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Όχι ξύλινα λόγια.
Έργο.
Οι σχέσεις εμπιστοσύνης
δεν μπορούν να είναι τυπικές.
Η ΕRGO το καταλαβαίνει. 

Με παρουσία σε πάνω από 30 χώρες 
και πελάτες που ξεπερνούν τα 40 εκατομμύρια, 
η ERGO αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους
ομίλους στην ασφαλιστική αγορά της Ευρώπης, 
με πολύχρονη σημαντική εκπροσώπηση 
και δραστηριοποίηση στην Ελλάδα.

Έργο μας να σας καταλαβαίνουμε.
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Editorial

Θεόδωρος Κοκκάλας, CEO

Αγαπητοί Συνεργάτες

Η ασφαλιστική αγορά τα τελευταία χρόνια  βιώνει συνεχείς  δομικές αλλαγές  σε 
τέτοιο βαθμό που θα μπορούσαμε κάλλιστα να πούμε ότι σε σύντομο χρονικό 
διάστημα έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Οι περισσότερες από αυτές τις αλλαγές 
είχαν και έχουν σαν βασικούς στόχος την αναβάθμιση των ασφαλιστικών 
υπηρεσιών, τον εκσυγχρονισμό του θεσμού και την ενίσχυση της αξιοπιστίας. 
Η αγορά μας αλλά και η καθημερινότητα μας, αλλάζει διαρκώς και επηρεάζεται 
σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη και χρήση της υψηλής τεχνολογίας. 

Κάποτε, αρκούσε ένα έντυπο τιμολόγιο, μπλοκ αιτήσεων, μια ατζέντα και ένα 
calculator για να μπορέσεις να εξυπηρετήσεις τον υποψήφιο πελάτη σου. Σήμερα, 
ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής πρέπει να ξέρει να χειρίζεται pc, laptop, tab-
let, smartphone, scanner, λογαριασμό email, εταιρικά portal, προγράμματα 
διαχείρισης κειμένων, λογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων και πολλές μα πάρα 
πολλές «έξυπνες» εφαρμογές. Συμπληρωματικά θα πρέπει να εξοικειωθεί με τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να συμφιλιωθεί με τη νέα τάση του e-learning, να 
έρχεται σε επαφή μέσω του Skype ή του Viber αν θέλει να συμμετέχει στη νέα 
πραγματικότητα της ψηφιακής επικοινωνίας.

Πριν από μερικά χρόνια άκουγα από ώριμους σε ηλικία συνεργάτες μας τη φράση 
«αυτά είναι για τους νέους». Σήμερα, οι περισσότεροι εξ αυτών συμβιβάστηκαν 
τελικά με την ιδέα ότι πρέπει να βρουν τη θέση τους μέσα σε αυτό το νέο 
ψηφιακό χώρο. 

Στην ERGO, έχουμε μπει από καιρό στην εποχή του digitalization και συνεχίζουμε 
με θέρμη να υποστηρίζουμε τις δυνατότητες που δημιουργεί η υψηλή τεχνολογία, 
πρωτοπορούμε επενδύοντας κεφάλαια και εργατοώρες. 

Φροντίζουμε κάθε συνεργάτης μας να έχει ανάλογη υποστήριξη και πρόσβαση 
σε αυτό το νέο περιβάλλον,  εγκαινιάζοντας κάθε τόσο  καινοτόμες εφαρμογές 
έτσι ώστε να εργαστούμε με μεγαλύτερη αμεσότητα, πληρότητα, ευκολία και 
ταχύτητα απελευθερώνοντας χρόνο για περισσότερη παραγωγική δράση και 
ανθρώπινη επαφή με τους πελάτες μας. 

Πιστεύουμε ότι η εποχή του digitalization στην ERGO επιφυλάσσει σε όλους 
μας ευχάριστες εκπλήξεις αλλά κυρίως τη δυνατότητα να προχωρήσουμε με 
αυτοπεποίθηση σε μια νέα εποχή που απαιτεί προσαρμογή, είναι διαφορετική 
αλλά συνάμα συναρπαστική.

Θεόδωρος Κοκκάλας
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Editorial

01	 Θεόδωρος	Κοκκάλας	-	CEO
 Στην ERGO, έχουμε μπει από καιρό στην εποχή του digi-

talization και συνεχίζουμε με θέρμη να υποστηρίζουμε 
τις δυνατότητες που δημιουργεί η υψηλή τεχνολογία, 
πρωτοπορούμε επενδύοντας κεφάλαια και εργατοώρες

Cover Story

06	 ERGO	και	ΑΤΕ	Ασφαλιστική	“Ασφαλώς	μαζί”	
 Με κύριο μήνυμα “Νέα αρχή, Νέα εποχή”, πάνω από 

1.500 συνεργάτες και εργαζόμενοι της ERGO και της ΑΤΕ 
Ασφαλιστικής γιόρτασαν τη νέα τους κοινή πορεία, σε μια 
εντυπωσιακή εκδήλωση

08	 Bραβεύσεις	Συνεργατών
 Βραβεύσεις Συνεργατών του εταιρικού δικτύου και του δικτύου 

ανεξάρτητων πρακτόρων

22	 Aνοιχτή	επικοινωνία	της	Διοίκησης	της	ERGO	με	το	
δίκτυο	Συνεργατών	της

 Με στόχο τη σταθερή επικοινωνία με τους Συνεργάτες της, 
η Διοίκηση των εταιριών του ομίλου ERGO στην Ελλάδα 
πραγματοποίησε σημαντικές συναντήσεις σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Καβάλα και Πάτρα

In brief

04	 To	στρατηγικό	πρόγραμμα	της	ERGO	αρχίζει	να	
αποδίδει

 Eχοντας δρομολογήσει ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης πλήρους 
κλίμακας πριν από έναν χρόνο, ο όμιλος ERGO είναι τώρα 
πιο αποτελεσματικά δομημένος, επενδύει συστηματικά στην 
ψηφιοποίηση και ενισχύει τις διεθνείς οργανωτικές του δομές

27	 Ακόμη	ένα	αξιόλογο	στέλεχος	της	ασφαλιστικής	
αγοράς	στις	εταιρίες	του	ομίλου	ERGO	στην	Ελλάδα

 Στο έμψυχο δυναμικό εντάχθηκε ακόμη ένα αξιόλογο 
στέλεχος της ασφαλιστικής αγοράς, ο κ. Δημήτρης Σπανός, ο 
οποίος ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή Τομέα Ασφαλιστικών 
Λειτουργιών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας 

Society

18	 Η	ERGO	ο	μεγάλος	χορηγός	του	Ημιμαραθωνίου	της	
Αθήνας

 Η ERGO ως μεγάλος χορηγός του ΣΕΓΑΣ, συνεχίζει να στηρίζει 
έμπρακτα το σύνολο των αγώνων δρόμου που αυτός 
διοργανώνει

20	 Run	Greece.	Η	ERGO	σας	ταξιδεύει	στον	αυθεντικό	
μαραθώνιο	της	Αθήνας

 Φέτος για πρώτη χρονιά, η ERGO ασφαλιστική συνδέει τους 
αγώνες Run Greece στις πόλεις της Ελλάδος με τον αυθεντικό 
μαραθώνιο της Αθήνας

04
Το	πρόγραμμα	αναδιάρθρωσης	του	ομίλου	
ERGO

06
ERGO	&	ATE,	ασφαλώς	μαζί

Θεματολογία
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προηγούμενη έγγραφη άδεια της ERGO

Στοιχεία έκδοσης

Sales

24		 Ταξίδι	επιβράβευσης	στην	Ελβετία
 Η Ελβετία, χώρα σύμβολο της οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας, επελέγη 

να φιλοξενήσει τους Συνεργάτες της ΑΤΕ Ασφαλιστικής που αναδείχθηκαν στο 
πλαίσιο διαγωνισμού πωλήσεων της εταιρίας του ομίλου για το 2016

32	 i-Monitor.	Με	οδηγό	την	πληροφορία	και	όχι	μόνο
 Μια νέα επιλογή-εφαρμογή προστέθηκε στις ήδη πολλές και χρήσιμες του 

εταιρικού portal. Το iMonitor προσφέρει εδώ και δύο μήνες περίπου αναλυτική 
πληροφόρηση για την παραγωγική δραστηριότητα του κάθε Συνεργάτη

33	 Eπαναπιστοποίηση	διαμεσολαβητών	2017	μέσω	e-learning	
	 στο	Portal	της	ERGO
 Η ERGO προσφέρει στους Συνεργάτες της τη δυνατότητα δωρεάν 

παρακολούθησης τριών εκπαιδευτικών σεμιναρίων συνολικής διάρκειας 15 
εκπαιδευτικών ωρών κατ’ έτος, στο πλαίσιο επαναπιστοποίησης των γνώσεών 
τους στους τομείς Α, Β και Γ

37	 Rebranding	ασφαλιστικών	προγραμμάτων	αυτοκινήτου
 Η ERGO έχοντας 8 διαφορετικές επιλογές στην ασφάλιση αυτοκινήτου 

καθιερώνει πλέον για όλη αυτή την ομάδα προγραμμάτων την ονομασία My 
Auto, δίνοντας το στίγμα του κάθε προϊόντος μέσα από τις ονομασίες Simple, 
Advanced, Total & Superior

Training

40	 Άρθρο	του	Γιώργου	Λογοθέτη
 Η επιλεκτική αντίληψη «σύμμαχος» του έμπειρου πωλητή 



6 ERGO magazineΤεύχος 11



7Τεύχος 11ERGO magazine

Εχοντας δρομολογήσει ένα πρόγραμμα 
αναδιάρθρωσης πλήρους κλίμακας πριν 
από έναν χρόνο, ο όμιλος ERGO είναι 

τώρα πιο αποτελεσματικά δομημένος, επενδύει 
συστηματικά στην ψηφιοποίηση και ενισχύει τις 
διεθνείς οργανωτικές του δομές. Μετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση του στρατηγικού της προγράμματος 
το 2021, η ERGO αναμένεται να συμβάλει 
μακροπρόθεσμα με περισσότερα από 600 εκατ. 
ευρώ στο ετήσιο καθαρό κέρδος της μητρικής της 
εταιρείας, Munich Re.
«Υγιής, ψηφιακή και στη συνέχεια πετυχημένη: 
αυτοί είναι οι στόχοι που έχουμε θέσει», αναφέρει 
ο Διευθύνων Σύμβουλος της ERGO, κ. Markus Riess. 
Η εταιρία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην 
αναδιοργάνωση των πωλήσεων –από την αρχή 
του τρέχοντος έτους υπάρχει μόνο ένας φορέας 

συνδεδεμένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, με 55 
σημεία πώλησης σε όλη τη Γερμανία.
Επιπλέον, η ERGO προωθεί με πλήρη ισχύ 
την ψηφιοποίηση, με μεγάλη πρόκληση την 
αναδιοργάνωση των λειτουργιών της στον τομέα της 
πληροφορικής. «Στον τομέα αυτό, εξακολουθούμε να 
έχουμε δρόμο να διανύσουμε», λέει ο κ. Markus Riess. 
Με στόχο την ταχύτερη ανάπτυξη νέων προϊόντων, 
δημιουργήθηκε η ERGO Digital IT, που βρίσκεται 
στο Βερολίνο και τη Βαρσοβία. Ταυτόχρονα, η ERGO 
Direkt στη Νυρεμβέργη δημιουργήθηκε ως κέντρο 
ηλεκτρονικής επάρκειας  (Online Competence Center). 
Ήδη, 550.000 χρήστες είναι εγγεγραμμένοι στα portal 
των πελατών, αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση 
κατά 56% σε σύγκριση το 2015.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, στο μέλλον, οι 
πελάτες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν έναν 
καθαρά ψηφιακό ασφαλιστή και να επωφεληθούν 
από το αντίστοιχο πλεονέκτημα τιμής, θα βρουν 
κατάλληλες προσφορές στη θυγατρική της ERGO. Κατά 
τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, θα κυκλοφορήσει 
στην αγορά το πρώτο προϊόν ασφάλισης οχημάτων 

κάτω από το συγκεκριμένο εμπορικό σήμα. Οι τυπικές 
απαιτήσεις έχουν ήδη εκπληρωθεί και η εταιρία θα 
λειτουργεί ως αυτόνομη επιχείρηση με τη Neckermann 
Versicherung AG ως φορέα μεταφοράς κινδύνου.
Η εταιρία έχει σημειώσει πρόοδο στην ανάπτυξη 
νέων προϊόντων. Οι ασφαλίσεις αυτοκινήτων, η 
προσωπική αστική ευθύνη, τα προσωπικά ατυχήματα 
και η ασφάλιση περιεχομένου κατοικίας είναι 
δομημένα σε αρθρωτή βάση, πράγμα που σημαίνει 
ότι οι πελάτες έχουν την ευελιξία να συμπεριλάβουν 
μεμονωμένα στοιχεία στην ασφαλιστική τους κάλυψη. 
Ένα πρόγραμμα ασφάλισης επιχειρήσεων έναντι 
κυβερνοκινδύνων παρουσιάστηκε σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, κατά το πρώτο τρίμηνο 
του 2017, δημιουργήθηκαν τρία ταμεία διαχείρισης 
περιουσιακών στοιχείων για παροχές γήρατος. Όπως 
έχει προγραμματιστεί, ο κλασικός κλάδος ασφάλισης 
ζωής θα διαχωριστεί στη δική του μονάδα στις αρχές 
του 2018.
Εκτός από την ψηφιοποίηση και την αυξημένη 
αποτελεσματικότητα, η ERGO επικεντρώνεται 
επίσης στις διεθνείς δραστηριότητες, στο πλαίσιο 
της εφαρμογής της νέας στρατηγικής της. Με 
περισσότερους από 10.000 εργαζόμενους, η ERGO 
International έχει παρουσία σε περισσότερες από 
30 χώρες. Ο COO, κ. Alexander Ankel, περιγράφει 
τη στρατηγική ως εξής: «Στόχος μας είναι να 
ενισχύσουμε την παρουσία μας σε επιλεγμένες χώρες, 
να επενδύσουμε σε αναπτυσσόμενες αγορές και να 
αναπτύξουμε παγκόσμια επιχειρηματικά μοντέλα». 
Σύμφωνα με τον ίδιο, η Πολωνία και η περιοχή της 
Βαλτικής είναι μεταξύ των χωρών που η ERGO Inter-
national θα ενισχύσει την παρουσία της, ενώ από 
πλευράς αναπτυσσόμενων αγορών, έχει στραμμένο 
το βλέμμα της ειδικά στην Ινδία και την Κίνα. Τα 
παγκόσμια επιχειρηματικά μοντέλα που σχεδιάζει να 
αναπτύξει περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη νομική 
προστασία και την ταξιδιωτική ασφάλιση.

To στρατηγικό πρόγραμμα 
της ERGO αρχίζει να 
αποδίδει

Dr. Markus Riess

ERGO International
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Η  εκδήλωση ξεκίνησε με ένα όμορφο video 
που θύμισε στους προσκεκλημένους τη 
μακρά ιστορία και πορεία ανάπτυξης των 

δύο εταιριών μέχρι και τη στιγμή που οι δρόμοι 
τους συναντήθηκαν και ως μέλη πλέον του ίδιου 
ομίλου, συνεχίζουν “ασφαλώς μαζί” το νέο και πολλά 
υποσχόμενο κεφάλαιο στην ιστορία τους.

Στο καλωσόρισμά του προς το κοινό ο  Διευθυντής 
Τομέα Εμπορικών Λειτουργιών των εταιριών ERGO και 
ΑΤΕ Ασφαλιστική, κ. Στάθης Τσαούσης αναφέρθηκε 
στην επαγγελματική του οικογένεια τονίζοντας 
χαρακτηριστικά: “Νιώθω τυχερός, μπορώ να πω και 
ευλογημένος, που η επαγγελματική μου οικογένεια, 
η ERGO, τα τελευταία χρόνια μεγαλώνει διαρκώς, 
με έναν τρόπο που συγκεντρώνει τα βλέμματα όλης 
της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Άνθρωποι με 
διαφορετική προέλευση συναντιόμαστε κάτω από 
την ίδια στέγη με ένα κοινό όραμα, τη δημιουργία 
της εταιρίας του αύριο. Χωρίς να ξεχάσουμε από πού 
ξεκινήσαμε, θα εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στο 

που μπορούμε να πάμε σαν μια καλά προπονημένη 
ομάδα, μια δύναμη που είναι αποφασισμένη να 
μετατρέψει τον κοινό βηματισμό σε άλμα προς την 
ανάπτυξη και την επιτυχία”.

Στη συνέχεια  έλαβε το λόγο η Δρ. Monika Sebold 
– Bender, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ομίλου ERGO, η οποία εκ μέρους της Διοίκησης 
του ομίλου καλωσόρισε τους εργαζομένους και 
συνεργάτες της ΑΤΕ Ασφαλιστικής στην οικογένεια 
της ERGO. Δήλωσε μάλιστα πως η ίδια, ως μέλος μιας 
πολύτεκνης οικογένειας μπορεί να διαβεβαιώσει το 
πόσο σημαντικό είναι να ανήκει κάποιος σε μια μεγάλη 
οικογένεια, όπως είναι και αυτή της ERGO και της ATE 
Ασφαλιστικής. Εξέφρασε ακόμα την αισιοδοξία της 
για το έργο της συνένωσης και τη βεβαιότητα πως τα 
έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη των εταιριών με 
εποικοδομητική και αδιάκοπη προσπάθεια, αφοσίωση 
στους στόχους και ομαδικότητα θα τα καταφέρουν για 
άλλη μια φορά”.  

Cover Story

ERGO και ΑΤΕ Ασφαλιστική 
γιόρτασαν “Ασφαλώς μαζί” 
την αρχή της νέας εποχής

Με κύριο μήνυμα “Νέα αρχή, Νέα εποχή”, πάνω από 1.500 συνεργάτες και 

εργαζόμενοι της ERGO και της ΑΤΕ Ασφαλιστικής γιόρτασαν τη νέα τους κοινή 

πορεία, σε μια εντυπωσιακή εκδήλωση στο κλειστό ολυμπιακό ποδηλατοδρόμιο της 

Αθήνας, για πρώτη φορά όλοι μαζί, ως μέλη πλέον της ίδιας μεγάλης οικογένειας.
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Ο CEO των εταιριών κ. Θεόδωρος Κοκκάλας 
αναφερόμενος στο έργο της συνένωσης δήλωσε πως 
“διατηρώντας τα πλεονεκτήματα των δύο εταιριών 
και δημιουργώντας επιπρόσθετα νέα, ξεκινάμε μια 
καινούργια πορεία με στόχο τη δημιουργία ενός από 
τους ηγέτες της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς 
στις γενικές ασφαλίσεις”. Τόνισε μάλιστα, πως “τώρα 
βρισκόμαστε πλέον στα μισά του δρόμου. Έχουμε 
ακόμη μπροστά μας αρκετή δουλειά, μέχρι την 
ολοκλήρωση της λειτουργικής συνένωσης. Η μέχρι 
τώρα επιτυχία δικαιολογεί την αισιοδοξία, αλλά όχι τον 
εφησυχασμό. Έχουμε ήδη ένα πλεονέκτημα μεγέθους. 

Στόχος μας είναι να το μετατρέψουμε σε πλεονέκτημα 
ανάπτυξης και αξίας για όλους μας. Θα φέρουμε κοντά 
το “ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω” και το  “κοντά 
σας ό,τι και αν τύχει”  δημιουργώντας μία ERGO που θα 
“σας καταλαβαίνει ό,τι κι αν τύχει”.

Σημαντική στιγμή της εκδήλωσης ήταν και η βράβευση 
από τα στελέχη της διοίκησης των συνεργατών με 
μακροχρόνια, συνεπή και αποτελεσματική συνεργασία 

με τις δύο εταιρίες, για τους οποίους ο ίδιος ο κ. 
Κοκκάλας έκανε ιδιαίτερη μνεία, αναγνωρίζοντας 
στο πρόσωπό τους την ουσιαστική συμβολή όλων 
των συνεργατών με παρόμοια χαρακτηριστικά, 
στην επιτυχή πορεία των εταιριών. Νωρίτερα είχαν 
πραγματοποιηθεί και οι βραβεύσεις συνεργατών 
τόσο του εταιρικού δικτύου όσο και του ανεξάρτητου 
δικτύου πωλήσεων που διακρίθηκαν για εξαιρετικές 
επιδόσεις και υψηλό χαρτοφυλάκιο, αλλά και ως 
διακεκριμένοι και VIP συνεργάτες. 

Η εντυπωσιακή και άρτια οργανωμένη εκδήλωση 
συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε με ζωντανό 
μουσικό πρόγραμμα και άφθονο κέφι από τους 
παρευρισκόμενους.
.

Dr. Monika Sebold – Bender CEO Θεόδωρος Κοκκάλας
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Βραβεύσεις της ERGO
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Εταιρικό Δίκτυο Πωλήσεων.
Βραβείο Υψηλού Χαρτοφυλακίου

ΜΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - Συντονιστής Διευθυντής 
Ανάπτυξης

ΓΙΟΥΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Ασφαλιστικός Σύμβουλος

ΚΑΫΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Συντονιστής Ομάδας 

ΜΑΣΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ - Συντονιστής Διευθυντής

ΛΑΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Συντονιστής Διευθυντής 
Ανάπτυξης

ΒΑΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -  Ασφαλιστικός Σύμβουλος

ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Συντονιστής Ομάδας

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Συντονιστής Διευθυντής
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ΜΠΟΥΧΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Συντονιστής Διευθυντής

ΣΥΡΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Συντονιστής Διευθυντής

ΜΠΙΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - Συντονιστής Ομάδας

ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Συντονιστής Ομάδας

ΛΑΒΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Ασφαλιστικός Σύμβουλος

ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ -Ασφαλιστικός Σύμβουλος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Ασφαλιστικός Σύμβουλος

ΚΥΘΡΑΙΩΤΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ -  Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Cover Story

Εταιρικό Δίκτυο Πωλήσεων.
Βραβείο Εξαιρετικής Επίδοσης 

Εταιρικό 
Δίκτυο 
Πωλήσεων.
Βραβείο Νέας 
Αποτελεσματικής 
Συνεργασίας
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Δίκτυο Ανεξάρτητων Συνεργατών.
Βραβείο VIP Συνεργάτη

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Α. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.

