
ÿþýüû: úùø÷üý÷öõ / ôóø÷ü / òñð÷ïþü / Human Resources
îíùøüíñðþï: úïøïìöùëê, 01-02-2013
éùèþýï:  0036, 0037, 0038....         (1 ïãõ 6)
òçæùåüû: 3087 cm ²
òçìñ öëöèüäüøþï: òñ ý÷ïåçì÷íñ
ÿã÷öü÷ðâðþï ùðáóãüë: 2106617777

àçßñ öèù÷ýþ: ÞÝéÜôÛÚÿÙØúÿÜØ

u* 
w v 

V o\*c 

Οµαδικές Ασφαλίσεις: 
ία ιδανική παροχή 

s Αντώνιος Κατσουλιέρη, akatsoulieri@boussias.com 

i υµρδικέ5 Ασφαλίσει σύµφωνα µε έρευνε$ 
καταλαµβάνουν i\s υψηλότερε5 θέσειε στην 

επιλογή προσφερόµενων παροχών τόσο από 
την πλευρά των εργαζοµένων, όσο και από 
την πλευρά τω^βΐ(^!τ3ν^ειτουργού^β 

µία έµµεση αµοιβή και καλύπτουν Kupicos us 

παροχέΒ υπηρεσιών Υγείας ηροσδίδονχσ.5 
ωστόσο και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα oris 

Wt/m**^^ εταιρεια που xis προσφέρουν. 

Σε µία χώρα όπου όλα µεταβάλλονται ριζικά και παραδοσιακά 

κεκτηµένα των πολιτών και εργαζοµένων ins 

πλέον δεν υφίσταται π καταργούνται, Ο τοµέας Tns υγεία$ 

δεν θα µπορούσε να παραµείνει στο απυρόβλητο. Πολλές 

είναι οι αλλαγέ5 που έχουν πραγµατοποιηθεί tous 

ιελευτάίους µήνες δηµιουργώντας ένα νέο τοπίο στο 

συγκεκριµένο τοµέα και φέρνοντας στο προσκήνιο την 

ανάγκη για εναλλακτικές ή συµπληρωµατικές µορφές 

παροχών υπηρεσιών υγείας αλλά και συνταξιοδοτικών 

προγραµµάτων. Ολα αυτά πραγµατοποιούντα! µε γνώµονα 

τον περιορισµό των κρατικών εξόδων και τη δηµιουργίας 

ενός νέου, περισσότερου ικανού ως προς τον 

έλεγχο της κατανοµής των κονδυλίων του, Kp0ras. 

Όπως οι επιχειρήσεις προχωρούν σε περικοπές, µειώσεις 

προϋπολογισµών και αναδιάρθρωση, έτσι και το 

κράτος προχωρά στην πραγµατοποίηση αντίστοιχων 

αλλαγών. Η κοινωνική ασφάλιση, τόσο στον τοµέα της 

υγείας όσο και στις παροχές συνταξιοδότησης, έχει υποστεί 

σηµαντικές αλλαγές. Με τη ψαλίδα να ανοίγει ακόµη 

περισσότερο ως προς τον τρόπο αντιµετώπισης προβληµάτων 

υγείας από tous πολίτες Tns χώρας, ενώ οι εναλλακτικοί-συµπληρωµατικοί 

τρόποι φαίνεται να κερδί- 

www.clipnews.gr
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HR Professional 

