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ομαδικές

Στην ιδιωτική ασφάλιση στράφηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό 
οι πολίτες στην περίοδο του Covid-19. Αυτό αναφέρει σε 
συνέντευξή του ο κ. Γεωργακόπουλος, Γενικός Διευθυντής της 
CNP ΖΩΗΣ, επισημαίνοντας ότι στη δύσκολη αυτή συγκυρία 
οι άνθρωποι προσανατολίστηκαν στην ασφαλιστική αγορά 
για να έχουν συμπληρωματικές υπηρεσίες υγείας.   

Το 2020 ήταν ένα δύσκολο έτος για τις επιχειρήσεις. Πώς 
κινήθηκε η αγορά των Ομαδικών Ασφαλίσεων; 

Πραγματικά, ήταν ένας απρόβλεπτα δύσκολος χρόνος. 
Οι επιπτώσεις του μας συνοδεύουν και θα εντείνονται, 
όσο διαρκεί η πανδημική κρίση. Επιπτώσεις πολυεπίπεδες, 
με βαρύ αποτύπωμα, κυρίως στην υγειονομική και κατ’ 
επέκταση στην οικονομική, κοινωνική και ψυχολογική 
κατάσταση ολόκληρων πληθυσμών. 

Ειδικά οι επιχειρηματικές δραστηριότητες, που αποτελούν 
βασικούς πυλώνες της οικονομίας, δοκιμάζονται σκληρά. 
Οι συνέπειες της πανδημίας, σε πολλούς επιχειρηματικούς 
κλάδους, είχαν ανασταλτικό αποτέλεσμα στην ανάπτυξη των 
Ομαδικών Ασφαλίσεων, ανακόπτοντας τη θετική πορεία 
που είχε καταγραφεί το 2019.

Σε ό,τι αφορά τη CNP ΖΩΗΣ, διατηρήσαμε τα μεγέθη μας. Με 
προτεραιότητα τον άνθρωπο και την κάλυψη των αναγκών 
του, ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσεις των δύσκολων 
περιστάσεων που βιώνουμε, προσφέροντας ευέλικτες λύσεις 
και προγράμματα προσαρμοσμένα στις ξεχωριστές ανάγκες 
του προσωπικού κάθε επιχείρησης.

Άλλαξε η πανδημική κρίση πιστεύετε την κουλτούρα των 
πολιτών για την ιδιωτική ασφάλιση; 

Η παγκόσμια υγειονομική κρίση έχει προκαλέσει πολλές 
αλλαγές. Χαρακτηριστική είναι και η εντονότερη στροφή 
των πολιτών στην ιδιωτική ασφάλιση, καθώς οι πολίτες 
αυτοί έδειξαν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα προϊόντα και 
στις υπηρεσίες που προσφέρει η ιδιωτική αγορά ασφάλισης, 
που λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά προς 
τη δημόσια ασφάλιση. Θα τολμήσω να πω, ότι η πανδημία 
αφύπνισε και ενδυνάμωσε την ασφαλιστική κουλτούρα 
των Ελλήνων, συγκριτικά με λαούς από τις ανεπτυγμένες 
ασφαλιστικά χώρες του δυτικού κόσμου.

Το 2020 ήταν μια χρονιά που συνειδητοποιήσαμε το 
αυτονόητο: η υγεία αποτελεί το πιο πολύτιμο αγαθό. 

Η πανδημία αφύπνισε και ενδυνάμωσε την ασφαλιστική 
κουλτούρα των Ελλήνων, συγκριτικά με λαούς από 
τις ανεπτυγμένες ασφαλιστικά χώρες του δυτικού κόσμου
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Η πανδημία αφύπνισε και ενδυνάμωσε την ασφαλιστική 
κουλτούρα των Ελλήνων, συγκριτικά με λαούς από 
τις ανεπτυγμένες ασφαλιστικά χώρες του δυτικού κόσμου

Ταυτόχρονα, έγινε σαφές πόσο εύθραυστος και 
ευάλωτος είναι ο κόσμος απέναντι σε «αόρατες» απειλές. 
Η κρίση της πανδημίας έκανε τους πολίτες να εκτιμήσουν 
ακόμη περισσότερο τις βασικές αξίες της ζωής και 
να αναζητήσουν τους καλύτερους τρόπους ώστε να 
τις προστατεύσουν. Όπως πλέον είναι ξεκάθαρο, η 
επένδυση στην ιδιωτική ασφάλιση, αποτελεί επένδυση 
στην ίδια τη ζωή.

