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Μήνυμα Διοίκησης

Αγαπητοί Συνεργάτες,
Πριν ένα περίπου μήνα ολοκληρώσαμε τον ετήσιο κύκλο
των εταιρικών μας συνεδρίων ανά την Ελλάδα, κατά τον
οποίο είχαμε την ευκαιρία να έλθουμε για άλλη μια φορά κοντά σας, να ανταλλάξουμε απόψεις και προβληματισμούς, να
σας παρουσιάσουμε τους στόχους μας για το μέλλον.
Στα συνέδρια αυτά αναφέρθηκα εκτενώς στον τρόπο με
τον οποίο, σε κόντρα των τάσεων της εποχής, η Υδρόγειος έχει στρατηγικά επιλέξει να διαφοροποιηθεί στην
αγορά της εστιάζοντας αποκλειστικά στο ανθρώπινο
δίκτυό της. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το τοπίο είναι και
πρόκειται να γίνει ακόμη περισσότερο ανταγωνιστικό για
τον ανεξάρτητο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Πιστεύουμε,
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ωστόσο, ότι ο ρόλος του είναι αναντικατάστατος και ότι η
πολυπόθητη ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης και η
ανάπτυξη του ασφαλιστικού θεσμού στην ελληνική κοινωνία
μόνο με τη δική του συμβολή μπορούν να επιτευχθούν. Γι’
αυτό και αξίζει να επενδύσουμε σε αυτόν.
Στόχος της Υδρογείου είναι να προσφέρει στους συνεργάτες της ένα σύγχρονο πλαίσιο συνεργασίας, παρέχοντας σε αυτούς συνεχή τροφοδότηση και υποστήριξη, με
προϊόντα, υπηρεσίες και εργαλεία που τους επιτρέπουν
να αναπτύξουν την συμβουλευτική προώθηση της
ασφάλισης και να χτίσουν μια μακροπρόθεσμη σχέση
εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους, ανταποκρινόμενοι
στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.
Το θέμα της ασφάλισης των τουριστικών επιχειρήσεων
που παρουσιάζουμε σ’ αυτό το τεύχος αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης. Πρόκειται
για έναν τομέα, στον οποίο η Υδρόγειος έχει να επιδείξει
μια ολοκληρωμένη γκάμα εξειδικευμένων ασφαλιστικών
λύσεων με εξαιρετική σχέση ποιότητας και κόστους.
Πρόκειται για ένα πεδίο, το οποίο παρουσιάζει σημαντικές
προοπτικές ανάπτυξης ασφαλιστικών εργασιών, μεταξύ
άλλων, λόγω του πλήθους και του εύρους των επιχειρήσεων και επαγγελματιών του τουρισμού αλλά και της
διασποράς που παρουσιάζουν οι δραστηριότητες αυτές
σε όλες σχεδόν τις περιοχές της χώρας μας, και όχι, π.χ.,
μόνο στα αστικά κέντρα. Πρόκειται τέλος για έναν τομέα
ασφαλίσεων που λόγω του εξειδικευμένου χαρακτήρα
του, δίνει την ευκαιρία στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή
να αναδείξει με τον καλύτερο τρόπο τον ρόλο του ως
συμβούλου, βοηθώντας τον πελάτη του να κατανοήσει
καλύτερα τους κινδύνους που αντιμετωπίζει και προτείνοντάς του κατάλληλες λύσεις που διασφαλίζουν την επιχείρηση και το εισόδημά του.
Για όλα τα παραπάνω και για πολλά περισσότερα, η Υδρόγειος είναι δίπλα σας για να σας βοηθήσει με κάθε τρόπο και να
σας παρέχει εκπαίδευση και υποστήριξη ώστε να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες και να αναπτύξετε τη δυναμική σας.
Φιλικά,

Παύλος Κασκαρέλης
Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
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Ανασκόπηση Οικονομικών
Αποτελεσμάτων 2016
§ του Λουκά Κορομπίλη, Γενικού Διευθυντή
μας μετάβαση στο νέο εποπτικό
πλαίσιο, με υπερκάλυψη των
κεφαλαιακών απαιτήσεων, χρηστή
διακυβέρνηση και σύγχρονο τρόπο
λειτουργίας, η Υδρόγειος χτίζει το
μέλλον της επί ισχυρών θεμελίων
έχοντας ως πρώτιστο μέλημά της τη
διασφάλιση των συμφερόντων των
ασφαλισμένων, συνεργατών και
εργαζομένων της.

31/12/2016 –
Σύμφωνα με τα Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΌ
Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώνεται στα €212,1 εκατ. Τα στοιχεία του ενεργητικού και κυρίως
των επενδύσεων χαλυβδώνουν τη
φερεγγυότητα και αναδεικνύουν το
υγιές προφίλ της Εταιρείας.
Παρά το ότι το 2016 ήταν μία
δύσκολη οικονομικά χρονιά,
γεγονός που έχει επηρεάσει όλους
τους κλάδους χρηματοοικονομικής
δραστηριότητας στη χώρα μας,
η Υδρόγειος καταφέρνει να
παρουσιάσει ικανοποιητικά
οικονομικά αποτελέσματα τα οποία
οφείλονται στη σωστή διαχείριση
και την επενδυτική πολιτική της
Εταιρείας.
Έχοντας ολοκληρώσει την ομαλή
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ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ
Το σύνολο των επενδύσεων και των
χρηματικών διαθέσιμων ανήλθε στα
€169,3 εκατ. Κυριαρχούν οι επενδύσεις σε ομόλογα κυρίως εξωτερικού, διασφαλίζοντας την οικονομική
ευρωστία της Εταιρείας.

σης διαμορφούμενα στα €54 εκατ.
Για τη χρήση 2017 προβλέπουμε
περαιτέρω ενίσχυση των ιδίων
κεφαλαίων μέσω θετικών αποτελεσμάτων.

ΑΠΟΘΈΜΑΤΑ
Τα αποθέματα της Υδρογείου την
31/12/2016 ανέρχονται στα
€145,6 εκατ.
Ιδιαίτερα στον κλάδο αστικής ευθύνης οχημάτων ο λόγος των σχηματισθέντων αποθεμάτων προς τα
αντίστοιχα καθαρά ασφάλιστρα διαμορφώνει το συντελεστή αποθεματοποίησης στο 441% για τη χρήση
2016 ενώ το αντίστοιχο ποσοστό
το 2015 ήταν 381%.

ΠΑΡΑΓΩΓΉ
Το σύνολο της παραγωγής από
πρωτασφαλίσεις της Εταιρείας
κατά τη χρήση 2016 ανήλθε σε
€65,7 εκατ.

ΑΠΟΖΗΜΙΏΣΕΙΣ
Το 2016 καταβλήθηκαν ασφαλιστικές αποζημιώσεις ύψους €31 εκατ.