Special Report: Opa6iK£S Ασφαλίσει 

ii Σε εταιρικό επίπεδο, 
ο πλέον διαδεδοµένοΞ 
iponos αντιµετώπιση$ 

ιων ισχνών κοινωνικών 
παροχών είναι 

n προσφορά 
προγραµµάτων 

Opa6iKns ΑσφάπΊσηΞ 

ζουν συνεχώς έδαφος. Σε εταιρικό επίπεδο, ο πλέον 

διαδεδοµένος τρόπος αντιµετώπισης των ισχνών κοινωνικών 

παροχών είναι n προσφορά προγραµµάτων Οµαδικής 

Ασφάλισης, όπου τα τελευταία χρόνια γνωρίζουν 

ιδιαίτερη ανάπτυξη και αναγνωρίζονται ως ένα χρήσιµο 

εργαλείο αλλά και ως n ιδανικότερη παροχή. «Σήµερα, 

που οι Κοινωνικές Παροχές συρρικνώνονται, n Οµαδική 

Ασφάλιση αποτελεί ισχυρό ανάχωµα στο κλίµα 

περικοπών» αναφέρει χαρακτηριστικά ο 

Γιώργος Κώτσαλος, Deputy Corporate 

Solutions Sales Manager της Metlife Alico 

και συνεχίζει «Οι εταιρείες εµµένουν στη διατήρηση 

των οµαδικών προγραµµάτων και 

προσπαθούν να προσαρµοστούν στις σύγχρονες 

ανάγκες και στα νέα δεδοµένα, εξασφαλίζοντας 

την κάλυψη απρόβλεπτων καταστάσεων 

και σοβαρών περιστατικών υγείας 

µέσα από συστήµατα ελεγχόµενου kootous 

και ποιοτικών υπηρεσιών». Από την πλευρά 

των επιχειρήσεων όµως τα δεδοµένα µεταβάλλονται 

εξίσου µε τα αποτελέσµατα της 

κρίσης να είναι ορατά. «Η οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει 
αναµφισβήτητα το θεσµό της ιδιωτικής ασφάλισης 

καθώς ορισµένες επιχειρήσεις, σε κλάδους που βρίσκονται 

στο επίκεντρο Tns Kpions κυρίως, υποχρεούνται να 

διακόψουν τα προγράµµατα ασφάλισης του προσωπικού 

τους ή να περικόψουν το κόστος tous µειώνοντας 

αντίστοιχα τις παροχές» αναφέρει ο Γιάννης Κατσάνης, 

∆ιευθυντής Πωλήσεων Οµαδικών Ασφαλίσεων Ζωής 

της Generali Hellas και συνεχίζει «Η εικόνα αυτή 

εκφράζεται και στη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων 

των ασφαλιστικών εταιρειών, n οποία στο ενδεκάµηνο 

Ιανουαρίου-Νοεµβρίου του 2012 εµφανίζεται µειωµένη. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι n παραγωγή του κλάδου 

"∆ιαχείριση οµαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων" 

µειώθηκε το εξεταζόµενο διάστηµα κατά 30,4% και 

έφτασε στα 164,17 εκατ. ευρώ, ενώ n παραγωγή του 
κλάδου "οµαδικά προγράµµατα πρόνοιας" µειώθηκε 

κατά 20,4% φτάνοντας στα 75,8 εκατ. ευρώ». 

ΕΟΠΥΥ 
Η σηµαντικότερη αλλαγή για την κοινωνική ασφάλιση 

και τις αντίστοιχες παροχές υπηρεσιών υγείας είναι n 
ενσωµάτωση όλων των ταµείων στο γνωστό σε όλους 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ (Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας). Τα ταµεία που έχουν ενσωµατωθεί σε αυτόν 

είναι τα ακόλουθα: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, Ο ΓΑ, ΕΤΑΑ, 

ΤΑΥΤΕΚΩ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Η δηµιουργία του και 

κυρίως n έναρξη λειτουργίας του δεν πραγµατοποιήθηκε 

µε τους καλύτερους οιωνούς από την κοινωνία. Οι 

Παροχές υγείας του ΕΟΠΥΥ καθορίζονται από τον Ενιαίο 

Κανονισµό Παροχών Υγείας, ο οποίος ορίζει τις 
προδιαγραφές των παροχών υγείας και τις προϋποθέ¬ 

σεις για να έχουν πρόσβαση οι ασφαλισµένοι σε αυτές. 

Ο Ενιαίος αυτός κανονισµός έχει ως βασική του επιδίωξη 

την εξασφάλιση ισότιµης πρόσβασης όλου του 

πληθυσµού σε ένα ενιαίο σύστηµα. Αν όµως κοιτάξει 

κανείς στη δηµιουργία του Οργανισµού αυτού και τις 

αλλαγές που αυτός επέφερε, θα διαπιστώσει ότι εµφανίζεται 

αρκετό προβληµατικό5. Ενδεικτικά, συγκρίνοvras 

τι s παροχέ^ που παρείχαν τα µεµονωµένα ταµεία 

πριν τη δηµιουργία του µε τις παροχές υγείας του ίδιου 

διαπιστώνει κανείς ότι απαιτείται µεγαλύτερη συµµετοχή 

των ασφαλισµένων στην κάλυψη δαπανών για παρακλινικές 

εξετάσεις, µικροβιολογικές ακτινογραφίες κ.ά. 