Σε τι βαθμό, εν μέσω πανδημίας, οι εργοδότες 
ζητούν Ομαδικά Προγράμματα Ασφάλισης για τους 
εργαζομένους τους και σε ποιες καλύψεις εστιάζουν; 

Όπως προαναφέρθηκε, οι επιπτώσεις της πανδημίας 
στις επιχειρήσεις έχουν ανακόψει την αναπτυξιακή 
πορεία στην παραγωγή του κλάδου των Ομαδικών 
Ασφαλίσεων. 

Παρόλα αυτά και από τα διαθέσιμα μέχρι σήμερα 
στοιχεία, διαφαίνεται ότι το ενδιαφέρον των εργοδοτών 
επικεντρώνεται σε προγράμματα για την κάλυψη 
του προσωπικού τους, έναντι των κινδύνων ζωής, 
ατυχημάτων και υγείας. Επί του συνόλου των νέων 
εργασιών και σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019, 
έχει καταγραφεί αύξηση του μεριδίου αυτής της 
κατηγορίας καλύψεων.

Η CNP ΖΩΗΣ είναι μέλος του ηγετικού γαλλικού 
πολυεθνικού ομίλου CNP ASSURANCES με πάνω από 170 
χρόνια εμπειρίας και 38 εκατομμύρια ασφαλισμένους. 
Με τη δύναμη της CNP Cyprus Insurance Holdings, που 
ανήκει 100% στη CNP Assurances και με το έμπειρο και 
εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτουμε, μπορούμε 

να καθοδηγήσουμε στοχευμένα την κάθε επιχείρηση, 
ανεξαρτήτως μεγέθους, ώστε να εξασφαλίσει στους 
εργαζομένους της ένα σύγχρονο πρόγραμμα Ομαδικής 
Ασφάλισης, το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. 
Αναμφίβολα, ένα Ομαδικό Ασφαλιστήριο αποτελεί την 
έμπρακτη απόδειξη σεβασμού και αναγνώρισης μιας 
εταιρείας προς τους υπαλλήλους της. Ειδικά σε αυτές 
τις εποχές αβεβαιότητας και ανασφάλειας, η CNP ΖΩΗΣ 
στέκεται δίπλα στις επιχειρήσεις και στο προσωπικό τους 
με όλες τις δυνάμεις της.

Τι σημαίνει στην πράξη για τον εργαζόμενο να έχει 
ένα Ομαδικό Πρόγραμμα Υγείας;

Σε ένα Ομαδικό Ασφαλιστήριο, οι εργαζόμενοι αλλά και 
τα εξαρτώμενα μέλη τους, απολαμβάνουν τις παροχές 
και τα πολλαπλά οφέλη της ιδιωτικής ασφάλισης. 

Συνειδητοποιώντας ότ ι  έχουν τη δυνατότητα 
να αντ ιμετωπίσουν ευκολότερα τ ις  συνέπειες 
μιας απρόβλεπτης κατάστασης, οι εργαζόμενοι 
αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα της παροχής που τους 
προσφέρει η εταιρεία τους. Ενισχύεται έτσι η αφοσίωσή 
τους στην επιχείρηση, ενώ βελτιώνεται η απόδοση στην 
εργασία τους. Κάτι που συμβάλλει στην επίτευξη των 
επιχειρηματικών στόχων.

Τα οφέλη της συμμετοχής ενός εργαζόμενου σε 
Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης, συνοψίζονται στο 
εταιρικό μήνυμα της CNP ΖΩΗΣ «Προστασία στη ζωή, 
Φροντίδα στην Υγεία, Ασφάλεια για ένα καλύτερο 
αύριο». Λίγες λέξεις που περιλαμβάνουν την ουσία της 
ασφαλιστικής συνείδησης.

Ένα Οµαδικό Ασφαλιστήριο 
αποτελεί την έµπρακτη 
απόδειξη σεβασµού και 
αναγνώρισης µιας εταιρείας 
προς τους υπαλλήλους της
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