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ΠΡΟ Λ Ο ΓΟ Σ

Στη παρούσα πτυχιακή εργασία με τ ίτλο «Ανάλυση και 

αποτ ίμηση  των  δραστηρ ιοτήτων της  ασφαλ ιστ ικής  ετα ιρ ίας  

A l l ianz» ,  θα καταλάβουμε το λόγο που κάνει τον Όμ ιλο A l l ianz  να 

είναι μια από τ ις  γνωστότερες  ετα ιρ ίες  στην Ελληνική Ασφαλ ιστ ική  

Αγορά και πως αποτελε ί έναν από τους  μεγαλύτερους  και πιο 

α ναγνω ρ ισμ ένου ς  χρηματοο ικονομ ικούς  ομ ίλους  σε παγκόσμιο 

επ ίπεδο.  Βάζοντας  ως στόχο την ανάπτυξη της  σε σύγχρονα 

επ ίπεδα λ ε ιτουργ ία ς  και σε δομές μακροχρόν ια ς  ύπαρξης  και 

ικανοπο ιη τ ική ς  απόδοσης  των επενδυτ ικών  κεφαλα ίων των μετόχων 

της.

Έτσι στα κεφάλα ια  που θα ακολουθήσουν  θα γίνε ι μια αναφορά για 

τ ις  πρώτες  ιδ ιωτ ικ ές  ασφαλ ιστ ικές  ετα ιρ ίε ς  στη χώρα μας, για να 

καταλάβουμε  ότι ο ασφαλ ιστ ικός  θεσμός υπήρχε από τα αρχαία 

χρόν ια  αλλά σε πρώιμη μορφή. Παράλληλα θα "γ νω ρ ίσουμε "  την 

A l l ianz  από την  στ ιγμή της ίδρυσής της  μέχρι το 1945 όπου ακόμα 

βρ ίσκετα ι  στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής  της, πο ιες  ήταν οι 

βασ ικές  αρχ ικ ές  ασφάλε ιε ς  που προσέφερε  στο κοινό.

Στο δεύτερο  κεφάλα ιο  θα δούμε, μέσω των δραστηρ ιοτήτων  της 

να δημ ιουργε ίτα ι  ο Όμ ιλος  A l l ianz και την αναγνώρ ισή του 

παγκοσμ ίως .  Ακολουθε ί  πλήρη περ ιγραφή της  προσφοράς  της 

ετα ιρ ία ς  στη κο ινων ία  και στο περ ιβάλλον  σε παγκόσμ ιο  επ ίπεδο, 

δε ίχ νοντα ς  πως δεν είναι μια απλή ασφαλ ιστ ική  ετα ιρ ία με 

κερδοσκοπ ικό  χαρακτήρα αλλά μέσω των δραστηρ ιοτήτων  της
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προσπαθε ί  να βελτ ιώσε ι  όσο το δυνατόν  περ ισσότερο τη ζωή του 

ανθρώπου  αλλά και τ ις  συνθήκες  δ ιαβ ίωσης  του.

Έπε ιτα  στο τρ ίτο  κεφάλαιο  ακολουθε ί  μια μικρή αναφορά των 

ετα ιρ ιών  που συγχωνεύτηκαν  όταν ο Όμ ιλος  A l l ianz ήρθε στην 

Ελλάδα και από πο ιες  ετα ιρ ίες  αποτελε ίτα ι ,  οι οπο ίες  υφ ίσταντα ι ως 

δ ιαφορετ ικά  νομ ικά  πρόσωπα:

• A l l ianz  Ασφαλ ίσ εων  Ζωής

• A l l ian z  ΑΕΓΑ

• A l l ian z  D resdner  ΑΕΔΑΚ

• A l l ianz  A sse t  Management  ΑΕΠΕΥ

• A l l ianz  AEXY

Θα δούμε  επ ίση ς  με αναλυτ ική περ ιγραφή τα προ ϊόντα της  A l l ianz 

που προσφέροντα ι  στο καταναλωτ ικό  κοινό, και πο ιες  οι 

δραστηρ ιό τη τέ ς  της  στο Ελλην ικό ασφαλ ιστ ικό  χώρο.

Ενώ στο τ έλο ς  αυτής  της  εργασίας,  θα αναλύσουμε  το κύκλο των 

εργασ ιών  του Ομ ίλου A l l ianz  και την αποτελεσματ ικότητα  της 

στρατηγ ική ς  που ακολουθε ί  η εταιρία για να πετύχε ι τους  στόχους  

της. Γ ιατί πέρα της  κερδοφορ ίας  η A l l ianz  επ ιθυμε ί  τη καλή σχέση 

με τον πελάτη της,  αφού όλες  οι εργασ ίες  της  έχουν ως επ ίκεντρο 

τον  άνθρωπο.
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Α '  Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ  : ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

1. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Α ΣΦ Α ΛΙΣΤΙΚ Ο Υ ΘΕΣΜ ΟΥ

Η πορε ία  του ανθρώπου μέσα στους  α ιώνες ,  εξέθεσε  τη ζωή και 

την επ ιχ ε ιρηματ ική  δραστηρ ιότητα του σε νέους  κ ινδύνους.  Έτσι 

από τα αρχα ία  χρόν ια  αρχ ίζε ι να εμφαν ίζετα ι  σε πρώ ιμο στάδιο  η 

ασφαλ ιστ ική  επ ιστήμη .

Στα πρώτα τρία τέταρτα του μεσα ίωνα η ασφαλ ιστ ική 

δραστηρ ιότητα  περ ιορ ίζετα ι  στη θαλάσσια  ασφάλ ιση  και δ ιεξάγετα ι  

στη Μεσόγε ιο  με πρωταγων ιστές  τους  Ιταλούς  εμπόρους.  Τότε 

αρχ ίζε ι  να εμφαν ίζετα ι  ο επαγγελματ ία ς  ασφαλ ιστής  και ο 

α ν τασφ αλ ισ τή ς  καθώς κάνουν την εμφάν ισή τους  οι δ ιάφορες  

μορφές  χ ερσα ία ς  ασφαλ ίσεως,  περ ιορ ισμένες  στα στενά 

συντεχν ιακά  και σωματε ιακά  πλαίσια.

Ι .α  Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Ο Υ  ΘΕΣΜΟΥ  

ΣΤΗΝ ΕΛ ΛΑ ΔΑ

Κατά την  περ ίοδο της τουρκοκρατ ία ς  δεν παρουσ ιά ζετα ι  κανένα 

ασφαλ ισ τ ικά  ενδ ιαφέρον  στη χώρα μας. Το 1825 , ιδρύετα ι  στη 

Σύρο η πρώτη ασφαλ ιστ ική  ετα ιρ ία μετοχ ικού κεφαλαίου
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«Ελλην ικό  Ασφαλ ιστ ικό  Κατάστημα » . Το 1830 ιδρύετα ι στη Σύρο, 

πάλι, η «Φ ιλ εμπορ ική»  και το 1831 ο «Φοίν ιξ».  Τα επόμενα χρόνια 

ιδρύοντα ι  και άλλες  ασφαλ ιστ ικές  ετα ιρ ίες  όπως ο «Αίολος», 

«Ελλάς»  ,«Ελλην ικό  Ασφαλ ιστ ικό  Κατάστημα» , «Α ιγα ίο  Πέλαγος», 

«Φίλο ι  Ασφαλ ισ τές»  και «Ερμούπολης».  Το 1836 , ιδρύετα ι στην 

Πάτρα η «Αχα ϊκή  Ασφαλ ιστ ική  της Θαλασσοπλο ΐα ς  Ετα ιρ ία» και 

ύστερα από τρ ία χρόν ια ,  το 1839, η «Αδρ ιατ ική  Ασφάλε ια  του 

Α ιγα ίου  Π έλαγους»  .Ακολουθούν στα επόμενα χρόν ια  πλήθος  άλλες 

ετα ιρ ίε ς  οι οπο ίε ς  ασχολούντα ι  και με τη χερσα ία  ασφάλ ιση .

Το 1891 ,η Εθνική Τράπεζα της  Ελλάδος  ιδρύει  την ανώνυμη 

ετα ιρ ία  γ εν ικώ ν  ασφαλ ίσεων «Εθνική» , που για πρώτη φορά, ως 

ελλην ική  ετα ιρ ία  περ ιλαμβάνε ι  στον κύκλο δραστηρ ιότητας  της και 

τον  κλάδο ζωής,  που τον άσκησε για επτά χρόνια  αλλά το 1898 τον 

κλε ίνε ι  ως επ ιζήμ ιο .  Το χαρτοφυλάκ ιο  της  εκχωρήθηκε  σε 

αλλοδαπές  ασφαλ ιστ ικ έ ς  που βρ ίσκουν πρόσφορο έδαφος  και 

ε γκαθ ίστατα ι  η μια ύστερα από την άλλη στην Ελλάδα, μέχρι που 

το 1902, ιδρύετα ι  στην Αθήνα η «Αμοιβα ία  Ασφαλ ιστ ική  Εταιρ ία 

Ζωής  & Πρόνο ιας» .

Ό μως  οι απόπε ιρ ε ς  των ελλην ικών ασφαλ ιστ ικών  ετα ιρ ιών  ήταν 

αποτυχημένες ,  ιδ ια ίτερα στον τομέα των ασφαλ ίσεων ζωής και αυτό 

οφ ε ίλονταν  στην  έλλε ιψη επ ιστημον ικής  μεθοδολογ ία ς  και στη 

προχε ιρότητα  αντ ιμετωπ ίσεως  των σχετ ικών θεμάτων. Ενώ οι 

γ εν ικέ ς  ασφ αλ ίσ ε ι ς  ασκούντα ι σε ικανοπο ιητ ικό  επ ίπεδο από τις 

ελλην ικ έ ς  και τ ις  ξένες  ασφαλ ιστ ικές  επ ιχε ιρήσε ις ,  έτσι ώστε να 

ε ξελ ίσσετα ι  ο θεσμός.

Τ ις  παραμονές  του Β '  Παγκόσμιου Πολέμου, λ ε ιτουργούν  στη 

χώρα μας γύρω  στ ις  100 ασφαλ ιστ ικ ές  επ ιχ ε ιρήσε ις  ,23 από τ ις  

οπο ίε ς  ασκούν  τον  κλάδο ή και τον κλάδο ζωής. Στο στάδ ιο  αυτό ο 

θεσμός  έχε ι ξ επεράσε ι  τ ις  κυρ ιότερες  δυσκολ ίε ς  του κι έχει μπει σε 

ρυθμό α νάπτυ ξη ς  και προόδου.
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Έτος  ορόσημο  είναι το 1990 που σύμφωνα με οδηγ ία  της 

Ευρω πα ϊκής  Έ νω σης  δ ιαχωρ ίζοντα ι  οι ασφαλ ιστ ικ ές  ετα ιρ ίες  σε 

δ ιαφορετ ικά  νομ ικά  πρόσωπα, σε ετα ιρ ίες  ζωής και σε ετα ιρ ίες  

γ εν ικών  ασφαλ ίσεων ,  δημ ιουργώντας  αλματώδη ανάπτυξη της 

ασφ αλ ισ τ ικ ή ς  β ιομηχαν ία ς  στη χώρα μας.
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Όταν μπορέσεις να μετρήσεις κάτι για το οποίο μιλάς και 

να το εκφράσεις με αριθμούς, τότε ξέρεις κάτι γι ’ αυτό.

Λόρδος Κέλβιν

Φυσικός
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II HL Α λΦ Λ Λ ΙίΤ Ρ Ο Μ

1 Α σ φαλίσεις  ¿ quiojv

Ασφ άλιστρά Ετήσια
α π ό  Πριστασφαλίσεις Αύξηση ' ΗΟΟ

1993 510,6 ι «ίο
1994 576.3 1 2 .8 7 %
1995 660.3 14.58% 1 400
1996 779.0 1 7 .9 0 %
1997 845.4 β. 5 3 % 1 200
1998 943.7 1 1 .6 2 %
1999 1 069,6 1 3 .34% 1.000
2000 1 251 7 17 0 3 %
2001 1 354.5 8 .2 1 % *υυ
2002 1 584 8 1 7 ,01%
2003 1 799 4 13 .54% 'WO

(ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ) 400

ΑσψαΛιοεις Ζημκσν ;oc εκατομμύρια cwpw)

Ασφ άλιστρα  Ετήσια
arrö  ΙΊρωτασφΟλΙοεις Αύξηση

1993 473.9
1994 557,8  17 7 0 %
1995 639 .9  14 7 1 %
1996 727 8 13 7 4 %
1997 839  6  1 5 ,36%
1998 989.8  1 7 .09%
1999 1 339.4 3 5 ,3 2%
2000 1 320.8 -1 .3 9 %
2001 1 291.5 -2 .2 2 %
2002 1 310.4 1 .4 7 %
2003 I 435.3  9 .5 3 %

(ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΟ)

Ασφαλίσεις Ζω ής (ο ι ιιατομμύρκι ιορω)

Ασφάλιστρα  
αϊτό Προατασψαλίσεις

1993 984.5
1994 1 134 1
1995 1 300.2
1996 1 506,8
1997 1 685.0
1998 1.933.5
1999 2 4 0 9 .0
2000 2  572,5
2001 2.646.0
2002 2 895.3
2003 3.234.7

Ετήσια
Αύξηση

15 .20%  
14.65%  
15. Β 9%  
11 8 3 %  
14 .75%  
2 4 .5 9 %  
6 .7 9 %  
2 .8 5 %  
9 .4 2 %  
11. 7 2 %

Σ ύ ν ο λ ο  Α σ φ α λ ί σ ε ω ν  (σ τ  εκα τομ μ ύρ ια  ευ ρ ώ )

(ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ)
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«V ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ CHKOWOWA 

1 Ποσοσ ιή Αοφολίοτρων gTTt Λ Ε,Π,

Παραγωγή Αχαβάριοτο
Ασφαλίστρων Εγχώριο Προ»ν %

. 2,2%
1333 984.5 62.027,0 1.59%
1334 1.134,1 70.384.8 161% 2.1%

1935 1 300.2 78 895,1 1,65% 2.0%
1936 1 506 8 87 850,6 1,72%
1337 1,685,0 97.234.5 1,73% ',9%
1339 1.9335 105 773,3 163%
1393 2.409,0 112.836,9 2 13% 1,8%
2000 2.572,6 121.412,7 2,12%
2001 2.646,0 131 024,0 2,02% 1,7%

2002 2.895,3 141 334.0 2.05% ¡5%
2003 3.234,7 152.572,0 2,12%

(ΤΑ ΠΟΣΑ ΗΙΝΑΙ Σε gKATOMMYPIA 8ΥΡΟ) 
(Α.Ε.Π. ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΜΕΣ)

Π οσοστό  Α σφ αλ ίσ τρω ν  rr r i του Α.Ε.Π.

ΙβΜ IW  IW  19% 1997 199* 1999 »QG Κ»1 2002 »03

2 nagggr» JaaifiaBtow jgtf.
Σύνολο Α καθάρ ιστο

Ε π ενδ ύ σ εω ν Ε γ χ ώ ρ ιο  Π ρο ϊόν %

1393 1.306,3 62.027,0 2,11%
1934 1 632,4 70 384,8 2,32%
1935 1,984,9 78.895,1 2,52%
1996 2.431,4 87.850,6 2,77%
1997 2 955,1 97 234,5 3,04%
1938 3.616,3 105.773,3 3,42%
1999 5.130,6 112 836.9 4,55%
2000 5.627,0 121.412,7 4,63%
2001 5.695,5 131 024,0 4 35%
2002 5.820,1 141.334.0 4,12%
2003 8.928,3 152 572.0 4 54%

(ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ)
(ΑΕ.Π. ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ)

κά κα'(1 ΚεφαΑIjv Ασφάλιστρα io t αιοώ)

Σύνολο Κατά Κεσαλήν
Α σ φ αλ ίσ τρ ω ν Π ληθυσμός Acudtoprpg

1993 984,5 10.379 453 120,60
1994 1 134.1 10426.289 129,06
1995 1.300,2 10.442 900 141,64
1996 1.506,8 10.465.058 162,81
1997 1,685,0 10498.800 177.40
1988 1 933,5 10.511 000 189,08
1999 2.409,0 10.521700 239,48
2000 2.572,6 10 570 000 243,38
2001 2.848,0 10.964.080 240,97
2002 2.895,3 11 003 200 263,13

2003* 3.234,7 11 006 377 293,89

Π οσοστό  Επενδύσ εω ν  εττί του Α.Ε.Γ1.

