τόσο σε έμπειρες όσο και σε αρχάριες
δρομείς ηλικίας άνω των 18 ετών.

ERGO magazine
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Με τα εγκαίνια της ERGO
Marathon Expo άνοιξε η
αυλαία των εκδηλώσεων για
τον 34ο Μαραθώνιο της Αθήνας

Μ

ε τη δύναμη του μεγαλύτερου
ασφαλιστικού Ομίλου Γενικών
Ασφαλίσεων στην Ελλάδα, μετά και
την απόκτηση της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, η ERGO
βρέθηκε για άλλη μια χρονιά, ως Μεγάλος Χορηγός
στο πλευρό των δρομέων του 34ου αυθεντικού
μαραθώνιου της Αθήνας.
Η αυλαία των 4ήμερων εκδηλώσεων άνοιξε με
τα εγκαίνια της ERGO Marathon Expo που,
συγκέντρωσε χιλιάδες επισκέπτες. Κατά τη
διάρκεια της συνέντευξης τύπου ο Διευθυντής
Στρατηγικού Μάρκετινγκ της ERGO, κ. Χρήστος
Θεοδωρίδης σημείωσε ότι «είναι ιδιαίτερη
τιμή και χαρά για εμάς να είμαστε εδώ και να
συμμετέχουμε για άλλη μια χρονιά σε αυτή
τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού. Η ERGO
στηρίζει την προσπάθεια του ΣΕΓΑΣ όχι μόνο
ασφαλίζοντας δωρεάν όλους τους αθλητές και τους
συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά
και εμψυχώνοντάς τους.
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Με το μήνυμα «ΜΗ ΣΤΑΜΑΤΑΣ, είμαστε δίπλα
σου σε κάθε σου προσπάθεια», η ERGO με υψηλό
αίσθημα κοινωνικής υπευθυνότητας, όχι μόνο
γίνεται αρωγός του δρομικού κινήματος στην
Ελλάδα, αλλά ενθαρρύνει και στηρίζει τον κάθε
έναν από εμάς στον προσωπικό τους μαραθώνιο.
Τέλος, αναγνωρίζοντας την αξία του Μαραθωνίου
η εταιρία συμμετείχε ακόμα πιο ενεργά με τη δική
της ERGO Running Team, που αποτελείται από
εργαζόμενους, συνεργάτες και ασφαλισμένους
της. Στο 34ο Μαραθώνιο η ERGO Running
Team ήταν η μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά,
κινητοποιώντας 140 μέλη και από τις δύο εταιρίες
του ομίλου ERGO στην Ελλάδα.

ERGO magazine
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Χρήστος Θεοδωρίδης – Δντης Στρατηγικού Marketing

ERGO magazine
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Cover Story

Στιγμιότυπα από το Marathon Expo και την παρουσία της ERGO στις εκδηλώσεις του
Κλασικού Μαραθωνίου
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Ο Εμπορικός Δ/ντης της ERGO κος. Ε. Τσαούσης παραλαμβάνει το βραβείο της διάκρισης

Διάκριση της ERGO για 3η
συνεχόμενη χρονιά
Η ERGO διακρίθηκε για 3η συνεχόμενη χρονιά στον αναγνωρισμένο θεσμό βράβευσης
των υγιών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη χώρα μας «True Leader 2015», που
διοργανώνει η ICAP Group.