ΊΔΙΑ ΚΕΦΆΛΑΙΑ

ΚΕΡΔΟΦΟΡΊΑ

Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας εμφανίζονται ενισχυμένα συγκριτικά
με εκείνα της προηγούμενης χρή-

Η Εταιρεία έκλεισε τη χρήση με
κερδοφορία ύψους €13 εκατ. προ
φόρων.

Οικονομικά στοιχεία
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (σε εκ. €)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (σε εκ. €)

2016

2015

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (σε εκ. €)

2016

145,6

169,3

2015

174,4

ΠΑΡΑΓΩΓΗ (σε εκ. €)

2016

45,9

212,1

ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ (σε εκ. €)

2015

54

2016

213

2015

2016
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153,3

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΉΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΊΗΣΗΣ
ΑΣΤΙΚΉΣ ΕΥΘΎΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (σε εκ. €)
65,7

441%

2016

2015

79,5

2015

381%

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ προ φόρων (σε εκ. €)

2016

2015

13

11,4

*Σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.

υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!

06Αφιέρωμα

Ασφάλιση Τουριστικών
Επιχειρήσεων
H σωστή και εξειδικευμένη ασφάλιση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η τουριστική επιχείρηση παρέχει
την απαραίτητη διασφάλιση που υπαγορεύει την ασφαλή λειτουργία της καθώς και την ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών της.
§ του Πάνου Νικολάου, Εμπορικού Διευθυντή
Η άνοιξη έχει μπει για τα καλά, διανύουμε μια περίοδο ευχάριστη για όλους μας που μας δίνει ταυτόχρονα και μία
ευκαιρία να αναπτύξουμε και να επεκτείνουμε τις ασφαλιστικές μας δραστηριότητες.
Η τουριστική βιομηχανία αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο του εθνικού μας πλούτου και έχει επιδείξει αξιοσημείωτη
ανθεκτικότητα ακόμη και εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι δραστηριοποιούνται
επαγγελματικά σε τομείς, οι οποίοι έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον τουρισμό στη χώρα μας ενώ, λόγω της διασποράς της τουριστικής δραστηριότητας σε όλη την Ελλάδα, ο τουρισμός συνεισφέρει σημαντικά στη στήριξη και
ανάπτυξη των τοπικών / περιφερειακών οικονομιών και κοινωνιών.
Ο τουριστικός κλάδος αποτελεί ταυτόχρονα μία πολύ καλή πηγή εσόδων για την ασφαλιστική βιομηχανία.
Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια, καφετέριες, καταστήματα τουριστικών ειδών, ταξιδιωτικά πρακτορεία, θερινοί κινηματογράφοι, κατασκηνώσεις, χώροι camping, σκάφη αναψυχής, αναψυκτήρια, θαλάσσια σπορ, εκθέσεις βιβλίων,
κ.α., αποτελούν ένα μικρό μόνο δείγμα υποψηφίων πελατών που έχουν ασφαλιστικό ενδιαφέρον για όλους μας.
Είναι πολύ σημαντικό όλοι όσοι ασχολούνται με τα ανωτέρω επαγγέλματα:
z
Να εξασφαλίσουν ασφαλιστικά τις δραστηριότητές τους χωρίς το άγχος ύπαρξης κάποιου κινδύνου που θα έχει τυχόν καταστροφικά αποτελέσματα και ίσως οδηγήσει ακόμη και σε απώλεια της σεζόν.
z
Να εξασφαλίσουν την κάλυψη της ευθύνης τους για ατυχήματα ή γεγονότα που μπορούν να συμβούν σε τρίτους στο χώρο τους.
z
Να εξασφαλίσουν απέναντι στους ξένους αλλά και Έλληνες τουρίστες ότι η απόλαυση του ελληνικού καλοκαιριού δεν θα
σκιαστεί από γεγονότα, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν καλυφθεί ασφαλιστικά.
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Αφιέρωμα
Γιατί να έχει ο πελάτης σας το
άγχος μιας πιθανής ζημιάς ενώ
μπορείτε να του προτείνετε μια
ασφάλεια, ώστε να έχει πάντα
το κεφάλαιο και τη στήριξη που
χρειάζεται για την απρόσκοπτη
λειτουργία της επιχείρησής του ή
τη διατήρηση της επαγγελματικής
του δραστηριότητας;
Για όλες τις κατηγορίες των ανωτέρω επαγγελματιών και επαγγελμάτων σχετικών με τον τουρισμό
υπάρχουν εξειδικευμένες καλύψεις
που με μικρό σχετικά κόστος παρέχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη
στον ασφαλιζόμενο αλλά και στους
τρίτους που κινούνται στο χώρο του.
Είναι δικό μας καθήκον, επαγγελματικό καθήκον, να μιλήσουμε, να εξηγήσουμε, να ενημερώσουμε τους
πελάτες για τους κινδύνους που
διατρέχουν και ταυτόχρονα να τους
προτείνουμε τις κατάλληλες λύσεις.
Ειδικά αυτή την περίοδο ανοίγονται μπροστά μας επαγγελματικές
ευκαιρίες που δεν πρέπει να αγνοήσουμε, όχι μόνο για προσωπικό
όφελος, αλλά και προς όφελος των
πελατών μας.
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Η συμβολή του ελληνικού τουρισμού στην οικονομία
z
Ο ελληνικός τουρισμός από το 2010 –και υπό συνθήκες πρωτόγνωρης
ύφεσης– αύξησε κατά 40% τα έσοδα που έφερε στη χώρα έναντι πτώσης
του ΑΕΠ κατά 25%.
z
Η άμεση συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ είναι 10% και η συνολική 25%.
z
Ο τουρισμός είναι ο κατεξοχήν εξαγωγικός τομέας της ελληνικής οικονομίας, αφού τα έσοδά του προέρχονται κατά 90% από το εξωτερικό, καλύπτοντας τουλάχιστον το 90% του ελλείμματος ισοζυγίου αγαθών της χώρας.
Πηγή ΣΕΤΕ

υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
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Ασφάλιση Τουριστικών
Επιχειρήσεων στην Υδρόγειο
Η Υδρόγειος διαθέτει μία γκάμα εξειδικευμένων ασφαλιστικών προϊόντων που απευθύνονται σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, π.χ., ξενοδοχειακές μονάδες,
ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικά γραφεία, εστιατόρια και άλλες
επιχειρήσεις εστίασης. Τα προγράμματά μας καλύπτουν όλο το φάσμα
ασφαλιστικών αναγκών των τουριστικών επιχειρήσεων, όπως είναι η
ασφάλιση περιουσίας, η κάλυψη της ευθύνης απέναντι σε τρίτους, κ.α.