Κατά κεφ αλήν Ασφ άλ ισ τρα  (<η ευρώ)

(ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ) 
(ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ) 
* Προσωρινή εκτίμηση του μόνιμου πληθυσμού 

την 1/1/2003

ΙΟ
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V  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

1 l& q  K ttfúAmg

Ίδια Ετήσια
Κεφάλαια Αύξηση 1 ÖQ0

1 500
1993 378.S 1400
1994 412,3 3,95% 1-300
1995 443 6 8,79% 1 200
1996 536,1 19.29% 1 100
1997 618,2 15.52% 1 000
1998 651.7 5.43% 900
1999 1 203.5 84.56% 800
2000 1.447.6 20.28% 700
2001 1.281.3 11,49% 6C0
2002 1 153,0 -10,01% 500
2003 1538 ,4 33.42% 400

300
ITA Π Ο ΣΑ  ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟ Μ Μ ΥΡΙΑ  ΕΥΡΟ )

IOta Κεφάλαια Ιο ι ικαιΟΜίάρη ευρώ)

1903 1004 1009 1009 1007 1908 1000 2000 2001 2002 2GC3

2  Ε ιτενδύοΈΐε

Σύνολο Ετήσιο 7000
Επενδύσεω ν Αύξηση 6.500

1993 1 306,3 6 000

1994 1 332,4 24.96% 5 500
1995 1 984,9 21,60% 6.000
1996 2 43 1 ,4 22,49% 4 300
1997 2.955,1 21,54% 4.U00
1992 3.616,3 22.37%
1999 5.130,8 41,88% 3.S00

2000 5.627,0 9,68% 3.000

2001 5.695,5 1,22% 7 500
2002 5.820,1 2,19% 2.0QQ
2003 6  928,3 19.04% 1.300

σ Α  ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΟ!

3

Σύνολο Ετήσια
Ενεργητικού Αύξηση

1993 2.035,5
1994 2.501,5 22,69%
1995 2 938,4 17,47%
1996 3.513,9 19,56%
1997 4.186,9 19,15%
1998 5 00 6 ,4 19,62%
1999 7 238,4 44,53%
2000 7 839,4 830%
2001 7 93 9 ,0 1,27%
2002 8 3 7 7 0 5,52%
2003 9  577 1 14,33%

(ΤΑ Π Ο ΙΑ  ΕΙΝΑΙ Ι Ε  ΕΚ Α ΤΟ Μ Μ Υ Ρ ΙΑ  ΕΥΡΟ»

Σύνολο Ενεργητικού (σε εκατομμύρια ευρώ)

11
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4. Κέρδη / Znutec Xonaewc (προ οογ λ μ )

Κέρδη / Ζημίες 

Χρήσεως

Ετήσια
Αύξηση

1993 26 2

1994 27 4 4.4%

1995 22.4 ■18.2%

1996 24 8 10.5%

1997 35 3 42.6%

1998 84.6 8 2 J %

1999 347.4 438.2%

2000 167.3 -51.8%

2001 5,7 96.5%

2002 -202,0 -3637.!%
2003 104,5 ■151.7%

Α  ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΟ)

Κέρδη / Ζημίες Χρήσεως {προ φόρων) (σε εκατομμύριο ευρώ)

400 :

12
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2. Η Α ΡΧ ΙΚ Η  ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ Α ΣΦ Α ΛΙΣΤΙΚΗ Σ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ALLIANZ

Το καλοκα ίρ ι  του 1889 ο δ ιευθυντής  του MUNICH RE , Carl 

Th ieme,  και ο τραπεζ ίτη ς  της  W i lhe lm Fi nek αποφάσ ισαν  να 

δημ ιουργήσουν  μια βασική ασφαλ ιστ ική  ετα ιρ ία  και την ονόμασαν 

A l l ianz .

Οι ιδρυτές  τη ς  ετα ιρ ίας  δ ιαπ ίστωσαν την αύξηση του κ ινδύνου στο 

β ιομηχαν ικό  χώρο και προέβλεψαν τ ις  ευκα ιρ ίε ς  που τους 

δ ινόντουσαν  από τη γρήγορη ανάπτυξη των υπηρεσ ιών  στην αγορά. 

Η ετα ιρ ία  δημ ιουργήθηκε  στο Μόναχο , όπου και ζούσαν οι ιδρυτές 

της  , αλλά ε ίχε ως βάση την πρωτεύουσα της  Γερμαν ίας  το 

Βερολ ίνο.  Ενώ αρχ ικά προσέφεραν ασφάλε ια  ατυχημάτων  και στ ις  

μ εταφορές  σύντομα όμως προχώρησαν και στ ις  ασφάλε ιε ς  πυράς.

Ο Paul Von De Nahmer , ο οπο ίος  έγ ινε ο δεύτερος  επ ικ εφαλής  της  

ετα ιρ ία ς  το 1904 , εν ίσχυσε τ ις  παγκόσμ ιες  δραστηρ ιότητες  της 

A l l ianz .  Το 1913 το 20% των ασφαλ ίστρω ν  της  ετα ιρ ίας  

προερχόταν  από την παραγωγή εκτός  της  Γερμαν ίας ,  οι 

π ερ ισσότερες  των οπο ίων ήταν από υποχρεωτ ικές  ασφαλ ίσε ις .  Παρ' 

όλα αυτά, με την  ήττα της Γερμαν ίας  στον παγκόσμ ιο  πόλεμο, η 

A l l ianz  π ερ ιορ ίστηκε  πολύ στ ις  δ ιεθνε ίς  επ ιχε ιρήσε ις .  Το 1920 ο 

Kurt  Schm it t  , ο γ εν ικός  δ ιευθυντής  της  A l l ianz  από το 1921-1933, 

εγκα ιν ιά ζε ι  ένα κύμα Γερμαν ικής  συγχώ νευσης  : Bayer ische

Ve rs iche rungsbank ,  S ty t tga r te r  Vere in ,  F rank fu r te r  A l lgeme ine  

Ve rs ich e rungs  -  AG και άλλοι που έγ ιναν μέλη της  A l l ianz.  Το 1932, 

η A l l ianz  ιδρύε ι  το δ ικό της κέντρο όπου δοκ ιμάζοντα ι  τα υλ ικά, το 

σημερ ινό  A l l ianz  Cente r  For Techno logy.  To κέντρο αυτό 

αφοσ ιώ θηκε  εξ ολοκλήρου στην έρευνα ζημ ιών,  δηλαδή να βρουν 

τ ις  α ιτ ίε ς  που προκαλούσαν  τ ις  ζημ ιές  και να επωφεληθούν  από 

αυτό  οι ε νδ ιαφ ερόμενες  ετα ιρ ίες  αυξάνοντας  το κέρδος.  Η περ ίοδος  

που μεσολαβε ί  από το 1933 ως το 1939, λόγω των πολ ιτ ικών

13
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καταστάσεων  που επ ικρατούσαν  τότε στη Γερμαν ία ,  αναγκάζε ι  την 

A l l ianz  να περάσε ι  σε στάδ ιο κρίσης. Αργότερα ,  λόγω της  έναρξης 

του Β '  Παγκόσμ ιου  Πολέμου όλες οι ασφαλ ιστ ικ έ ς  επ ιχε ιρήσε ις  

,έτσι και η A l l ianz ,  αναστέλλουν  και π ερ ιορ ίζουν  κατά πολύ τ ις  

δραστηρ ιό τη τέ ς  τους.

14
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Β' ΚΕ Φ Α Λ Α ΙΟ  : Η ALLIANZ ΠΑΓΚΟΣΜ ΙΟΣ

1. ΓΕΝ ΙΚΕΣ Π ΛΗ ΡΟ Φ Ο ΡΙΕΣ

Στα τέλη του 19ου αιώνα η A l l ianz  κάνει τη πρώτη της  παρουσία σε 

παγκόσμ ιο  επ ίπεδο  ανο ίγοντας  ένα υποκατάστημα  της  στο Λονδ ίνο. 

Μετά το τ έλο ς  του Β '  Παγκόσμιου Πολέμου πολλές  ήταν εκε ίνες  οι 

ξένες  επ ιχ ε ιρήσε ις  που άρχ ισαν και πάλι να δραστηρ ιοπο ιούντα ι .  

Έτσι στα τέλη του 1950 άλλο ένα γραφε ίο  της ασφαλ ιστ ικής  

ετα ιρ ία ς  ανο ίγ ετα ι  στο Παρίσι  ενώ στην Ιταλία το 1960 

δημ ιουργε ίτα ι  ένα γραφε ίο  με δική της  όμως δ ιεύθυνση. Περίπου 

δέκα χρόν ια  αργότερα ,  αρχίζε ι η επέκταση της  σε μεγάλο βαθμό : 

το 1970 η A l l ian z  εγκαθ ιστά τ ις  επ ιχ ε ιρήσε ις  της  στη Μεγάλη

Βρεταν ία  , στην  Ισπαν ία και στ ις  Ηνωμένες  Πολ ιτε ίε ς  της  Αμερ ικής .  

Με την  ανάληψη της  Corn h i 11 Insurance PLC στο Λονδ ίνο  και με την 

αγορά της  R iun ione  Adr ia t ica  di S icurta (RAS) στο Μ ιλάνο στη 

δεκαετ ία  του 1980, η A l l ianz  καταφέρνε ι  να εν ισχύσε ι  την 

παρουσ ία  τη ς  στη Δυτική και Νότια Ευρώπη. Αργότερα ,  με την 

πτώση του το ίχ ου ς  του Βερολίνου και την  αλλαγή του καθεστώτος  

στην  Ανατολ ική  Ευρώπη, με το πέρασμα των πρώην ανατολ ικών  

κρατών σε φ ιλ ελ εύθερες  ο ικονομ ίες ,  ν έες  αγορές  ανο ίχθηκαν  για 

του ς  πολυεθν ικού ς  ομίλους.  Έτσι η A l l ianz  εκμεταλλευόμενη  των 

συνθηκών  αυτών  εγκαθ ίστατα ι  με την παρουσ ία  της  στη Ουγγαρ ία  

και ξεκ ινάε ι  η επέκταση της σε οχτώ χώρες  της  Ανατολ ικής
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Ευρώπης.  Η A l l ianz  ακόμη απέκτησε την F ireman 's  Fund που ήταν 

ασφαλ ιστ ική  ετα ιρ ία στις Ηνωμένες  Πολ ιτε ίες  και έπε ιτα την 

ασφαλ ιστ ική  ετα ιρ ία  Assurances Genera les  de France (AGF) στη 

Γαλλία το 1997. Έτσι μέχρι τα τέλη του 1990 η A l l ianz  μέσα από 

πολλά εγχε ιρήματα  καταφέρνε ι  να επεκταθε ί  και να εδρα ιωθε ί  στην 

Ασία ,  στη Κίνα και στη Νότια Κορέα. Οι δραστηρ ιότητε ς  της  όμως 

επεκτε ίνοντα ι  και στη δ ιαχε ίρ ιση των περ ιουσ ιακών  στο ιχε ίων  των 

επ ιχ ε ιρήσεω ν ,  όπως για παράδειγμα τ ις  ετα ιρ ίες  P imco Adv isors  L.P. 

της  Καλ ιφ όρν ια ς  και N icho las- App legate  που ασχολούντα ι  με τη 

δ ιαχε ίρ ιση  των  περ ιουσ ιακών στο ιχε ίων. Σήμερα η A l l ianz  κατέχει  

την  ηγετ ική  θέση παγκοσμ ίως  σε χορηγήσε ις  ο ικονομ ικών  

υπηρεσ ιών ,  εξυπηρετώντας  60 εκατομμύρ ια  πελάτες  σε 

π ερ ισσότερες  από 70 χώρες. Ακολουθώντας  τη αρχή πως «όλες  οι 

επ ιχ ε ιρήσε ις  ε ίνα ι τοπ ικές» ,  λ ε ιτουργώντας  έτσι υπεύθυνα με βάση 

την  ιδ ια ιτ ερότητα  της  κάθε επ ιχε ίρησης.

Και κάθε ένας  από τους  ασφαλ ιστές  όπου κι αν βρ ίσκετα ι  στο 

κόσμο θα μπορε ί  να εξασφαλ ίσε ι  στους  πελάτες  του τα ίδια υψηλά 

πρότυπα των  υπηρεσ ιών  της ασφαλ ιστ ικής  ετα ιρ ία ς  A l l ianz.

2. Η Π ΕΡ ΙΒ Α Ν Τ Ο Λ Λ Ο ΓΙΚ Η  ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Π Ρ Ο ΣΦ Ο Ρ Α  ΤΗΣ  

A LLIAN Z

Η δέσμευση  της  A l l ianz στην κο ινων ία χαρακτηρ ίζ ε τα ι  από την 

ταυτότητα  και τ ις  επαγγελματ ικές  της δραστηρ ιότητες .  Έχοντας  ως 

καθοδηγητή  τ ις  θεμελ ιώδε ις  μας αξ ίες  -  αξ ιοπ ιστ ία ,  πρωτοβουλ ία ,  

αλληλεγγύη  και δ ιατηρησ ιμότητα  -  επ ιδ ιώκε ι  να αναμε ιχθε ί  στους 

τομε ίς  που το επ ιτρέπουν  οι αρμοδ ιότητες  και οι επαφές  της. 

Προσδ ιορ ίζε ι  θέματα και συνεργάτες  με τους  οπο ίους  μπορεί να
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αναπτύξε ι  υποδε ιγματ ικ ές  πρωτοβουλ ίες .  Ωστόσο,  το κυρ ιότερο 

στο ιχε ίο  ε ίναι η πρόσβαση της σε ένα μεγάλο αρ ιθμό πελατών, 

μετόχων και υπαλλήλων οι οποίο ι έχουν  εναποθέσε ι  την 

εμπ ιστοσύνη  του ς  στην Al l ianz. Αυτό, της  δίνει  την ευκα ιρ ία  να 

ευα ισθητοπο ιήσε ι  όσο το δυνατόν περ ισσότερους  από αυτούς  σε 

κο ινων ικά  ζητήματα -  ακόμα και ενδεχομένως  να τους  εμπνεύσε ι  να 

αναλάβουν  και δ ικές  τους  πρωτοβουλ ίες .

Π ερ ιβά λλον

Η μακροπρόθεσμη  και δ ιατηρητέα προστασ ία  του περ ιβάλλοντος  , 

η ανάπτυξη  και η ο ικονομ ική  χρησ ιμότητα  του αποτελε ί  εδώ και 

αρκετό  κα ιρό κομμάτι  των καθημερ ινών  δραστηρ ιοτήτω ν  της 

A l l ianz ,  μέσω του Κέντρου Έρευνας  και Τ εχνολογ ία ς  της  A l l ianz 

(A l l ianz  Cen te r  for  Techno logy) .  To 1990 ιδρύθηκε  το 

Π ερ ιβαντολλογ ικό  Ίδρυμα της  A l l ianz  (A l l ianz  Env ironmenta l  

Founda t ion )  το οπο ίο  έχει δεσμευτε ί  για ένα περ ιβάλλον  που θα

εξασφαλ ί ζε ι  την  πο ιότητα ζωής στο μέλλον  και θα συμβάλλε ι  στη 

βελτ ίωση της  ζωής  του σύγχρονου ανθρώπου μέσω αυτού το

ινστ ιτούτου .  Το χαρακτηρ ιστ ικό  παράδε ιγμα για την ο ικολογ ική  

δέσμευση τη ς  A l l ianz  είναι ο λ εγόμενος  «Μπλε αετός»  που δεν είναι 

τ ίποτα  άλλο από την συνένωση των δυνάμεων  του Ιδρύματος  με 

του ς  α ν τ ιπροσώ που ς  της. Σε συνεργασ ία  με σχολε ία  και 

οργαν ισμούς  στην  Γερμανία  έχουν ολοκληρωθε ί  μέχρι τώρα 1800 

περ ιβαντολλογ ικό  σχέδ ια . Τέλος,  ο «Μπλε αετός»  αναγνωρ ίζετα ι  

σαν ένας  οργαν ισμό ς  που μπορεί  να γεφυρώνε ι  το χάσμα μεταξύ 

δ ιαφόρων  πολ ιτ ισμών  και αγορών και ε ίναι π ερήφανος  για τον
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σεβασμό  που έχει κερδίσει παγκόσμια ως ένας μακροπρόθεσμα 

σταθ ερό ς  σύμβουλος .

Υνεία

Η A l l ian z  κάνει ασφαλ ίσε ις  υγε ίας σε περ ισσότερες  από τρ ιάντα 

χώ ρες  και ενεργά  υποστηρ ίζε ι  και προωθε ί συστήματα  υγε ίας  πιο 

επαρκή  και καλύτερης  πο ιότητας.  Προσανατολ ίζετα ι  κυρ ίως  στην 

συνα ίσθηση  του πως το περ ιβάλλον, οι δ ιατροφ ικές  συνήθε ιε ς  και η 

υγεία αλληλεπ ιδρούν  μεταξύ τους  όχι μόνο στην Γερμαν ία  αλλά και 

παγκοσμ ίως .  Τα πρώτα σχέδ ια αυτού του ε ίδους  αναπτύχθηκαν  και 

υποστηρ ίχθηκαν  το 2003 από το Κέντρο Υγε ίας  της  A l l ianz .  Πέρα 

από αυτό, το Umana Mente foundat ion  στην Ιταλία και το A l l ianz  

Care Founda t ion  στην Ινδονησ ία  ε ίναι επ ίσης  αφ ιερωμένα  στην 

πρόοδο στον  τομέα  της υγείας.