Ο

θεσμός “True Leader” εδώ και έξι χρόνια
αναγνωρίζει και επιβραβεύει τις εταιρίες
και τους ομίλους που συνδυάζουν τέσσερα
αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια: τα υγιή
οικονομικά αποτελέσματα, την επένδυση στο
ανθρώπινο δυναμικό, την ηγετική θέση στον κλάδο
και την υψηλή πιστοληπτική ικανότητα (ICAP
Credit Score).
Η διάκριση της ERGO για το προηγούμενο έτος
συνιστά μια σημαντική επιβράβευση, καθώς το
2015 ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για την
ελληνική οικονομία και τις επιχειρήσεις.
Η ERGO Ζημιών διακρίθηκε ως “True Leader”
καταλαμβάνοντας τη 2η θέση στον κλάδο της και
την 49η θέση στη γενική κατάταξη σε σύνολο 500
εταιριών. H εταιρία ικανοποιεί όλα τα κριτήρια
που χρησιμοποιεί η ICAP για τον θεσμό αυτό,
δηλαδή με βάση τα κέρδη EBITDA, τον αριθμό
προσωπικού, τη θέση της στον κλάδο από
πλευράς κύκλου εργασιών και τη διαβάθμιση της
πιστοληπτικής της ικανότητας (ICAP Score).
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Η βράβευση της ERGO πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο επίσημης τελετής, γιορτής του
υγιούς επιχειρείν, παρουσία 300 περίπου
υψηλόβαθμων στελεχών των σημαντικότερων
επιχειρήσεων, εκπροσώπων της Κυβέρνησης και
των σημαντικότερων φορέων επιχειρηματικότητας
της χώρας και το βραβείο παρέλαβε ο Διευθυντής
Τομέα Εμπορικών Λειτουργιών της ERGO κ.
Στάθης Τσαούσης.
Ο CEO της εταιρίας κ. Θεόδωρος Κοκκάλας σε
σχετική δήλωσή του σημείωσε: «H βράβευση είναι
αποτέλεσμα της επιτυχημένης στρατηγικής για
κερδοφόρο ανάπτυξη που ακολουθούμε πιστά
τα τελευταία χρόνια και επιβεβαιώνει το σπάνιο
περιβάλλον εργασίας, που ενθαρρύνει την ομαδική
συνεισφορά και στηρίζεται στην εμπιστοσύνη
και την άμεση και ανοικτή επικοινωνία. Είναι η
επιβράβευση των προσπαθειών των συνεργατών
μας και του προσωπικού μας που εργάζονται με
ομαδικό πνεύμα, ήθος και επαγγελματισμό για
τους κοινούς μας στόχους».

ERGO magazine

Δύο μαζί,
έχουν πιο θεαματικά
αποτελέσματα.

ERGO magazine
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Η ERGO International
υλοποίησε την πρώτη
διεθνή έρευνα ικανοποίησης
προσωπικού

Ο

όμιλος ERGO χαράζοντας τη νέα
στρατηγική του σχεδίασε ενέργειες που θα
συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του
σε διεθνές επίπεδο. Μια από αυτές τις ενέργειες
αφορούσε τη διεθνή έρευνα ικανοποίησης
προσωπικού που έγινε ταυτόχρονα για όλες τις
εταιρίες του ομίλου τον Σεπτέμβριο του 2016.
Όπως αναφέρουν τα μέλη του Board of Management της ERGO Group AG, Dr. Ulf Mainzer και Dr. Jochen Messemer “Στόχος είναι
να διαμορφωθεί μια ξεκάθαρη εικόνα για το
τρέχον status quo και να χαραχθεί η πορεία
για ένα επιτυχημένο μέλλον”. Μέσα σε αυτό
το πλαίσιο λοιπόν κάλεσε περισσότερους από
24.000 εργαζόμενους σε πάνω από 20 χώρες να
μοιραστούν την γνώμη και άποψη τους.
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H έρευνα σχεδιάστηκε και εκπονήθηκε σε
συνεργασία με την εταιρία συμβούλων Willis
Towers Watson, η οποία διαθέτει εξαιρετικά
μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση σε παρόμοια
έργα, διασφαλίζοντας την απόλυτη διαφάνεια και
εμπιστευτικότητα.
Με την ενέργεια αυτή είναι προφανές ότι ο όμιλος
ERGO ενισχύει ακόμα περισσότερο την έμφαση
που δίνει στην ανάπτυξη του σε διεθνές επίπεδο.

ERGO magazine

Δύο μαζί,
παρέχουν περισσότερη
ασφάλεια.

ERGO magazine
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“Τμήμα Φροντίδας Πελάτη
της ERGΟ” Ανοικτή επιστολή
προς τους Συνεργάτες μας
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Κική Παπακώστα – Επικεφαλής του τμήματος “Φροντίδα Πελάτη”

4 χρόνια
“Φροντίδα Πελάτη”
Tέσσερα χρόνια “Φροντίδας…”, τέσσερεις ερωτήσεις για την επικεφαλής του
τμήματος “Φροντίδα Πελάτη”, Kική Παπακώστα.