Ασφάλιση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
Η Υδρόγειος διαθέτει δύο εξειδικευμένα προγράμματα που απευθύνονται σε ιδιοκτήτες μικρών ή μεγαλύτερων ξενοδοχειακών μονάδων και έχουν σχεδιασθεί ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες
ανάγκες που γεννά η λειτουργία μίας τέτοιας επιχείρησης.
Α) Το Πρόγραμμα Ασφάλισης Μικρών Ξενοδοχειακών Μονάδων / Ενοικιαζόμενων Δωματίων απευθύνεται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με πάγια περιουσιακά στοιχεία (κτίρια και
βελτιώσεις, εξοπλισμό, εμπορεύματα και άλλα περιεχόμενα)
έως €1.000.000. Περιλαμβάνει ένα σύνολο καλύψεων που
εξασφαλίζουν την επιχείρηση έναντι των πλέον συνηθισμένων
παραγόντων που ενδέχεται να διαταράξουν τη λειτουργία της,
μεταξύ άλλων, φωτιά, φυσικά φαινόμενα και διαρροές νερών,
κλοπή και διάφορες ζημιές στο κτίριο και τον εξοπλισμό του.
Β) Το Πρόγραμμα Ασφάλισης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων απευθύνεται σε επιχειρήσεις με πάγια περιουσιακά στοιχεία
(κτίρια και βελτιώσεις, εξοπλισμό, εμπορεύματα και άλλα περιεχόμενα) άνω του €1.000.000. Προσφέρει ανώτερα όρια κάλυψης και διευρυμένη προστασία που, εκτός από τις παραπάνω
καλύψεις, περιλαμβάνει: συμπληρωματικά έξοδα μετά από ζημιά
(π.χ. για την απομάκρυνση ερειπίων, αμοιβές μηχανικών / αρχιτεκτόνων, κ.α.), αλλοίωση αναλώσιμων εμπορευμάτων, αστικές
ευθύνες προς τρίτους από μετάδοση φωτιάς και από νερά, κ.α.
Και στα δύο προγράμματα προσφέρεται ως προαιρετική η Κάλυψη
Γενικής Αστικής Ευθύνης από την εν γένει λειτουργία της επιχείρησης προς τρίτους.

Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων Εστίασης και
Πώλησης Τροφίμων
Σε ένα πολυασφαλιστήριο και με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ασφάλιστρο παρέχεται ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη για:
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Α) Την επιχείρηση (κτίριο / περιεχόμενο - εξοπλισμός). Η κάλυψη
αφορά, κάθε είδους υλικές ζημιές και διάφορες δαπάνες που
προκύπτουν από αυτές (φωτιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, φυσικά
φαινόμενα, πράξεις βίας, θραύσεις κρυστάλλων, διαρροή νερών,
κ.α.), αστικές ευθύνες έναντι τρίτων καθώς και παροχή οικονομικής υποστήριξης σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της
επιχείρησης.
Β) Την Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία του χώρου και συγκεκριμένα
για ατυχήματα (σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές) τρίτων στο χώρο
του καταστήματος / επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων ομαδικών ατυχημάτων και τροφικής δηλητηρίασης.
Γ) Προσωπικό Ατύχημα του ιδιοκτήτη / επιχειρηματία.

Αστική Ευθύνη Ταξιδιωτικών Πρακτόρων / Tour
Operators για οργανωμένα ταξίδια (Νόμος 339/96)
Καλύπτεται η Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του Tour
Operator σύμφωνα με το Νόμο 339/96 περί οργανωμένων ταξιδίων. Η κάλυψη αφορά υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες ή οικονομικές απώλειες των ταξιδιωτών – πελατών του ταξιδιωτικού πράκτορα
που τυχόν θα προκύψουν κατά τη διάρκεια οργανωμένων ταξιδίων
που αυτός διοργανώνει και οφείλονται σε πράξεις, παραλείψεις ή τη
μη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Συμπεριλαμβάνονται
και οι δαπάνες για τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε περίπτωση
πτώχευσης ή αφερεγγυότητας του ασφαλιζόμενου Tour Operator.

Αστική Ευθύνη Τουριστικών Γραφείων Εισερχόμενου
Τουρισμού
Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του τουριστικού γραφείου έναντι τρίτων
για ζημιές από ατυχήματα (θάνατος, σωματικές βλάβες ή/και υλικές
ζημιές), που μπορεί να προέλθουν από άδικες πράξεις ή παραλείψεις
του γραφείου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του ως υπεύθυνου παροχής τουριστικών υπηρεσιών όπως:
z
Μεταφορά από και προς αεροδρόμια, λιμάνια, ξενοδοχεία, εστιατόρια, κτλ.
z
Οργάνωση οδικών εκδρομών και περιηγήσεων εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
z
Οργάνωση κρουαζιέρων και θαλάσσιων περιηγήσεων εντός Ελληνικών χωρικών υδάτων.

Παρέχονται επίσης τα προγράμματα:
z
Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία χώρου για Ενοικιαζόμενα Δωμάτια.
z
Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία χώρου για Επιχειρήσεις Εστίασης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλιστικές λύσεις
της Υδρογείου: 210 9477323

υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!

οχημάτων
10Κλάδοι
& λοιπών ασφαλίσεων

Ασφάλιση Ενοικιαζόμενων Οχημάτων

Βελτιωμένο Τιμολόγιο
και Ειδικές Εκπτώσεις
Επιβράβευσης Πελατών

Η

Υδρόγειος από 1.4.2017 προσφέρει νέα βελτιωμένα ασφάλιστρα για ενοικιαζόμενα οχήματα σε όλη τη Ελλάδα.
Η εταιρεία διαθέτει ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα ασφάλισης για τη συγκεκριμένη κατηγορία
οχημάτων, τα οποία προσφέρουν συνδυασμό χρήσιμων
καλύψεων και εξασφαλίζουν ολοκληρωμένη προστασία,
σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος.
Στο Βασικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Ενοικιαζόμενων Οχημάτων της Υδρογείου περιλαμβάνονται, πέραν της υποχρεωτικής ασφάλισης της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης,
επιπλέον συμπληρωματικές καλύψεις για μεγαλύτερη προστασία του ιδιοκτήτη ή/και οδηγού και του οχήματος, όπως:
z
Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού (με δυνατότητα αύξησης
του ασφαλιζομένου κεφαλαίου έως του ποσού των
€100.000).
z
Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα.
z
Νομική Προστασία.
z
Φροντίδα Ατυχήματος.

υδρόγειος # απρίλιος 2017

ΣΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΜΠΟΡΟΎΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΆ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΎΝ:
z
Οι καλύψεις Πυρός, Κλοπής, Φυσικών Φαινομένων.
z
Τα προγράμματα RENT PROTECT A και C, τα οποία περιλαμβάνουν επιπλέον καλύψεις για ακόμη μεγαλύτερη
προστασία, μεταξύ των οποίων και την καινοτόμο κάλυψη της Ολικής Καταστροφής του Οχήματος.
z
Η κάλυψη Οδικής Βοήθειας και Θραύσης Κρυστάλλων.
z
Η κάλυψη Θραύσης Κρυστάλλων παρέχεται και με μειωμένο κόστος, στους πελάτες που επιθυμούν να την
προσθέσουν στο σύνολο των οχημάτων τους.