Κοινωνία  και ο ικονουία

Η A l l ianz  εκπληρώνε ι  την κο ινων ική της ευθύνη μέσω της  

συν ε ισφ ορά ς  κάπο ιων  ε ισοδημάτων από την επαγγελματ ική  

δραστηρ ιότητα  της  στον ανασχεδ ιασμό  των κο ινων ικών  

συστημάτω ν  ασφαλε ίας .  Επ ιπροσθέτως,  απασχολε ίτα ι  με τα 

αποτελέσματα  τη ς  παγκοσμ ιοπο ίησης  και, στο βαθμό που είναι 

δυνατό ,  με την  απελευθέρωση του δ ιεθνούς  εμπορ ίου.  Καθώς είναι
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μια επ ιχ ε ίρηση  με παγκόσμ ιες  δραστηρ ιότητες ,  η αρμονία μεταξύ 

των εθνών, των εθν ικοτήτων και των θρησκε ιών  είναι ζωτ ικής  

σημασ ία ς  γ ι '  αυτήν.  Ακόμα, είναι εξα ιρετ ικά  σημαντ ικό  η ανάπτυξη 

της  Ευρω πα ϊκής  Ένωσης  προς την σωστή κατεύθυνση.  Τέλος,  το 

A l l ianz  D irec t  Help Foundat ion ε ιδ ικεύετα ι  στον τομέα της  

«κο ινων ία ς  και ο ικονομ ίας»  το οποίο και στέλνε ι  οργανωμένη

βοήθε ια  σε καταστροφές  με πιο πρόσφατο παράδε ιγμα  το τσουνόμ ι.

Κοινω νική  δέσι ιευσπ

Μέσω της  κο ινων ικής  δέσμευσης  η A l l ianz  σκοπεύε ι  να προωθήσε ι  

την ανάληψη πρωτοβουλ ιών  με το να βοηθάε ι  τους  ανθρώπους  να 

βοηθήσουν  τον  εαυτό τους. Ενδ ιαφέρετα ι για σχέδ ια στα οποία 

μ ικρο ί και μεγάλο ι  αλληλοβοηθούντα ι  και έτσι μαθα ίνουν  ο ένας 

από τον  άλλο. Πέρα από την προώθηση δ ικα ιοσύνης  μεταξύ 

γενεών,  προσπαθε ί  να συνδράμε ι  στην δημ ιουργ ία  ίσων ευκα ιρ ιών  

για πα ιδ ιά ,  νεαρά άτομα και γυνα ίκες  παντού στον κόσμο και αυτός 

είναι  ο λόγος  που πρωταρχ ικό υποστηρ ίζε ι  κα ινοτομ ικά  

εκπα ιδευτ ικά  σχέδ ια.  Έτσι,  έχει αναλάβε ι  την επ ιχορήγηση  δύο

σχολε ίων  για άπορα παιδ ιά καθώς επ ίσης  και ένα πρόγραμμα για 

τυφλά άτομα στην  Πολωνία. Τμήμα της  κο ινων ικής  δέσμευσης

αποτελε ί  και το Ίδρυμα της A l l ianz στην Βόρε ια  Αμερ ική ,  όπου 

αποστολή  του ε ίναι να ενδυναμώσε ι  τους  ν εαρούς  για να 

δημ ιουργήσουν  ένα ασφαλές  μέλλον, αυτό το επ ιτυγχάνουν  

βοηθώ ντας  του ς  να αναπτύξουν  τις ικανότητες  που απα ιτούντα ι  

ώστε να ε ίνα ι επ ιτυχημένα ,  αυτόνομα και κο ινων ικά 

συνε ιδητοπο ιημένα  μέλη της κοινωνίας.  Επ ίσης,  το ίδρυμα παρέχει
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υποστήρ ιξη  και σε σεξουαλ ικά κακοπο ιημένα  νεαρά άτομα. Το 

Umana Mente  foundat ion  επ ιδ ιώκε ι να γεφυρώσε ι  το χάσμα μεταξύ 

των κ ερδοσκοπ ικώ ν  και μη κερδοσκοπ ικών  οργαν ισμών.

Κλε ίνοντας ,  πρέπε ι να σημε ιώσουμε ότι ο όμ ιλος  ετα ιρ ιών  A l l ianz 

είναι  πλήρως  αφοσ ιωμένος  στην κο ινων ική  του υπόσχεση.  Με 

σκοπό να υλοπο ιήσουν  αυτή την υπόσχεση,  ένας  αρ ιθμός  ετα ιρ ιών 

που ανήκουν  στην  A l l ianz,  έχουν ιδρύσει οργαν ισμούς  σε πολλές 

χώρες  ανά τον  κόσμο. Η ποικ ιλ ία αυτών καθρεφτ ίζε ι  την παγκόσμια 

δραστηρ ιότητα  και δέσμευση της. To Umana Mente foundat ion  

στην Ιταλ ία ,  για παράδε ιγμα,  επ ικεντρώνετα ι  στην επ ιμέλε ια  της  

υγε ίας,  το Ίδρυμα  στην Βόρεια Αμερική ασχολε ίτα ι  με κο ινωνικά 

ζητήματα ,  το πολ ιτ ιστ ικό  Ίδρυμα της  A l l ianz  καλύπτε ι  ολόκληρη 

την Ευρωπα ϊκή  ήπε ιρο με κέντρο των δραστηρ ιοτήτων  του την 

Γ ερμαν ία .

Τα Ιδρύματα  του ομίλου ετα ιρ ιών A l l ianz  ασχολούντα ι  με μια 

μεγάλη πο ικ ιλ ία  θεμάτων σε πολλά μέρη του κόσμου. Το 

περ ιβάλλον ,  η κουλτούρα και τα κο ινων ικά θέματα ε ίναι οι κύριοι 

τομε ίς  δραστηρ ιότητας .  Ακόμα και τα ιδρύματα των θυγατρ ικών  της 

ετα ιρ ιών  έχουν  τα δικά τους  εστ ιακά σημεία στα οποία 

δραστηρ ιοπο ιούντα ι .

Τεγνολον ία

Η ALL IANZ  επ ιπλέον ,  παρέχει συμβουλές  για τ ις  περ ιπτώσε ις  των 

ατυχημάτω ν  που συμβα ίνουν  κατά τη δ ιάρκε ια  ενός  έργου και με 

αυτόν  τον  τρόπο  βοηθά στην αποφυγή τους.  Για να ικανοπο ιήσε ι  

την  αποστολή  της  αντλεί εμπε ιρ ία  και γνώση από όλα τα διεθνή
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έργα που έχε ι ασφαλ ίσε ι ,  με πολύτ ιμο σύμμαχο  της  το Τεχνολογ ικό  

Κέντρο της  A l l ianz  στο Μόναχο. Αυτό το κέντρο ασχολε ϊτα ι  με 

έρ ευνες  για την  ασφάλε ια  στο επ ίπεδο των β ιομηχαν ικών  έργων και 

έχε ι πολλές  φορές  προβεΙ σε ανακαλύψε ις  όπως τα ηλεκτρον ικά  

im m ob i l i ze rs  για τα οχήματα και έχει συνε ισφέρε ι  σημαντ ικά  στη 

βελτ ίωση των  μέτρων ασφάλε ιας  όπως είναι  οι αερόσακο ι  στα 

αυτοκ ίνητα .

Η τεχνολογ ία  του μέλλοντος.  Οι κα ινοτομ ίες  στην πρώτη γραμμή 

της  τ ε χνολογ ία ς  θα αλλάξουν τη νέα χ ιλ ιετ ία .  Τηλεπ ικο ινων ίες ,  νέες  

ανακαλύψε ις ,  πολύπλοκες  τ εχνολογ ικ ές  εφαρμογές ,  νέες  μέθοδοι 

παραγωγής  και νέες  προσεγγ ίσε ις  στην τεχνολογ ία  που κάνει  την 

καθημερ ινή  ζωή ευκολότερη και ασφαλέστερη .  Όλα αυτά 

χρε ιά ζοντα ι  ασφαλ ιστ ικ έ ς  καλύψε ις  που να μπορούν να 

ανταποκρ ιθούν  στα νέα δεδομένα.

Γι'  αυτόν  το λόγο,  το όνομα της A l l ianz  ε ίναι σήμερα συνώνυμο με 

την  ε ξε ιδ ίκευση  σε τομε ίς  υψηλής τεχνολογ ίας .  Για παράδε ιγμα,  

ασφαλ ίζε ι  δορυφ όρους  από την κατασκευή τους  μέχρι την 

τοποθέτησή  του ς  σε τροχιά γύρω από τη γη.

Οι μ ετακ ινήσ ε ις  αποτελούν  την κ ινητήρ ια  δύναμη της  νέας 

χ ιλ ιετ ίας .  Α εροδρόμ ια ,  δ ιαστημ ικά  προγράμματα ,  ναυτ ιλ ιακέ ς

Ετα ιρ ίε ς  και σ ιδηρόδρομο ι ,  καθώς και ε κατοντάδες  εκατομμυρ ίων  

ιδ ιοκτήτες  αυτοκ ινήτων ,  ενδ ιαφέροντα ι  για νέες  ιδέες  που θα

βελτ ιώσουν  την  ασφάλε ια  των μετακ ινήσεων.  Α κρ ιβώ ς  όπως αυτές  

που έχει προσφέρε ι  η A l l ianz εδώ και δεκαετ ίε ς  και που την έχουν 

ανάγε ι  σε « ε ιδ ικό»  στον τομέα της  ασφάλε ιας .

Μία ετα ιρ ία  του Ομίλου της  έχει να αναφέρε ι  ένα σπουδα ίο  

παράδε ιγμα  αυτή ς  της  δέσμευσης: Η Ετα ιρ ία F i reman 's  Fund ήταν ο 

ασφ αλ ισ τής  στην  περ ίφημη πτήση πάνω από τον  Ατλαντ ικό  του 

Char les  L indbergh  το 1927. Το γεγονός  αυτό αποδε ικνύε ι  περ ίτρανα
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ότι όλα τα μέλη του Ομίλου A l l ianz  συνε ισφέρουν  στο να 

α ισθάνοντα ι  οι πελάτες  της  ασφάλε ια  σε όλα τα μήκη και τα πλάτη 

του πλανήτη.
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Γ '  Κ ΕΦ ΑΛΑΙΟ :  ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΣΦ Α Λ ΕΙΕΣ  ΣΤΗ ΧΩΡΑ  

ΜΑΣ

1. Η A L LIA N Z  ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το 1991 η A l l ianz  έρχετα ι  και στη χώρα μας ιδρύοντας  την A l l ianz 

Γεν ικών Α σφ αλ ίσ εω ν  (Α.Ε.Γ .Α.)  και την A l l ianz  Ασφαλ ίσ εω ν  Ζωής 

(Α .Ε .Α .Ζ .) .  Τον  επόμενο χρόνο ιδρύει την A l l ianz  Ελληνική 

Α .Ε .Δ .Α .Κ .  (Ανώνυμη  Εταιρε ία  Δ ια χε ίρ ιση ς  Αμο ιβα ίων  Κεφαλα ίων) 

προσπαθώ ντα ς  να δ ιευρύνε ι  τ ις  δραστηρ ιότητές  της  στη χώρα μας 

ώστε να καλύψε ι  τ ις  περ ισσότερες  ανάγκες  και τ ις  επ ιθυμ ίε ς  των 

υποψήφ ιων  πελατών  της. Το 1994 ξεκ ινά τη συνεργασ ία  της  με την 

Συνεργατ ική  Κεντρ ική  Τράπεζα Κύπρου , όπου μετά από λ ίγα χρόν ια 

ύστερα από την  αποτυχημένη  προσπάθε ια  δημ ιουργ ία ς  bank 

in su rance  και δημ ιουργούν  την A l l ianz Κύπρου. Ενώ δεν σταματά 

εκεί  η επέκταση  της  στο ασφαλ ιστ ικό  χώρο της  Ελλάδας,  μετά από 

τρ ία χρόν ια  (1997) εντάσσετα ι στον Όμ ιλο  A l l ianz  η HELVETIA 

Ελλάδος  και τον  αμέσως  επόμενο χρόνο ακολουθε ί  η εξαγορά της 

AGF. Το 1999 ιδρύετα ι  η A l l ianz  Χρηματοο ικονομ ικώ ν  Υπηρεσ ιών,  

στον Όμ ιλο  της  A l l ianz  περ ιλαμβάνοντα ι  και οι ετα ιρ ίε ς  A l l ianz 

D resdner  A sse t  Managemen t  A .E .Π .E.Y . (Ανώνυμη Ετα ιρε ία  Παροχής 

Επενδυτ ικών  Υπηρεσ ιών) .  Από το Σεπτέμβρ ιο  του 2000 ο Όμ ιλος  

των  ετα ιρ ιών  A l l ianz  στην Ελλάδα, δημ ιούργησε  το Κέντρο 

Επ ικο ινων ία ς ,  ε γ κα ιν ιά ζοντας  μία νέα εποχή στην παροχή γρήγορης  

και πο ιο τ ικής  ε ξυπηρέτησης  του πελάτη και του συνεργάτη.  Το
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παραπάνω  αποτελε ί  μία από τ ις  μ εγαλύτερες  αναπτυ ξ ια κ έ ς  και 

παραγω γ ικ έ ς  επενδύσε ις  του Ομίλου A l l i an z .Το Κέντρο Επ ικο ινων ίας  

της  A l l ian z  έχε ι στελεχωθε ί με άρ ιστους  επαγγελματ ίε ς  που 

απαντούν  στα ερωτήματα των πελατών, ε ξυπηρετούν  τα α ιτήματά 

τους  και δ ι ευκολύνουν  την επ ικο ινων ία  με τους  κλάδους. Επ ίσης,  σε

συνεργασ ία  με την EFG Eurobank Εργασ ίας  δ ιαθέτε ι  αρκετές  

τραπ ε ζ ικ έ ς  υπηρεσ ίες  στο κοινό της, όπως π ιστωτ ική  κάρτα, 

επαγγελματ ικά ,  προσωπικά και στεγαστ ικά  δάνε ια.  Οι ετα ιρ ίες  

Δ ια χ ε ίρ ισ η ς  Κεφαλα ίων  του Ομίλου, δ ιαχε ιρ ίζοντα ι  περ ισσότερα  από 

509 εκατ. Ευρώ και παρέχουν στο επενδυτ ικό  κο ινό 10 Αμο ιβα ία  

Κεφάλα ια  δ ιαφορετ ικού  τύπου καθώς και την  πανευρωπα ϊκή  

πλατφόρμα Αμο ιβα ίων  Κεφαλα ίων A l l ianz  Global Inves to rs  Fund και 

το Αμο ιβα ίο  Κεφάλα ιο  dit- Euro Protekt Dynamik  III.

Fl A l l ian z  έχε ι καταφέρε ι  να είναι ένας  ισχυρός  Ό μ ιλο ς  στην 

Ελλην ική  ασφαλ ιστ ική  αγορά γιατ ί:

Αντλε ί  την  τεχνογνωσ ία  από τη μητρ ική ετα ιρ ία  σε όλα τα 

επ ίπεδα  τόσο των προ ϊόντων-υπηρεσ ιών  όσο και της 

ο ρ γανω τ ική ς  δομής και αξ ιοπο ιε ί  την εμπε ιρ ία  που δ ιαθέτε ι  

μέσα από το πέρασμα ενός αιώνα.

❖  Το δ ίκτυο  πωλήσεών της  συγκροτε ίτα ι  από 22 

υποκαταστήματα  ,414 πρακτορε ία  και 1.500 έμπε ιρους  

ασφ αλ ισ τ ικ ού ς  και χρηματοο ικονομ ικούς  συμβούλου ς  που 

δ ιέποντα ι  από επαγγελματ ισμό,  συνέπε ια  και που

εκπα ιδ εύοντα ι  συχνά για να ενημερώνοντα ι  και να 

α κολουθούν  τ ις  ε ξελ ίξε ις  που συμβα ίνουν  τόσο στο 

εσω τερ ικό  περ ιβάλλον  της ετα ιρ ίας  όσο και στο εξωτερ ικό .
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Ο Ό μ ιλο ς  Ετα ιρ ιών A l l ianz  Ελλάδος  δίνε ι ιδ ια ίτερη σημασία  

στην  εκπα ίδευση  των ανθρώπων του. Γι '  αυτό η επ ιμόρφωση 

των  συνεργατών  του είναι  μια δ ιαρκής  δ ιαδ ικασ ία ,  που έχει 

σαν  στόχο  να δημ ιουργήσε ι  σωστά εκπα ιδ ευόμενους  και 

ε ξ ε ιδ ικ ευμ ένους  συνεργάτες ,  που θα παρέχουν  υψηλού 

επ ιπέδου  χρηματοο ικονομ ικές  και ασφαλ ιστ ικ έ ς  υπηρεσ ίες  

στο κοινό, προσδ ίδοντας  με αυτή την εξυπηρέτηση 

προστ ιθέμενη  αξία στα προ ϊόντα του που πωλούντα ι .