Ερ :Το τμήμα “Φροντίδας Πελάτη” ξεκίνησε ως ένα
πιλοτικό πρόγραμμα και εξελίχθηκε ως ένα από τα
δυνατά assets στην οργανωτική δομή της ERGO. Ποια
ήταν το «μυστικό» της επιτυχίας;
Απ : Ο ζήλος που επιδεικνύουμε ως τμήμα
σε θέματα εξυπηρέτησης και επικοινωνίας, η
θέληση και η ικανότητά μας να χειριζόμαστε και
να επιλύουμε αποτελεσματικά επείγουσες και
απαιτητικές καταστάσεις, καθώς και το υψηλό
επίπεδο ειδίκευσης του προσωπικού μας. Όλα
αυτά λειτούργησαν εποικοδομητικά και έφεραν
σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα ένα πολύ
καλό αποτέλεσμα αφήνωντας άριστες εντυπώσεις
στο σύνολο των συνεργατών μας.
Ερ: Βρίσκεστε στην πρώτη γραμμή επικοινωνίας
με τους συνεργάτες και τους πελάτες της εταιρίας
δηλαδή με το πιο απαιτητικό κοινό. Πόσο υψηλή
κατάρτιση απαιτείται προκειμένου να χειριστείτε όλα
αυτά τα πολυποίκιλα θέματα που ανακύπτουν;
Απ: Πράγματι, τα θέματα που καλούμαστε να
χειριστούμε είναι πολλά και διαφορετικά μεταξύ
τους. Θέματα που ενδεχομένως διατρέχουν όλο
το φάσμα της εταιρικής λειτουργίας. Απαιτείται

ERGO magazine

λοιπόν πολύ καλή, εξειδικευμένη και σε βάθος
γνώση σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον
επαγγελματία ασφαλιστή.
Αυτή είναι μια διάσταση της απαιτούμενης
κατάρτισης. Υπάρχει και μια δεύτερη που σε
κάποιες των περιπτώσεων μπορεί να είναι
και σημαντικότερη. Έχει να κάνει με την
ψυχολογία και την επικοινωνία. Οι άνθρωποι
που επικοινωνούν μαζί μας είναι μπορεί να είναι
πιεσμένοι, φορτισμένοι, αγχωμένοι γιατί όχι
και εκνευρισμένοι για κάποιο σε εμάς άγνωστο
λόγο. Πρέπει λοιπόν να έχουμε κατανόηση, να
δείχνουμε ψυχραιμία αλλά και να διαθέτουμε την
γνωστική ικανότητα χειρισμού της ανθρώπινης
συμπεριφοράς.
Επειδή όμως κανένας δεν είναι τέλειος, η
διοίκηση της εταιρίας σε συνεργασία με τους
υπευθύνους του Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού,
επενδύει σε μεγάλο βαθμό στη συνεχή
εκπαίδευσή μας έτσι ώστε να γινόμαστε ολοένα
καλύτεροι σε θέματα επικοινωνίας. Πρόσφατα,
μάλιστα, πραγματοποιήσαμε στην Αθήνα
εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια (work-
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shops) όπου συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία όλο το
δυναμικό της “Φροντίδας Πελάτη”.
Ερ: Μήπως λόγω της ποικιλίας των θεμάτων που
χειρίζεται η “Φροντίδα” δημιουργείται μια επικάλυψη
αρμοδιοτήτων με όλα τα υπόλοιπα τμήματα της
εταιρίας; Γιατί τελικά η εξυπηρέτηση-φροντίδα να
«προσωποποιείται» σε ένα και μόνο τμήμα;
Απ: Είναι γεγονός, ότι στις αρχές της λειτουργίας
μας, ήταν αρκετά δύσκολο να εξηγήσουμε στους
συναδέλφους μας το πόσο σημαντική ήταν η
απόφασή μας αυτή, η δημιουργία δηλαδή ενός
ειδικού τμήματος με στόχο το να βρισκόμαστε
συνεχώς δίπλα στους συνεργάτες μας. Έπρεπε
να έλθουμε αντιμέτωποι με πολλές αμφιβολίες
και εύλογες σκέψεις των συναδέλφων μας,
και ερωτήματα όπως «Γιατί πρέπει να έχουμε
ξεχωριστή μονάδα εξυπηρέτησης; Δεν καλύπτουμε
εμείς τις ανάγκες της εξυπηρέτησης;». Γι’ αυτό
και πρώτο μας μέλημα ήταν να δώσουμε σε
όλους τους συναδέλφους μας να καταλάβουν
πόσο σημαντικοί είναι για εμάς και ότι χωρίς τη
συμβολή τους δεν θα είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα
στο στόχο που επιδιώκαμε. Πλέον είμαστε σε
θέση να διαβεβαιώσουμε ότι όλοι οι συνάδελφοί
μας νιώθουν την αγωνία μας και μας βοηθούν
καθημερινά όλο και περισσότερο προκειμένου να
καλύψουμε τις καθημερινές μας ανάγκες. Τους
ευχαριστούμε θερμά, και με αυτή την ευκαιρία,
ζητάμε συγγνώμη για όσες φορές γινόμαστε
άθελά μας πιεστικοί προκειμένου να δώσουμε
το ταχύτερο δυνατό απαντήσεις – λύσεις σε
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διάφορα ζητήματα. Άλλωστε, όπως εκφράζει
η μακροχρόνια πελατοκεντρική φιλοσοφία
που έχουμε αναπτύξει «Μαζί μόνο κάνουμε τη
διαφορά».
Ερ: Φροντίδα και τεχνολογία πάνε μαζί;
Απ: Aναμφίβολα ναι. Η τεχνολογία συμπληρώνει
άριστα την ανθρώπινη δράση, μπορεί να
βοηθήσει δραστικά στην ταχύτητα, στην
αποτελεσματικότητα και στην αξιοπιστία μας.
Σε αυτό το ζήτημα να σημειώσω ότι η ERGO
επενδύει διαρκώς σε νέες τεχνολογίες όπως την
επικοινωνία μέσω CHAΤ, την υλοποίηση της νέας
δυνατότητας του Call back και πρόσφατα στο software σύστημα CRM - Customer Relationship
Management.
To οperational CRM το οποίο αποτελεί μέρος
του CRM, παρέχει front-office υποστήριξη στην
εξυπηρέτηση πελατών. Κάθε αλληλεπίδραση με
κάποιον πελάτη καταγράφεται στο «ιστορικό
επαφών» του συγκεκριμένου πελάτη, με
αποτέλεσμα το προσωπικό μιας επιχείρησης
να μπορεί να καλέσει δεδομένα από μια βάση,
όποτε αυτό είναι απαραίτητο. Το μεγαλύτερο
πλεονέκτημα είναι πως κάθε πελάτης μπορεί
να επικοινωνεί με πολλά διαφορετικά άτομα ή
μέσω πολλών διαφορετικών καναλιών μέσα στην
εταιρία, χωρίς να χρειάζεται να εξηγεί κάθε φορά
όλο το ιστορικό των ενεργειών που έχουν γίνει.