Η Υδρόγειος παρέχει ειδικές εκπτώσεις
επιβράβευσης σε πελάτες της – ιδιοκτήτες
στόλων ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων (Ε.Ι.Χ)
οι οποίοι παρουσιάζουν καλό ποσοστό
ζημιάς κατά την τελευταία διετία (έκπτωση
10%) και τριετία (έκπτωση 12%).
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Κλάδοι οχημάτων
& λοιπών ασφαλίσεων

Υπηρεσίες Συνεργατών
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση και Έκδοση
Ασφαλιστηρίων Γενικής Αστικής Ευθύνης μέσω
της πλατφόρμας YdrogiosOnLine
Η Υδρόγειος διευρύνει συνεχώς την ηλεκτρονική πλατφόρμα
YdrogiosOnLine με στόχο να παρέχει στους συνεργάτες της
ακόμα μεγαλύτερη διευκόλυνση και αμεσότητα στο καθημερινό τους έργο. Πρόσφατα στην πλατφόρμα προστέθηκε η δυνατότητα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και έκδοσης ασφαλιστηρίων του κλάδου Γενικής Αστικής Ευθύνης. Συγκεκριμένα
παρέχονται οι δυνατότητες για:
z
Τιμολόγηση.
z
Δημιουργία, Αποθήκευση και Εκτύπωση Αίτησης Ασφάλισης.
z
Έκδοση και Εκτύπωση Ασφαλιστηρίου.

ΤΑ ΔΙΑΘΈΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΜΈΣΩ ΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΕΊΝΑΙ:
z
Πολυασφαλιστήριο Ιατρών.
z
Πολυασφαλιστήριο Φαρμακοποιών.
z
Αστική Ευθύνη από τη Λειτουργία Ξενοδοχείων.
z
Αστική Ευθύνη από τη Λειτουργία Ενοικιαζόμενων Δωματίων.
z
Αστική Ευθύνη Λειτουργίας χώρου Γραφείων.
z
Αστική Ευθύνη Λειτουργίας χώρου Επιχειρήσεων Εστίασης.
z
Αστική Ευθύνη Λειτουργίας χώρου Εμπορικών Καταστημάτων.

Ενιαία Προμήθεια (Πυρός-Σεισμού)
σε Ενυπόθηκες Κατοικίες
Με στόχο τη συνεχή στήριξη του δικτύου συνεργατών της και την
ανάπτυξη των πωλήσεών τους, η Υδρόγειος προσφέρει από τις
16.3.2017, νέα, αυξημένη και ενιαία προμήθεια (πυρός – σεισμού) για όλα τα νέα ασφαλιστήρια συμβόλαια ενυπόθηκων κατοικιών του Κλάδου Περιουσίας. Η προμήθεια ισχύει προσθετικά
στα κίνητρα τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στον κανονισμό πωλήσεων του έτους και το ποσοστό της αυξάνεται ανάλογα με το
ποσοστό αύξησης της παραγωγής των συνεργατών στον κλάδο
περιουσίας, επιβραβεύοντας έτσι τις καλές επιδόσεις τους.
Η ενιαία προμήθεια αφορά τα πακέτα ασφάλισης:
z
Basic (Βασική Πυρός)  Οικοδομή ή/και Οικοδομή-Περιεχόμενο.
z
Safe Home με απαλλαγές ή/και χωρίς απαλλαγές  Οικοδομή ή/και Οικοδομή-Περιεχόμενο.
z
Best Home με απαλλαγές ή/και χωρίς απαλλαγές  Οικοδομή ή/και Οικοδομή-Περιεχόμενο.

υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
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Ανανεωμένο “Ydrogios App”

Υπολογισμός Ασφαλίστρων,
Βοήθεια, Υπηρεσίες και
Eνημέρωση…με ένα tap!
Πάρε μαζί σου την έξυπνη εφαρμογή, για να έχεις αυτό που χρειάζεσαι, όταν το χρειάζεσαι!

Η

εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα «Ydrogios
App», το μοναδικό app για τον υπολογισμό
των ασφαλίστρων του οχήματος, απέκτησε
νέα εμφάνιση και εμπλουτίσθηκε με νέες
λειτουργίες. Στη νέα της έκδοση, η εφαρμογή παρέχει
στον χρήστη μία σειρά από χρήσιμα εργαλεία καθώς και
αναβαθμισμένη ενημέρωση και εξυπηρέτηση, όπου και αν
αυτός βρίσκεται, 24 ώρες το 24ωρο!

ΝΕΟ! - Γρήγορος Υπολογισμός
Ασφαλίστρων Οχήματος,
εμπλουτισμένος με νέες
χρήσεις, νέα προγράμματα
καθώς και τη δυνατότητα προσθήκης
προαιρετικών καλύψεων.
Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία του, επιλέγει ένα από
τα διαθέσιμα ασφαλιστικά προγράμματα ECO, ECO PLUS,
ECO EXTRA PLUS (για Επιβατικά ΙΧ, Μοτοσικλέτες, Φορ-
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τηγά ΙΧ και Αγροτικά ΙΧ), βλέπει τις αντίστοιχες καλύψεις,
προσθέτει προαιρετικές, εφόσον το επιθυμεί και ενημερώνεται για το κόστος της ασφάλισής του.

Εύρεση Συνεργάτη
Αφού υπολογίσει τα ασφάλιστρά του, ο χρήστης ενημερώνεται (μέσω λίστας και χάρτη) για τους κοντινότερους σε
αυτόν συνεργάτες της Υδρογείου, για την άμεση εξυπηρέτησή του.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΠΑΡΈΧΕΙ ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΠΕΛΆΤΕΣ ΤΗΣ ΥΔΡΟΓΕΊΟΥ:

ΝΕΟ! - Άμεση Κλήση Βοήθειας
Άμεση Κλήση Φροντίδας Ατυχήματος ή
Οδικής Βοήθειας στον τόπο ατυχήματος
ή βλάβης, μέσα από την καινοτόμο υπηρεσία αυτοματοποιημένης κλήσης με
σύστημα εντοπισμού GPS της τοποθεσίας του χρήστη.
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NEO! MOBILE PAY Πληρωμή Ασφαλίστρων
Με απλά βήματα, πληρώνετε τα ασφάλιστρά σας για οποιοδήποτε ασφαλιστήριο
στην Υδρόγειο, μέσω της πρωτοποριακής υπηρεσίας Mobile Pay.
Η πληρωμή γίνεται με πιστωτική, χρεωστική ή και προπληρωμένη κάρτα, και υπάρχει η δυνατότητα επιλογής
άτοκων δόσεων.

Εύρεση Συνεργαζόμενων
Συνεργείων
Βρείτε τα κοντινότερα συνεργαζόμενα
συνεργεία της Υδρογείου. Η εύρεση γίνεται ανά νομό και τύπο/μάρκα οχήματος και αφορά στην
επισκευή οχήματος του πελάτη, μετά από ατύχημα, χωρίς
κόστος, μέσω της υπηρεσίας «Φροντίδα Επισκευής Οχήματος».

Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΑΚΌΜΗ ΠΡΟΣΦΈΡΕΙ ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΗ:

z
Συμβουλές και οδηγίες σε περίπτωση ατυχήματος.
z
Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τα Υποκαταστήματα και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Υδρογείου σε όλη την
Ελλάδα.
z
Λήψη ενημερώσεων για νέα προϊόντα, προσφορές και
υπηρεσίες της εταιρείας.
Η εφαρμογή «Ydrogios App» διατίθεται εντελώς δωρεάν
για Android και iOS.
Μπορείτε να την εγκαταστήσετε από το www.ydrogios.gr ή
τα ηλεκτρονικά καταστήματα της Google – play.google.
com και Apple – itunes κάνοντας αναζήτηση με τη
λέξη Ydrogios.

υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
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Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Υδρόγειος αναπτύσσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ασφάλεια
των ευαίσθητων πληροφοριών
§ του Κώστα Αργυρόπουλου, Υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριών και Συντονιστή Επιχειρησιακής Συνέχειας

Έ

νας νέος κόσμος δυνατοτήτων ανοίγεται μπροστά μας
σήμερα μέσα από το διαδίκτυο. Ηλεκτρονικές αγορές,
πληρωμές και άλλες οικονομικές
συναλλαγές, ηλεκτρονική τραπεζική,
on-line εκπαίδευση, διαδικτυακές συναλλαγές με δημόσιους φορείς -π.χ.
υποβολή φορολογικών δηλώσεων-,
αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται πολλές από τις καθημερινές
μας δραστηριότητες. Όλες αυτές οι
νέες υπηρεσίες συνεπάγονται την ευρεία χρήση του διαδικτύου από όλες
σχεδόν τις πληθυσμιακές ομάδες,
την ίδια στιγμή, ωστόσο, επιτείνουν
την ανάγκη προστασίας των προσωπικών μας δεδομένων.

αναζήτησης και φυσικά το δημόσιο
τομέα. Το μεγάλο πρόβλημα που
προκύπτει είναι ότι πολλές φορές δε
γνωρίζουμε ποιος μπορεί να κατέχει
και με ποιο τρόπο επεξεργάζεται τα
προσωπικά μας δεδομένα.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συνίστανται σε οποιαδήποτε
πληροφορία σχετίζεται με ένα άτομο
και μπορούν άμεσα ή έμμεσα να
οδηγήσουν στην αναγνώρισή του.

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στο άρθρο 8, ορίζει ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην προστασία
των προσωπικών του δεδομένων
σε όλες τις πτυχές της ζωής του, στο
σπίτι, στην εργασία, στις αγορές του,
ως ασθενής, στο διαδίκτυο, κτλ. Τα
δικαιώματα αυτά κατοχυρώνονται
επίσης στη Συνθήκη της Λισαβόνας,
η οποία προβλέπει τη νομική βάση
για θέσπιση κανόνων σχετικά με την
προστασία των δεδομένων σε όλες
τις δραστηριότητες που εμπίπτουν

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στα πληροφορικά συστήματα είναι πλέον συνεχής και ουσιαστικά αναπόφευκτη. Όλες οι επιχειρήσεις και άλλοι φορείς χρησιμοποιούν
δεδομένα, από ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες έως ιστότοπους
κοινωνικής δικτύωσης, τις μηχανές
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Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η διαφύλαξη των προσωπικών μας
δεδομένων και η προστασία της
ιδιωτικότητάς μας αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμά μας. Υπάρχουν
πληροφορίες που δεν θα θέλαμε να
μοιραστούμε με άλλους ανθρώπους
όχι απαραίτητα επειδή πρέπει να τις
κρατήσουμε κρυφές αλλά επειδή, με
απλά λόγια, αποτελούν αποκλειστικά
προσωπική μας υπόθεση.

στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην Ελλάδα, όπως και στις υπόλοιπες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει ειδική νομοθεσία που προστατεύει
τα άτομα από την ανεξέλεγκτη χρήση
των προσωπικών τους δεδομένων. Η
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι ο αρμόδιος
φορέας για την εφαρμογή αυτής της
νομοθεσίας στη χώρα μας (νόμοι
2472/1997 και 3471/2006).

Υδρόγειος και προστασία
προσωπικών δεδομένων
Η Υδρόγειος έχει τα τελευταία
χρόνια επενδύσει ιδιαίτερα στον
τομέα της προστασίας δεδομένων
και ασφάλειας πληροφοριών, αναπτύσσοντας μία σειρά από σχετικές
πολιτικές, διαδικασίες, εργασιακούς
ρόλους καθώς και προγράμματα
εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης
του προσωπικού.
Έχει επίσης εγκαταστήσει συστήματα και εργαλεία για την αποτροπή,
τον εντοπισμό και την αποκατάσταση τεχνολογικών προβλημάτων. Τα
παραπάνω, καλύπτουν απόλυτα τα
απαιτούμενα της νομοθεσίας και
των σχετικών κανονισμών και βελ-
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τιώνουν τις υπάρχουσες διεργασίες, προς όφελος
των πελατών, συνεργατών, εργαζομένων και άλλων
σημαντικών κοινών της εταιρείας.

ΙΔΙΑΊΤΕΡΗ ΈΜΦΑΣΗ ΈΧΟΥΜΕ ΔΏΣΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΞΉΣ ΤΟΜΕΊΣ:
z
Αποδεκτή Χρήση συστημάτων και δεδομένων που
αφορά τις υποχρεώσεις του προσωπικού για τη χρήση
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και διαδικτύου
(internet) σχετικά με τα ευαίσθητα και προσωπικά δεδομένα που αποστέλλονται και κοινοποιούνται καθώς
επίσης και τη διαδικασία διαβάθμισης των δεδομένων
σε εμπιστευτικά και δημόσιας χρήσης για την προστασία τους από κατάχρηση ή απώλεια.
z
Διαχείριση Κινδύνου Πληροφοριών που περιλαμβάνει: Α) τη δημιουργία ρόλου «Ιδιοκτήτη Συστημάτων & Εφαρμογών» για την προστασία και
ορθή διαχείριση των δεδομένων καθώς και την
απογραφή των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων
για να γνωρίζουμε πού βρίσκονται και ποιοι τα διαχειρίζονται. Β) Τη διαχείριση και αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας δεδομένων και τη δημιουργία
ομάδων για την επίλυσή τους και, Γ) Διαδικασίες
ασφαλούς διαγραφής και απόρριψης πληροφοριών.
z
Διαδικασίες πρόσβασης σε συστήματα και βάσεις
δεδομένων, επιθεώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης χρηστών για διαχωρισμό καθηκόντων, διαδικασίες ασφαλούς απομακρυσμένης πρόσβασης
χρηστών και συνεργατών.
z
Ασφάλεια, αξιολόγηση και επιλογή προμηθευτών, συμβάσεις εμπιστευτικότητας και παροχής υπηρεσιών.
z
Ασφάλεια Κύκλου Ανάπτυξης Συστημάτων, απαιτήσεις ασφάλειας για το σχεδιασμό, ανάπτυξη,
δοκιμή, συντήρηση συστημάτων.
z
Ασφάλεια Εφαρμογών, απαιτήσεις ασφάλειας για το
σχεδιασμό, ανάπτυξη, δοκιμή, συντήρηση εφαρμογών (WEB, e-commerce, mobile phone applications).
z
Ασφάλεια Υποδομών Πληροφορικής, κρυπτογραφία, εικονική διαμόρφωση (virtualization).
z
Ασφάλεια Δικτύου, συνδέσεις εξωτερικού δικτύου, ασύρματη σύνδεση, παρακολούθηση
(monitoring).
z
Επιχειρησιακή Ασφάλεια, προστασία από κυβερνοεπίθεση, διαχείριση ευπαθειών, αντίγραφα
ασφαλείας.

υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
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Κοπή Πίτας Διοικητικού
Προσωπικού Υδρογείου
17 Φεβρουαρίου 2017, Πολυχώρος Ble, Άλιμος

Παύλος Κασκαρέλης, ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΎΝΩΝ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ
«Η εταιρεία μας εξελίσσεται δυναμικά χάρη στους ανθρώπους της, η ετοιμότητα και ο ζήλος των οποίων συντελούν ώστε να ανταποκρινόμαστε με επιτυχία στις προκλήσεις της εποχής. Σημασία έχει ότι, παρά τον κατακλυσμό των αλλαγών και πρόσθετων εργασιών, τα στελέχη και το προσωπικό μας εργάζονται σκληρά, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και – το σημαντικότερο – η Υδρόγειος
διατηρεί το ανθρώπινο πρόσωπό της και δεν έχει μεταλλαχθεί σε έναν γραφειοκρατικό οργανισμό».

Αναστάσιος Κασκαρέλης, ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΔΣ
«Η αφοσίωση και η ομαδικότητα των ανθρώπων της Υδρογείου αποτελούν εγγύηση για την επίτευξη των εταιρικών μας στόχων και την παροχή σταθερά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους συνεργάτες και πελάτες μας».

υδρόγειος # απρίλιος 2017
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υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!

18Νέο Πρόγραμμα
Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών
Συστημάτων για Μηχανικές Βλάβες
(με επεκτάσεις Πυρός)

Η

Υδρόγειος δημιούργησε ένα νέο, ιδιαίτερα ανταγωνιστικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Μηχανικών Βλαβών για
Φωτοβολταϊκά Συστήματα.
Το πρόγραμμα αφορά φωτοβολταϊκές μονάδες (εγκατεστημένες σε στέγες κατοικιών) και πάρκα παραγωγής
ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη λειτουργία τους, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, η δοκιμαστική
λειτουργία και έχει γίνει σύνδεση της εγκατάστασης με τη ΔΕΗ.
Πρόκειται για ένα ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου που περιλαμβάνει τις καλύψεις υλικών ζημιών (Τμήμα Ι) καθώς και
απώλειας κερδών (Τμήμα ΙΙ).

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Ι: ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

Καλύπτεται οποιαδήποτε τυχαία, αιφνίδια και απρόβλεπτη φυσική απώλεια ή υλική ζημιά συμβεί στα ασφαλισμένα
περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του συμβολαίου Μηχανικών Βλαβών. Περιέχονται,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι καλύψεις:

Κακοτεχνία

Απροσεξία,
αμέλεια,
έλλειψη
ικανότητας

Πλημμύρα

Κλοπή με
διάρρηξη

Ελαττωματικό
υλικό

Λανθασμένη
εργασία

Λανθασμένος
χειρισμός

Σεισμός

Πτώση
βράχων

Ελαττώματα
χύτευσης

Λάθη
συναρμολόγησης

Φυσική
έκρηξη

Κατακλυσμός

Καθίζησηκατολίσθηση
εδάφους

Λανθασμένος
σχεδιασμός

υδρόγειος # απρίλιος 2017
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Επιπρόσθετα, η ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνεται ώστε να καλύπτει οποιαδήποτε τυχαία και απρόβλεπτη υλική ζημιά που
προέρχεται από τους παρακάτω κινδύνους:

| Πυρκαγιά – κεραυνός | Πυρκαγιά από δάσος | Ευρεία έκρηξη | Πτώση αεροσκαφών & αντικειμένων αυτών
| Καπνός | Θύελλα, καταιγίδα | Χιόνι, παγετός, χαλάζι | Κακόβουλες ενέργειες | Θραύση κρυστάλλων – πάνελ
| Ζημιές κλέφτη | Πρόσκρουση οχήματος | Έξοδα κατεδάφισης & αποκομιδής συντριμμάτων 			
| Έξοδα αμοιβές αρχιτεκτόνων – μηχανικών, έξοδα αδειών, έως 20% επί του ποσού της ζημιάς 			
| Έξοδα περιορισμού και ελαχιστοποίησης της καλυπτόμενης ζημιάς 						
| Αστική ευθύνη συνεπεία πυρκαγιάς – έκρηξης έως €50.000 ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης
| Προστασία υπασφάλισης έως 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου Υλικών Ζημιών | Όρος 72 ωρών |
ΣΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΉΜΑΤΑ:
001 Κάλυψη απεργιών, στάσεων, πολιτικών ταραχών.
001Α Κάλυψη τρομοκρατικών ενεργειών.
006	Κάλυψη πρόσθετων δαπανών για υπερωρίες, νυκτερινή εργασία, ταχεία αποστολή, έως 5% του
Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου Υλικών Ζημιών.
007	Κάλυψη αεροπορικού ναύλου, έως 5% του Ασφαλιζόμενου Κεφαλαίου Υλικών Ζημιών.
011 Συνεχόμενες ζημιές από το ίδιο αίτιο.
311	Κάλυψη εξωτερικών ζημιών στα μηχανήματα με
εξαίρεση τις ζημιές κατά τη μεταφορά τους.
313	Εσωτερική πυρκαγιά, εσωτερική χημική έκρηξη και
άμεσα από κεραυνό.
391 	Ειδική Συµφωνία σχετικά µε εργασίες συντήρησης στα
ηλεκτρονικά μέρη των ασφαλισμένων μηχανημάτων.

