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Ικανοποίηση στις ασφαλιστικές εταιρείες ano την εξέλιξη 

Αυξηοπ 15% των 
προγραµµάτων τον 
-» Τα προβλήµατα που 

υπάρχουν στην κοινωνική 

ασφάλιση στρέφουν πλέον 

µαζικά τους καταναλωτές 

προς τις ιδιωτικές εταιρείες 

TOY ΝΙΚΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 

"ανοδική τάση στους κλάδους 
ασφάλισης Υγείας και 

. Νοσηλείας που αναπτύχθηκε 
ιδιαίτερα το 2013 (άνοδο 20%) 

συνεχίζεται σύµφωνα µε πληροφορίες 
της «H» και το 2014. Τα προβλήµατα 

που υπάρχουν στην κοινωνυκή 
ασφάλιση στρέφουν πλέον 

µαζικάτους καταναλωτές προς τις 
ιδιωπκές ετάιρείες για την κάλυψη 
των µελλοντικών τους αναγκών. 
Κατά τον Ιανουάριο.n αύξηση στα 
ασφαλιστήρια Υγείας σε σχέση µε 
τον Ιανουάριο του 2013 ήταν της 
τάξης του 10%-15%, γεγονός που ικανοποιεί 

αρχτκά τις ασφαλιστικές. 

Ωστόσο, ανώτατα στελέχη της 
ασφαλιστικής αγοράς επισηµαίνουν 
on ο φθίνων ρυθµός ανόδου της 
παραγωγής του κλάδου Υγείας αποδίδεται 

σε συγκυριακούς αλλά· 
και ουσιαστικούς λόγους. Οταν 
λήγουν οι προθεσµίες καταβολής 
5-6 φόρων στο τέλος του χρόνου 
είναι φυσικό on ο Ιανουάριος θα 
έχει µειωµένη ρευστότητα, δήλωσε 
στην «H» ανώτατο στέλεχος της ασφαλίίπικής 

αγοράς. Επιπλέον, n 
κατάργηση του αφορολόγητου στα 

ασφαλιστήρια Ζωής (Υγείας) αποτελεί 
έγα ακόµη αντικίνητρο για να 

ασφαλιστεί κάποιος! Οι παράγοντες 
της αγοράς παραδέχονται on τα ασφαλιστήρια 

Υγείας αποτελούν 
αυηίτη στιγµή τα δελεαστικότερα 
ασφαλιστικά προϊόντα, µε δεδοµένη 
την κατάρρευση της δηµόσιας υγείας. 

Είναι ενδεικτικό on n ING, που 
για τέσσερα χρόνια (2009-2012) είχε 
εγκαταλείψει m δική της παραγωγή 
νέων ασφαλιστηρίων προϊόντων. 
Ζωής και προωθούσε τα προϊόντα 
της Interamerican, επέστρεψε πέρυσι 

µε δικά της προϊόντα (σειρά 
Orange), πραγµατοποιώντας µάλιστα 

αύξηση πωλήσεων κατά 40%. 
Επίσης, ιδιαίτερα δυναµικά κινείται 
n παραγωγή του κλάδου Υγείας της 
Εθνικής Ασφαλιστικής (σηµαντική 
αύξησητα τελευταία δύο χρόνια) και 
της Alico Metlife (έκανε ιστορικό 

ρεκόρ για την εταιρεία στην Ελλάδα), 
ενώ n Interamerican δείχνει να 

εξειδικεύεται στα νοσοκοµειακά 
προϊόντα εκµεταλλευόµενη τόσο 
την ύπαρξη αποκλειστικά δικής της 
κλινικής (Αθηναϊκή) όσο και την 
πώληση φθηνών προϊόντων υγείας 
µέσα από την πλατφόρµα Anytime. 
H χρήση της πλατφόρµας του 
Anytime έχει µειώσει ης ηµές κατά 
25% στα νοσοκοµειακά συµβόλαια 
υγείας. 

Ανοδικά κινούνται στον κλάδο 
Υγείας,.και οι-υπόλοιπες µεικτές . 
ασφαλιστικές όπως n Allianz, n 
AXA, n Generali, n Groupama αλλά 
και οι Ασφάλειες Μινέηα, που κινούνται 

έντονα ανοδικά µε τα νέα 
ήροϊόντα τους, και n International 
Life, n οποία έχει αυξήσει, λόγω των 
προϊόντων υγείας, σηµαντικά τη 
ρευστότητα στην εταιρεία. 

NEA ΠΡ0ΐ0ΝΤΑ»Νέσ ασφαλιστικό 
προϊόν προωθεί n «Υδρόγειος», που 
απευθύνεται σε ιατρούς διαφόρων 
ειδικοτήτων εκτός της χειρουργικής, 

.προσφέροντας ένα πολυασφαλιστήριο 
µε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 

ασφάλιστρο. 
To πρόγραµµα καλύπτει την 

Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη του 
ιατρού για σωµατικές βλάβες ή 
θάνατο τρίτων - ασθενών του από 
αµέλεια, ιατρικό λάθος ή άλλες 
πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη 
διάρκεια της νόµιµης άσκησης των 
καθηκόντων του. 

Την Αστική Εϋθύνη από τη 
λειτουργία επαγγελµατικού χώρου, 
για ατυχήµατα (σωµατικές βλάβες, 
ϋλικές ζηµίες) τρίτων στον χώρο 
του ιατρείου που διατηρεί ο ασφαλισµένος 

ιατρός και το προσωπικό 
Ατύχηµα Ιατρού. „/ '."".. 

, H «ATE Ασφαλισηκή» δηµιούργησε 
το νέο Πρόγραµµα Υγείας 

«ΑΤΕ Μέριµνα Υγείας» µε εναλλακτικές 
δυνατότητες κάλυψης νοσοκοµειακής 

περίθαλψης, προσαρµοσµένες 
σης σηµερινές ανάγκες των 

πελατών τόσο για νοσοκοµειακή 
περίθαλψη όσο και για οικονοµική 
ευελιξία µε βάση rnv οικονοµική 
δυνατότητα του ασφαλιζόµενου. 

To πρόγραµµα απευθύνεται σε 
όλους εκείνους τους πελάτες που 
επιθυµούν ευελιξία και καινοτοµία 
στην κάλυψη των νοσοκοµειακών 
τους αναγκών, καθώς και σε εκείνους 

τους πελάτες που θα επιλέξουν 
να νοσηλευτούν σε δηµόσιο νοσοκοµείο. 

Αυξηοπ 15% των 
προγραµµάτων τον 
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