ERGO magazine

Η ERGO στηρίζει έμπρακτα
τους συνεργάτες της με ένα νέο,
βελτιωμένο, ενιαίο και για τα
δύο δίκτυα της (ERGO & ATE)
Κανονισμό Πωλήσεων.

Η

Εμπορική Διεύθυνση σε συνεργασία
με την Διοίκηση του ομίλου βελτίωσε
ακόμη περισσότερο το υφιστάμενο
ανταγωνιστικό κανονισμό έτσι ώστε να
στείλει έμπρακτα ένα μήνυμα στήριξης στους
συνεργάτες της σε μια εποχή που οι ασφαλιστικοί
διαμεσολαβητές αναζητούν κίνητρα και
ανταπόδοση στην προσπάθεια που καταβάλουν.
Ο νέος κανονισμός καταφέρνει να βελτιώσει
την οικονομική θέση όλων των συνεργατών της
ανεξαρτήτου παραγωγής, να μεγιστοποιήσει
την απόδοση των Bonus, να απλοποιήσει ακόμη
περισσότερο την λειτουργικότητα του και να χτίσει
διαχρονικά και μέχρι το 2021 ένα υψηλής απόδοσης
πλέγμα συνδυαστικών αμοιβών.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη λειτουργία του
παρουσιάζουν :
• Το ύψος της προμήθειας που συντίθεται από τη
Βασική Προμήθεια, το Πριμ Αποτελεσματικής
Διαχείρισης και την Προμήθεια Υψηλού
Χαρτοφυλακίου.
• Τα πέντε προβλεπόμενα bonus, το bonus Διατήρησης Χαρτοφυλακίου, το bonus
Αύξησης Χαρτοφυλακίου, το bonus Σύνθεσης