Στο σύγχρονο  και π ιστοπο ιημένο  από το Υπουργε ίο  

Ανάπτυξης ,  Εκπα ιδευτ ικό  Κέντρο του Ομίλου,  ο 

Χρηματοο ικονομ ικό ς  Σύμβουλος  έχει τη δυνατότητα  να 

αποκτήσε ι  λεπτομερε ίς  γνώσε ις  για όλο το φάσμα των 

Προ ϊόντων  που προσφέρε ι ,  να εμβαθύνε ι  στα Ο ικονομ ικά  και 

ε ξε ιδ ικ ευμένα  Χρηματοο ικονομ ικά  θέματα και να ε ιδ ικευτε ί  

σε Τ εχν ικ έ ς  Πωλήσεων, αποκτώντας  έτσι  ολοκληρωμένες  

γ νώ σε ις  που θα τον βοηθήσουν στην πο ιοτ ική πώληση του 

συνόλου  των προ ϊόντων του Ομίλου.

Επ ίσης ,  του παρέχετα ι  η απαρα ίτητη  εκπα ίδευση ,  για την 

υποχρεωτ ική  συμμετοχή του στ ις  ε ξε τάσε ις  του Υπουργε ίου  

Ανάπτυξης ,  έτσι ώστε να αποκτήσε ι  την άδε ια ε ξασκήσεως  

του επαγγέλματος .

Η επ ιμόρφωση  των συνεργατών  της  A l l ianz  όμως 

συνεχ ί ζ ετα ι  και τους  ακολουθε ί  σ' όλες  τ ις  βαθμ ίδες  της 

καρ ιέρα ς  τους,  παρέχοντας  πάντα τα απαρα ίτητα  εφόδ ια  για 

την ανάπτυξη  τους  σε τομε ίς  όπως  το managem en t  του 

παραγωγ ικού  συστήματος  σε θέματα όπως η στελέχωση και 

η ανάπτυξη  του ανθρώπινου δυναμ ικού ,  αλλά και συνεχ ίζε ι  

δ ίνο ντα ς  την ευκαιρ ία της  Επαγγελματ ικής  τους 

Π ισ τοπο ίηση ς  μέσα από εξε ιδ ικευμένα  εκπα ιδευτ ικά
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προγράμματα ,  σε συνεργασ ία  με αναγνωρ ισμένους  

εκπα ιδ ευτ ικού ς  φορε ίς  της  Ελλάδας και του εξωτερ ικού .

Εδώ αξ ίζε ι να σημε ιωθε ί  ότι το ΑΚΜ (A l l ianz  Know ledge 

Managemen t)  της  μητρ ικής  μας Ετα ιρ ίας  στη Γερμαν ία ,

ε ίνα ι το πρώτο αναγνωρ ισμένο  Corpora te  Un ive rs i ty  από τον 

EFMD (European Foundat ion for  Managemen t  Deve lopment) .

2. TO ΠΕΡ ΙΒΑ ΛΛ Ο Ν  ΤΗΣ ALLIANZ

Οι ζωντανο ί  οργαν ισμο ί γενν ιόντα ι ,  α ναπτύσσοντα ι  και

δραστηρ ιοπο ιούντα ι  μέσα σε ένα περ ιβάλλον,  προς το οπο ίο είναι 

αναγκασμένο ι  να προσαρμόζοντα ι .  Σε περ ίπτωση μη προσαρμογής,  

ε ίναι καταδ ικασμένο ι  σε εξαφάν ιση.  Έτσι και οι επ ιχε ιρήσε ις ,  

μολονότ ι  δεν έχουν  β ιολογ ική υπόσταση, ε ίναι οργαν ισμο ί ,  

κο ινων ικό -ο ικονομ ικού  και τ εχνολογ ικού χαρακτήρα .  «Γενν ιούντα ι» ,  

αναπτύσσοντα ι  και επ ιδ ιώκουν  την πραγματοπο ίηση  των σκοπών 

τους  μέσα στο ευρύτερο κο ινων ικό περ ιβάλλον  του οποίου 

αποτελούν  υποσύστημα.  Έτσι και η A l l ianz  προκε ιμένου  να δυνηθεί 

να επ ιβ ιώσε ι  και να υλοπο ιήσε ι  τους  στόχους  της  είναι 

αναγκασμένη  να προσαρμόζετα ι  προς τ ις  συνθήκες  του

π ερ ιβάλλοντο ς  της, αλλ ιώς  σε περ ίπτωση σύγκρουσης ,  θα 

μπορούσαν  να προκύψουν  σε βάρος της  δυσμενε ίς  συνέπε ιε ς  οι 

οπο ίε ς  και θα μπορούσαν  να την οδηγήσουν  σε αποτυχ ία  και τελ ικά 

σε εξαφάν ιση .

26



ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ALLIANZ

Α νάλυση  εΕωτεοικοί ι  πεοιΒάλλοντοε

Το ε ξω τερ ικό  περ ιβάλλον  της A l l ianz αλλά και κάθε επ ιχ ε ίρησης  

γ εν ικότερα  περ ιλαμβάνε ι  κάθε στο ιχε ίο  ευρ ισκόμενο  έξω από αυτή 

και την  επηρεάζε ι  είτε κατά άμεσο ε ίτε κατά έμμεσο τρόπο.  Πρέπει  

να σημε ιωθε ί  ότι τα μεγέθη και οι δυνάμε ις  που περ ιλαμβάνοντα ι  σε 

αυτό δεν ε ίνα ι  δυνατόν  να προσδ ιορ ιστούν  ε ιδ ικά και να σταθμ ιστε ί  

με βεβα ιότητα  και ακρ ίβε ια ο, κατά περ ίπτωση,  βαθμός

επ ίδρασης  του ς  στην επ ιχε ίρηση.  Στο εξωτερ ικό  περ ιβάλλον  της  

A l l ianz  εντάσσοντα ι:

❖  Το ο ικονομ ικό  περ ιβάλλον: περ ιλαμβάνε ι  τ ις  δομές  της

ο ικονομ ίας ,  του ς  ρυθμούς ανάπτυξης,  τον πληθωρ ισμό ,  το 

φορολογ ικό  σύστημα,  τα επ ιτόκ ια  και τα λοιπά. Για παράδε ιγμα ,  τα 

υψηλά επ ιτόκ ια  μπορούν να δημ ιουργήσουν  προβλήματα  

χρηματοδότησης  στην επ ιχε ίρηση και να αυξήσουν  ανάλογα το 

κόστος  λ ε ιτουργ ία ς  τους.  Πιο επ ίκα ιρα,  η αύξηση του Φ.Π.Α. 

αναμένετα ι  να περ ιορ ίσε ι  την συνολ ική ζήτηση των καταναλωτών,  

οι οπο ίο ι  θα προσανατολ ιστούν  στην ικανοπο ίηση των πιο βασ ικών 

του ς  αναγκών  και επ ιθυμ ιών,  με αντ ίκτυπο σε όλες  τ ις  ο ικονομ ικ ές  

μονάδες.  Είναι προφανές  πως οι ο ικονομ ικο ί  παράγοντες  ε ίνα ι από 

τα βασ ικότερα  στο ιχε ία  του περ ιβάλλοντος  αφού αποτελούν  τους  

παγκόσμ ιου ς  δε ίκ τες  ανάπτυξης  ή ύφεσης και η επ ίδραση του ς  έχει 

καθορ ιστ ική  σημασία για την ίδρυση, ανάπτυξη  και 

αποτελ εσματ ικό τητα  της A l l ianz

❖  Το νομ ικό  περ ιβάλλον: το σύστημα των κανόνων δ ικα ίου που 

δ ιέπε ι  την  κο ινων ική  συμβ ίωση και προσδ ιορ ίζε ι  τ ις  σχέσε ις  και τη 

συμπερ ιφορά  των  μελών της κο ινων ίας ,  προσδ ιορ ίζε ι  σε σημαντ ικό
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βαθμό τι επ ιτρέπετα ι ,  τι δεν επ ιτρέπετα ι  και τι επ ιβάλλετα ι  να κάνει 

η επ ιχε ίρηση .  Μάλιστα, σε κάπο ιες  περ ιπτώσε ις ,  το νομ ικό  

π ερ ιβάλλον  δ ιαδραματ ίζε ι  πιο σημαντ ικό  ρόλο για τ ις  υπηρεσ ίες  που 

παρέχε ι  η A l l ianz .  Παραδε ίγματος  χάρ ιν ,  στα αυτοκ ινητ ιστ ικά  και 

όχι μόνο ατυχήματα  με βάση αυτό, προσδ ιορ ίζετα ι  πο ιος  βαρύνετα ι  

με την ευθύνη  της  υπα ιτ ιότητας.  Βέβαια, δεν πρέπε ι να λησμονούμε  

το γ εγονό ς  ότι ανάλογα με την εκάστοτε  κυβέρνηση, μπορεί να 

μεταβάλλετα ι .

❖  Το κο ινων ικό  περιβάλλον: η επ ίδραση του στη λε ιτουργ ία  της  

A l l ianz  δεν ε ίνα ι καθόλου αμελητέα.  Οι κο ινων ικές  αξ ίες  

προσδ ιορ ί ζουν  σε σημαντ ικό  βαθμό την ευα ισθησ ία  του λαού και 

τον επηρεά ζουν  στην επ ιλογή των αγαθών,  των υπηρεσ ιών  αλλά και 

των προτύπων  συμπερ ιφοράς .  Βασικό χαρακτηρ ιστ ικό  του την 

σύγχρονη  εποχή η εγκληματ ικότητα  και οι τρομοκρατ ικ έ ς  ενέργε ιε ς  

με κορυφα ίο  παράδε ιγμα  το χτύπημα στους  Δ ίδυμους  Πύργους. 

Αυτό μεγεθύνε ι  την  ανασφάλε ια  του κόσμου ο οπο ίο ς  προσπαθε ί  να 

προστατευτε ί  όσο το δυνατόν  περ ισσότερο  και κατ ' επέκταση 

καταφεύγε ι  στ ις  ασφαλ ίσε ις .  Παράλληλα,  υπολογ ίζετα ι  ότι το 2050 

ο άνθρωπος  θα ζει κατά μέσο όρο 120 χρόν ια .  Αυτό συνεπάγετα ι  

ότι περ ίπου το 80% δεν θα εργάζετα ι  οπότε θα δοθε ί ιδ ια ίτερο 

βάρος  στ ις  συντά ξε ι ς  και την ασφάλ ιση των ηλ ικ ιωμένων.  Ωστόσο,  

οι κο ινων ικ ές  αξ ίε ς  και τα πιστεύω, επηρεάζουν  και την στάση των 

ίδ ιων των  εργα ζομένω ν  μέσα στην επ ιχε ίρηση.  Στην  Ιαπων ία  π.χ. οι 

εργα ζόμενο ι ,  πέραν  της τυπ ικής ,  νομ ικής  του ς  υποχρέωσης  για 

παροχή των  υπηρεσ ιών  τους,  που προκύπτε ι  από την σύμβαση 

εργασ ίας ,  τ ρ έφ ουν  απέναντ ι  στην επ ιχ ε ίρηση  και ένα ε ίδος  

σεβασμού  και αφοσ ίωσης ,  πράγμα το οπο ίο  δεν συμβα ίνε ι  με τους  

συναδέλφ ους  τους  της  Ευρώπης και της  Αμερ ικής .
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❖  Το τεχνολογ ικό  περ ιβάλλον/  Η ταχύτατη  πρόοδος  της  

τ ε χνολογ ία ς  στη σημερινή εποχή πρέπε ι να αποτελε ί  αντ ικε ίμενο  

συνεχούς  προσοχής  και επαγρύπνησης ,  εκ μέρους  των στελεχών 

τη ς  A l l ianz .  Η τεχνολογ ική  εξέλιξη συνεπάγετα ι  και αντ ίστο ιχες  

αλλαγές  στ ις  προτ ιμήσε ις  των καταναλωτών  και σε τελ ική ανάλυση 

συντελε ί  στη δ ιαρκή αναδ ιάταξη των ανταγων ιστ ικών  συσχετ ισμών  

στον επ ιχ ε ιρησ ιακό  χώρο. Είναι αυτονόητη  η σοβαρότητα  των 

συνεπε ιών ,  στην  περ ίπτωση κατά την οποία μια επ ιχε ίρηση θα 

επ ιδε ίξε ι  απρονοησ ία  ή αμέλε ια ,  για συνεχή προσαρμογή  προς τα 

νέα τ εχνολογ ικά  δεδομένα.

❖  Το πολ ιτ ικό  περ ιβάλλον;  Ο βαθμός της  πολ ιτ ικής  

σ ταθ ερότη τα ς  που επ ικρατε ί  σε ένα χώρο, επηρεάζε ι  ανάλογα και 

την δραστηρ ιότητα  οπο ιοσδήποτε  επ ιχε ίρησης .  Οι συχνές  

κυβερνητ ικ έ ς  αλλαγές  και ε ιδ ικά όταν αυτές  συντελούντα ι  κάτω από 

ανώμαλες  πολ ιτ ικ έ ς  συνθήκες  ,οι απεργ ίες ,  οι σ τάσε ις  εργασ ίας  

κ.ο.κ. δημ ιουργούν  αντ ίστο ιχες  κο ινων ικές  και ο ικονομ ικές  

αναταραχές ,  οι οπο ίες  βέβαια είναι α ναμενόμενες  καθ '  ότι το 

πολ ιτ ικό  π ερ ιβάλλον  σχετ ίζετα ι  άρρηκτα με το κο ινων ικό -αλλά  και 

με το ο ικονομ ικό  σε μ ικρότερο βαθμό.

❖  Το ο ικολογ ικό -φυσ ικό  π ερ ιβάλλον;  αποτελε ί  έναν παράγοντα 

που μέρα με τη μέρα αποκτά ιδ ια ίτερη σημασ ία  για την επ ιχε ίρηση 

και για τον  άνθρωπο. Σε γεν ικότερο  επ ίπεδο,  οι επ ιχ ε ιρήσε ις  

προκαλούν  προβλήματα  στο περ ιβάλλον  με την αλόγ ιστη 

εκμετάλλευσή  του και τη ρύπανση του, όπως επ ίσης  δέχοντα ι  και 

τ ις  αρνητ ικ έ ς  επ ιπ τώσε ις  από τ ις  βλάβες  που οι ίδ ιες  ή άλλες  α ιτ ίες  

προκαλούν ,  η φύση όμως εκδ ικε ίτα ι  για την υπεροψ ία  που ο 

άνθρωπος  τη ς  έχει επ ιδε ίξε ι και την εξουσ ία  που επ ίμονα προσπαθε ί  

να της  ασκήσε ι .  Σε ισμο ί ,  θεομην ίες ,  πλημμύρες ,  ακρα ία  καιρ ικά
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φα ινόμενα ,  τσουνάμ ι  αναγκάζουν  τον  άνθρωπο να 

συνε ιδητοπο ιήσε ι  πόσο αν ίσχυρος  ε ίναι μπροστά στην φύση και 

έτσι  επ ιδ ιώκε ι  την  όσο το δυνατόν καλύτερη  εξασφάλ ιση  του, μέσω 

των ασφαλ ίσεων .

Α νάλυ ση  εσ ω τερ ικού  n g p i ß c i A A o v T O c

Η επ ίδραση  του εξωτερ ικού περ ιβάλλοντος  στη δραστηρ ιότητα  της 

A l l ianz ,  σε μια μακροχρόν ια  ιδ ια ίτερα, βάση, είναι  αναμφ ισβήτητη .  

Σε βραχυχρόν ια  όμως βάση, ο βαθμός επ ίδρασης  του δεν είναι 

εύκολο να προσδ ιορ ιστε ί .  Γι'  αυτό και η προσοχή των δ ιο ικητ ικών  

στελεχών  κατ '  αρχήν επ ικεντρώνετα ι  στον εντοπ ισμό και την 

α ξ ιολόγηση  των  παραγόντων που συγκροτούν  το εσωτερ ικό  

περ ιβάλλον .  Η μελέτη του, παρέχει πληροφορ ίε ς  χρήσ ιμ ες  και 

άμεσα α ξ ιοπο ιήσ ιμ ε ς  σε σύγκρ ιση με εκε ίνη του

εξωτερ ικού  περ ιβάλλοντος .  Οι βασικοί παράγοντες  που συγκροτούν  

το εσωτερ ικό  περ ιβάλλον  είναι οι ακόλουθοι:

❖  Οι πελάτες:  η σχέση μεταξύ πελατών  και επ ιχ ε ιρήσεων  είναι 

αμφ ίδρομη ,  καθώς  και τα δύο μέρη προσφέρουν  αλλά και 

ωφελούντα ι .  Η ικανοπο ίηση των επ ιθυμ ιών  και αναγκών  των 

πελατών και η ανάπτυξη μακροχρόν ιας  σχέσης  μαζί τους  αποτελε ί  

πρω ταρχ ικό  στόχο  της  A l l ianz. Και αυτό, γ ιατ ί  γνωρ ίζε ι  πολύ καλά 

πως οι κ α ταναλω τές  είναι αυτοί που δημ ιουργούν  τη φήμη μιας 

επ ιχ ε ίρησης .  Και η καλή φήμη είναι στο ιχε ίο  καθορ ιστ ική ς  σημασ ίας  

για όλες  τ ις  ασφαλ ισ τ ικ έ ς  εταιρ ίες.  Άλλωστε ,  είναι  γνωστό  πως οι
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δυσαρεστημένο ι  πελάτες  εκφράζουν  στον  κύκλο τους  την 

δυσαρέσκε ια  του ς  πολύ περ ισσότερο απ '  ότι εκφράζουν  οι 

ευχαρ ισ τημένο ι  την  ικανοπο ίηση τους. Είναι πολύ σημαντ ικό  θέμα, 

λο ιπόν,  ο σω στός  και επ ιτυχημένος  χε ιρ ισμός  της  πελατε ίας.