όταν αυτές δεν πραγµατοποιούνται στις δοµές του οργανισµού, 

δοµές οι οποίες είναι περιορισµένες και χαρακτηρίζονται 

από µεγάλες λίστες αναµονής. Έτσι, οι 

ασφαλισµένοι είτε επιβαρύνονται µε συµµετοχή 15% 

στα ιδιωτικά κέντρα είτε αναµένουν να εξυπηρετηθούν 

από τα κέντρα του Εθνικού Συστήµατος Υγείας. Επιπρόσθετα, 

απουσιάζει n ουσιαστική µέριµνα για την 

οδοντιατρική φροντίδα καθώς το κρατικό τιµολόγιο 

είναι πολύ χαµηλό και πρακτικά αναγκάζει τους ασφαλισµένους 

να καλύπτουν µόνοι τους τις δαπάνες. Ένα 

ακόµη χαρακτηριστικό του ΕΟΠΥΥ είναι ότι µειώθηκε 

σηµαντικά n αµοιβή του ιατρικού προσωπικού (που 

εργάζεται µε συµβάσεις έργου ή συµβάσεις χρόνου) και 

ταυτόχρονα υποβαθµίστηκαν υλικοτεχνικά οι συνθήκες, 

ενώ καλείται να εξυπηρετήσει περισσότερους ασθενείς 

στο ίδιο χρονικό διάστηµα. Τα νοσήλια που καταβάλλονται 

προς τα νοσοκοµεία αυξήθηκαν σηµαντικά, 

όπως επίσης τέθηκαν και ανώτατα όρια στις τιµές και τις 

ποσότητες υγειονοµικού υλικού που αντιστοιχούν σε 

κάθε ασθενή. Όµως n mo άµεση επιβάρυνση των 

ασφαλισµένων προέρχεται από την αυξηµένη συµµετοχή 

τους στις δαπάνες διάγνωσης, περίθαλψης και 

θεραπείας. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως n συγκέντρωση 

και ο περιορισµός του αριθµού των νοσοκοµείων 

του ΕΣΥ οδηγεί σε ακόµα µεγαλύτερο συγκεντρωτισµό 

της νοσοκοµειακής περίθαλψης, υποβαθµίζοντας 

την ποιότητα και την ανταποκρισιµότητα των 

υπηρεσιών υγείας που παρέχουν τα νοσοκοµεία. 

Όποιος έχει καλέσει λοιπόν, για ραντεβού σε κάποιον 

συµβεβληµένο ιατρό έχει σίγουρα έρθει αντιµέτωπος 

µε µία λίστα αναµονής ακόµη και δύο µήνών (λόγω του 

πλαφόν των 200 ασθενών µηνιαίως που µπορούν να 

δεχθούν προς εξέταση), όπως επίσης σίγουρα θα έχει 

απογοητευτεί ano την κατάσταση που επικρατεί στα 

νοσοκοµεία της χώρας. Ποια λοιπόν είναι n ιδανική 

λύση από τη πλευρά των ασφαλισµένων; Σίγουρα n 

αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων και µάλιστα αυτό 

θέτεται ως περισσότερο επιτακτική ανάγκη στις µέρες 

µας, ώστε να εξασφαλίζεται στο µέγιστο n καλύτερη 

πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για τους πολίτες και τα 

µέλη της οικογένειάς τους. 

www.clipnews.gr
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Special Report: ΟµαδικέΞ Ασφαλίσει 

U Αρχικά ία 
προγράµµατα 

Οµαδικπ5 ΑσφάλισηΞ 
απευθύνονταν στα 

υψηλόβαθµα στελέχη 
των επιχειρήσεων, opoos 

σταδιακά έγινε n 

εισαγωγή tous και στην 
υπόλοιπη ιεραρχική 

βαθµίδα αυτών. 