ERGO magazine

Χαρτοφυλακίου, το bonus Καλού Αποτελέσματος
και το bonus Στρατολόγησης Νέου Εταιρικού
Συνεργάτη.
• Οι λοιπές παροχές και διακρίσεις των
συνεργατών με βάση τις ετήσιες αποδόσεις τους.
Όλες τις λεπτομέρειες του νέου Κανονισμού
πωλήσεων αλλά και πρακτικά παραδείγματα
που αναδεικνύουν την ανταγωνιστικότητα
του, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
όλοι συνεργάτες των εταιριών ERGO & ΑΤΕ
ασφαλιστική σε ειδικές ημερίδες που διοργάνωσαν
οι αντίστοιχες Διευθύνσεις Πωλήσεων στην Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο.
Στην ημερίδες αυτές παρουσιάστηκε επιπλέον
η νέα εξελιγμένη πλατφόρμα τιμολόγησης
αυτοκινήτου του ERGO PORTAL που απλοποιεί
και επιταχύνει ακόμη περισσότερο τη διαδικασία
τιμολόγησης και λήψεις συγκριτικών προσφορών
καθώς και βελτιώσεις εμπορικού χαρακτήρα του
τιμολογίου αυτοκινήτου που θα προσδώσουν
ακόμη μεγαλύτερη δυναμική στην προώθηση και
ανάπτυξη πωλήσεων στο χώρο αυτό.
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Eπανεκπαίδευση και
επαναπιστοποίηση
Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Η

H διαδικτυακή πλατφόρμα της ERGO
e-learning εγκαινίασε έναν σύγχρονο και
ιδιαίτερα άνετο τρόπο παρακολούθησης
της απαιτούμενης εκπαιδευτική ύλης για
την επαναπιστοποίηση των Ασφαλιστικών
Διαμεσολαβητών.
Σε συνεργασία με έγκριτη εταιρία τηλεκπαίδευσης
και το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών
του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών δόθηκε η δυνατότητα στους συνεργάτες
του δικτύου πωλήσεων να παρακολουθήσουν
μαθήματα και των τριών πυλώνων (Α, Β και Γ),
να δοκιμάσουν την επάρκεια των γνώσεων τους
με την συμπλήρωση συγκεκριμένων τεστ αυτόαξιολόγησης και εφόσον έχουν συμπληρώσει τον
απαιτούμενο χρόνο παρακολούθησης να προβούν
στην τελική δοκιμασία κατανόησης και στην
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απόκτηση του αντίστοιχου πιστοποιητικού.
Όλη η διαδικασία σχεδιάστηκε έτσι ώστε να
είναι εύκολα κατανοητή, φιλική, διαδραστική
και προπάντων προσαρμόσιμη στις ανάγκες και
στον χρόνο που διέθετε ο κάθε συνεργάτης αφού
υπήρχε η δυνατότητα παύσης της διαδικασίας και
συνέχισης της οποτεδήποτε το επιθυμούσε ο ίδιος.
Τα πολύ θετικά σχόλια των συνεργατών του
δικτύου πωλήσεων ενθαρρύνουν τις προσπάθειες
μας και επιβεβαιώνουν την εκτίμηση της
Εμπορικής Διεύθυνσης ότι η διαδικτυακή
πλατφόρμα e-learning που δίδεται μέσω του
Portal της εταιρίας αποτελεί ένα βασικό εργαλείο
εκπαίδευσης και ανάπτυξης, ο ρόλος τους οποίο
στο μέλλον θα αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο.

ERGO magazine

Employee
Society

Brand Strategy Workshop
Μία ιδιαίτερη και ξεχωριστή εμπειρία έζησαν 20 στελέχη των εταιριών ERGO και ATE
ασφαλιστική στο προγραμματισμένο Workshop που οργάνωσε η Δ/νση Στρατηγικού
Marketing και πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο στην Αθήνα σε ειδικά διαμορφωμένη
αίθουσα κεντρικού ξενοδοχείου.

