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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Χρυσόστομος Παρπούνας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής  & Διευθυντής Marketing, Υδρόγειος Ασφαλιστική Κύπρου: 
Μείωση Τιμολογίων και Επακόλουθα

(…) «Τα  τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια μείωση των ασφαλίστρων κυρίως στην ασφάλιση οχημάτων.
Οι  κύριες  αιτίες  είναι,  κατά  πρώτο  λόγο,  η  οικονομική  κρίση  και,  κατά  δεύτερο,  η  είσοδος  στην  αγορά  νέων  παικτών  και
εναλλακτικών καναλιών πώλησης που έχουν συμπιέσει τα τιμολόγια, οδηγώντας τις εταιρείες σε ένα εξοντωτικό πόλεμο τιμών.»

(…) «Η πολιτική των φθηνών ασφαλίστρων βρίσκει σαφώς πρόσφορο έδαφος εν μέσω του δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος
που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές. 
Από  την  άλλη  πλευρά  όμως,  αυτή  είναι  μία  πραγματικότητα  απέναντι  στην  οποία  καλούμαστε  να  τοποθετηθούμε  και  να
αντιδράσουμε τόσο οι ασφαλιστικές εταιρείες όσο και οι ασφαλιστές για να διαφυλάξουμε τα χαρτοφυλάκια, τα εισοδήματα, την
βιωσιμότητα και εν τέλει το κύρος του επαγγέλματός μας.»

Χρυσόστομος Παρπούνας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής  & Διευθυντής Marketing, Υδρόγειος Ασφαλιστική Κύπρου: 
Προγράμματα Υγείας  & Η εφαρμογή του νέου Γενικού Συστήματος Υγείας στην Κύπρο

(…)   «Ως ασφαλιστικές εταιρείες τασσόμαστε ανεπιφύλακτα υπέρ της εφαρμογής του ΓεΣΥ, από την άλλη όμως θα πρέπει να
δούμε πως θα αντιδράσουν οι κάτοχοι ιδιωτικών σχεδίων υγείας. Είναι σίγουρο ότι τα ομαδικά σχέδια υγείας θα τερματιστούν
διότι ο εργοδότης δεν θα είναι διατεθειμένος να συνεισφέρει εισφορές τόσο για το ΓεΣΥ  όσο και για το ιδιωτικό ομαδικό σχέδιο
υγείας.
Αρνητικά αναμένεται να επηρεαστούν και τα ατομικά σχέδια ή να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του
πελάτη.
Με βάση τα πιο πάνω διαφαίνεται ότι, τόσο οι ασφαλιστικές εταιρείες όσο και οι ασφαλιστικοί  διαμεσολαβητές, θα απωλέσουν
χαρτοφυλάκια και εισοδήματα.»

(…) «Αρνητικές επιπτώσεις ίσως να αντιμετωπίσουν και οι καταναλωτές/πελάτες με την άμεση ακύρωση των συμβολαίων τους. Τι
θα συμβεί,  αν  μετά  από κάποιο χρονικό διάστημα εφαρμογής του ΓεΣΥ,  ένας  πελάτης  θελήσει  να  επανέλθει  στην ιδιωτική
ασφάλιση; Τι θα συμβεί με τα προϋπάρχοντα περιστατικά;
Τόσο λοιπόν οι ασφαλιστικές εταιρείες όσο και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές στην Κύπρο, καλούνται να εξετάσουν επιλογές
και τρόπους τοποθέτησης απέναντι στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται.»