Οµαδική Ασφάλιση 
Η υγεία των ανθρώπων αποτελεί το σηµαντικότερο 

παράγοντα που οφείλουν να περιχαράξουν, εξασφαλίζοντας 

την αµεσότερη και βέλτιστη πρόσβαση στις υπηρεσίες 

παροχής υγείας τόσο για τους ίδιους, όσο και για 

την οικογένειά τους. Με δεδοµένες τις αλλαγές που 

έχουν πραγµατοποιηθεί, και εν αναµονή της καλύτερης 

λειτουργίας του συστήµατος για το οποίο καταβάλλονται 

προσπάθειες να δηµιουργήσουν, πρέπει να εξετασθούν 

εναλλακτικές/συµπληρωµατικές µορφές παροχών 

υγείας. Σε επίπεδο επιχειρήσεων ήδη γίνονται 

βήµατα προς αυτήν την κατεύθυνση, καθώς n ανησυχία 

όλων, αν οι κρατικές υπηρεσίες υγείας θα 

µπορέσουν να ανταποκριθούν όταν και όποτε 

τις χρειαστούν, αυξάνεται συνεχώς. Τα προγράµµατα 

Οµαδικής Ασφάλισης είναι ο καλύτερος 

τρόπος εξασφάλισης της πρόσβασης 

που επιδιώκεται. Αποτελεί παροχή των εταιρειών, 

καλύπτοντας τους εργαζόµενους σε 

τοµείς όπως n ασφάλιση ζωής, ασφάλιση ατυχηµάτων, 

αναπηρίας, απώλειας εισοδήµατος, 

ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης, 

ανικανότητα εργασίας όπως επίσης 

και συνταξιοδοτικά προγράµµατα. Πιο αναλυτικά, 

σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισµένου 

από οποιαδήποτε αιτία, το ασφαλισµένο 

κεφάλαιο καταβάλλεται στους δικαιούχους 

που έχει ορίσει ο ίδιος είτε σε σταθερό 

ποσό, είτε σε πολλαπλάσιο του µικτού µηνιαίου 

µισθού. Στην περίπτωση µόνιµης ή ολικής ανικανότητας 

του ασφαλισµένου για εργασία, ο ίδιος εισπράττει 

το ασφαλισµένο κεφάλαιο, ενώ σε περίπτωση µόνι- 

µπς/µερικής ανικανότητας καταβάλλεται µέρος του 

κεφαλαίου ανάλογα µε το ποσοστό αναπηρίας. Εάν ο 

ασφαλισµένος έρθει αντιµέτωπος µε πρόσκαιρη ανικανότητα 

για εργασία εξαιτίας ατυχήµατος ή ασθένειας, 

καταβάλλεται στον ίδιο σταθερό ποσό ή ποσοστό του 

µηνιαίου µισθού του. Αναφορικά µε την εισαγωγή του 

ασφαλισµένου ή µελών της οικογένειάς του σε νοσοκοµείο 

ή κλινική καταβάλλεται ποσό των δαπανών που 

του αναλογεί. Τέλος, σχετικά µε τις ιατροφαρµακευτικές 

δαπάνες καταβάλλονται έξοδα, τα οποία επιβαρύνθηκε 

ο ασφαλισµένος εντός ή εκτός νοσοκοµείου ή κλινικής 

εξαιτίας ατυχήµατος, για ιατρικές επισκέψεις, φυσικοθεραπείες, 

αγορά φαρµάκων και διαγνωστικές εξετάσεις. 

Αντιλαµβάνεται λοιπόν κανείς ότι οι παροχές που προσφέρονται 

µέσα ano τα προγράµµατα Οµαδικής Ασφάλισης 

µπορεί να είναι όλα τα προαναφερόµενα και ένα 

πλήθος άλλων τα οποία προσαρµόζονται ανάλογα µε 

τις εκάστοτε ανάγκες της κάθε εταιρείας. 

Προσαρµογή προγραµµάτων 
Αρχικά τα προγράµµατα Οµαδικής Ασφάλισης απευθύνονταν 

στα υψηλόβαθµα στελέχη των επιχειρήσεων, 

όµως σταδιακά έγινε n εισαγωγή τους και στην υπόλοιπη 

ιεραρχική βαθµίδα αυτών. Όταν µία εταιρεία επιλέγει 

να προσφέρει κάποιο πρόγραµµα οµαδικής 

ασφάλισης στα στελέχη της πραγµατοποιεί τπ δική της 

έρευνα αγοράς αναζητώντας τον ιδανικότερο συνεργάτη-πάροχο. 