Τ

έσσερεις διαφορετικές ομάδες υιοθέτησαν
από ένα διαφορετικό αγοραστικό προφίλ
προκειμένου να δώσουν απαντήσεις σε
θεμελιώδη ερωτήματα που απασχολούν όλους μας
πριν από την αγορά μιας ασφαλιστικής υπηρεσίας.
Η κατανόηση των αγοραστικών αναγκών εν
μέσω της οικονομικής κρίσης, η ψηλάφηση
του ελληνικού χάρτη της αγοράς ασφαλειών, η
ανάλυση ευρημάτων marketing που αφορούν
όλους όσους διαμορφώνουν το ασφαλιστικό
γίγνεσθαι, αυτά και άλλα πολλά ενδιαφέροντα
βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας ομαδικής εταιρικής
αναζήτησης.
Μέσα από την υπόδηση ρόλων, την συνεργασία
και το ομαδικό πνεύμα αλλά και παιχνίδια με
αρκετή φαντασία και εφευρετικότητα τα στελέχη
της ERGO και της ΑΤΕ ασφαλιστικής δραπέτευσαν

ERGO magazine

για λίγες ώρες από τα καθημερινά τους καθήκοντα
με στόχο να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους, την
εμπειρία τους και την δημιουργικότητα τους.
Πως φανταζόμαστε την ERGO του αύριο; Aυτό
ήταν το θεμελιώδες ερώτημα που κλήθηκαν να
απαντήσουν ετερόκλιτα επαγγελματικά προφίλ
από κάθε τμήμα της διοικητικής οργάνωσης των
δύο εταιριών.
Η πολυφωνία αλλά και το χαλαρό κλίμα βοήθησαν
όλους να δώσουν το δικό τους στίγμα προκειμένου
να διαμορφωθεί μια τελική προσέγγιση για το
νέο προφίλ της εταιρίας που θα προκύψει από τη
συνένωση των ERGO & ΑΤΕ το 2017, την εταιρική
κουλτούρα, τα προϊόντα, τις διαδικασίες, τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά και τους νέους
στόχους που θα θέσουν οι εταιρίες του ομίλου τα
επόμενα χρόνια.
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ERGO μας…
να ακούμε τους πελάτες μας

Π

άγια δέσμευση της ERGO αποτελεί η
ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών
των πελατών μας και η διαρκής βελτίωση
των προϊόντων και υπηρεσιών μας προς αυτούς.
Εφαρμόζοντας τη στρατηγική του ομίλου μας,
διενεργήθηκε τους τελευταίους μήνες του 2016
τηλεφωνική έρευνα ικανοποίησης πελατών, με
στόχο να αξιολογηθεί η ποιότητα των προϊόντων
και υπηρεσιών μας. Ως συμπληρωματική
ενέργεια, σχεδιάστηκε από τον Τομέα Εμπορικών
Λειτουργιών η διεξαγωγή μιας επιπλέον online
έρευνας, στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν
όλοι οι συναλλασσόμενοι (ασφαλισμένοι και μη)
που θα επισκέπτονται τα κεντρικά γραφεία μας σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Στο πλαίσιο αυτό, θα υπάρξει μέριμνα για
την τοποθέτηση στο χώρο υποδοχής του
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Τμήματος Φρντίδας Πελάτη, ειδικές βάσεις με
ασύρματους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όπου
ο συναλλασσόμενος θα έχει τη δυνατότητα να
καταγράψει την άποψη του σε ένα ερωτηματολόγιο
που αγγίζει καίριους τομείς και λειτουργίες
της εταιρίας μας, κατόπιν παρότρυνσης του
υπευθύνου υπαλλήλου. Στη συνέχεια η Διεύθυνση
Στρατηγικού Μάρκετινγκ θα αναλάβει την ανάλυση
των απαντήσεων αλλά και την ενημέρωση όλων
των τμημάτων της εταιρίας.
Η γνώμη των πελατών μας είναι η πιο σημαντική
πηγή βελτίωσης μας, για αυτό η έρευνα αυτή θα
αποτελέσει πολύτιμο οδηγό για την περαιτέρω
αναβάθμιση των προϊόντων, διαδικασιών και
υπηρεσιών μας, έτσι ώστε αυτά να προσδίδουν
ολοένα και περισσότερα οφέλη στους πελάτες και
τους συνεργάτες μας.

ERGO magazine

ERGO Business

Η υπεύθυνη προστασία της
επαγγελματικής σας στέγης.
Εξασφαλίζει την επιχείρησή σας από
σοβαρούς και απρόβλεπτους κινδύνους.

