
 



   
     

   
  

   
  
   



Πώς διαχειριστήκατε τη δύσκολη
περίοδο της καραντίνας και
πώς εξυπηρετούσατε τους πε-

λάτες σας;
Γ.Γ.: Η CNP ΖΩΗΣ, από την πρώτη στιγ-
µή εκδήλωσης της πανδηµίας και της
εφαρµογής περιοριστικών κανόνων,
αντέδρασε αποφασιστικά και µε σει-
ρά µέτρων που έλαβε, αλλά και µε αυ-
στηρή τήρηση των οδηγιών των αρµό-
διων φορέων, διαφύλαξε την υγεία
όλων όσων έχουν σχέση µαζί της. Το
γεγονός αυτό απέτρεψε την εκδήλω-
ση οποιουδήποτε κρούσµατος στην
εταιρεία.
Όσον αφορά στις εργασίες της εται-
ρείας, αυτές συνεχίστηκαν κανονικά
µε τη χρήση της σύγχρονης τεχνολο-
γίας και την τηλεργασία. Στο πλαίσιο
αυτό καθιερώσαµε τις τηλεδιασκέ-
ψεις ως µέσο άµεσης επικοινωνίας µε-
ταξύ του προσωπικού και των συνερ-
γατών µας. Παράλληλα, οι οικονοµικές
συναλλαγές µε την εταιρεία (εξόφλη-
ση ασφαλίστρων, αποπληρωµή τιµο-
λογίων, κ.λπ.) γινόντουσαν ηλεκτρονι-
κά.
Με τις ενέργειες αυτές, αφενός, δια-
σφαλίσαµε την επιχειρησιακή συνέ-
χεια της εταιρείας και, αφετέρου,
συµβάλαµε στην ασφάλεια και στην
προστασία της υγείας όλων όσων εί-
χαν και έχουν επαφή µε τη CNP ΖΩΗΣ.

Τώρα που σιγά - σιγά επανερχόµαστε
στην κανονικότητα, πώς βλέπετε το
µέλλον της ασφαλιστικής βιοµηχα-
νίας;
Γ.Γ.: Χωρίς αµφιβολία, τα πράγµατα
δεν θα είναι εύκολα για κανέναν. Ήδη,
οι προβλέψεις για συρρίκνωση της
ανάπτυξης στη χώρα µας είναι ανησυ-
χητικές, κάτι που µας προβληµατίζει.
Ωστόσο, η ασφαλιστική βιοµηχανία πι-
στεύω ότι έχει τις δυνατότητες και τις
ικανότητες για να µπορέσει να αντέξει
και τους νέους κλυδωνισµούς. 
Η ασφαλιστική αγορά της Ελλάδας
έχει στέρεες βάσεις. Το καταναλωτικό
κοινό, που αναγνωρίζει τα πλεονεκτή-
µατα της ιδιωτικής ασφάλισης, στα-
διακά στρέφεται προς αυτή αναζητώ-
ντας λύσεις στις ανάγκες του.
Το γεγονός τούτο, σε συνδυασµό µε το
εύρος των παροχών που προσφέρουν
σήµερα τα ασφαλιστικά προγράµµατα
προς τους πολίτες, πιστεύω ότι θα

κρατήσουν όχι απλά ζωντανή αλλά δυ-
νατή την ασφαλιστική βιοµηχανία µας. 
Σε αυτό το περιβάλλον, είναι σηµαντι-
κό για τις ασφαλιστικές εταιρείες να
διατηρήσουν την κεφαλαιακή τους
επάρκεια και τη ρευστότητά τους,
ώστε να διασφαλίσουν τη βιωσιµότη-
τά τους και κατ’ επέκταση την προ-
στασία των ασφαλισµένων τους.
Στη CNP ΖΩΗΣ διαβλέπουµε νέες προ-
οπτικές και ευκαιρίες για τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες µας. Μέσα στη δε-
δοµένη συγκυρία και στις προκλήσεις
που αυτή περιέχει, διαθέτουµε πολλά
συγκριτικά πλεονεκτήµατα που δια-
δραµατίζουν σηµαντικό ρόλο για τους
πελάτες.
Αναφέροµαι στη σιγουριά και αξιοπι-
στία που εκπέµπει η CNP ΖΩΗΣ ως µέ-
λος του Γαλλικού Κολοσσού CNP, κα-
θώς και στην ευελιξία και καινοτόµα
φιλοσοφία που χαρακτηρίζει τα προϊ-
όντα και τις υπηρεσίες µας.
Πιστεύω ότι µε τα όσα βιώσαµε και µε