891 	Ειδικός Όρος που αφορά σε καθυστέρηση στην
επισκευή.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ
Καλύπτεται η απώλεια κερδών, συνεπεία άµεσης υλικής
ζηµιάς κατόπιν επέλευσης ενός εκ των καλυπτομένων
κινδύνων που παρέχονται από το «Τµήµα Ι - Υλικές ζηµιές»
μετά των επεκτάσεών του, λόγω διακοπής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προς το δίκτυο της ∆ΕΗ, εντός της περιόδου αποζημίωσης που ορίζεται στον Πίνακα Καλύψεων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα:
Κλάδοι Ασφαλίσεων Εκτός Οχημάτων
210 9477323

υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
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Τ

Αποφοιτήσεις
ΕΙΑΣ 2017

ο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών διοργάνωσε την Τελετή Αποφοίτησης των σπουδαστών του,
οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία το ετήσιο πρόγραμμα του ΕΙΑΣ Executive Development in Insurance (EDI)
2016 και το Mini MBA σε συνεργασία του ΕΙΑΣ με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ανάμεσά τους και πέντε στελέχη της Υδρογείου:
z
Πάνος Νικολάου, Mini MBA.
z
Ελένη Νίνου, Mini MBA.
z
Μαρία Γκούβερη, ΕΙΑΣ Executive Development in Insurance “EDI 2016”.
z
Χριστίνα Μανάρα, ΕΙΑΣ Executive Development in Insurance “EDI 2016”.
z
Ιωάννα Σκιαθίτη, ΕΙΑΣ Executive Development in Insurance “EDI 2016”.

υδρόγειος # απρίλιος 2017
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Νέο Στέλεχος στην
Υδρόγειο Ασφαλιστική
Η Υδρόγειος ενδυναμώνει το στελεχιακό της
δυναμικό, εντάσσοντας στην ομάδα της τον κ. Σεραφείμ Αίσωπο, ο οποίος έχει αναλάβει τη θέση
του Συμβούλου Διοίκησης και Ανάπτυξης.
Ο κ. Σεραφείμ Αίσωπος είναι απόφοιτος της
Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κολωνίας της Γερμανίας, με μεταπτυχιακές σπουδές
στο Πανεπιστήμιο UCLA των Η.Π.Α. και έχει
διαγράψει ως σήμερα μία ιδιαίτερα επιτυχημένη
20ετή πορεία στην ασφαλιστική αγορά, τόσο
της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού, σε θέσεις
ευθύνης.
Η Διοίκηση της Υδρογείου καλωσορίζει τον κ.
Αίσωπο στην ομάδα της, ευχόμενη κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Διαγωνισμός Πωλήσεων 2017
Καλές Πωλήσεις με προορισμό….τη Λισαβόνα!
Οι συνεργάτες μας κλήθηκαν να επιλέξουν το δικό τους επιθυμητό
προορισμό, για το ταξίδι του Διαγωνισμού Πωλήσεων της εταιρείας
ανάμεσα σε δύο πόλεις: τη Μάλτα και τη Λισαβόνα.
Η online ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο έληξε με
νικήτρια την πόλη των μεγάλων εξερευνητών και πρωτεύουσα της
Πορτογαλίας, τη γοητευτική Λισαβόνα.
Κοσμοπολίτικη, με εντυπωσιακή αύρα αλλά και νοσταλγική, η
Λισαβόνα κατατάσσεται ανάμεσα στους πιο ελκυστικούς προορισμούς
του κόσμου. Η πόλη, χτισμένη πάνω σε επτά λόφους και με το βλέμμα
στραμμένο στον Ατλαντικό, παντρεύει μοναδικά το μεγαλείο του παλιού
της κόσμου με το μοντέρνο τρόπο ζωής, την τέχνη, το design, τη γαστρονομία και τη διασκέδαση.
Το ταξίδι τεσσάρων ημερών θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο του 2017.
Ο διαγωνισμός αφορά το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2017 και
οι συνεργάτες μας συμμετέχουν με αύξηση παραγωγής, είτε (α) συνδυαστικά με σύνθεση χαρτοφυλακίου, είτε (β) μόνο στους Λοιπούς (Εκτός
Οχημάτων) Γενικούς Κλάδους, είτε (γ) μόνο στον Κλάδο Οχημάτων.

υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
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Συνέδρια και Βραβεύσεις
Συνεργατών 2017
«Η Υδρόγειος και οι συνεργάτες της αποτελούν μία συλλογική οντότητα που βασίζεται
στην εμπιστοσύνη και την αλληλοεκτίμηση»

Η Υδρόγειος ολοκλήρωσε τον ετήσιο κύκλο των Συνεδρίων της ανά την Ελλάδα, τα οποία παρακολούθησαν πάνω από 1600 συνεργάτες της – ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές. Το Συνέδριο Στερεάς Ελλάδος, Νήσων Αιγαίου και Κρήτης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 20 Μαρτίου 2017, αποτέλεσε τον τελευταίο «σταθμό» των εκδηλώσεων. Είχαν προηγηθεί το Συνέδριο Βορείου Ελλάδος (Θεσσαλονίκη), Ηπείρου (Γιάννενα), Θεσσαλίας (Λάρισα), Δυτικής Ελλάδος (Πάτρα) και Πελοποννήσου (Ναύπλιο).
Η παρουσίαση της στρατηγικής ενίσχυσης και ανάπτυξης του δικτύου των ανεξάρτητων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της, το
οποίο και αποτελεί το αποκλειστικό κανάλι διανομής των προϊόντων της Υδρογείου, αποτέλεσε το κεντρικό θέμα των εκδηλώσεων
καθώς επίσης και η βράβευση των συνεργατών, οι οποίοι διακρίθηκαν με τις επιδόσεις τους τη χρονιά που πέρασε.
«Η διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων διευρύνεται με την ενσωμάτωση
της Κοινοτικής Οδηγίας 97 του 2016 και, κατά συνέπεια, αυξάνεται ο ανταγωνισμός με αποτέλεσμα η παραδοσιακή ασφαλιστική διαμεσολάβηση από
ανεξάρτητους επαγγελματίες ασφαλιστές να δέχεται μεγάλες πιέσεις»
ανέφερε χαρακτηριστικά στην αρχή της ομιλίας του ο κ. Παύλος Κασκαρέλης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, επισημαίνοντας ότι «η
Υδρόγειος είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τα νέα δεδομένα, εμμένοντας στη
θέση της, την οποία έχει καταγράψει και στην Εμπορική Πολιτική της, να διατηρήσει το δίκτυο των συνεργατών της ως το μοναδικό κανάλι διανομής των
προϊόντων της και θέτοντας ως βασικό στόχο να οικοδομήσει το προφίλ μιας
εταιρείας περισσότερο ανθρωποκεντρικής». Στη συνέχεια, ο κ. Κασκαρέλης παρουσίασε τον Κανονισμό Πωλήσεων του 2017, ο οποίος προβλέπει
εμπλουτισμένες παροχές για το δίκτυο συνεργατών.