Γ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ-Θ.ΡΩΜΑΝΙΑ Ο.Ε.

ΥΔΡΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.
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Δίκτυο Ανεξάρτητων Συνεργατών.
Βραβείο Μακροχρόνιας, Συνεπούς και Αποτελεσματικής 
Συνεργασίας

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

ΠΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ ΜΥΡΤΩ - ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΦΥΛΑ Ο.Ε.

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.ΔΡΟΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΜΠΕΝΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

* Βραβεύτηκε επίσης το γραφείο: Παπαφιλίππου B. & ΣΙΑ ΕΕ
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Δίκτυο Ανεξάρτητων Συνεργατών.
Βραβείο Υψηλού Χαρτοφυλακίου 

ΜΕΓΚΑ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΜΠΡΟΚΕΡΣ Α.Ε.

BROKERS UNION  ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΣ    

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

PROMIST INSURANCE AND FINANCE Α.Ε.

ΜΑΛΑΜΑ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε. “ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΛΑΜΑ”

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΞ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.ALFA POINT A.E. 
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REAL Α.Ε. ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Δ. ΜΠΙΖΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΑΡΥΔΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Ε.Π.Ε.

TRUST BROKERS S.A.

ΕΛΥΖΕ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝ. Ι. Κ. Ε.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ

DEAL INSURANCE & REAL ESTATE  

Cover Story

Δίκτυο Ανεξάρτητων Συνεργατών.
Βραβείο Εξαιρετικής Επίδοσης 
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ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Μ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

FRONT LINE INSURANCE BROKERS A.E.

ΟΚΤΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΚΑΛΑΓΙΑ - ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

ΠΑΡΑΦΕΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΤΑΘΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

* Βραβεύτηκαν επίσης τα γραφεία: Νικηφόρος Ιωάννης & 
            Ιάσων Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε.

* Βραβεύτηκε επίσης το γραφείο Ρ.Φ.Α. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ

Δίκτυο Ανεξάρτητων Συνεργατών.
Βραβείο Διακεκριμένου Συνεργάτη

Cover Story
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ERGO Business

Η υπεύθυνη προστασία της 
επαγγελματικής σας στέγης.
Εξασφαλίζει την επιχείρησή σας από 
σοβαρούς και απρόβλεπτους κινδύνους.
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Στην αναβάθμιση της συνεργασίας της 
με τον ΣΕΓΑΣ προχώρησε η ERGO, 
υποστηρίζοντας ως μεγάλος χορηγός και τον 

6ο Ημιμαραθώνιο της Αθήνας. Ο Ημιμαραθώνιος 
της Αθήνας είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος 
δρομικός αγώνας της χώρας με συμμετοχές που 
φέτος ξεπέρασαν τις 20.000, αριθμός ρεκόρ για τη 
διοργάνωση. 
Η ERGO ως μεγάλος χορηγός του ΣΕΓΑΣ, συνεχίζει 
να στηρίζει έμπρακτα το σύνολο των αγώνων 
δρόμου που αυτός διοργανώνει,  μέσα από την 
παροχή των ασφαλιστικών υπηρεσιών της, 
προστατεύοντας το σύνολο των συμμετεχόντων 
από τον κίνδυνο ατυχήματος κατά τη διάρκεια των 
αγώνων. Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά με τη 
δική της ERGO Running Team, που αποτελείται 
από εργαζόμενους, συνεργάτες και ασφαλισμένους 
των εταιριών του ομίλου και φιλοδοξεί φέτος να 
είναι η μεγαλύτερη ομάδα δρομέων. 
Στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε 
χθες στα κεντρικά γραφεία του ομίλου ERGO 
ο κ. Θεόδωρος Κοκκάλας, καλωσόρισε τους 
διοργανωτές  και απευθυνόμενος στον Δήμαρχο 
Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, τον πρόεδρο του 
ΣΕΓΑΣ κ. Κώστα Παναγόπουλο, τους εκπροσώπους 
της περιφέρειας, του υπουργείου τουρισμού και 
των υπόλοιπων φορέων που συμμετέχουν στη 
διοργάνωση, ο κ. Κοκκάλας σημείωσε ότι “η 
χορηγία αυτή είναι τιμή για την ERGO, η οποία 
στηρίζει τον Ημιμαραθώνιο με όλη της την ψυχή 

και θα βοηθήσει αυτός ο θεσμός να γίνεται ολοένα 
και καλύτερος”.
Ο κ. Θεόδωρος Κοκκάλας, επεσήμανε ότι “η 
αναβάθμιση της συνεργασίας μας με τον ΣΕΓΑΣ 
είναι μια απόλυτα συνειδητή επιλογή. Μια επιλογή 
που αντανακλά τις αξίες, τις προτεραιότητες 
και τους στόχους μας στο πλαίσιο της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης”. “Αγαπάμε τον αθλητισμό, 
το δρομικό κίνημα και ότι γεμίζει υπερηφάνεια 
αυτή τη χώρα”, υπογράμμισε και ευχαρίστησε τους 
ανθρώπους του ΣΕΓΑΣ για την εποικοδομητική 
συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. 
Τέλος, ο κ. Κοκκάλας αναφερόμενος στη 
δραστηριότητα του ομίλου σημείωσε ότι “η 
ERGO δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά 
για περισσότερα από 25 χρόνια, παρέχοντας 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε περισσότερους 
από 500.000 ασφαλισμένους. Από το 2016, 
μετά και την απόκτηση της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, 
είμαστε πλέον ο μεγαλύτερος όμιλος γενικών 
ασφαλίσεων στην Ελλάδα, με βάση τα 
εγγεγραμμένα ασφάλιστρα των δύο εταιριών 
το 2015. Η αύξηση των μεγεθών μας σημαίνει 
για τον όμιλο ERGO μεγαλύτερες προοπτικές 
ανάπτυξης, αλλά και μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι 
στους ασφαλισμένους και στους συνεργάτες μας, 
στους εργαζομένους μας, στην αγορά στην οποία 
δραστηριοποιούμαστε και βεβαίως στην ελληνική 
κοινωνία”.

Η ERGO ο μεγάλος χορηγός του 
Ημιμαραθωνίου της Αθήνας
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Η ERGO ασφαλιστική, ως μέγας χορηγός, 
στηρίζει έμπρακτα για μια ακόμη χρονιά 
τους αγώνες δρόμου που διοργανώνει 

ο ΣΕΓΑΣ. Με συνέχεια και συνέπεια, προσφέρει 
ασφαλιστικές υπηρεσίες σε όλους τους 
συμμετέχοντες, οι οποίες τους προστατεύουν από 
τον κίνδυνο οποιουδήποτε ατυχήματος κατά τη 
διάρκεια των αγώνων.

Έπειτα από την επιτυχημένη διεξαγωγή του 
ημιμαραθώνιου αγώνα δρόμου της Αθήνας, ο 
θεσμός των αγώνων Run Greece, ο οποίος έχει 
καθιερωθεί ως σπουδαίο αθλητικό γεγονός σε επτά 
πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Λάρισα, Ηράκλειο, 
Καστοριά, Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη, Ρόδο και 
Πάτρα.

Σε κάθε αγώνα RUN GREECE η εταιρία μας είχε 
αγωνιστική συμμετοχή με σημεία επίσημων 
εμψυχωτών, «ERGO Αψίδα» και «ERGO dj booth» 
καθ’ όλη τη διαδρομή των αγώνων. 

Φέτος για πρώτη χρονιά, η ERGO ασφαλιστική 
συνδέει τους αγώνες Run Greece στις πόλεις της 
Ελλάδος με τον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας 
(ΑΜΑ). Συγκεκριμένα, την ημέρα διεξαγωγής 

του ΑΜΑ (12 Νοεμβρίου 2017) θα διοργανώσει 
τον «τελικό» των Run Greece, όπου οι νικητές  
κάθε ηλικιακής κατηγορίας (10 άνδρες και 10 
γυναίκες) θα συμμετάσχουν σε ειδικό αγώνα 3χλμ. 
εκπροσωπώντας την περιφέρειά τους.

Μετά το πέρας του κάθε αγώνα και αφού 
ανακοινώθηκαν τα επίσημα αποτελέσματα από 
την αρμόδια επιτροπή, η εταιρία μας παρέδωσε 
το «εισιτήριο συμμετοχής» μαζί με την παροχή 
προγράμματος φιλοξενίας, σε κάθε μία από 
τις ομάδες που θα εκπροσωπήσουν την κάθε 
περιφέρεια  στον «τελικό» των Run Greece.

Με υψηλό αίσθημα κοινωνικής υπευθυνότητας, 
υποστηρίζουμε όλες τις αξίες και τα ιδανικά που 
πρεσβεύουν οι αγώνες δρόμου που διοργανώνει 
ο ΣΕΓΑΣ. Γινόμαστε αρωγοί και ενεργά μέλη στην 
ανάπτυξη του δρομικού κινήματος στην Ελλάδα. 

Στηρίζουμε τον άνθρωπο σε κάθε του βήμα, σε 
κάθε προσωπικό μαραθώνιο. Το δικό μας μήνυμα 
απλό: «Έργο μας να στηρίζουμε κάθε προσπάθεια 
& αγώνα».

Run Greece. Η ERGO σας 
ταξιδεύει στον αυθεντικό 
μαραθώνιο της Αθήνας

BOARDING PASS
WINNER

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΓΏΝΙΣΜΑ

ΤΕΛΙΚΌΣ ΑΓΏΝΑΣ ΔΡΌΜΌΥ 
RUN GREECE, ERGO 3ΧΛΜ.

ΔΙΟΡΓΑΝΏΣΗ

ΜΑΡΑΘΏΝΙΌΣ ΑΘΗΝΑΣ. Ό ΑΥΘΕΝΤΙΚΌΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

12 ΝΌΕΜΒΡΙΌΥ 2017

ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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Ηράκλειο

Καστοριά

Ιωάννινα

Λάρισα
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Με στόχο τη σταθερή επικοινωνία με 
τους Συνεργάτες της, η Διοίκηση των 
εταιριών του ομίλου ERGO στην Ελλάδα 

πραγματοποίησε εννέα σημαντικές συναντήσεις 
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Καβάλα 
και Πάτρα. Η ενημέρωση των Συνεργατών των 
δικτύων της μέσω ενός ανοιχτού διαλόγου, 
εντάσσεται στην πολιτική της Διοίκησης για την 
αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων που τους 
απασχολούν.  