❖  Οι α ν ταγω ν ισ τ έ ς ;  Ο ανταγων ισμός  εκδηλώνετα ι  σε δ ιάφορους  

τομε ίς  δραστηρ ιό τη τα ς  με πιο εμφανή την προσπάθε ια  

προσέλκυσης  των  καταναλωτών. Οι πληροφορ ίε ς  για τ ις  μεθόδους  

και τα μέτρα που πα ίρνουν οι ανταγων ιστές ,  όπως είναι  π.χ. η 

In te ramer ican  , για την προσέλκυση πελατε ίας,  είναι,  συχνά, 

αρκετά εύκολο  να συγκεντρωθούν καθόσον  περ ιλαμβάνοντα ι  κατά 

κανόνα και σε μεγάλο ποσοστό, στα δ ιαφημ ιστ ικά  τους  μηνύματα.  

Ωστόσο,  α ν ταγω ν ισμός  εκδηλώνετα ι και σε άλλα πεδία, όπως είναι 

η χρησ ιμοπο ιούμενη  τεχνολογ ία  και η δ ιεξαγωγή επ ιστημον ική ς  

έρευνας.  Η συγκέντρωση  πληροφορ ιών  για τους  τομε ίς  αυτούς  είναι 

προφανές  πως ε ίνα ι κατά πολύ δυσκολότερη .  ΓΓ αυτό τον  λόγο η 

A l l ianz  έχε ι στο δυναμ ικό της  στελέχη που ασχολούντα ι  με την 

αντ ιμ ετώπ ιση  του ανταγων ισμού και τα οπο ία α ξ ιολογούν  με μεγάλη 

προσοχή τ ις  πληροφορ ίε ς  που συγκεντρώνουν  γύρω από το θέμα 

αυτό.

❖  Οι π ρομηθευτές ;  Εδώ χρησ ιμοπο ιούμε  τον όρο αυτόν με 

δ ιευρυμένη  έννο ια ,  η οποία περ ιλαμβάνε ι  κάθε άλλη επ ιχε ίρηση ή 

οργαν ισμό  και κάθε άτομο από το οπο ίο η A l l ianz  προμηθεύετα ι  

ο τ ιδήποτε  τη ς  είναι απαρα ίτητο για την  δ ιεξαγωγή  της  

δραστηρ ιό τη τα ς  της.  Έτσι,  πέρα από τους  προμηθευτές  πρώτων 

υλών, γραφ ική ς  ύλης, μηχανημάτων,  αναλώσ ιμων  ε ιδών κ.ο.κ. 

χαρακτηρ ί ζο ντα ι  ως προμηθευτές  ακόμα :οι τράπε ζε ς  και τα άλλα 

π ιστωτ ικά  ιδρύματα  που προμηθεύουν  στην  A l l ianz  χρηματ ικά  

κεφάλα ια ,  οι προμηθευτές  υπηρεσ ιών συντήρησης  και επ ισκευών
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κτ ιρ ιακών  και μηχαν ικών εγκαταστάσεων,  οι προμηθευτές  

επαγγελματ ικώ ν  πληροφορ ιών  και τα λο ιπά, είναι αναγκα ίο  μεταξύ 

τους  να υπάρχε ι  σωστή συνεργασ ία και να επ ιδ ε ικνύουν  και τα δύο 

μέρη συνέπε ια  και επαγγελματ ισμό.  Άλλωστε ,  η κατάστρωση και 

εύρυθμη  λε ιτουργ ία  ενός συστήματος  απρόσκοπτης  ροής, στην 

A l l ianz ,  των παραπάνω στοιχε ίων, επηρεάζε ι  άμεσα και σε μεγάλο 

βαθμό την επ ιτυχ ία  της. Όμως, είναι σκόπ ιμο  να αποφεύγετα ι  η 

εξάρτηση  από μία και μοναδική πηγή προμήθε ια ς  υλ ικών ή 

υπηρεσ ιών .  Ο κατ '  αρχήν καλός προμηθευτής  μπορεί να παύσει σε 

κάποια  στ ιγμή να είναι συνεργάσ ιμος  και συνεπής,  οπότε,  η ύπαρξη 

εναλλακτ ική ς  λύσης  είναι αναγκαία .  Σημε ιωτέον ,  ότι το ίδιο ισχύει 

και για τους  αντασφ αλ ιστές  της  A l l ianz. Είναι μ εγάλης  σημασ ίας  η 

επ ιτυχημένη  συνεργασ ία  ασφαλ ιστών -αντασφαλ ιστών  καθώς οι 

ερ γασ ίε ς  του ς  βρ ίσκοντα ι σε άμεση αλληλεξάρτηση.

3. ΤΑ Π Ρ Ο ΪΟ Ν Τ Α  ΤΟΥ ΟΜ ΙΛΟΥ ALLIANZ

Σήμερα ,  περ ισσότερο  από ποτέ, οι άνθρωπο ι  θέλουν  να έχουν  την 

α ίσθηση της  ασφάλε ιας .  Ο Όμ ιλος  A l l ianz δε ίχνε ι  το ενδ ιαφέρον  του 

καθώς, σε ένα κόσμο που καθημερ ινά εξελ ίσσετα ι ,  οι άνθρωπο ι 

χρε ιά ζοντα ι  καλύψε ις  που να εξελ ίσσοντα ι  μαζί τους  και αυτές  μόνο 

ένας  μ εγάλος  σύμμαχος  μπορεί να τ ις  προσφέρε ι .  Μέσα από το 

παγκόσμ ιο  δ ίκτυο  παρακολουθε ί  τ ις  κο ινων ικές  αλλαγές ,  

επ ιτρ έπον τά ς  τη να δημ ιουργήσε ι  τα κατάλληλα προ ϊόντα που θα 

τα ιρ ιά ζουν  απόλυτα  στ ις  ανάγκες  των πελατών της.
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ΖΩΗΣ

Ασφάλ ιση  Ζω ής  είναι μία πράξη πρόνο ια ς  που παρέχε ι  ο ικονομ ική  

προστασ ία  σε άτομα και ο ικογένε ιες ,  έναντ ι κ ινδύνων που αν 

πραγματοπο ιηθούν  έχουν δυσμενε ίς  έως καταστροφ ικ ές  συνέπε ιε ς  

στο ε ισόδημα .  Στην αναπλήρωση του ε ισοδήματος  του ατόμου ή 

της  ο ικο γέν ε ια ς  που με ιώθηκε ή δ ιακόπηκε  αποβλέπε ι  η ασφάλ ιση 

ζωής. Οι κ ίνδυνο ι  που απε ιλούν το άτομο και κατ '  επέκταση το 

ε ισόδημα  του ε ίναι οι εξής:

1. Ο ικονομ ική  ζημιά, από θάνατο

2. Ο ικονομ ική  ζημιά, από ατύχημα ή ασθένε ια

3. Ο ικονομ ικά  προβλήματα,  εξα ιτ ιάς  της  μακροζω ίας

Ας δούμε  λ ίγο αναλυτ ικότερα την κάθε περ ίπτωση:

1. Λ ίγο ι  θα μπορούσαν να αμφ ισβητήσουν  ότι ο θάνατος  είναι 

συχνά  α ιτ ία  ο ικονομ ικής  ζημιάς. Πολύ μεγαλύτερη  δε είναι η 

απώλε ια  των μελλοντ ικών αποδοχών  η οπο ία μπορε ί  να 

προκύψε ι  από το θάνατο ενός προσώπου κατά τη δ ιάρκε ια  

τη ς  ο ικονομ ική ς  του ακμής. Η παρατε ινόμενη  ζωή ενός 

μ ισθωτού μπορεί να έχει ο ικονομ ική  σημασ ία  για πολλά 

πρόσωπα  και κυρ ίως για όσους είναι  εξαρτώμενα  άτομα. 

Έτσ ι η ασφάλε ια  ζωής προσφέρε ι  ένα τρόπο  για τη με ίωση 

των  συνεπε ιών  από μια τέτοια  ζημ ιά ,  άσχετα με το πόσο 

μεγάλη  μπορεί να είναι  ή με το πότε μπορε ί  να επέλθε ι  ο 

θάνατος .
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2. Τα έξοδα της  προλήψεως και της  θεραπε ία ς  μ ίας  αρρώστ ιας  

και η απώλε ια  του ε ισοδήματος  από ατυχήματα  και 

ασθέν ε ιε ς  που προκαλούν παροδ ικές  ή μόν ιμες  αν ικανότητες  

μετρ ιούντα ι  σε δ ισεκατομμύρ ια  ευρώ το χρόνο.  Άρα άμεση 

και επε ίγουσα προκύπτε ι  η ανάγκη υπάρξεως  τέτο ιων 

προγραμμάτω ν  ασφαλε ιών τα οπο ία  να προβλέπουν  την 

αντ ιμ ετώπ ιση  των ζημ ιών που προκαλούντα ι  από ατυχήματα 

ή ασθένε ιε ς  και όχι μόνο αφού πλέον μέσω Ολοκληρωμένων  

Συστημάτω ν  Υγε ίας  εξασφαλ ίζετα ι  με τον καλύτερο τρόπο η 

δ ιατήρηση  της  καλής υγε ίας  του ασφαλ ισμένου  μέσω 

ε ιδ ικών  μηχαν ισμών έγκα ιρης  δ ιάγνωσης  και πρόληψης  

παρέχοντα ς  έτσι ολοκληρωμένη  φροντ ίδα .

3. Τα ο ικονομ ικά  προβλήματα  της  μακροζω ίας  και η π ιθανότητα 

ότι ακόμα και ένα καλοστεκούμενο ο ικονομ ικά  άτομο μπορεί  

να ξεπεράσε ι  την ο ικονομ ική αντοχή του γ ιατ ί  μπορεί να 

φθάσε ι  μέχρι τα βαθιά γηρατε ιά  συν ιστούν  την τρίτη 

περ ιοχή  της  π ιθανής  ο ικονομ ικής  ζημ ιάς  την οπο ία  μπορεί να 

καλύψε ι  ένα Ασφαλ ιστήρ ιο  Συμβόλα ιο  Ζωής. Η Ασφάλε ια  

Συ ντα ξ ιοδοτήσεω ς  είναι μια συμφων ία  με την  οποία η 

Ασφ αλ ισ τ ική  Εταιρ ία πληρώνε ι  ένα ε ισόδημα σε κανον ικά 

χρον ικά  δ ιαστήματα  στον ασφαλ ισμένο .  Υπάρχουν  πολλών 

ε ιδών  συντάξε ις ,  όσον αφορά στη δ ιάρκε ια  των πληρωμών, 

οι οπο ίε ς  πραγματοπο ιούντα ι  ε ίτε εφόρου ζωής, ε ίτε  για ένα 

π ερ ιορ ισμένο  αρ ιθμό ετών. Ως  επί το πλε ίστον  πάντως,  ένα 

εγγυημένο  ποσό ε ισοδήματος  πληρώνετα ι  από την 

Ασφ αλ ισ τ ική  Εταιρ ία με κανον ικές  δόσε ις ,  υπό τον  όρο ότι 

το συγκεκρ ιμ ένο  πρόσωπο ζει και ανεξάρτητα  του πόσο θα 

δ ιαρκέσε ι  η ζωή του. Η εξέλ ιξη της  αγοράς  οδήγησε  την 

A l l i an z  στη δημ ιουργ ία  προγραμμάτων  3ης γ εν ιά ς  που είναι
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τα Un it  L inked και συνδέοντα ι  με Αμο ιβα ία  Κεφάλαια 

έχοντα ς  Αποταμ ιευτ ικό  και Επενδυτ ικό  χαρακτήρα  ενώ 

παράλληλα  προσφέρουν  και ασφάλ ιση  ζωής  στον 

ασφαλ ισμένο .

Έτσι η A l l i an z  για την ασφάλ ιση  του πιο πολύτ ιμου αγαθού ,  της  

ζωής  , δημ ιούργησε  ένα ολοκληρωμένο  σύστημα,  με ελευθερ ία  

επ ιλογών .  Με αυτό το ολοκληρωμένο  σύστημα υγε ίας  εγγυάτα ι  την 

απόλυτη  κάλυψη σε όλους  τους  βαθμούς  της  νοσοκομε ιακής  

π ερ ίθαλψης ,  χαρ ίζοντας  ασφάλε ια  και σ ιγουρ ιά ,  που όλοι τόσο 

επ ιθυμούμε .  Συγκεκρ ιμένα ,  δραστηρ ιοπο ιε ίτα ι  στην:

❖  παροχή νοσοκομε ιακών  εξόδων, σε αυτή τη περ ίπτωση 

καλύπτοντα ι  τα εξής: έξοδα δωματ ίου και τροφ ής  κατά τη 

νοσηλε ία ,  χρέωση δ ιαγνωστ ικών  και εργαστηρ ιακών  

εξετάσεω ν ,  αμο ιβές  χε ιρούργου ,  ανα ισθησ ιολόγου  και του 

θ εράποντο ς  ιατρού.

❖  κάλυψη των εξωνοσοκομε ιακών  δαπανών  για την 

αποκατάσταση  της  υγε ίας  όπως για παράδε ιγμα ,  η αμο ιβή της 

ν οσοκόμα ς  για την παρακολούθηση  του ασθενή- 

ασφ αλ ισμένου  στο σπίτι  του.

❖  απόδοση χρηματικού κεφαλαίου μετά από ασθένεια ή ατύχημα με σκοπό 

την οικονομική ενίσχυση και εξασφάλιση της διατήρησης του βιοτικού 

τους επιπέδου, δηλαδή εξασφαλίζει το μηνιαίο εισόδημα αφού ο 

ασφαλισμένος δεν είναι σε θέση να εργαστεί.
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❖  καταβολή  εξόδων για την ιατροφαρμακευτ ική  περ ίθαλψη μετά 

το ατύχημα  που αφορούν δαπάνες  εντός  νοσοκομε ίου  αλλά 

και εκτός  νοσοκομε ίου  όπως για παράδε ιγμα  τα φάρμακα,  

δ ια γνω στ ικ έ ς  εξετάσε ις  νάρθηκες  κ.λ.π.

ΓΕΝ ΙΚΕΣ  Α ΣΦ Α Λ ΕΙΕΣ

Στον ασφαλ ισ τ ικό  χώρο όταν λέμε γ εν ικ έ ς  ασφάλε ιε ς  εννοούμε 

όλους  του ς  ασφαλ ιστ ικούς  κλάδους πλην των ασφαλ ίσεων 

προσώπων.  Οι κλάδοι αυτοί χωρ ίζοντα ι  σε :

1. υποχρεω τ ικ έ ς  ασφαλ ίσε ις  από το νόμο

2. υποχρ εω τ ικ έ ς  κατά απα ίτηση φυσ ικών  προσώπων

3. προα ιρ ε τ ικ έ ς

Έτσι στο κλάδο των υποχρεωτ ικών  ασφαλ ίσ εω ν  από το νόμο 

περ ιλαμβάνοντα ι  οι εξής  :

1. ΑΥΤΟ Κ ΙΝ Η ΤΑ  & ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΑ  Ν. 489/76  (Υ.Α. ΥΜΕ 

2000 )

2 .  ΣΚΑΦΗ ΑΝ ΑΨ ΥΧΗ Σ  (Υ.Α. YEN ΓΕΝ. ΚΑΝ. Λ ΙΜ ΕΝΟΣ  4/2000)

3 .  ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ Ι  ΣΥΛΛΟΓΟΙ (Υ.Α. ΥΠ. ΓΕΩΡΓ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δ Α Σ Ω Ν )1

4 .  ΣΧΟΛΕΣ  ΝΑΥΑΓΟΣΩ ΣΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Δ. 23/2000)

5 .  ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ  ΚΕΝΤΡΑ (ΓΕΝ. ΚΑΝ. Λ ΙΜ Ε Ν Ο Σ )2

' Αστική ευθύνη και ομαδικό ατύχημα
2 Αστική ευθύνη και ομαδικό ατύχημα και σκάφος
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6 .  ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ  ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ (ΓΕΝ. ΚΑΝ. 