ERGO magazine
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Γιώργος Λογοθέτης - Επιθεωρητής Ανάπτυξης Πωλήσεων Δικτυου

Τρία μυστικά… που τα
γνωρίζουμε όλοι !
Παρότι δεν συμπαθώ τις θεωρητικές προσεγγίσεις, αυτή τη φορά θα αναφερθώ
θεωρητικά σε ένα από τα πιο σπουδαία κατά την άποψη μου κεφάλαια στον χώρο
των πωλήσεων, αυτό της παρακινητικής ψυχολογίας, η γνώση του οποίου μπορεί να
βοηθήσει έναν πωλητή να αποκτήσει ένα αυθεντικό, απλό και αποτελεσματικό μοντέλο
προσέγγισης στις πωλήσεις ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Ε

πίσης, στο προηγούμενο τεύχος είχα
υποσχεθεί να σας αποκαλύψω 3 «μυστικά»
που μπορούν να δημιουργήσουν ή
να επιταχύνουν την επιθυμία αγοράς ενός
ασφαλιστικού προϊόντος στον υποψήφιο πελάτη
σας.
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Υποδηλώνει άραγε κάτι η σειρά με την οποία αυτά
τα τρία ισχυρά ψυχολογικά κίνητρα αναφέρονται;
Βεβαίως και ναι.

Φόβος, κέρδος, αγάπη. Τρείς λέξεις, τρία
διαφορετικά κίνητρα, τρεις διαφορετικές
ψυχολογικές καταστάσεις που μπορεί να
συνυπάρχουν, να εμπλέκονται μεταξύ τους ή και
να αλληλο-εξουδετερώνονται.

Φόβος. Ίσως το πιο ισχυρό κίνητρο. Γιατί; Mα γιατί
είναι το πιο αρχέγονο. Φέρτε στο μυαλό σας τον
άνθρωπο των σπηλαίων την στιγμή που βγαίνει
από τη σπηλιά του. Έχει ελάχιστες γνώσεις για τον
κόσμο που αντικρύζει, προσπαθεί να ερμηνεύσει
όσα γίνονται γύρω του και το κυριότερο πρέπει να
γλυτώσει από άλλα σαρκοφάγα με μεγάλη όρεξη
και τεράστια νύχια και δόντια.

Σε οτιδήποτε κάνουμε καθημερινά από την στιγμή
που θα ανοίξουμε τα μάτια μας το πρωί μέχρι που
θα τα κλείσουμε παραδομένοι στην αγκαλιά του
Μορφέα, υπάρχει ένα μείγμα φόβου, αναζήτησης
κέρδους και αγάπης. Αυτό μας διδάσκει η
παρακινητική ψυχολογία που προσπαθεί να
εξηγήσει την συμπεριφορά ενός ανθρώπου που
εκδηλώνεται είτε με την δράση είτε με την αποχή.

Κέρδος. Η έννοια του κέρδους είναι σαφώς πιο
σύγχρονη, συνδέεται άμεσα με οικονομικές
θεωρίες και είναι συνυφασμένη με άλλες δύο
έννοιες αυτές της ωφέλειας και της ζημιάς. Σε μια
πιο απλοποιημένη προσέγγιση απαλλαγμένη από
επικριτική διάθεση θα μπορούσαμε να πούμε ότι ή
έννοια του κέρδους βοηθά την υγιή έκφραση της
εγωιστικής μας διάθεσης.
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Αγάπη. Μπορεί ο φόβος να είναι το πιο ισχυρό
κίνητρο και το πιο αρχέγονο, το κέρδος το κίνητρο
που μας βοηθά να αναπτύξουμε την ατομική μας
διάθεση για βελτίωση της προσωπικής μας ζωής,
όμως η αγάπη ήταν και είναι το πιο σημαντικό από
όλα. Δεν θα «χαραμίσω μελάνι» για να σας πείσω
για αυτό. Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν
αγαπήσει κάποιον, κάποια ή κάτι γνωρίζουν πολύ
καλά ότι η αγάπη είναι το μόνο συναίσθημα που
μπορεί να υπερκεράσει κάθε άλλο ακόμη και αυτό
του πανίσχυρου φόβου.
Όσοι έχουν ασχοληθεί με την παρακινητική
ψυχολογία θα γνωρίζουν ακόμη ότι τα
ψυχολογικά και λογικά κίνητρα που επιδρούν
στην συμπεριφορά ενός ανθρώπου είναι πολλά
περισσότερα και πιθανώς πιο σύνθετα. Όμως
ο βασικός άξονας παρακίνησης ενός ανθρώπου
κινείται γύρω από αυτές τις τρείς έννοιες. Φόβος,
Κέρδος και Αγάπη.
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Και τα τρία είναι χρήσιμα και αποτελεσματικά.
Μπορούν να αποτελέσουν την βάση μιας λογικής
επιχειρηματολογίας προς τον υποψήφιο πελάτη
μας αρκεί να ξεκαθαρίσουμε σαν επαγγελματίες
όσον αφορά τον φόβο, ποιοι είναι οι πραγματικοί
κίνδυνοι από μια λάθος επιλογή, όσον αφορά
το κέρδος πως αυτοί συνδέονται με οικονομικά
οφέλη και ζημίες του ιδίου του πελάτη και τέλος
όσον αφορά την αγάπη πόσο απλή, ανθρώπινη και
αληθινή ήταν η προσέγγιση μας ώστε ο υποψήφιος
πελάτης μας να νιώσει ότι η απόφαση του ήταν
τελικά μια πράξη αγάπης προς τον εαυτό του
και τους ανθρώπους που νοιάζεται, αγαπά και
φροντίζει.
Θεωρητική είπαμε θα είναι η προσέγγιση μου
σε αυτό το ζήτημα. Όμως στο επόμενο τεύχος
υπόσχομαι να είναι εντελώς πρακτική. Μέχρι τότε,
μην ξεχνάτε πως το να αγαπάτε αυτό που κάνετε
είναι και το πιο σημαντικό, κυρίως για τον εαυτό
σας.
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English Section - Summary
Editorial
01