Ο CEO των εταιριών κ. Θεόδωρος Κοκκάλας, 
ο Γενικός Διευθυντής κ. Δημήτριος 
Χατζηπαναγιώτου, ο Διευθυντής Τομέα 
Εμπορικών Λειτουργιών κ. Στάθης Τσαούσης, ο 
Διευθυντής Τομέα Ασφαλιστικών Λειτουργιών 
Ασφαλίσεων Ζημιών κ. Στέφανος Στεφανίδης, 
και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Ιορδάνης 
Χατζηιωσήφ, είχαν μια ουσιαστική ανοικτή 
συζήτηση με τους Συνεργάτες πάνω σε σημαντικά 
ζητήματα που εκείνοι εντοπίζουν κατά τη 

συνεργασία τους, άκουσαν τις προτάσεις τους 
και αντάλλαξαν απόψεις σε επίκαιρα θέματα της 
αγοράς.

Όπως σημείωσε απευθυνόμενος προς τους 
Συνεργάτες, ο CEO των εταιριών κ. Θεόδωρος 
Κοκκάλας, κύριο μέλημα της διοίκησης είναι 
να εκλείψει η εσωστρέφεια και το διοικητικό 
προσωπικό και τα δίκτυα των Συνεργατών 
όλων των εταιριών της ERGO στην Ελλάδα να 
αποτελέσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το 
δυναμικό της νέας ασφαλιστικής εταιρίας, η οποία 
είναι ικανή να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των 
Ασφαλισμένων, των Συνεργατών, των Μετόχων 
και του Προσωπικού της. “Το πρώτο μεγάλο και 
πολύπλοκο εγχείρημα για τον σκοπό αυτό, η 
μετακόμιση της ERGO και η συστέγαση στα κτίρια 
της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, υλοποιήθηκε με επιτυχία. 
Συνεχίζουμε ακάθεκτοι τον προγραμματισμό 
μας με στόχο την πλήρη λειτουργική και νομική 
συνένωσή μας”.

Aνοιχτή επικοινωνία της 
Διοίκησης της ERGO με το 
δίκτυο Συνεργατών της
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Ο Γενικός Διευθυντής των εταιριών κ. Δ. 
Χατζηπαναγιώτου, αφού ευχαρίστησε τους 
Συνεργάτες για την ενεργή και ουσιαστική 
τους συμβολή κατά το τρέχον διάστημα της 
συνένωσης, αναφέρθηκε αναλυτικά στις ήδη 
αποφασισμένες και άμεσα υλοποιήσιμες ενέργειες 
των εταιριών, που έχουν ως στόχο τη βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Συνεργάτες 
και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησής τους. Ο κ. 
Χατζηπαναγιώτου ολοκλήρωσε την παρουσίασή 
του, επισημαίνοντας ότι το δίκτυο ανεξάρτητων 
Συνεργατών καθώς και το εταιρικό της δίκτυο, 
αποτέλεσαν έναν από τους βασικούς λόγους της 
στρατηγικής επιλογής της ERGO για την εξαγορά 
της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, καθώς διατήρησαν 
εν μέσω κρίσης ισχυρά δίκτυα πωλήσεων των 
εταιρικών προϊόντων. 
Ο Διευθυντής Τομέα Εμπορικών Λειτουργιών κ. 
Στάθης Τσαούσης, συντονίζοντας τις συναντήσεις 
είχε την ευκαιρία να ευχαριστήσει θερμά όλους 
τους συμμετέχοντες για την παρουσία τους, 

την εποικοδομητική συζήτηση μαζί τους, αλλά 
και την ουσιώδη συμβολή τους στην ανάδειξη 
συγκεκριμένων ουσιαστικών ιδεών, τονίζοντας 
ότι “οι προτάσεις σας αποτελούν για εμάς 
οδηγό βελτίωσης και διαρκούς αναβάθμισης και 
εκσυγχρονισμού των διαδικασιών και υπηρεσιών 
μας”. 

Οι συναντήσεις αυτές αποτελούν έμπρακτη 
απόδειξη ότι παρά τη σημαντική αύξηση του 
μεγέθους της εταιρίας, η Διοίκησή της επιθυμεί 
να διατηρεί το ανθρώπινο πρόσωπό της, την 
ειλικρινή και άμεση επικοινωνία με το δίκτυο των 
Συνεργατών της. Η έννοια της εγγύτητας αποτελεί 
πρωταρχική αξία της ERGO και η εφαρμογή της 
στην πράξη αποτελεί δέσμευση της εταιρίας και 
απόδειξη ότι “Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω”.

Θεόδωρος Κοκκάλας CEO: Συνεχίζουμε ακάθεκτοι τον προγραμματισμό μας με στόχο την πλήρη λειτουργική και νομική συνένωσή μας
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Sales

Η Ελβετία, χώρα σύμβολο της οικονομικής 
ανάπτυξης και της ευημερίας που πηγάζει 
από την αρμονική συνύπαρξη, επελέγη 

από τη διοίκηση της ERGO για να φιλοξενήσει 
τους Συνεργάτες της ΑΤΕ Ασφαλιστικής που 
αναδείχθηκαν στο πλαίσιο διαγωνισμού πωλήσεων 
της εταιρίας του ομίλου για το 2016.
Το ταξίδι επιβράβευσης απόλαυσαν Συνεργάτες 
από το εταιρικό δίκτυο και το δίκτυο ανεξάρτητων 
Συνεργατών της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, τους οποίους 
συνόδευσαν οι εκπρόσωποι της διοίκησης κ.κ. 
Δημήτρης Χατζηπαναγιώτου, Γενικός Διευθυντής 
των εταιριών του ομίλου ERGO, Τριαντάφυλλος 
Λυσιμάχου, Μέλος του ΔΣ της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, 
Στάθης Τσαούσης, Διευθυντής Τομέα Εμπορικών 
Λειτουργιών, Στέφανος Στεφανίδης, Διευθυντής 
Τομέα Ασφαλιστικών Λειτουργιών Ασφαλίσεων 
Ζημιών, Δημήτρης Σπανός, Διευθυντής Τομέα 
Ασφαλιστικών Λειτουργιών Ασφαλίσεων Ζωής 
& Υγείας, Τάσος Παπαδόπουλος, Διευθυντής  
Πωλήσεων Δικτύου Ανεξάρτητων Συνεργατών 
και Γιάννης Παπουτσάς, Διευθυντής Πωλήσεων 
Εταιρικού Δικτύου.
Κατά τη διάρκεια του 6ήμερου ταξιδιού, 
οι Συνεργάτες της ERGO επισκέφθηκαν τις 

σημαντικότερες πόλεις και τα διασημότερα 
θέρετρα της Ελβετίας, όπως η Ζυρίχη, το 
Ένγκελμπεργκ, η Λουκέρνη, η Βέρνη, η Γκριγιέρ, 
το Μοντρέ και απόλαυσαν την επιβλητική ηρεμία 
των Άλπεων, τη μοναδική ομορφιά της φύσης 
με τα ποτάμια και τις λίμνες, τη γοητευτική 
αρχιτεκτονική με τα μεσαιωνικά γεφύρια και 
τα αναγεννησιακά σπίτια και είδαν πτυχές της 
σημαντικής πολιτισμικής παράδοσης και της 
μοναδικής οργάνωσης της ελβετικής ζωής.  
Κατά τη διαμονή τους στην Ελβετία οι άνθρωποι 
της ERGO απόλαυσαν ένα μοναδικό πρόγραμμα 
με επισκέψεις στα σπουδαιότερα αξιοθέατα όπως 
το Όρος Τίτλις, το Όρος Χάχνεν, το μουσείο 
της κοιλάδας και μια σειρά από παλιά ξωκλήσια 
στο Ένγκελμπεργκ, καθώς και την παλιά πόλη 
της Λουκέρνης. Εντυπωσιακή ήταν η επίσκεψη 
στους Καταρράκτες του Ρήνου και το πανέμορφο 
Ελβετικό χωριό Schaffausen, ενώ στη Βέρνη, 
επισκέφθηκαν τον Πύργο του Ρολογιού, τον 
καθεδρικό ναό της πόλης, το σπίτι που έζησε ο 
Albert Einstein, το επιβλητικό κοινοβούλιο και 
την πλατεία των Μουσείων. Ο γύρος της Ελβετίας 
έκλεισε με τη μοναδική εμπειρία δραστηριοτήτων 
στο Γκστάαντ, το παγκοσμίου φήμης θέρετρο 

Ταξίδι επιβράβευσης στην 
Ελβετία των Συνεργατών της 
ΑΤΕ Ασφαλιστικής, εταιρίας 
του ομίλου ERGO
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διάσημο για τα κομψά σπίτια σε στιλ σαλέ, 
χτισμένα σε δρόμους χωρίς αυτοκίνητα. 
Το επίσημο αποχαιρετιστήριο δείπνο 
πραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο “La Cou-
pole” στο Μοντρέ, όπου ο κ. Δημήτρης 
Χατζηπαναγιώτου, απευθυνόμενος στους 
παρευρισκόμενους, δήλωσε: “Είναι ιδιαίτερη 
χαρά και τιμή για μένα που σήμερα βρίσκομαι 
ανάμεσα σε σημαντικούς Συνεργάτες μας, σ’ 
αυτήν την ανθρώπινη εκδήλωση που οργανώσαμε 
αποκλειστικά σε αναγνώριση των εντυπωσιακών 
παραγωγικών αποτελεσμάτων σας στη χρονιά 
που πέρασε.  Αποδείξατε για μία ακόμη φορά 
ότι η μεθοδευμένη προσπάθεια αφοσιωμένων 
επαγγελματιών οδηγεί πάντα στην επιτυχία, 
ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες αγοράς. 
Αποδείξατε ότι, η εταιρία μας και οι άνθρωποι 
της, μπορούμε δικαίως να οραματιζόμαστε με 
αισιοδοξία το μέλλον, γιατί μαζί σας μπορούμε 
να διαχειριζόμαστε με υπευθυνότητα και 
αποτελεσματικότητα το παρόν, παρά τις 
σημαντικές ιδιαιτερότητες και δυσκολίες της 
αγοράς, αλλά και της διαδικασίας συνένωσης των 
εταιριών μας, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τέλος, 
αποδείξατε ότι οι προσδοκίες όλων μας από τη 

συνένωση της ERGO με την ΑΤΕ Ασφαλιστική, 
που είναι μία από τις μεγαλύτερες μέχρι σήμερα 
συγχωνεύσεις στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης 
στην Ελλάδα, είναι απολύτως βάσιμες, αφού 
στηρίζονται σε ανθρώπους, που χαρακτηρίζονται 
για τη συνέπειά τους, τον επαγγελματισμό 
τους, τις γνώσεις τους, την ισχυρή τους 
θέληση και την αφοσίωσή τους στους εκάστοτε 
εταιρικούς μας στόχους. Έχουμε λοιπόν, κάθε 
λόγο να αισιοδοξούμε ότι το ταξίδι μας αυτό 
στην πανέμορφη Ελβετία δεν αποτελεί μόνο 
ένα ξεχωριστό προορισμό για επιτυχημένους 
επαγγελματίες, αλλά και μια νέα αφετηρία για 
νέες εταιρικές και προσωπικές επιτυχίες και 
επιδιώξεις”.
H βραδιά, που έκλεισε συνοδεία φολκλόρ σόου 
και μουσικής κάλυψης, ήταν το επιστέγασμα ενός 
μαγευτικού ταξιδιού γεμάτο ξεχωριστές εμπειρίες 
που εξασφάλισαν οι άνθρωποι της ERGO για τους 
Συνεργάτες της εταιρίας.
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Στο έμψυχο δυναμικό των εταιριών του 
ομίλου ERGO στην Ελλάδα εντάχθηκε 
ακόμη ένα αξιόλογο στέλεχος της ελληνικής 

ασφαλιστικής αγοράς, ο κ. Δημήτρης Σπανός, 
ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή Τομέα 
Ασφαλιστικών Λειτουργιών Ασφαλίσεων Ζωής και 
Υγείας.  