Λ ΙΜΕΝΟΣ)

7. ΤΕΧΝ ΙΚΑ  ΕΡΓΑ (Ν. 2229/1994)

Ενώ στο κλάδο των κατά απα ίτηση χωρ ίς  νομ ική  υποχρέωση 

έχουμε:

1. Μ ΕΤΑΦΟΡΑ  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

2. ΔΑΝΕ ΙΑ  (ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3. ΔΑΝΕ ΙΟ ΛΗ Π ΤΩΝ

4 .  Ε ΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α.

5 .  ΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΣΕ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ  ΜΕ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  Υ.Α. Β 7535/1077 της  31/03 /1988)

6 .  Μ ΕΤΑΦΟΡΑ  ΧΡΗΜΑΤΩΝ

7. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗ ΡΩ Ν

8 .  LEASING

9 .  ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ

10. ΙΔ ΙΟΚΤΗΤΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΟΣ ΕΝΟ ΙΚ ΙΑΣΗ )3

11. ΤΑΞ ΙΔ ΙΩ Τ ΙΚΩ Ν  ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Η A l l ianz  προσφέρε ι  πέντε πακέτα που θα εξυπηρετούν  καλύτερα 

τ ις  α νάγκε ς  του κάθε πελάτη. Στ ις  υποχρεωτ ικ ές  καλύψε ις  

π ερ ιλαμβάνοντα ι  οι ακόλουθες:

1. αστ ική  ευθύνη από την κυκλοφορ ία  του αυτοκ ινήτου  και 

υλ ικ έ ς  ζημ ιέ ς  έναντι τρ ίτων  και επ ιβατών

3 αστική ευθύνη πυράς ή πυράς κτιρίου
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2. κάλυψη προσωπ ικού ατυχήματος  ιδ ιοκτήτη -οδηγού

3. οδ ική βοήθε ια  από ατυχήματα

4. ιατρ ική υποστήρ ιξη

5. νομ ική  προστασ ία

6. υλ ικ ές  ζημ ιέ ς  που μπορεί να προκληθούν  από ανασφάλ ιστο  

όχημα

Ενώ παρέχοντα ι  και άλλες  καλύψε ις  οι οπο ίε ς  ε ίναι προα ιρετ ικές ,  

και δ ίνουν  το δ ικα ίωμα επ ιλογής  στο πελάτη. Αυτές  μπορεί να 

είναι:

1. ενο ικ ίαση  αυτοκ ινήτου,  σε περ ίπτωση ατυχήματος  που το 

αυτοκ ίνητο  χρε ιάζετα ι  επ ισκευή και ξεπεραστε ί  το χρον ικό  

δ ιάστημα  των τεσσάρων εργάσ ιμων ημερών

2. θραύση κρυστάλλων

3. κάλυψη ζημ ιών  που προκλήθηκαν  από φυσικά φα ινόμενα

4. προστασ ία  αποπληρωμής  δανε ίου σε περ ίπτωση που ο 

πελάτης  πάθει ατύχημα ή επέλθει θάνατος

5. κλοπή αξεσουάρ

6. ολ ική ή μερ ική κλοπή του ασφαλ ισμένου  αυτοκ ινήτου

7. πυρκαγ ιά  ή υλ ικές  ζημ ιές  από τρομοκρατ ικ έ ς  ενέργε ιε ς

Άρα ο πελάτης  μπορεί να επ ιλέξε ι το πακέτο που θα ε ίναι πιο 

κατάλληλο  για τ ις  ανάγκες  του.

Η ασφαλ ιστ ική  σύμβαση περ ιουσ ιακών στο ιχε ίων ,  ε ίναι σύμβαση 

απο ζημ ιώ σεω ς  γ ι '  αυτό βασική προϋπόθεση  για την σύναψη
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ασφ αλ ισ τ ικ ή ς  συμβάσεως  είναι όπως ο ασφαλ ι ζόμ ενο ς  έχει έννομο 

ο ικονομ ικό  συμφέρον  επί του ασφαλ ιζομένου  αντ ικε ιμένου.  Αυτό το 

έννομο  ο ικονομ ικό  συμφέρον το ονομάζουν  ασφαλ ιστ ικό  συμφέρον 

και μόνο αυτό  δ ικα ιολογε ί  την ασφάλ ιση.  Ασφαλ ιστ ικό  συμφέρον,  

ε ίναι το ο ικονομ ικό  ενδ ιαφέρον  που προκύπτε ι  για τον ασφαλ ισμένο  

από την  πραγματοπο ίηση  του γ εγονότο ς  έναντ ι του οπίου 

ασφαλ ίζετα ι .  Δ ιότ ι  η ασφαλ ιστ ική σύμβαση,  δεν λε ιτουργε ί  πάνω 

στο ίδιο το ασφαλ ισμένο  αντ ικε ίμενο  αλλά στο ο ικονομ ικό  

ενδ ιαφ έρον  που προκύπτε ι  για παράδε ιγμα εάν έχουμε ασφαλ ίσε ι  

έναν πολύ ακρ ιβό  πίνακα και σε περ ίπτωση φωτ ιά ς  καταστραφε ί  

τότε  η ασφαλ ιστ ική  εταιρ ία  είναι υποχρεωμένη  να καταβάλε ι  το 

ποσό της  αντ ικ ε ιμ εν ική ς  αξ ίας  του π ίνακα. Μέσα από το παράδε ιγμα 

καταλαβα ίνουμε  ότι το ασφαλ ιστ ικό  συμφέρον  πρέπε ι να έχει 

ο ικονομ ική  αξία που θα υπολογίζετα ι  με αντ ικε ιμεν ικά  κρ ιτήρ ια ,  δεν 

λαμβάνετα ι  υπ' όψη κατά τον υπολογ ισμό  του ασφαλ ιστ ικού 

συμφ έροντο ς  η συνα ισθηματ ική  αξία που έχει για κάπο ιον  π.χ. ένα 

ο ικογενε ιακό  κε ιμήλ ιο .  Η A l l ianz  και σε αυτό το τομέα δίνε ι λύσε ις  

ώστε να καλύπτε ι  τ ις  ανάγκες  των πελατών της. Στο βασικό 

πυρασφαλ ισ τήρ ιο  καλύπτοντα ι οι ζημ ιέ ς  που θα πάθουν τα 

περ ιουσ ιακά  στο ιχε ία  από πυρκαγιά  ή κεραυνό ε ίτε από τυχα ίο  και 

συμπτωματ ικό  γ εγονός  ε ίτε από ανάφλεξη (δημ ιουργ ία  φλόγας)  είτε 

από εμπρησμό  τρ ίτου.  Όμως υπάρχουν και οι πρόσθετες  καλύψε ις  

που μπορε ί  να ε ίναι ζημ ιές  που θα προκληθούν  από φυσικά αίτια 

όπως πλημμύρε ς  ή σε ισμούς.

Για παράδε ιγμα ,  έχουμε ασφαλ ίσε ι  το σπίτ ι μας για πυρκαγ ιά  που 

ε ίναι η βασ ική  ασφάλ ιση  και σαν πρόσθετη  κάλυψη έχουμε ζημ ιές  

που θα προκληθούν  από φυσικά α ίτ ια  όπως  ο σε ισμός  τότε σε 

περ ίπτωση που επέλθε ι  ο κ ίνδυνος η ασφαλ ιστ ική  ετα ιρ ία  είναι 

υποχρεωμένη  να μας αποζημ ιώσε ι  για την αντ ικατάσταση  ή την 

επ ισκευή .
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ΕΠ Ε Ν Δ Υ ΣΕ ΙΣ  -  ΑΠΟΤΑΜ ΙΕΥΣΕΙΣ

Η A l l ianz  απαντάε ι  δυναμικά και υπεύθυνα στην ανάγκη 

προστασ ία ς  από την αβεβα ιότητα που συνεπάγοντα ι  οι έντονο ι 

ρυθμοί ζωής  και εντε ίνουν  τ ις  αδυναμ ίε ς  του συστήματος  

κο ινων ικής  ασφάλ ισης.  Η A l l ianz προσφέρε ι  ένα πρωτοπορ ιακό ,  

πλήρες  και ευέλ ικτο  συνταξ ιοδοτ ικό  και αποταμ ιευτ ικό  πρόγραμμα 

που ανήκε ι  στην  ο ικογένε ια  ασφαλ ιστ ικών  προγραμμάτων  που 

συνδέοντα ι  με επενδύσε ις  ( Unit  Linked).

Δημ ιουργε ί  ε ξασφ αλ ίσ ε ι ς  για την μελλοντ ική ζωή των ατόμων όταν 

αυτοί βρεθούνε  εκτός  της αγοράς εργασ ία ς  έχοντας  να 

αντ ιμ ετω π ίσουν  το πανευρωπα ϊκό  πλέον πρόβλημα β ιωσ ιμότητας

και α ν ταποδοτ ικό τη τα ς  των κο ινων ικών ταμε ίων  στον τομέα 

σύνταξης,  (προγράμματα  εξασφάλ ισης ,  δημ ιουργ ία  κεφαλα ίου ,

μεσοπρόθεσμες ,  μακροπρόθεσμες) .  Η φ ιλοσοφ ία  του προγράμματος  

είναι απλή. Με τα ασφάλ ιστρα που καταβάλλε ι  ο ασφαλ ισμένος  για 

το ε ιδ ικό  αυτό πρόγραμμα της A l l ianz  αγοράζοντα ι  μερίδ ια  

Αμο ιβα ίων  Κεφαλα ίων

που π ιστώνοντα ι  στον ατομ ικό  Λογαρ ιασμό  Μερ ιδ ίων  του, ο οπο ίος  

αποτελε ί  το επενδυτ ικό  σκέλος  του προγράμματος .  Με την  έναρξη 

της  συντα ξ ιοδότησης ,  η A l l ianz  καταβάλλε ι  στον  ασφαλ ισμένο  την 

αξία των  μερ ιδ ίων  που θα έχουν συσσωρευτε ί  μέχρι εκε ίνη τη 

χρον ική  στ ιγμή στον ατομ ικό  λογαρ ιασμό,  με όπο ιον  από τους  

παρακάτω τρόπους  αυτός  επ ιλέξε ι:
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1. με την  μορφή ενός Εφάπαξ ποσού

2. με την  μορφή Ισόβ ιας  Μην ια ίας  Σύνταξης  που μπορεί μάλ ιστα 

και να μεταβ ιβάζετα ι  σε άλλο άτομο μετά το θάνατο του 

συνταξ ιοδοτούμενο -  ασφαλ ισμένου ή

3. και με συνδυασμό των ανωτέρω

Αλλά παράλληλα  παρέχει επ ιπλέον προστασ ία  σε περ ίπτωση που ο 

ασφ αλ ισμ ένο ς  αποβ ιώσε ι  πριν από την έναρξη της  

συν τα ξ ιο δό τησή ς  του. Πιο συγκεκρ ιμένα ,  στην  περ ίπτωση αυτή, η 

A l l ianz  καταβάλλε ι  στους  δ ικα ιούχους  αθρο ιστ ικά  τα παρακάτω 

ποσά :

1. την  αξία των εν τω μεταξύ συσσω ρευθέντω ν  μερ ιδ ίων  και

2. το ασφαλ ιζόμενο  Κεφάλαιο που ισούτα ι με το τρ ιπλάσ ιο  

του πρώτου ετήσιου ασφαλ ίστρου.

Τα συγκεκρ ιμ ένα  επενδυτ ικά  πακέτα έχουν  σχεδ ιαστε ί  έτσι ώστε να 

δ ίνουν  τη δυνατότητα  επ ιλογής  ανάλογα με τ ις  ανάγκες  

αποταμ ίευση ς -συντα ξ ιοδότησης  και το επενδυτ ικό  προφ ίλ  που 

τα ιρ ιά ζε ι  στον  ασφαλ ισμένο .  Παρ' όλα αυτά έχει και τη δυνατότητα 

αλλαγής  πακέτου σε κάθε ετήσια επέτε ιο  από την έναρξη 

ασφαλ ίσ εως ,  χω ρ ίς  καμία ο ικονομ ική επ ιβάρυνση .  Με τον τρόπο 

αυτό, ο ασφ αλ ισμ ένο ς  μπορεί καθ '  όλη τη δ ιάρκε ια  της  ασφάλ ισης  :

❖  ε ίτε  να εκμεταλλεύετα ι  τ ις  επ ενδυτ ικ ές  ευ κα ιρ ίε ς  της  αγοράς  

και να μετακ ινε ίτα ι  σε πιο «επ ιθετ ικές»  επ ιλογές
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❖  ε ίτε  να δ ιασφαλ ίζε ι  τ ις  ιδ ια ίτερα υψηλές  αποδόσε ις  που έχουν 

τυχόν  επ ιτ ευχθε ί  και να μετακ ινε ίτα ι  σε επ ιλογές  «χαμηλού 

επενδυτ ικού  ρ ίσκου»

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ε Σ -Ε  Π Ε Ν ΑΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑ Π ΕΖΙΚ ΕΣ  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η A l l ian z  μέσω της  συνεργασ ίας  της  με την EFG Eurobank 

Εργασ ίας ,  που έχουμε αναφέρε ι  και πιο πάνω, δ ιευκολύνε ι  τ ις  

καθημερ ιν ές  συναλλαγές  του κοινού της  μέσω της  π ιστωτ ικής  

κάρτας  A l l ianz  V isa.  Στηρίζε ι  την απόκτηση κατο ικ ίας  μέσω των 

στεγαστ ικώ ν  δανε ίων  της  αλλά παράλληλα δ ιαθέτουν  ακόμη και 

επαγγελματ ικά  και προσωπικά δάνεια.

Ενώ ακόμη ο Όμ ιλος  A l l ianz σε όλο τον κόσμο, δ ιαχε ιρ ίζετα ι  

κεφάλα ια ,  κάτω από την κοινή στέγη της  A l l ianz  και της  Dresdner,  

την A l l ianz  D resdner  Asse t  Management  (ADAM) που φτάνουν  πάνω 

από 1 τρις ,  δολάρ ια  για τους  ασφαλ ισμένου ς  του και τους  

θεσμ ικούς  επενδυτές .  Αυτή η τεχνογνωσ ία  δ ιατ ίθετα ι  και για 

μ εμονω μένου ς  επενδυτές .  Η ADAM είνα ι ένας  από τους  πέντε 

μ εγαλύτερου ς  δ ιαχε ιρ ισ τές  κεφαλα ίων στον κόσμο και αυτό 

δημ ιουργε ί  σ τους  επενδυτές  το α ίσθημα της  εμπ ισ τοσύνης  και της  

ασφάλε ιας .

Η Τράπεζα  D resdner  είναι μία από τ ις  μεγαλύτερες  τράπε ζε ς  στη 

Ευρώπη και προσφέρε ι  «συμβουλές  πάνω στ ις  οπο ίες  μπορε ίς  να 

επενδύσε ις» .  Δηλαδή  προσφέρε ι  σε όλους  τους  πελάτες  της 

τόσο στους  ιδ ιώ τες  όσο και στ ις επ ιχε ιρήσε ις ,  προσωπ ικές  και
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ε ξα τομ ικ ευμ έν ε ς  συμβουλευτ ικές  υπηρεσ ίες ,  μέσα από μία μεγάλη 

γκάμα υπηρεσ ιών  και ta i lor made προ ϊόντων.

Η D resdner  εκπροσωπε ίτα ι  σε όλες τ ις  ηπε ίρους.  Δ ιαθέτε ι  1.100 

γραφε ία  σε π ερ ισσότερες  από 70 χώρες  και δ ιατηρε ί  γραφε ία  σε 

όλα τα μεγάλα ο ικονομ ικά  κέντρα του πλανήτη. Ο δ ιεθνής  

χαρακτήρα ς  της  Dresdner προέρχετα ι  από μία μεγάλη παράδοση. Το 

1895 η D resdne r  άνο ιξε  το πρώτο της  γραφε ίο  στο εξωτερ ικό ,  στο 

Λονδ ίνο .  Σήμερα  απασχολε ί  πάνω από 50.000 υπαλλήλους  εκ των 

οπο ίων  οι 9 .000 εργάζοντα ι έξω από τη γερμαν ική  επ ικράτε ια .

Οι ε παγγελματ ίε ς  σύμβουλο ι της D resdner εστ ιά ζουν  στους  

προσω π ικού ς  στόχους  του πελάτη, συζητούν  μαζί του τ ις  

ε ναλλακτ ικ έ ς  λύσ ε ις  και προσφέρουν ε ξα τομ ικευμένες  λύσεις .  Οι 

συμβουλ ευ τ ικ έ ς  υπηρεσ ίες  και εφαρμογή τους  μέσω μ ίας μεγάλης  

γκάμας  υπηρεσ ιών  και προ ϊόντων είναι το μεγάλο στρατηγ ικό  

πλεονέκτημα  της  Dresdner.  Αυτή η δυνατότητα  καθρεφτ ίζετα ι  σε 

δύο κ εντρ ικούς  πυλώνες:

1. Για του ς  ιδ ιώτες  η Dresdner εστ ιάζε ι  τ ις  συμβουλευτ ικ έ ς  της  

υπηρεσ ίε ς  στους  τομε ίς  των επενδύσεων,  των προγραμμάτων  

συν τα ξ ιο δό τηση ς  και χρηματοδότησης .  Ως μέλος  του Ομίλου 

A l l ianz  προσφέρε ι  ταυτόχρονα υψηλή τεχνογνωσ ία  και στον 

τραπε ζ ικό  και στον ασφαλ ιστ ικό  χώρο.