Theodoros Kokkalas - CEO
Our plans for 2017 are many and complex and we are
determined to continue to invest in human capital and modern
technology, make decisions that will make us competitive and
flexible

Cover Story
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Society
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ERGO supported the race Ladies Run for the 5th consecutive year
ERGO supports an institution that combines emulation and the
promotion of sports spirit along with social contribution

26

Classical Athens Marathon
The opening of ERGO Marathon Expo opened the curtain of
events for the 34th Marathon of Athens, whose major sponsor
is once again ERGO

04 Message from Stathis Tsaoussis - CSMO
2017 will be a year of building more powerful business
relationships with our agents. A year that we will live
“Together with safety”
06 Celebration upon the integration of ATE Insurance
to ERGO Group
At the festive event, held at Onassis Cultural Centre, the
Chairman of ERGO Group Dr. Markus Riess and CEO ERGO
Group of companies in Greece, Mr. Theodoros Kokkalas,
welcomed and briefed representatives of business and
economic field
10

Event for the representatives of the daily and periodical press
CEO of ERGO Insurance, Theodoros Kokkalas, developed his
position and his vision of new ERGO, at a special event held
for newspapers and magazines, after the acquisition of ATE
Insurance

16

Start of joint team work of ERGO and ATE
Executives of ERGO and ATE Insurance held a meeting at the
training room of ATE, to set priorities for the next period

18

Informational Meetings with the Management Team
in Athens and Thessaloniki
The Management Team conducted a series of events for
agents and staff of ATE Insurance and ERGO during the last
months of 2016, according to current schedule to align their
operations
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2-Day visit of new COO of ERGO International, Mr.
Alexander Ankel, in Athens
Greece was one of the first countries which Chief Operating
Officer of ERGO International, Mr. Alexander Ankel, chose to
visit a few days after his official assumption of responsibilities
“True Leader”
ERGO has been distinguished for third consecutive year at
the recognized award institution of “healthy” business in our
country, “True Leader 2015”, organized by ICAP Group
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ERGO International implemented the first international staff satisfaction survey
ERGO Group drew a new strategy of planned actions that will
contribute to further development internationally
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ERGO “Customer Care” Department
An open thank-you letter to sales agents’ network

37

New Sales Regulation
Commercial Division further improved the existing competitive
regulation in order to actively send a message of support to
agents
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Re-education and Recertification of Insurance Intermediaries
ERGO online platform e-Learning, inaugurated a modern and
very comfortable way of monitoring the required educational
material for re-education and recertification of Insurance
Intermediaries
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Brand Strategy Workshop
20 executives of ERGO and ATE Insurance companies enjoyed
a special experience at the planned Workshop organized by
Strategic Marketing Management

40 Our “ERGO”... to listen to our customers
During the last months of 2016, in compliance with ERGO
Group Strategy, a telephone customer satisfaction survey has
been carried out, in order to assess the quality of our products
and services
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Article by George Logothetis
Three secrets ... that we all Know
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