O κ. Σπανός είναι αναλογιστής και πτυχιούχος 
του τμήματος μαθηματικών του πανεπιστημίου 
Πάτρας. Την επαγγελματική του καριέρα ξεκίνησε 
το 1992 στην Ατλαντική Ένωση ως προϊστάμενος 
κλάδου ομαδικών ασφαλίσεων ζωής και το 1995 
συνέχισε στη Metrolife Εμπορική Α.Ε.Α.Ε.Ζ. 
από τη θέση του υποδιευθυντή της Διεύθυνσης 
Αναλογιστικής και Αντασφαλειών. 

Το 2001 ως διευθυντής στη ΛΑΪΚΗ τράπεζα 

ανέλαβε την ευθύνη δημιουργίας της CNP ΖΩΗΣ, 
μετά την ίδρυση της οποίας ασκεί τα καθήκοντα 
του γενικού διευθυντή της, καθώς και αυτά του 
νόμιμου εκπροσώπου του υποκαταστήματος της 
CNP ασφαλιστικής στην Ελλάδα από το 2013 και 
μετά.

O CEO των εταιριών του ομίλου ERGO στην 
Ελλάδα, κ. Θεόδωρος Κοκκάλας, δήλωσε σχετικά: 
«Πιστεύουμε ότι, με την πολυετή εμπειρία του, ο 
κ. Σπανός ως μέλος της διοικητικής ομάδας των 
εταιριών μας θα συμβάλλει αποφασιστικά στη 
δυναμική ανάπτυξη του τομέα ασφαλίσεων ζωής 
και υγείας και στην αποτελεσματική εφαρμογή 
της εταιρικής μας στρατηγικής, προσθέτοντας 
αξία στις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους 
ασφαλισμένους και στους συνεργάτες μας. 

Ακόμη ένα αξιόλογο στέλεχος 
της ελληνικής ασφαλιστικής 
αγοράς στις εταιρίες του 
ομίλου ERGO στην Ελλάδα

In brief

Δημήτρης Σπανός:  Διευθυντής Τομέα Ασφαλιστικών Λειτουργιών 
Ασφαλίσεων Ζωής & Υγείας
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Aνεξάρτητα από την άριστη ποιότητα 
του επιπέδου εξυπηρέτησης που 
εξασφαλίζει και παρέχει ένας 

οργανισμός στους συναλλασσόμενούς του με 
επαγγελματίες ασφαλιστικούς συμβούλους και 
εξειδικευμένο έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, 
στην πραγματικότητα είναι αδύνατον να είναι 
ικανοποιημένοι όλοι οι πελάτες του στο 100% 
κάθε φορά. Συνεπώς, αναπόφευκτα τα παράπονα 
και οι αιτιάσεις (οι έγγραφες δηλαδή δηλώσεις 
δυσαρέσκειας) αποτελούν αντικείμενο ειδικής 
μέριμνας κατά την παροχή υπηρεσιών και 
αντιμετωπίζονται ως φυσικό αποτέλεσμα της 
δραστηριότητας αυτής. 

Η δίκαιη και αμερόληπτη διερεύνηση καθώς 
και η έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση 
των ζητημάτων αιτιάσεων που ανακύπτουν, 
έχει αποδειχθεί ότι στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων ενισχύει την εμπιστοσύνη 
του ασφαλισμένου προς την εταιρία και τον 
ασφαλιστικό του σύμβουλο, παράγοντας ένα νέο 
κύκλο συστάσεων και αμοιβαίας ανταπόδοσης 
με αφορμή την τακτοποίηση και επίλυση της 
διαφοράς, ειδικότερα στις περιπτώσεις που 
έχει προηγηθεί κάποιος ατυχής χειρισμός μας ή 

κάποιος αστάθμητος παράγοντας. Αποφάσεις που 
λαμβάνονται πάνω σε μια λάθος στιγμή, μικρές 
ή μεγάλες παραλείψεις, συγκυρία περίεργων 
γεγονότων, συμβαίνουν με ποσοστιαία αναλογία 
και περιοδική συχνότητα ως προς το μέγεθος της 
παραγωγής ενός οργανισμού. Τέτοια περιστατικά, 
καθώς είμαστε προετοιμασμένοι ότι είναι 
αναμενόμενα, είναι και ελεγχόμενα από την 
εταιρία μας. 

Το λάθος ή το πρόβλημα, ο εντοπισμός του και 
η απάλειψή του είναι απαραίτητα στοιχεία για 
την επίτευξη της βελτίωσης. Η εμπειρία και η 
γνώση τακτοποίησης και γρήγορης διευθέτησης 
των θεμάτων αυτών είναι που κάνει τη διαφορά 
στον επαγγελματισμό και την ποιότητα στις 
παρεχόμενες υπηρεσίες μας. 
Κάθε φορά που ανακύπτει μία αιτίαση, είναι 
ευκαιρία ενδοσκόπησης, αυτογνωσίας και 
βελτίωσης για την επιχείρηση, κυρίως μέσω της 
υπευθυνότητάς μας και της αμεσότητας στη 
διαχείριση των ζητημάτων αυτών, πάντοτε με 
γνώμονα την καλή πίστη. Είτε ικανοποιείται 
πλήρως το αίτημα του ασφαλισμένου, 
είτε διευθετείται με κατανόηση, μετά από 
αιτιολογημένη επεξήγηση. 

«Πρεσβευτής του Πελάτη» 
Οι ευκαιρίες μέσα από τη δίκαιη, αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση 

των αιτιάσεων.

Customers
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Ο θεσμός του «Πρεσβευτή του Πελάτη» της 
ERGO επιδιώκει την προστασία των συμφερόντων 
των πελατών σε συνολική διάσταση, πέρα από 
επιμέρους εταιρικά τμήματα, και αποτελεί 
επιστέγασμα της οργανωμένης λειτουργίας 
διαχείρισης αιτιάσεων του ομίλου εταιριών 
μας. Η κύρια ευθύνη και αρμοδιότητα του 
υπευθύνου, πάντα στο πλαίσιο των κανόνων της 
δίκαιης συναλλακτικής ηθικής και εφαρμογής 
του κανονιστικού πλαισίου, είναι να εξετάζει τα 
ζητήματα αιτιάσεων έτσι, ώστε να διευθετούνται 
ξεκάθαρα οι καταναλωτικές διαφορές που 
προκύπτουν όταν αυτά τα προβλήματα δεν 
κατέστη δυνατόν να λυθούν κατά την καθημερινή 
ροή εργασιών των υπηρεσιακών μονάδων. Όλες οι 
υποθέσεις αιτιάσεων αντιμετωπίζονται με σωστή 
διαχείριση της πληροφόρησης και των προσωπικών 
δεδομένων, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. 
Η μακρόχρονη εμπειρία των στελεχών μας και 
των συνεργατών μας, εξασφαλίζει, σε συνδυασμό 
με το θεσμό του «Πρεσβευτή του Πελάτη»  στο 
πλαίσιο της λειτουργίας διαχείρισης αιτιάσεων, 
τη δίκαιη και γρήγορη αντιμετώπιση του κάθε 
περιστατικού, είτε αυτό είναι μικρό και απλό, είτε 
είναι πολύπλοκο.

Συγκεκριμένα, ο «Πρεσβευτής του Πελάτη» 
επιπλέον:
• Εξουσιοδοτείται με βάση την αιτίαση από 

τον αιτιώμενο να επιλύσει το πρόβλημα για 
λογαριασμό του σε συνεργασία με τα επιμέρους 
εταιρικά τμήματα.

• Εντοπίζει ζητήματα  που τυχόν 
επαναλαμβάνονται και φροντίζει για την 
απάλειψή τους. 

Η διαχείριση των αιτιάσεων είναι υποχρεωτική 
λειτουργία για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
καθώς και για τους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές, αλλά πέρα από αυτό αποτελεί 
απαραίτητη και ουσιαστική λειτουργία ως προς 
τα οφέλη που αποφέρει στην ασφαλιστική 
αγορά, ως απόδειξη του επαγγελματισμού και 
της υπευθυνότητάς μας προς τους συνεργάτες 
μας, τους ασφαλισμένους μας και τους πιθανούς 
μελλοντικούς μας πελάτες. 

Τι είναι απαραίτητο να κάνετε εσείς, Συνεργάτες ή 
και Συνάδελφοι σε περίπτωση αιτίασης:
1. Όταν έρθει σε γνώση σας το ζήτημα του 

πελάτη μας για το οποίο μπορεί να εγείρει ή 
σας έχει δηλώσει ότι θα υποβάλει αιτίαση, να 
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ενημερώσετε χωρίς δισταγμό το συντομότερο 
δυνατό τον «Πρεσβευτή του Πελάτη», καθώς 
τα περισσότερα θέματα θα επιλύονται έτσι 
πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά, με 
διορθωτικές ενέργειες των αρμόδιων μονάδων. 

2. Εάν παραλάβετε επιστολή διαμαρτυρίας 
από πελάτη μας ή από πρόσωπο που νόμιμα 
τον εκπροσωπεί ή και από τρίτο δικαιούχο 
αποζημίωσης από την εταιρία μας, τη 
διαβιβάζετε στον «Πρεσβευτή του Πελάτη»  
χωρίς χρονοτριβή. Μαζί, θα φροντίσουμε 
κατόπιν για τη συγκέντρωση όλων των 
διαθέσιμων πληροφοριών και των απαραίτητων 
στοιχείων.

3. Εάν τα γνωρίζετε, περιγράψτε μας με 
συντομία,  με χρονική σειρά και με ημερομηνίες 
τα περιστατικά, τα τηλεφωνήματα ή τις 
συναντήσεις που μεσολάβησαν πριν φτάσουμε 
ως εδώ. Επισυνάψτε μας κάθε έγγραφο που 
θεωρείτε σχετικό. 

4. Μη συμπεριλάβετε στην ενημέρωση αυτή 
διάφορες λεπτομέρειες, δεν είναι απαραίτητο. 
Μπορούμε να τις συζητήσουμε τηλεφωνικά εάν 
χρειαστούν διευκρινίσεις. 

5. Είναι σημαντικό να μας πείτε ποιο είναι το 
αίτημα του πελάτη όπως είναι σε γνώση σας, 
καθώς και την προτεινόμενη ή επιθυμητή και 
από εσάς λύση.