2. Για του ς  θεσμ ικούς  επενδυτές  η D resdner  συνδυάζε ι  τ ις  

υπηρεσ ίε ς  σε τραπεζ ικό  και χρηματοο ικονομ ικό  επ ίπεδο.  Μεσα ίες  

και μ εγάλες  επ ιχε ιρήσε ις ,  απολαμβάνουν  συμβουλευτ ικ έ ς  και 

υποστηρ ικ τ ικ έ ς  υπηρεσ ίες  στους τομε ίς  της  ετα ιρ ική ς  τραπεζ ική ς  

στρατηγ ικής ,  και της  επενδυτ ικής  πολ ιτ ικής .
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4. Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ ΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Η δομή τη ς  A l l ianz  συγκροτε ίτα ι  από τα δυο βασικά τμήματα:

α) Δ ιο ικητ ικό  τμήμα

Η δ ιεύθυνση  αναλαμβάνε ι  να παίξε ι το σπουδα ιότερο  ρόλο, 

αποβλέπε ι  στην  αύξηση του ενδ ιαφέροντος  των εργαζομένων  για 

την εργασ ία  τους,  με τελική επ ιδ ίωξη την αύξηση της 

παραγωγ ικότητας .  Ουσ ιαστ ικά  έχει σχέση με το βαθμό αξ ιοπο ίησης  

των δυνα τοτή τω ν  που πραγματ ικά δ ιαθέτε ι  ένα άτομο για συμβολή 

στην  επ ιτυχ ία  των επ ιχε ιρηματ ικών  στόχων. Έτσι και στην A l l ianz  η 

σπουδα ιότητα  της  αποτελεσματ ικής  ηγεσ ίας  είναι  ιδ ια ίτερα 

αναγνωρ ισμένη  και ο τύπος  ηγεσ ίας  που χρησ ιμοπο ιε ίτα ι  είναι 

εκε ίνος  που δίνε ι πρωταρχική σημασ ία  στον εργαζόμενο  

äv0p(ono(emp loyee  centered style). Αυτό ς  ο τύπος  του ηγέτη 

αποδ ίδε ι  μεγάλη σημασία στο θεσμό της  εξουσ ιοδότησης ,  δηλαδή 

στην  παραχώρηση  προς τους  υφ ισταμένους  του δ ικα ιώματος  λήψης 

αποφάσεων ,  αλλά και στην παροχή προς  αυτούς  υποστήρ ιξη ς  και 

βοήθε ια ς  στην  προσπάθε ια  τους  για ικανοπο ίηση  των προσωπ ικών  

αναγκών  και σ τόχων  τους. Η ηγεσία δε ίχνε ι  ενδ ιαφέρον  για την 

προσωπ ική  πρόοδο  των εργαζομένων. Η A l l ianz  γνωρ ίζε ι  πολύ καλά 

ότι η απόδοση  του ατόμου επηρεάζετα ι  κατά κανόνα από τρε ις  

βασ ικούς  παράγοντες:  την ικανότητα του, το περ ιβάλλον  στο οποίο 

εργάζετα ι  και από την παρακ ίνηση.  Στην  παρούσα ενότητα  θα 

α ναφ έρουμε  του ς  τρόπους  με τους  οπο ίου ς  η ετα ιρ ία  καταφέρνε ι  να 

κρατάε ι  το ενδ ιαφ έρον  του εργαζομένου της  σε υψηλά επ ίπεδα και 

να αποφεύγε ι  την  ανία που μπορεί  να προκαλε ί  η εκτέλεση μιας
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μονότονης  εργασ ίας .  Στην A l l ianz η παρακ ίνηση είναι  άρρηκτα 

δεμένη  με το βαθμό επ ίδοσης των εργαζομένων  (scor ing).  Για κάθε 

άτομο υπάρχε ι  ε ιδ ικό  auto-scor ing και per fo rmance  deve lopment  

p rev iew  και έτσι καθ ίστατα ι δυνατή η αξ ιολόγηση βάση της 

επ ίδοση ς  με αντ ικε ιμεν ικά  κριτήρια , κάτι που σε μεγάλο αριθμό 

επ ιχ ε ιρήσ εω ν  δεν ισχύει γ ιατ ί δεν υπάρχουν  και τα ανάλογα

συστήματα  μέτρησης  απόδοσης.  Το σύστημα αυτό που χρησ ιμοπο ιε ί  

η A l l ianz  λέγετα ι  benchmark ing  και στην  Ελλάδα δεν εφαρμόζετα ι  

ευρέως,  δ ιότ ι συχνά δεν υπάρχουν τα μέσα υποστήρ ιξη ς  του. Είναι 

αυτονόητο  βεβα ίως ,  ότι ο καλύτερος  στη δουλε ιά  του 

επ ιβραβεύετα ι  με υλική αμοιβή, ε ίτε αυτή καταβάλλετα ι  με την 

μορφή αύ ξηση ς  του μισθού ε ίτε με την  μορφή βραβε ίων,  δώρων 

και bonus. Ωστόσο ,  στην επ ιχε ίρηση χρησ ιμοπο ιούντα ι  και άλλοι 

μηχαν ισμο ί  παρακ ίνησης  που δεν σχετ ίζοντα ι  με χρηματ ικ ές

παροχές .  Τα άτομα ικανοπο ιούντα ι και προθυμοπο ιούντα ι  για 

επ ιμ ελέστερη  και εντονότερη  προσπάθε ια  αν οι προ ϊστάμενο ι  τους, 

τους  ζητάνε  τη γνώμη και τη συμβουλή επί θεμάτων που

σχετ ί ζοντα ι  με την εργασία  τους. Βεβα ίως,  η δ ιαδ ικασ ία  αυτή 

γ ίνετα ι  με προσοχή και επ ιδεξ ιότητα ώστε να μην εκλαμβάνετα ι  ως 

αδυναμ ία  εκ μέρους  του προ ϊσταμένου.  Τέλος,  η δ ιο ίκηση της 

A l l ianz  προσπαθε ί  να κάνει περ ισσότερο ελκυστ ική  την εκτέλεση 

της  ερ γασ ία ς  και να δημ ιουργήσε ι  στον εργαζόμενο  α ίσθημα 

επ ιτυχ ία ς  με την  ανάθεση πο ικ ιλ ίας  αντ ικε ιμ ένων  απασχόλησης  

αλλά και με άλλα μέσα όπως είναι: η παροχή ελευθερ ία ς  να

αποφασ ίζε ι  το ίδ ιο το άτομο τη μέθοδο που θα εφαρμόσε ι  και το 

ρυθμό εκ τέ λ εση ς  της  εργασ ίας ,  η ενθάρρυνση  της  συνεργασ ίας ,  η 

εν ίσχυση  του α ισθήματος  προσωπ ικής  ευθύνης  για την εκτελούμενη  

εργασ ία ,  η υποβοήθηση  να αντ ιληφθε ί  τη συμβολή της  δ ικής  του 

εργασ ία ς  στην  γεν ικότερη  επ ιτυχ ία  των σκοπών της  A l l ianz  και η 

ενημέρωση  του για την πο ιότητα της εργασ ία ς  που προσφέρε ι .
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Με το πρότυπο  ηγεσ ίας  που έχει υ ιοθετήσε ι  η ετα ιρ ία στοχεύε ι  και 

πραγματοπο ιε ί  τα εργαζόμενα άτομα, επ ιδ ιώκοντας  την επ ιτυχ ία  

των  προσωπ ικών  τους  στόχων να συμβάλλουν  κατά τον καλύτερο 

τρόπο  στην πραγματοπο ίηση  των στόχων της  A l l ianz .

β) Εμπορ ικό  τμήμα:

- Υποκαταστήματα  (αποκλε ιστ ική συνεργασ ία  του δυναμ ικού)

- Ανε ξάρτητο ι  συνεργάτες  (πράκτορες,  μεσ ίτες)

Όπως,  στ ις  π ερ ισσότερες  επ ιχε ιρήσε ις ,  έτσι και στην A l l ianz  η 

δημ ιουργ ία  ομάδων  καθιστά τη λε ιτουργ ία  της  πολύ πιο εύκολη και 

έχει θετ ική επ ίδραση  τόσο στην επ ίτευξη του αποτελ έσματος  όσο 

και στην  ικανοπο ίηση  των μελών της. Η δυναμ ική  της  ομάδας 

πηγάζε ι  από την  αμφ ίδρομη επ ικο ινων ία  που αναπτύσσουν  τα μέλη 

της. Έτσι μέσα στα υποκαταστήματα  και στα πρακτορε ία  

δημ ιουργούντα ι  σχέσε ις  που επ ιτελούν  καθήκοντα  σχετ ικά με την 

γεν ική αποστολή  και το κοινό όραμα τους.  Σε σωστά δ ιο ικούμενες  

επ ιχ ε ιρήσε ις  που δ ίνετα ι αρκετή σημασία στ ις  ανάγκες  των μελών 

όπως ε ίναι η A l l ianz ,  δημ ιουργε ίτα ι  υγ ιής  συμβ ιωτ ική  σχέση μεταξύ 

τους  με αποτέλεσμα  να επ ιτυγχάνοντα ι  οι στόχοι της  οργάνωσης  

και να ικανοπο ιούντα ι  οι ανάγκες  των μελών. Στον όμιλο 

επ ιχ ε ιρήσ εω ν  A l l ianz  π ιστεύουν ακράδαντα  ότι η ισχύς της 

συνέργ ια ς  ε ίνα ι  αυτή που πολλαπλασ ιά ζε ι  τα ατομικά 

αποτελέσματα ,  κάνοντας  την ομάδα να φτάνε ι  πιο γρήγορα και 

συντον ισμένα  στο στόχο της, απ ' όσο θα μπορούσαν  κάποιο ι 

μεμονωμένα  και αν κρ ίνουμε από την θεαματ ική  της  πορε ία  έχουν 

απόλυτο  δ ίκ ιο.
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Δ' ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ALLIANZ

1.0  ΚΥ ΚΛΟ Σ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Α  ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΗ

Ο Δ ιευθύνω ν  Σύμβουλος  της  A l l ianz  Ελλάδος  κος Πέτρος 

Παπαν ικολάου  παρουσ ιά ζοντας  τα στο ιχε ία  της  περσ ινής  

ο ικο νομ ική ς  χρήσης ,  ανακο ίνωσε ότι το 2005 έκλε ισε  με κέρδη προ 

φόρων συνολ ική ς  αξ ίας  20,2 εκατ. Ευρώ , από ζημ ιές  6,4 εκατ. 

Ευρώ που ε ίχαν  το 2004, με κέρδη μετά φόρων ύψους 12,5 εκατ. 

Ευρώ από ζημ ιέ ς  10,8 εκατ. Ευρώ το προηγούμενο  12μηνο, αλλά 

και με σημαντ ική  αύξηση των συνολ ικών  μεγεθών της.

Ε ιδ ικότερα  τα ίδια κεφάλαια δ ιογκώθηκαν  κατά 22,8% στα 64,5 

εκατ. Ευρώ από 52,6 εκατ. Ευρώ και ο κύκλος  εργασ ιών  από 166,9 

εκατ. Ευρώ ανήλθε  σε 169,8 εκατ. Ευρώ σημε ιώ νοντα ς  αύξηση 

κατά 1,8% , παρά το γεγονός  ότι η εξυγ ίανση του χαρτοφυλακ ίου  

Γεν ικών Ασφ αλε ιώ ν  περ ιόρ ισε την παραγωγή στα 71,1 εκατ. Ευρώ 

από 72,8 εκατ. Ευρώ (με ίωση 2,3% ). Η βελτ ίωση των εσόδων  από 

ασφ αλ ισ τ ικ έ ς  εργασ ίε ς  αποδ ίδετα ι  κυρ ίως  στην άνοδο του κλάδου 

Ζωής  κατά 4,5 % στα 91,5 εκατ. Ευρώ το έτος  2005, αλλά και στην 

αύξηση των  εσόδων  από τα Αμο ιβα ία  Κεφάλα ια  και τ ις  

Χ ρημα τοο ικο νομ ικ έ ς  Εργασ ίες  κατά 1,4% στα 7,3 εκατ. Ευρώ.

Στην εν ίσχυση  των  καθαρών αποτελεσμάτων,  συνέβαλε  καθορ ιστ ικά  

η συνεχής  βελτ ίωση  που κατέγραψαν οι τεχν ικο ί  δε ίκτες  Ζημ ιών,  η 

σχέση δηλαδή  η οποία δ ιαμορφώθηκε  μεταξύ των  αποζημ ιώσεων
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και των  καθαρών  ασφαλ ίστρων, τόσο για κλάδο Αυτοκ ινήτου 

(π ερ ιορ ίσθηκε  στο 55,8% από 65,5%) όσο και για τα νοσοκομε ιακά  

προγράμματα  (με ιώθηκε  στο 59,6% από 62%).

Προς  την  ίδια κατεύθυνση οδήγησε και η πολύ σημαντ ική  μείωση 

των  εξόδων  στους  κλάδους Γεν ικών Ασφαλε ιών  και Ζωής, στα 22,1 

εκατ. Ευρώ και 25,3 εκατ. Ευρώ αντ ίστο ιχα ,  η αύξηση του τεχν ικού 

αποτελ έσματο ς  στα 2,9 εκατ. Ευρώ αθρο ιστ ικά  (Γεν ικές  1,7 εκατ. 

Ευρώ και Ζωή 1,2 εκατ. Ευρώ) αλλά και η αύξηση των εσόδων  από 

επ ενδύσε ις  στα 6,6 εκατ. Ευρώ συνολικά.

Οι ανωτέρω  βελτ ιωμένο ι  δε ίκτες  ε ξασφάλ ισαν  στην  A l l ianz ,  κατά 

κλάδο, κέρδη 11,8 εκατ. Ευρώ στ ις  Γεν ικές  Ασφάλε ιε ς ,  6,8 εκατ. 

Ευρώ στη Ζωή και στα Αμο ιβα ία  Κεφάλα ια  1,5 εκατ. Ευρώ.

Όπως  επ ισήμανε  ο κος Πέτρος Παπαν ικολάου  κατά τη δ ιάρκε ια  

συνέντευ ξη ς  Τύπου « η Allianz Ελλάδος πορεύεται πλέον με 

στρατηγικό στόχο την εξασφάλιση εντονότερων ρυθμών ανάπτυξης 

, την ταυτόχρονη αύξηση των μεριδίων της, αλλά και την 

περαιτέρω τόνωση της κερδοφορίας της ». Ο κος Παπαν ικολάου 

πρόσθεσε  πως  «ήδη κατά το πρώτο δίμηνο του 2006 οι 

παραγωγικοί στόχοι υπερκαλύφθηκαν, ενώ για το κλείσιμο του 

έτους προβλέπεται αύξηση της παραγωγής κατά 10,5% στα 180 

εκατ. Ευρώ » .

Η A l l ianz  Ελλάδος  , επ ιμένοντας  στους  γρήγορου ς  ρυθμούς 

ανάπτυξης  και τα επόμενα έτη, βάσει  bus iness  plan που έχει 

καταρτ ιστε ί ,  θα δ ιογκώσε ι τα μεγέθη της  στα 196 εκατ. Ευρώ το 

έτος  2007 και στα 212 εκατ. Ευρώ στο έτος  2008.

Στρατηγ ικά ,  κατά την τρ ιετ ία  που από φέτος  δ ιανύε ι:
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❖  Επ ιδ ιώκε ι  την ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη  του 

Δυναμ ικού  Πωλήσεων με στόχο να καταστε ί  το κορυφαίο 

στην  Ελλην ική  αγορά

❖  Δ ίνε ι  έμφαση στον κλάδο Ζωής

❖  Επ ιμένε ι  στα κερδοφόρα συμβόλα ια  των Γεν ικών 

Ασφαλε ιών .

❖  Προτ ίθετα ι  να πρωτοστατήσε ι  στην αγορά των 

Επαγγελματ ικών  Ταμε ίων  θεωρώντας  ότι δ ιαθέτε ι  την 

απα ιτούμενη  τεχνογνωσ ία  παγκοσμίως,  αλλά και υπερδ ιπλάσ ια  

περ ιθώρ ια  φερεγγυότητας  από αυτό που ορίζε ι ο νόμος  

(σύμφωνα με τα στο ιχε ία  2005).