οδηγό τις νέες ανάγκες που δηµιουρ-
γούνται, η CNP ΖΩΗΣ αποτελεί µια µο-
ναδική επιλογή για όλους όσοι θέλουν
να νιώθουν την εµπιστοσύνη ότι βρί-
σκονται σε σίγουρα χέρια. 
Η CNP ΖΩΗΣ, σύµφωνα και µε την τε-
λευταία έκθεση Φερεγγυότητας, δια-
θέτει ισχυρή κεφαλαιοποίηση, υψηλή
ρευστότητα και έχει ταυτόχρονα τη
στήριξη του διεθνούς Οµίλου της. Σε
συνδυασµό µε την ποιότητα των λύσε-
ων που προσφέρουµε και το επίπεδο
εξυπηρέτησης των πελατών µας και
παρά τη δύσκολη περίοδο που διανύ-

ουµε, διαθέτουµε τις δυνάµεις, ώστε
να προχωρήσουµε στην επόµενη µέ-
ρα.

Τι σκέφτεστε να αλλάξετε ως εται-
ρεία για να καλύψετε τις νέες ανά-
γκες των πολιτών;
Γ.Γ.: Όπως ήδη ανέφερα, προσφέρου-
µε ευέλικτα προγράµµατα και µε συν-
δυασµό παροχών, που µπορούν να κα-
λύψουν οποιαδήποτε ανάγκη των
ασφαλισµένων.
Ωστόσο, µέσα σε έναν κόσµο που αλ-
λάζει διαρκώς, η προσαρµογή και η
ανάλυση των νέων δεδοµένων είναι
πάντα στο επίκεντρο της επιχειρησια-
κής µας δράσης. Με σύγχρονη αντίλη-
ψη, στέρεη ανάπτυξη και φρέσκες
ιδέες, επιδιώκουµε να προωθούµε
στην αγορά καινοτόµα προϊόντα και
υπηρεσίες, που ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις και προσδοκίες των ασφα-
λισµένων µας. Για τον σκοπό αυτό
αντλούµε εξειδικευµένη τεχνογνωσία

από τη µεγάλη δεξαµενή  εµπειρίας
του διεθνούς µας Οµίλου. 
Αυτή είναι η εποχή που πολλά κρίνο-
νται στην πράξη, στο αποτέλεσµα.
Τούτο είναι ακόµα πιο σηµαντικό για
µια ασφαλιστική εταιρεία που οφείλει
να επιβεβαιώνει τον ρόλο και την απο-
στολή της, ως στήριγµα στα δύσκολα.
Γι’ αυτό και στη CNP ΖΩΗΣ, µε ανθρώ-
πινη ευαισθησία και επαγγελµατική
αξιοπιστία, είµαστε δίπλα στους πε-
λάτες, στους συνεργάτες και στο προ-
σωπικό µας. ∆ίπλα στην ελληνική κοι-
νωνία, µε όλες µας τις δυνάµεις. 
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Γενικός ∆ιευθυντής CNP ΖΩΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ)

Νέες προοπτικές και ευκαιρίες για
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της
διαβλέπει η CNP ΖΩΗΣ, κατά τη
νέα περίοδο που αφορά στην
επιστροφή της οικονοµίας στην
κανονικότητα. Αυτό αναφέρει
στη συνέντευξή του στην «Α.Α.»
ο Γενικός ∆ιευθυντής της, κ.
Γιώργος Γεωργακόπουλος, επι-
σηµαίνοντας ότι η Εταιρεία επι-
στράτευσε σύγχρονες
τεχνολογικά λύσεις για καλύτερη
εξυπηρέτηση των πελατών της.
Πρώτιστο µέληµα της Εταιρείας
είναι να βρίσκεται δίπλα στους
ασφαλισµένους της και στην κοι-

νωνία, µε όλες της τις δυνά-
µεις.

Η CNP ΖΩΗΣ, σύμφωνα και με την τελευταία έκθεση
Φερεγγυότητας, διαθέτει ισχυρή κεφαλαιοποίηση,
υψηλή ρευστότητα και έχει ταυτόχρονα τη στήριξη

του διεθνούς Ομίλου της. Σε συνδυασμό με την ποι-
ότητα των λύσεων που προσφέρουμε και το επίπεδο
εξυπηρέτησης των πελατών μας και παρά τη δύσκο-

λη περίοδο που διανύουμε, διαθέτουμε τις δυνά-
μεις, ώστε να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα.