6. Εάν η αιτίαση έχει ήδη υποβληθεί, είναι 
προτιμότερο να απευθυνθείτε στον «Πρεσβευτή 
του Πελάτη» , καθώς μαζί θα βρούμε την 
καλύτερη δυνατή λύση. Επιπλέον, υπάρχουν 
υποχρεωτικές ενέργειες που πρέπει απαραίτητα 
να εφαρμοστούν.  

Τι κάνουμε εμείς για εσάς, σε περίπτωση 
παραλαβής αιτίασης από ασφαλισμένο μας:
• Όταν παραληφθεί επιστολή αιτίασης και φανεί 

ότι δεν είμαστε σε θέση να επιλύσουμε το 
ζήτημα αυτό απευθείας, θα επικοινωνήσουμε και 
μαζί σας, να επιβεβαιώσουμε την παραλαβή της 
αναφοράς και να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά. 

• Επιδίωξη του «Πρεσβευτή του Πελάτη»  είναι να 
δοθεί λύση στο θέμα της αιτίασης σε συνεργασία 
με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες, 
λαμβάνοντας υπόψη, το δυνατόν συντομότερο 
από την παραλαβή του εγγράφου, και τη δική 
σας οπτική για το περιστατικό – καθώς η άποψή 
σας μας ενδιαφέρει.

• Σε περίπτωση όμως που στην πορεία αποδειχθεί 
ότι απαιτείται η συγκέντρωση περισσότερων 
στοιχείων, δυνατόν να παραταθεί ο χρόνος 
αποστολής της απάντησής μας. Δεσμευόμαστε 
πάντως να μην ξεπεράσει τις πενήντα ημέρες 
από την ημερομηνία υποβολής της αιτίασης. 

• Όποτε το θελήσετε, μπορείτε να έχετε 
ενημέρωση κατά την πορεία εξέτασης του 
φακέλου αιτίασης από τον «Πρεσβευτή του 
Πελάτη» .

• Η απάντηση της εταιρίας προς τον αιτιώμενο  
με τις απόψεις μας καθώς και την πρότασή 
μας, θα φροντίσουμε να έχει προηγουμένως 
γνωστοποιηθεί και σε σας. 

Συμπερασματικά, καθήκον και επιθυμία του 
«Πρεσβευτή του Πελάτη»  είναι, εκτός των άλλων, 
η εξασφάλιση και της δικής σας ικανοποίησης 
ότι, επιλύοντας με τρόπο αμερόληπτο, σύντομο 
και επαγγελματικό ένα παράπονο που ανέκυψε, 
προστατεύουμε και ενισχύουμε τη σχέση σας με 
τον πελάτη σας/μας. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας «Πρεσβευτής του Πελάτη»: 
210	9379768		/	email	:	ca@ergohellas.gr

Customers
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ERGO Domus

Η έξυπνη πρόταση για
το σπίτι σας.
Προφυλάσσει την κατοικία σας από τον πιο 
απλό έως τον πιο σύνθετο κίνδυνο.
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Sales

Μια νέα επιλογή-εφαρμογή προστέθηκε 
στις ήδη πολλές και χρήσιμες του 
εταιρικού portal. Το iMonitor 

προσφέρει εδώ και δύο μήνες περίπου αναλυτική 
πληροφόρηση για την παραγωγική δραστηριότητα 
του κάθε συνεργάτη έτσι ώστε να μπορεί να 
ελέγχει καλύτερα την δραστηριότητα του, να 
βγάζει χρήσιμα συμπεράσματα και να προβαίνει σε 
ενέργειες που θα τον οδηγήσουν με ακρίβεια στην 
επίτευξη των στόχων του. 
 
Μέσα από ένα σύγχρονο, φιλικό, γρήγορο και 
απλό μενού ο χρήστης μπορεί να αντλήσει πολλές 
πληροφορίες για τον προσωπικό του κωδικό  

και την ομάδα του που αφορούν την παραγωγή 
με κλείσιμο της προηγούμενης ημέρας, την 
εξέλιξη της παραγωγής, τα συμβόλαια (νέα και 
ανανεώσεις), τον ρυθμό των νέων πωλήσεων, τη 
διατηρισιμότητα και το δείκτη ζημιών. 
 
Οι επιλογές του iMonitor πολλαπλασιάζονται 
με την δυνατότητα χρήσης πολλών «φίλτρων» 
έτσι ώστε ο βαθμός ανάλυσης και η λήψη 
ακόμη πιο συγκεκριμένων πληροφοριών να 
γίνεται μια καθημερινή συνήθεια στα χέρια του 
απαιτητικού χρήστη που θέλει να εμβαθύνει ακόμη 
περισσότερο την ενημέρωση του.

i-Μonitor 
Με οδηγό την πληροφορία 
και όχι μόνο
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ΗERGO προσφέρει στους συνεργάτες της 
τη δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης 
τριών εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

συνολικής διάρκειας 15 εκπαιδευτικών ωρών 
κατ’ έτος, στο πλαίσιο επαναπιστοποίησης των 
γνώσεών τους στους τομείς Α, Β και Γ, σύμφωνα 
με την ΠΕΕ 45/21.11.2014 της Τράπεζας της 
Ελλάδος (ΦΕΚ Β’ 3350/12.12.2014). 
Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται από το 
Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ), 
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (ΕΚΠΑ), με τη μέθοδο e-learning, μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που παρέχει το ER-
GO-Portal και είναι εγκεκριμένα από την Τράπεζα 
της Ελλάδος (ΤτΕ). Για την παρακολούθηση των 
σεμιναρίων που αφορούν το έτος 2017, τηρείται η 
ακόλουθη διαδικασία: 
Ο κάθε ενδιαφερόμενος ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής συνεργάτης της ERGO, που 
πληροί τις προϋποθέσεις, έχει τη δυνατότητα 
να δηλώσει τη συμμετοχή του στα επιθυμητά 
σεμινάρια αποκλειστικά μέσω του ERGO Por-
tal. Επισημαίνεται ότι οι λίστες συμμετοχών 
ολοκληρώνονται την 25η ημέρα κάθε μήνα και την 
25η Νοεμβρίου κάθε έτους για το έτος που λήγει 
την 31/12. 
Oι δηλώσεις συμμετοχών μπορούν να 
πραγματοποιηθούν μέσω του ERGO Portal για 
τους τομείς A, Β & Γ, με έναρξη δηλώσεων 
συμμετοχής την 17/07/2017. Στη συνέχεια 
και εντός μίας εβδομάδας το αργότερο, από 
την ολοκλήρωση της λίστας συμμετοχών, οι 
συνεργάτες που έχουν δηλώσει συμμετοχή, 
λαμβάνουν τους απαραίτητους κωδικούς για την 
πρόσβασή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
εκπαίδευσης. 

Οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση συνεργάτες 
έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα εκπαίδευσης καθ’ όλο το 
εικοσιτετράωρο και για χρονικό διάστημα είκοσι 
(20) ημερών ανά τομέα, από την επομένη της 
παραλαβής των κωδικών πρόσβασής τους. 
Επισημαίνεται ότι, η λήξη της περιόδου των είκοσι 
ημερών δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της 
31/12 εκάστου έτους. 
Εντός του ως άνω διαστήματος των είκοσι (20) 
ημερών ο κάθε εκπαιδευόμενος:
• Πρέπει να συμπληρώσει υποχρεωτικά τις 

απαραίτητες ώρες παρακολούθησης του κάθε 
σεμιναρίου (σημειώνεται ότι ο πραγματικός 
χρόνος παρακολούθησης κάθε εκπαιδευόμενου 
υπολογίζεται αυτοματοποιημένα από τη σχετική 
εφαρμογή). 

• Μετά την συμπλήρωση των ωρών 
παρακολούθησης κάθε ενότητας του 
σεμιναρίου και εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να 
αξιολογήσει τις αποκτηθείσες γνώσεις του, όσες 
φορές επιθυμεί, μέσω σχετικών τεστ αυτό-
αξιολόγησης. 

• Πρέπει να αξιολογηθεί μέσω της “Τελικής 
Δοκιμασίας Κατανόησης” (ΤΔΚ). Σε περίπτωση 
αποτυχίας κατά τη διαδικασία της ΤΔΚ, ο 
εκπαιδευόμενος έχει άλλη μία δυνατότητα 
“Τελικής Δοκιμασίας Κατανόησης”. 

• Λαμβάνει (εκτυπώνει) Βεβαίωση επιτυχούς 
περαίωσης του σεμιναρίου, εφόσον βεβαίως 
έχει επιτυχώς ολοκληρώσει μία από τις δύο ως 
άνω ΤΔΚ. 

Η θεματολογία και η παρουσίαση των 3 ενοτήτων 
είναι προσαρμοσμένη με τέτοιο τρόπο ώστε η 
παρακολούθηση να είναι πραγματικά μια πολύ 
ευχάριστη και διασκεδαστική εμπειρία.

Eπαναπιστοποίηση 
διαμεσολαβητών 2017 μέσω 
e-learning στο Portal της ERGO
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Η ομάδα ποδοσφαίρου της ERGO μετά από 
μια συναρπαστική και συνάμα δύσκολη 
πορεία στο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 

των Ασφαλιστικών Εταιριών κατάφερε να 
πρωταγωνιστήσει φθάνοντας μέχρι τον τελικό με 
αντίπαλο την ομάδα της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Το παιχνίδι του τελικού ήταν βγαλμένο από ταινία 
θρίλερ.  Οι δύο ομάδες πηγαίνανε χεράκι-χεράκι 
μέχρι και το 3-3 με την ομάδα της Εθνικής να 
παίρνει σημαντικό προβάδισμα με δύο διαδοχικά 
γκολ. Εκεί μίλησε η ψυχή της ομάδας με ένα 
γκολ από τον Κώστα Ράπτη (ή αλλιώς Killer) και 
ακόμη ένα τέρμα, αυτό της ισοφάρισης από τον 
Αλέξανδρο Μπαρμπαλιά από απευθείας φάουλ 
κυριολεκτικά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Το 
παιχνίδι πήγε λοιπόν στην παράταση και εκεί η 
ομάδα της ERGO κατάφερε να πάρει τη νίκη με 
τελικό σκορ 7 - 5.

Εξαιρετική ήταν η εμφάνιση όλων των παικτών 
όμως για άλλη μια φορά ξεχώρισε ο Αλέξανδρος 
Μπαρμπαλιάς που βραβεύτηκε και ο MVP του 
πρωταθλήματος της ΠΑΣΦΕ αλλά και ο Δήμος 
Πολυμενίδης που βραβεύτηκε ως ο καλύτερος 
τερματοφύλακας και που λόγω υπερβάλλοντος 
ζήλου υπέστη κατά την διάρκεια του τελικού 
τραυματισμό στο δεξί του χέρι.

Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στην κόκκινη 
ομάδα  που απέδειξε ότι τίποτα δεν τελειώνει πριν 
από το σφύριγμα του διαιτητή αν διαθέτεις πάθος, 
πείσμα και τη στόφα του πρωταθλητή. 

Φωτογραφίες, video αλλά και άλλο πλούσιο υλικό 
μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της 
ΠΑΣΦΕ www.pasfe.gr

Eίμαστε πια πρωταθλητές !
Η ERGO αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ασφαλιστικών 

Εταιριών.