Ο μητρ ικός  όμ ιλο ς  A l l ianz,  δ ιαβλέποντας  τ ις  προοπτ ικ ές  που 

δ ιανο ίγοντα ι  για την ιδ ιωτική ασφάλ ιση στη χώρα μας, προοπτ ικές  

που συνδέοντα ι  άμεσα με το σοβαρό πλέον ενδεχόμενο  συμμετοχής  

του κλάδου στην  επ ίλυση του ασφαλ ιστ ικού ,  τη χορήγηση  νέων 

ορολογ ικών  κ ινήτρων και την αναβάθμ ιση του εποπτ ικού ρόλου της 

πολ ιτε ίας ,  στηρ ίζε ι  την παρουσ ία του στην Ελλάδα, θέλοντας  να 

παραμε ίνε ι  πρω ταγων ιστής  στ ις  εξελ ίξε ις .
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2. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Κοινή Επενδυτική Φιλοσοφία διέπει το σύνολο των προσφερόμενων 

υπηρεσιών διαχείρισης κεφαλαίων, η οποία στηρίζεται στις παρακάτω βασικές 

αρχές:

• Θεμελιώδης Ανάλυση

Η Θεμελιώδης Ανάλυση αποτελεί τη βάση των επενδυτικών της επιλογών 

για τον προσδιορισμό της πρωτογενούς κατανομής επενδύσεων (Asset 

Allocation) και για την επιλογή συγκεκριμένων κινητών αξιών (Asset Picklng). Η 

παγκόσμια παρουσία και η διεθνής τεχνογνωσία της Allianz Dresdner Asset 

Management επιτρέπει την συστηματική ανάλυση των διαθέσιμων οικονομικών 

στοιχείων και τη διατύπωση τεκμηριωμένων επενδυτικών προτάσεων σε συνεχή 

βάση.

* Ομαδική Επίδοση

Κάθε επενδυτική απόφαση είναι αποτέλεσμα συλλογικής επεξεργασίας 

των διαθέσιμων στοιχείων εξασφαλίζοντας έτσι την απαραίτητη σφαιρικότητα 

των απόψεων, αλλά και την ύψιστη εκμετάλλευση της διαθέσιμης γνώσης.

* Μακροπρόθεσμος Επενδυτικός Ορίζοντας

Ο προσδιορισμός σαφούς επενδυτικής άποψης βασίζεται στην εκτίμηση 

των οικονομικών συνθηκών και στοιχείων σε συγκεκριμένο βάθος χρόνου. Η 

προσέγγιση αυτή διασφαλίζει συστηματική και πειθαρχημένη επενδυτική 

πολιτική σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα περιορίζοντας τις επιπτώσεις των 

βραχυχρόνιων αντιδράσεων των κεφαλαιαγορών.
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• Ενεργή Διαχείριση

Η στρατηγική διαχείρισης χαρτοφυλακίου στηρίζεται στον εντοπισμό 

επενδυτικών ευκαιριών έτσι όπως αυτές προκύπτουν από την εκμετάλλευση 

των πηγών ανάλυσης και πληροφόρησης που οι εξειδικευμένες ομάδες 

αναλυτών της Allianz Dresdner Asset Management παρέχουν.

• Διαχείριση Κινδύνου

Η συνεχής μέτρηση του επενδυτικού κινδύνου αποτελεί αναπόσπαστο 

συστατικό κάθε επιμέρους λειτουργίας στην διαδικασία επενδύσεων. Αρμόδια 

για τη χάραξη της επενδυτικής πολιτικής του οργανισμού είναι η 

θεσμοθετημένη Επενδυτική Επιτροπή.

Η επενδυτική πολιτική της Allianz βασίζεται στη συνεπή και μεθοδική 

διαδικασία συγκρότησης των Βασικών Χαρτοφυλακίων Επενδύσεων (Master 

Portfolios). Τα χαρτοφυλάκια αυτά αφορούν τόσο επενδύσεις σε μετοχικές αξίες 

όσο και επενδύσεις σε τίτλους σταθερού εισοδήματος. Καθορίζονται από τη 

Διεύθυνση Επενδύσεων της Allianz Dresdner Asset Management και εγκρίνονται 

από την Επενδυτική Επιτροπή.

3. ΣΤ Ρ Α Τ Η ΓΙΚ Η

Με όραμα και στρατηγ ική  η A l l ianz  σέβετα ι  τον Έλληνα 

ασφαλ ισμένο  και προσπαθε ί  να καλύπτε ι  τ ις  α νάγκες  του σε όλα τα 

επ ίπεδα.  Οι υπηρεσ ίες  της  στηρ ίζοντα ι  πάνω στην άψογη και 

γρήγορη  εξυπηρέτηση  που αφορά όλα τα στάδ ια .  Από την έκδοση 

του ασφαλ ισ τήρ ιου  συμβολα ίου  μέχρι την αποζημ ίωσή  του ή τη
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λήξη του συμβολα ίου  του, στον προσεκτ ικό  και μεθοδ ικό  σχεδ ίασμά 

των  προ ϊόντων ,  και στην συνεχή επένδυση πάνω στην γνώση των 

στελεχώ ν  και των  συνεργατών της. Οι άξονες  αυτο ί σε

συνδυασμό  με την τεχνογνωσ ία  που αντλε ίτα ι  από τη μητρ ική της 

ετα ιρ ία ,  συνθέτουν  την ε ικόνα μίας από τ ις  μ εγαλύτερες  ετα ιρ ίες  

στην  Ελλην ική  ασφαλ ιστ ική  αγορά καθώς είναι  ένας  πολυεθν ικός  

Ό μ ιλο ς  700 ετα ιρ ιών  και περ ισσότερων από 181.000 υπαλλήλων σε 

όλο τον  κόσμο,  που επ ιδε ικνύε ι  καθημερ ινά τη σοβαρότητα  και τον 

επαγγελματ ισμό  που απα ιτε ίτα ι  στον τόσο ευα ίσθητο  χώρο της 

ασφάλ ισης .  Δ ιο ικούμενος  αποκεντρωμένα ,  ο Ό μ ιλος  A l l ianz 

εξασφαλ ί ζε ι  έτσι  υψηλά επ ίπεδα δ ιε ίσδυσης  στ ις  τοπ ικ ές  αγορές.  

Αυτό επ ιτρέπε ι  μέγ ιστη ικανότητα προσαρμογής  και αξ ιοπο ίηση του 

εγχώρ ιου  δυναμ ικού .  Σε ένα δ ιαρκώς εξελ ισσόμενο  ο ικονομ ικό  

περ ιβάλλον ,  οι ετα ιρ ίες  του Ομίλου συνδυάζουν  τη σταθερότητα  και 

τη συνέπε ια  με την ικανότητα να χαράσσουν  την ενδεδε ιγμένη  

στρατηγ ική .  Η στρατηγ ική  αυτή σε συνδυασμό με τ ις

προτερα ιό τη τε ς  αντ ικατοπτρ ί ζουν  τη δέσμευσή της  να αξ ιοπο ιήσε ι  

στο έπακρο  τ ις  τεράστ ιε ς  επ ιχ ε ιρηματ ικ ές  δυνα τότητε ς  που 

δημ ιουργούν  οι βαθ ιές  μεταρρυθμ ίσε ις  των αγορών.

Οι αρχές  που δ ιέπουν  τον Όμ ιλο A l l ianz σε παγκόσμ ιο  επ ίπεδο είναι 

η προτερα ιότητα  στην άριστη εξυπηρέτηση  του πελάτη, η 

δ ιατήρηση  τη ς  ε ξα ιρετ ικής  φήμης  και της  υψηλής αποδοχής  από το 

κο ινων ικό  σύνολο ,  η ικανότητα να προσελκύε ι  και να κρατάε ι  τα 

καλύτερα στελέχη ,  η ενθάρρυνση του επ ιχ ε ιρηματ ικού  πνεύματος  

στ ις  τοπ ικ έ ς  ετα ιρ ίε ς  με την ταυτόχρονη  επ ιρροή ενός  παγκόσμιου 

θεσμού. Η δ ιαρκής  καλή απόδοση προϋποθέτε ι  εστ ίαση στ ις  υψηλές 

λ ε ιτ ουργ ικ έ ς  επ ιδόσε ις  και τη συνεχή ανάπτυξη  με δ ιαφάνε ια  και 

σαφε ίς  στόχους .  Οι αρχές  αυτές  καθορ ί ζουν  τ ις  πράξε ις  της  ως 

Ομίλου που δραστηρ ιοπο ιε ίτα ι  στ ις  ασφάλε ιες ,  τ ις  τραπεζ ικ έ ς  

ερ γασ ίε ς  και τη δ ιαχε ίρ ιση  κεφαλα ίων.  Στόχος  της  ε ίναι να
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βρ ίσκετα ι  πάντοτε  ανάμεσα στους  πέντε κορυφα ίους  πα ίκτες  στ ις  

αγορές  όπου επ ιλέγε ι  να συμμετέχε ι  και μέχρι σήμερα έχει 

κατορθώσε ι  να συγκαταλέγετα ι  στους  μεγαλύτερους  και πιο 

α ναγνω ρ ισμ ένου ς  χρηματοο ικονομ ικούς

Ομ ίλους  σε παγκόσμ ιο  επ ίπεδο. Βασίζε ι την επ ιχ ε ιρησ ιακή  της 

στρατηγ ική  πάνω σε πέντε τομείς:

Δ ιαχε ίρ ιση  του κ ινδύνου

Μετακ ινήσε ις

Τεχνολογ ία

Ζωή- Υγε ία

Επενδύσε ις

Με λ ίγα λόγ ια ,  αυτό που η A l l ianz  επ ιδ ιώκε ι  είναι  η τελε ιότητα 

στην καθημερ ινή  εργασ ία και την επαφή τη σχέση με τους  πελάτες, 

του ς  συνεργάτες ,  τους  υπαλλήλους,  την κο ινων ία  και το 

περ ιβάλλον.

3.α Η Γ Ε Τ ΙΚ Ε Σ  ΑΞΙΕΣ

Οι αποκαλούμενε ς  «Leadersh ip  Va lues» δημ ιουργήθηκαν  για να 

επ ιτύχουν  την  άρ ιστη σχέση της  ηγεσ ίας  της  ετα ιρ ία ς  τόσο με τους 

πελάτες  τη ς  όσο και με τους  εργαζομένους  σ' αυτήν.

Οι ηγετ ικ ές  αξ ίε ς  είναι  πέντε και είναι οι εξής  :

1. Ευθυγράμμ ιση  στρατηγ ικής  και επ ικο ινων ία ς

Εργάζοντα ι  ομαδ ικά  για να μεταφέρουν μια συνεπή και σταθερή 

επ ιχ ε ιρηματ ική  δράση.
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2. Προώθηση  και ενθάρρυνση της  εξέλ ιξης

Θέτουν  σ τόχους  σαφε ίς  με την πολ ιτ ική και επ ιβραβεύουν  την 

επ ίτευξη  αυτών

3. Ο πελάτης  στο επ ίκεντρο

Ο κύρ ιος  στόχος  της  A l l ianz ε ίναι οι α νάγκες  του πελάτη. 

Α ναπτύσσουν  και καλλ ιεργούν δυνατές  και ε ιλ ικρ ιν ε ίς  σχέσε ις  με 

τους  πελάτες  τους

4. Εξέλ ιξη  εργαζομένων

Επενδύουν  στους  εργαζομένους  της  ετα ιρ ίας.  Ενθαρρύνουν  και 

προσπαθούν  για την ανάπτυξη της καρ ιέρας  τους  γ ια τ ί  η A l l ianz 

επ ιθυμε ί  να συνεργάζετα ι  με άτομα που έχουν  ικανότητες ,  γνώσε ις  

και με κα ινούργ ιε ς  ιδέες

5. Θ εμ έλ ιο ς  λ ίθος: η εμπ ιστοσύνη

Η A l l ian z  χτ ίζε ι  την επ ιτυχ ία  της στην αμο ιβα ία  εμπ ιστοσύνη ,  

αλληλεγγύη ,  κατανόηση και ανο ιχτή επ ικο ινων ία  μέσω του call 

cen ter  ( ανο ιχτή  γραμμή 24ωρης εξυπηρέτησης) .

"Οι πελάτες και οι συνεργάτες μας, είναι ο λόγος ύπαρξης του 

Ομίλου μας !"
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ΕΠ ΙΛΟ ΓΟ Σ

Η ασφάλ ιση  ε ίναι ένας  θεσμός που υπήρχε από παλιά, συμβαδίζε ι  

παράλληλα και επηρεάζετα ι  άμεσα από την  ανάπτυξη  της  κοινωνίας.

Το καταναλωτ ικό  κοινό καλείται να επ ιλέξε ι  ανάμεσα σε πληθώρα 

από ιδ ιωτ ικ ές  ασφαλ ιστ ικ ές  ετα ιρ ίες  για να μπορέσουν  να καλύψουν 

τ ις  α νάγκες  τους.

Η A l l ianz  ε ίνα ι μία από τ ις  σπουδα ιότερες  ιδ ιωτ ικές  ασφαλ ιστ ικ ές  

ετα ιρ ίε ς  σε παγκόσμ ιο  επίπεδο. Στη χώρα μας βρ ίσκετα ι  λ ίγα χρόνια 

αλλά έχει καταφέρε ι  να δ ιε ισδύσε ι  στην  Ελλην ική Ασφαλ ιστ ική  

Αγορά και να ε ίναι ένας  από τους  πιο αναγνω ρ ισμένους  ομ ίλους.

Με όραμα και στρατηγ ική  η ALL IANZ  σέβετα ι  τον  έλληνα 

ασφαλ ι ζόμ ενο  και προσπαθε ί  να καλύπτε ι  τ ις  ανάγκες  του σε όλα τα 

επ ίπεδα.  Οι δραστηρ ιότητές  της  είναι εκε ίν ες  που την κάνουν 

ξεχωρ ιστή ,  γ ιατ ί  νο ιάζετα ι  για τους  ανθρώπους  και τ ις  προσδοκ ίε ς  

του ς  που απε ιλούντα ι  από τους  καθημερ ινούς  κ ινδύνους  της  ζωής.

Η φ ιλοσοφ ία  του Ομίλου A l l ianz ε ίναι να αξ ιοπο ιε ί  την 

τ εχνογνω σ ία  που δ ιαθέτε ι και την εμπε ιρ ία  ενός  αιώνα για την 

κάλυψη των  τοπ ικών  αναγκών.

"Σκέφτομαι Παγκόσμια -  Δρω Τοπικά "

Συμβάλλε ι  στη προστασ ία  του περ ιβάλλοντος  μέσω του Κέντρου 

Έ ρευνας  και Τ εχνολογ ία ς  της  A l l ianz ,υποστηρ ίζε ι  και προωθεί 

συστήματα  υγε ία ς  μέσα από το Κέντρο Υγε ία ς  της  A l l ianz  καθώς
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επ ίσης  και από τα Umana Mente foundat ion  στην Ιταλία και το 

A l l ianz  Care  Foundat ion  στην Ινδονησία.  Ενώ η A l l ianz  Direct  Help 

Foundat ion  ε ιδ ικεύετα ι  στον τομέα της  «κο ινων ία ς  και ο ικονομ ίας» 

το οπο ίο  και στέλνε ι  οργανωμένη βοήθεια σε μεγάλες  καταστροφές.

Πρωταγων ιστε ί  στην ασφάλ ιση μεγάλων τεχν ικών  έργων και στο 

εξωτερ ικό  αλλά και στο εσωτερ ικό της  χώρα μας, μερ ικά από τα 

οποία ε ίνα ι : το νέο δ ιεθνές  αεροδρόμ ιο  του Χονγκ  Κονγκ, τα 

ορυχε ία  χρυσού στη Νότιο Αφρική , το Ευρώ-τούνελ  μεταξύ 

Αγγλ ία ς  και Γαλλ ίας ,  το μετρό στη Τύν ιδα και τη Σαγκάη,  το μετρό 

της  Αθήνας ,  το αεροδρόμ ιο  των Σπάτων τον Ελευθέρ ιο  Βεν ιζέλο και 

το έργο παροχή ς  φυσικού αερίου.

Αντ ιπ ροσω πεύοντα ς  ένα παγκόσμιο  δ ίκτυο από πολύ γνωστές  και 

δυνατές  στο χώρο τους  ετα ιρ ίες  με προ ϊόντα ιδ ια ίτ ερης  αξ ίας  και 

πο ιότητας ,  η A l l ianz  συγκεντρώνε ι  την τεχνογνωσ ία  στους  τομε ίς

των γ εν ικώ ν  ασφαλ ίσεων,  των ασφαλ ίσεων ζωής  και υγε ίας,  καθώς 

βέβαια και στο χώρο της  δ ιαχε ίρ ισης  κεφαλα ίων  και των τραπεζ ικών

υπηρεσ ιών .  Πάνω από όλα η A l l ianz επ ιδ ιώκε ι  την τελε ιότητα  στη 

καθημερ ινή  εργασ ία  -  στην επαφή και τη σχέση με τους  πελάτες,

τους  συνεργάτες ,  τους  υπαλλήλους,  την κο ινων ία  και το 

περ ιβάλλον.

57



ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ALLIANZ

Το όνομα Allianz είναι σε όλη την υφήλιο γνωστό και έχει 

ταυτιστεί με το αίσθημα της Ασωάλειαε και της 

Ευπ/στοσύ vnc
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