υδρόγειος # απρίλιος 2017
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Ο κ. Λουκάς Κορομπίλης, Γενικός Διευθυντής αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη θετική πορεία της εταιρείας και τα ενισχυμένα οικονομικά αποτελέσματα του 2016, χρονιά η οποία έκλεισε, μεταξύ άλλων, με κερδοφορία
προ φόρων ύψους €13 εκατ. και περαιτέρω ενδυνάμωση των δεικτών φερεγγυότητας. Ο κ. Κορομπίλης έκανε χαρακτηριστικά λόγο για «το διαχρονικά ισχυρό οικονομικό οικοδόμημα της Υδρογείου, το οποίο, προσφέρει, σε
δύσκολες εποχές, στήριξη σε χιλιάδες συνεργάτες και εργαζομένους».
«Σε κόντρα των ημερών, οι συνεργάτες μας, όλοι εσείς, διατηρείτε το όνομά
σας στην Υδρόγειο, δεν έχετε μεταβληθεί σε έναν κωδικό, ένα νούμερο
χωρίς υπόσταση» τόνισε ο κ. Πάνος Νικολάου, Εμπορικός Διευθυντής,
ο οποίος, ανέδειξε τους σύγχρονους τρόπους - εργαλεία, εφαρμογές,
υπηρεσίες, προϊόντα -, με τους οποίους η εταιρεία καθημερινά εξελίσσεται,
έχοντας πάντα στο επίκεντρο των δράσεών της τη διευκόλυνση, εξυπηρέτηση και ανάπτυξη των συνεργατών της. Ο κ. Νικολάου επεσήμανε ότι η διαδικασία αυτή είναι συνεχής και ανακοίνωσε ότι σύντομα οι συνεργάτες θα
έχουν μπροστά τους έναν «νέο, υπέροχο κόσμο προϊόντων και υπηρεσιών»
καθώς και νέα, στοχευμένα και διαδραστικά εκπαιδευτικά προγράμματα.
Τα Συνέδρια έκλεισαν με την άνοδο στο βήμα και την ομιλία του Προέδρου του Ομίλου της Υδρογείου, κ. Αναστάσιου Κασκαρέλη, ο οποίος
για άλλη μια φορά επιβεβαίωσε τη δέσμευση της εταιρείας απέναντι στο
δίκτυό της κάνοντας λόγο για τα διαχρονικά εκείνα στοιχεία – σεβασμός,
υπευθυνότητα, ποιότητα- που καθιστούν σήμερα την Υδρόγειο μία εταιρεία
- πρότυπο ως προς τις υπηρεσίες, τα προϊόντα αλλά και την χρηστή εταιρική
διακυβέρνηση. «Πιστεύω σε εσάς, είστε η δύναμη και ο ιστός της ασφαλιστικής βιομηχανίας» ανέφερε εμφατικά ο κ. Κασκαρέλης κλείνοντας, σε συγκινητικό τόνο, με την αναφορά στην «κοινή μας πορεία ως σήμερα, η οποία
έχει αποδείξει ότι η Υδρόγειος και οι συνεργάτες της αποτελούν μία συλλογική οντότητα που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και την αλληλοεκτίμηση».
Τις εκδηλώσεις ολοκλήρωσαν σε θερμό κλίμα οι βραβεύσεις των διακεκριμένων συνεργατών της εταιρείας.

Χρήστος Χατζηευθυμίου, Αν. Γεν. Διευθ. & Γεν. Διευθ. Βορείου Ελλάδος

Λουκάς Κορομπίλης, Γενικός Διευθυντής

Πάνος Νικολάου, Εμπορικός Διευθυντής

Αναστάσιος Κασκαρέλης, Πρόεδρος ΔΣ

Γιώργος Χατζηευθυμίου, Υπεύθυνος Ανάπτυξης Βορείου Ελλάδος

υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
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ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΟΓΕΙΟΥ 2017

Αθανάσιος Καραούλας, Ν. Γρεβενών

«Αλεξόπουλος Σ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», Ν. Ημαθίας

«Φιλόσογλου Μαρία & ΣΙΑ Ε.Ε.», Ν. Δράμας

Ηλίας Παππάς, Ν. Πρεβέζης

Δημήτριος Κωστούλας, Ν. Άρτας

Γεράσιμος Φατούρος, Ν. Λευκάδος

Βασίλειος Χρόνης, Ν. Ιωαννίνων

Λάζαρος Κιτσάκης – «ΛΥΣΙΣ Ι.Κ.Ε.», Ν. Ιωαννίνων

Νικόλαος Μητσάκης, Ν. Μαγνησίας

υδρόγειος # απρίλιος 2017
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Αικατερίνη Παπαζαχαρία, Ν. Τρικάλων

Γεώργιος Ράπτης, Ν. Λάρισας

Κωνσταντίνος Δημητρίου, Ν. Καρδίτσας

«Γεωργαλά Μαρία – ΕΞΕΛΙΞΙΣ», Ν. Μαγνησίας

Κωνσταντίνα Αγγελή, Ν. Αιτωλοακαρνανίας

Φώτιος Δέρβος, Ν. Ηλείας

Νικόλαος Τσάμης, Ν. Αχαΐας

«Δημήτριος Γεωργίου & ΣΙΑ Ο.Ε.», Ν. Αχαΐας

«Ιωάννης Αθανασάκος & ΣΙΑ Ο.Ε.», Ν. Λακωνίας

υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
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Δημήτριος Σέρφας, Ν. Αργολίδας

Δημήτριος Μπατσούλης, Ν. Κορινθίας

Αντώνιος Χριστόπουλος, Ν. Μεσσηνίας

«Κων. Βλαχάκης & Δημ. Λυριωτάκης Ο.Ε.»,
Ν. Λακωνίας

«Ζαμαλής Ι. & Συνεργάτες Ε.Ε.», Ν. Δωδεκανήσου

Λουκάς Τζόγιας, Ν. Σάμου

Βασιλική Βλάχου, Ν. Φωκίδας

Νικόλαος Νικολάου, Ν. Βοιωτίας

«Χριστόφορος Μεσίτες Ασφ. Ε.Π.Ε.», Ν. Κυκλάδων

υδρόγειος # απρίλιος 2017
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«Mega Insurance Brokers A.E», Ν. Αττικής

Δημήτριος Μανιαδάκης, Ν. Λασιθίου

Ηλίας Σαββάκης, Ν. Χίου

Κωνσταντίνος Σταθουδάκης, Ν. Χανίων

Γ. Τριπολιτσιώτη για Μάριο Μαυρομάτη,
Ν. Κυκλάδων

Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, Ν. Ηρακλείου

Χρήστος Αποστολόπουλος, Ν. Αττικής

«Φλωρούς Εμμανουήλ & ΣΙΑ Ε.Ε.», Ν. Σάμου

υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!

Για την ασφάλιση της μόνιμης
κατοικίας ή του στεγαστικού δανείου
SAFEHOME:
η έξυπνη & οικονομική επιλογή
P
20 σημαντικές καλύψεις + Σεισμός
P
Αποζημίωση από το πρώτο ευρώ – χωρίς απαλλαγές
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Λεωφ. Συγγρού 254 -258, 176 72 Καλλιθέα, Αθήνα
Τ: (+30) 210 9477200 Φ: (+30) 210 9590078
ydrogios@ydrogios.gr, www.ydrogios.gr
www.facebook.com/ydrogiosinsurance
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