Employees
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Customers

Η δυνατότητα ηλεκτρονικής εξόφλησης 
ασφαλίστρων που προσφέρει η ERGO 
μέσα από την ιστοσελίδα της www.

ergohellas.gr έχει αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη 
αξία και χρησιμότητα για τους ασφαλισμένους της. 
Πολύ δε περισσότερο όταν οι συναλλαγές αυτές 
έχουν αυξηθεί κατά 35% την χρονιά που διανύουμε 
φτάνοντας τις 513 εκατομμύρια συναλλαγές έναντι 
381 εκατ. το 2015. 
 
Η σχετική δυνατότητα παρέχεται μέσω της νέας 
εφαρμογής “ERGO Premium Pay”, στην οποία οι 
πελάτες της εταιρίας μπορούν να έχουν πρόσβαση 
ανά πάσα στιγμή μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα 
της εταιρίας. 
 
Η εφαρμογή επιτρέπει την εξόφληση των 
ασφαλίστρων έως και 12 άτοκες δόσεις, ανάλογα 
με τους μήνες διάρκειας του ασφαλιστηρίου, με 
χρήση της πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας 
τους, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση και 
με την προϋπόθεση ότι η κάθε δόση δεν είναι 

μικρότερη των 30 ευρώ. Οι συναλλαγές με 
πιστωτική και χρεωστική κάρτα διενεργούνται 
με την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών 
που εγγυάται η Τράπεζα Πειραιώς και υπόκεινται 
σε αυστηρούς κανόνες προστασίας των στοιχείων 
των συναλλασσομένων. Για την εξόφληση 
ασφαλιστηρίου μέσω του “ERGO Premium 
Pay” είναι απαραίτητη η χρήση του κωδικού 
πληρωμής ΔΙΑΣ, ο οποίος αναγράφεται στο 
έντυπο “Ειδοποίηση Πληρωμής Ασφαλίστρων” 
και τον οποίο οι πελάτες είτε έχουν παραλάβει 
ταχυδρομικώς από την εταιρία, είτε μπορούν να 
αναζητήσουν από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή 
τους. 
 
Η δυνατότητα αυτή έχει πολύ μεγάλη αξία 
και για τους συνεργάτες μας αφού μέσω της 
πληρωμής “ERGO Premium Pay” μπορούν να 
διεκπεραιώσουν τις πληρωμές των πελατών τους 
με πλαστικό χρήμα χωρίς οι ίδιοι να επιβαρύνονται 
με τραπεζικές προμήθειες ή άλλες χρεώσεις για 
αυτές τις συναλλαγές. 

“ERGO Premium Pay”
Eξοφλήστε τα ασφάλιστρα με 
χρεωστική ή πιστωτική κάρτα 
έως 12 άτοκες δόσεις
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Η απλότητα, η σαφήνεια και ο σύγχρονος τρόπος λανσαρίσματος στην αγορά 

ασφαλιστικών προγραμμάτων απαιτεί πολύ συχνά τον επαναπροσδιορισμό 

των ονομάτων τους. Η ERGO έχοντας 8 διαφορετικές επιλογές στην ασφάλιση 

αυτοκινήτου καθιερώνει πλέον για όλη αυτή την ομάδα προγραμμάτων την 

ονομασία My Auto, δίνοντας το στίγμα του κάθε προϊόντος μέσα από τις ονομασίες 

Simple, Advanced, Total & Superior.

Rebranding ασφαλιστικών 
προγραμμάτων αυτοκινήτου

SalesSales
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Employees

Ο Σεπτέμβριος ήταν μήνας του “ευ 
αγωνίζεσθαι” καθώς με το σύνθημα 
«Ασφαλώς Μαζί» εργαζόμενοι της ERGO 

και της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, εκπροσωπώντας τον 
όμιλο της ERGO Ελλάδος, συμμετείχαν για πρώτη 
φορά ως μέλη της ίδιας ομάδας σε αθλητικούς 
αγώνες ποδοσφαίρου και ιστιοπλοΐας. 

H ποδοσφαιρική ομάδα των εταιριών μας 
συμμετείχε στο διεθνές ποδοσφαιρικό τουρνουά 
ERGO CUP που φέτος διεξήχθη στη Νυρεμβέργη 
και η ιστιοπλοϊκή ομάδα στους 11ους αγώνες 
ERGO Sail Challenge που πραγματοποιήθηκαν 
στο φιορδ Φλένσμπουργκ της Βαλτικής 
Θάλασσας. Οι εργαζόμενοι της ERGO και της 
ΑΤΕ Ασφαλιστική που συμμετείχαν για πρώτη 
φορά στα συγκεκριμένα τουρνουά εκφράσθηκαν 
με ενθουσιασμό για τις διοργανώσεις αυτές 
δηλώνοντας ότι μέσα από αυτές τις αθλητικές  
δράσεις τους δόθηκε η ευκαιρία να βιώσουν 
μοναδικές στιγμές, δυνατές συγκινήσεις, να 

έρθουν σε επαφή με συναδέλφους τους από άλλες 
χώρες και να μοιρασθούν με την ομάδα τους 
ανεπανάληπτες εμπειρίες εκτός του εργασιακού 
τους περιβάλλοντος.

Στο διεθνές ποδοσφαιρικό τουρνουά ERGO CUP 
συμμετείχαν ομάδες από τις εταιρίες του ομίλου 
ERGO στη Γερμανία, όπως το Αμβούργο, το 
Βερολίνο, η Κολωνία, το Μόναχο, το Ντίσελντορφ 
και η Νυρεμβέργη και από το εξωτερικό, όπως 
η Αυστρία, η Πολωνία, η Ρωσία, το Βέλγιο και 
η Ελλάδα. Η ελληνική ομάδα συμμετείχε με 
ενθουσιασμό σε όλες τις δραστηριότητες του 
τουρνουά, προκρίθηκε ως 4η στον όμιλό της και 
τερμάτισε στην 8η θέση της συνολικής κατάταξης. 
Τόσο η διοργάνωση όσο και η ομάδα των Γερμανών 
συναδέλφων ήταν άψογες και προσέφεραν σε 
όλους τους συναδέλφους τους μία αξέχαστη 
εμπειρία. Η καλή διάθεση και το “ευ αγωνίζεσθαι” 
όλων των παικτών δημιούργησαν ένα εξαιρετικό 
κλίμα συναδελφικότητας και όλοι οι παίκτες 

ERGO και ΑΤΕ Ασφαλιστική 
“ασφαλώς μαζί” και σε 
αθλητικά τουρνουά του oμίλου
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επέστρεψαν έχοντας ζήσει αξέχαστες στιγμές, 
δίνοντας ραντεβού για ρεβάνς τον Σεπτέμβριο του 
2018 στο Βερολίνο!
 
Το δεύτερο αθλητικό γεγονός του Σεπτεμβρίου, 
ήταν οι 11οι Ιστιοπλοϊκοί Αγώνες ERGO Sail Chal-
lenge, που διεξήχθησαν στο φιόρδ Φλένσμπουργκ 
στη Βαλτική Θάλασσα. Οι Ιστιοπλοϊκοί Αγώνες 
προσέφεραν μία συναρπαστική εμπειρία καθώς 
έδωσαν τη δυνατότητα τόσο σε έμπειρους όσο και 
σε αρχάριους ιστιοπλόους την ευκαιρία να ζήσουν 
ένα αξέχαστο Σαββατοκύριακο γεμάτο συγκινήσεις 
σε μία εξαιρετική τοποθεσία, σε ένα ζεστό, φιλικό 
και πολυεθνικό συναδελφικό κλίμα. Η ιστιοπλοϊκή 
ομάδα των εταιριών μας, παρόλο που συμμετείχε 
πρώτη φορά ως ομάδα σε αγώνες ιστιοπλοΐας, 
κατάφερε να κατακτήσει την 8η θέση στους 
16, αποδεικνύοντας ότι σε κάθε νέα εμπειρία 
μπορούμε να τα καταφέρουμε ως ομάδα καθώς 
διαθέτουμε ομαδικό πνεύμα και επιμονή για την 
επίτευξη του στόχου. 

Τσιρογιάννη Σέβη: Παρόλο που για μένα δεν ήταν πρωτόγνωρη η εμπειρία των ιστιοπλοϊκών 

αγώνων, σε συνδυασμό με το ταξίδι που ήταν αρκετό μακρινό και το υπέροχο και διαφορετικό για 

τα μάτια μου τοπίο της Βαλτικής, την καθιστούν ανεπανάληπτη. Επιπλέον αρμενίζοντας στο νερό 

χρησιμοποιώντας ως αποκλειστική ενέργεια τον άνεμο, με την απόλυτη αίσθηση της αλμύρας να με 

διαπερνά, ήταν μια έκπληξη για μένα η νοσταλγία που ένιωσα και η βεβαιότητα ότι βρίσκομαι στο 

φυσικό μου περιβάλλον. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπέροχη εμπειρία.

 

Αφροδίτη Νάνου: Η συμμετοχή μου στην φετινή αποστολή της ποδοσφαιρικής ομάδας στη 

Γερμανία ήταν από τις ομορφότερες εμπειρίες που έχω ζήσει μέχρι σήμερα!!! 

Αρβανίτη Ανθή: Σημασία δεν έχει ούτε η θέση...ούτε το σημείο τερματισμού...σημασία έχει η παρέα και το 

ταξίδι μέχρι να φτάσεις εκεί..

Γιαννακόπουλος Αλέξανδρος: Άψογη διοργάνωση, δυνατές συγκινήσεις, 

εξαιρετική τοποθεσία, ζεστό και φιλικό κλίμα, φιλοξενία που άγγιζε το τέλειο με 

εγκαταστάσεις και υποδομές ικανές να καλύψουν κάθε απαίτηση.

Αγωνία, ένταση, πείσμα, γέλιο, ικανοποίηση αλλά και μία πίκρα στο τέλος που 

κάποιες λεπτομέρειες, μας κράτησαν στην 8η θέση. Η υπόσχεση είναι μία: του 

χρόνου καλύτερα!!!

 ΑΝΤΡΕΣ
1 Αγγελοκωστόπουλος Χρήστος
2 Ράπτης Κωνσταντίνος 
3 Κυριακόπουλος Παναγιώτης
4 Κούκιος Χρήστος 
5 Πολυμενίδης Δήμος
6 Δημόπουλος Ηρακλής
7 Κουγιού Αντώνης
8 Τολίκας Φιλήμων
9 Λαμπρίδης Σωτήρης
10 Στρατικόπουλος Παναγιώτης

 ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1 Νάνου Αφροδίτη
2 Βελόνα Ελένη 

Μέλη της ERGO football team
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Στο προηγούμενο τεύχος «αποκαλύψαμε» τρία 
«μυστικά» της παρακινητικής ψυχολογίας. 
Δεν είπαμε κάτι καινούργιο στους έμπειρους 

πωλητές, όμως ακόμη και σήμερα λαμβάνω 
μηνύματα από φίλους και καλούς συνεργάτες που 
τους έχει κάνει εντύπωση το τρίπτυχο Φόβος, 
Κέρδος, Αγάπη. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον 
φόβο. 
 
Όχι δεν θα σας προτρέψω να αρχίσετε να 
τρομάζετε τους υποψήφιους πελάτες σας ωσάν 
άλλες Κασσάνδρες. Άλλωστε αυτό θα λειτουργούσε 
αρνητικά στην ψυχολογία του πελάτη σας και εσείς 
θα γινόσασταν αμέσως αντιπαθητικοί.

Θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε την σχέση 
του συναισθήματος του φόβου με την αντίληψη. 
Θα έχετε πιθανώς ακούσει την «πολυφορεμένη» 
έκφραση “perception is reality”. Είναι μια 
φράση που αποδίδει την πραγματικότητα και  
βασίζεται στην διαπίστωση ότι ο κάθε άνθρωπος 
αντιλαμβάνεται με τον δικό του τρόπο την 

πραγματικότητα γύρω του. Θα μπορούσαμε να 
το πούμε πιο απλοϊκά ότι “Δεν βλέπουμε τα 
πράγματα όπως είναι, αλλά όπως τα δικά μας 
μάτια τα βλέπουν”.  

Η αντίληψη λοιπόν αποτελεί μια ανθρώπινη 
λειτουργία που επεξεργάζεται τα ακανόνιστα 
και ακατέργαστα στοιχεία που παίρνει με τις 
αισθήσεις από το περιβάλλον και τους δίνει νόημα 
και σημασία. Κύριο λοιπόν χαρακτηριστικό που 
κυριαρχεί στο φαινόμενο της αντίληψης είναι 
ότι οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται όμοια. Αν 
μπορούσε να φωτογραφηθεί η αντίληψη ενός 
γεγονότος όπως συντελείται σε ένα άτομο και η 
αντίληψη ενός άλλου για το ίδιο γεγονός, τότε 
ελάχιστες ομοιότητες θα παρουσίαζε.

Τα ίδια γεγονότα, τα ίδια αντικείμενα, τα ίδια 
πράγματα στον ίδιο χρόνο, αποκωδικοποιούνται 
διαφορετικά από τον καθένα. Η διαφοροποίηση δε 
αυτή είναι σε τόση έκταση, ώστε μπορούμε να πούμε 
ότι ο καθένας έχει τη δική του “μοναδικότητα”.

Η επιλεκτική αντίληψη 
μπορεί να γίνει σύμμαχος του 
έμπειρου πωλητή αρκεί να 
αντιληφθεί τη λειτουργία της 
στην διαδικασία της πώλησης

Γιώργος Λογοθέτης - Επιθεωρητής Ανάπτυξης Πωλήσεων Δικτύου
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Για παράδειγμα αν πω τη λέξη ΚΟΚΚΙΝΟ σε 
ένα ετερόκλιτο ακροατήριο , ένας χειρούργος 
θα σκεφτεί το αίμα, ένας ελαιοχρωματιστής την 
λαδομπογιά, ένας οδηγός αγώνων την Ferrari, 
κάποιος άλλος την ομάδα του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, 
μια γυναίκα ένα φόρεμα σε μια βιτρίνα και όλοι 
τους θα φέρουν στιγμιαία μια εικόνα στο μυαλό 
τους και θα νιώσουν για λίγο χρόνο ή πολύ ένα 
συναίσθημα, ευχάριστο ή δυσάρεστο. Σκεφτείτε 
ότι αυτό το κάνει μόνο μια λέξη. Φανταστείτε 
τι «πυροδοτεί» στον ανθρώπινο εγκέφαλο μια 
ολόκληρη φράση, σε συνδυασμό με μια ανθρώπινη 
παρουσία που διεγείρει και τις υπόλοιπες 
συνειδητές αισθήσεις της όρασης, της ακοής, της 
όσφρησης, της αφής, αλλά και της ασυνείδητης 
μέσα  από την κίνηση και την αλληλεπίδραση.  

Γιατί όµως αντιλαµβάνονται οι άνθρωποι 
διαφορετικά; 

Ο άνθρωπος γεννιέται με τις φυσικές του ανάγκες 
που προσδιορίζει η βιολογία του, δίψα, πείνα κλπ. 

Με την ανάπτυξη του συντελείται μια μεταβολή 
στον κοινωνικό του χώρο, που του υπαγορεύει 
(του δημιουργεί) ψυχολογικές ανάγκες. Οι 
ανάγκες, όπως υπάρχουν και λειτουργούν στα 
άτομα, μοιάζουν με έγχρωμα γυαλιά μέσα από τα 
οποία βλέπει κανείς τον κόσμο  γύρω  του  όπως  
και  τον  εαυτό  του.  Μάλιστα  οι  χρωματισμοί  
είναι  τόσοι  και  οι σχηματισμοί των χρωμάτων 
είναι σε τέτοιους αριθμούς όσοι, ίσως είναι οι 
άνθρωποι που αντιλαμβάνονται.

Επομένως η απάντηση στο ερώτημα γιατί οι 
άνθρωποι αντιλαμβάνονται διαφορετικά, είναι : 
Γιατί έχουν διαφορετικές ανάγκες. Χαρακτηριστικό 
της σχέσης αυτής αναγκών και αντίληψης είναι 
ότι, όπως οι ανάγκες διαφοροποιούνται και 
εξελίσσονται, κατά τον ίδιο τρόπο η αντίληψη 
μέσα στο χρόνο ακολουθεί την εξέλιξη των 
αναγκών.

Είναι φανερό ότι ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι 
ενδιαφέρει τις ανάγκες του, προβάλλει όμως το 
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ερώτημα αν με τον τρόπο αυτό “βλέπει” ότι θέλει να δει ή 
ότι τον φοβίζει να δει;

Με μια προσεκτική παρατήρηση στο αρχείο της μνήμης 
μας, διαπιστώνουμε ότι επανέρχονται ευκολότερα  στο  
προσκήνιο  τα  ευχάριστα  γεγονότα  και  με  περισσότερη  
δυσκολία  τα δυσάρεστα. Έτσι βρίσκουμε ευκολότερο να 
θυμόμαστε την ημέρα της εκδρομής από την ημέρα του 
ραντεβού με τον οδοντογιατρό μας.

Αυτή η επιλεκτική θύμηση έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί 
δίνει κάποιο πλεονέκτημα στο άτομο, αφού το «τυφλώνει» 
μπροστά σε δυσάρεστα γεγονότα. Η άγνοια ενός μη 
ευχάριστου συμβάντος, λειτουργεί σαν ένας μηχανισμός 
άμυνας, που προστατεύει το άτομο από δυσάρεστες 
ψυχολογικές και σωματικές καταστάσεις.

Με λίγα λόγια δηλαδή, η αντίληψη λειτουργεί επιλεκτικά 
και προστατευτικά, για αυτό ονομάζεται το φαινόμενο αυτό 
“Αντιληπτική Άμυνα”.

Η επιλεκτική αντίληψη λειτουργεί κάτω από τους δύο 

παρακάτω κανόνες :

1.”Βλέπει”  ότι “υπόσχεται” να ικανοποιήσει τις ανάγκες 
μας.

2. Αγνοεί  ελαφρά τα πράγματα που μας ενοχλούν ή μας 
δημιουργούν δυσαρέσκεια.

 
Αλλά η επιλεκτική αντίληψη έχει όμως και το εξής 
χαρακτηριστικό : ενώ δηλαδή κάποιος αγνοεί ένα μη 
ευχάριστο γεγονός, όταν το γεγονός αυτό από μη ευχάριστο 
εξελίσσεται σε επικίνδυνο και πολύ απειλητικό, τότε όχι 
μόνο δεν το αγνοεί,  αλλά γίνεται  και «επιθετικός». 

Δηλαδή με την μετατροπή του γεγονότος σε επικίνδυνο και 
απειλητικό, ο μηχανισμός άμυνας εξελίσσεται σε μηχανισμό 
δράσης π.χ. ενώ κάποιος αγνοεί σαν μη ευχάριστο γεγονός 
την κλοπή στο σπίτι του, όταν κλέψουν το σπίτι του 
γείτονα του, τότε όχι μόνο ή αντίληψη του δεν αγνοεί 
το γεγονός αλλά αντίθετα εντείνει την προσοχή του σε 
ρυθμό «επιθετικό». Περνάει δηλαδή στην ενέργεια είτε 
τοποθετώντας κλειδαριά ασφαλείας, είτε εγκαθιστώντας 
σύστημα συναγερμού, είτε αγοράζοντας έναν άγριο σκύλο, 

perception   
is reality
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είτε αποφασίζοντας να ασφαλίσει την περιουσία του με ένα 
ασφαλιστήριο.

Σε κάθε ανάπτυξη μεθοδολογίας για την πώληση 
οποιουδήποτε Ασφαλιστικού προϊόντος, ο Ασφαλιστικός 
Σύμβουλος συναντά συνήθως την τάση να αγνοεί 
“ηθελημένα” ο υποψήφιος πελάτης τους υπαρκτούς 
κινδύνους που μπορεί να απειλούν την ζωή του την υγεία του 
ή την περιουσία του. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε πως αυτή 
η τάση είναι, σύμφωνα με το φαινόμενο της αντιληπτικής 
άμυνας, δικαιολογημένη και απόλυτα φυσική. 
Φανταστείτε να ξυπνούσαμε κάθε πρωϊ έχοντας την 
βεβαιότητα και την πεποίθηση ότι όλα τα δυσάρεστα 
γεγονότα μπορούν να επιβεβαιωθούν. Θα καταλήγαμε 
με μαθηματική ακρίβεια στο φρενοκομείο ή σε κάποιο 
νοσοκομείο.

Για να μπορέσει ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος να προσκεράσει 
με επιτυχία αυτή την εμμονή του πελάτη να αγνοεί τους 
κινδύνους που ψυχολογικά τον ενοχλούν, πρέπει μέσα από 
την ανάπτυξη της μεθοδολογίας του να χρησιμοποιήσει 
αποτελεσματικά το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της επιλεκτικής 

αντίληψης, να μεταμορφώνει έναν άνθρωπο από αμυνόμενο 
σε επιθετικό. Πρέπει δηλαδή να φέρει στην επιφάνεια  τις  
ανάγκες  του  υποψήφιου  πελάτη  και  να  κάνει  ορατούς  
τους  κινδύνους μετατρέποντας στην συνέχεια μέσα από 
την παρακίνηση την συμπεριφορά του από αμυντική σε 
επιθετική.

Ακούγεται πολύ ωραίο και εύκολο αλλά δεν είναι. Σε 
αυτή λοιπόν την 1η μας προσπάθεια θα επιχειρήσουμε να 
καθιερώσουμε ορισμένες αρχές. Και στο επόμενο τεύχος θα 
ασχοληθούμε με την αρχή που θα την ονομάσουμε …
«Μίλα μου για πράγματα που μου αρέσουν. Αυτά φοβάμαι 
πράγματι να μην τα χάσω!»

Τα ίδια γεγονότα, 
τα ίδια αντικείµενα, 
τα ίδια πράγµατα 
στον ίδιο χρόνο, 

αποκωδικοποιούνται 
διαφορετικά από τον 

καθένα 
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