Συνεπώς, n εταιρεία που θα διαµορφώσει 

το ιδανικό για την ίδια και τους εργαζόµενούς της 

πρόγραµµα, ειδικά προσαρµοσµένο στις ανάγκες που 

επιθυµεί να καλύψει, θα είναι και αυτή που τελικά Ba 

επιλεχθεί. Αναφορικά µε τη διαµόρφωση του κατάλληλου 

προγράµµατος µίας εταιρείας ο Γ. Κατσάνης εξηγεί: 

«Για τη διαµόρφωση ενός οµαδικού ασφαλιστηρίου 

συµβολαίου θα πρέπει να προηγηθεί µία ολοκληρωµένη 

µελέτη της επιχείρησης, των δυνατοτήτων της και 

των αναγκών που θέλει να καλύψει µε το συγκεκριµένο 

πρόγραµµα. Για την κατάρτιση του προγράµµατος λαµβάνονται 

συνήθως υπόψη ο αριθµός των εργαζόµενων 

που συµµετέχει σε αυτό, το ύψος των ασφαλίστρων 

που θα καταβάλλουν οι εργαζόµενοι και ο εργοδότης, 

ή µόνο ο εργοδότης, που είναι συνήθως σε συνάρτηση 

µε το ύψος των µισθών και βέβαια τη διάρκεια του προγράµµατος». 

Στο ίδιο κλίµα και π Αλεξάνδρα Χριστοπούλου, 

Supervisor Corporate Solutions Sales 

Manager της Metlife Alico αναφέρει «Η Οµαδική 

Ασφάλιση παρέχει µεγάλη ευελιξία και δυνατότητα στο 

σχεδιασµό της. Ο επιτυχηµένος σχεδιασµός πρέπει να 

συνδυάζει αποτελεσµατικά την εταιρική πολιτική παροχών 

µε τους διαθέσιµους οικονοµικούς nopous Tns 

εταιρείας». «Ακόµα, τα προγράµµατα αυτά είναι δυναµικά 

και εξελίσσονται µε βάση το κοινωνικό, οικονοµικό 

περιβάλλον και τις σύγχρονες εταιρικές ανάγκες» - 

www.clipnews.gr
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Οι οµαδικές Ασφαλίσεις σε ένα εργασιακό 
περιβάλλον γεµάτο νέες προκλήσεις 
Η Οµαδική ασφάλιση ανήκει στο δεύτερο πυλώνα ασφάλιση$, συµπληρώνει 
την κοινωνική και αφήνει χώρο για το τρίτο πυλώνα την ατοµική ασφάλιση. 
Η οµαδική ασφάλιση µπορεί να καλύψει ανάγκεΞ συνταξιοδοτ!kes, κινδύνου, 
πρωτοβάθµιαε και δευτεροβάθµια$ περίθαλψηε του εργαζόµενου. 

ιου Γιάννη Καΐσάνη, ∆ιευθυντή Πωλήσεων Οµαδικών Ασφαλίσεων Ζωής, Generali Hellas 

Η Generali Hellas, µε παρουσία 126 χρόνων 

στην ελληνική ασφαλιστική αγορά 

και µε την τεχνογνωσία ενώ παγκόσµιου 

οργανισµού που λειτουργεί σε πάνω από 

60 χώρε5 σε όλο ιον κόσµο έχει να 

παρουσιάσει µεγάλη εξειδίκευση στο 

κλάδο στην Ελλάδα . Εξειδίκευση που 

στηρίζεται στην τεχνογνωσία tns Generali 

Employee Benefits (GEB) Tns εξειδικευµέvns 

εταιρείας Assicurazioni Generali. To 

GEB διαχειρίζεται περισσότερους ano 

1500 πελάτες πολυεθνικές εταιρίες µε 

ετήσια ασφάλιστρα που υπερβαίνουν τα 

1,5 δις ευρώ αποτελώντας το µεγαλύτερο 

οργανισµό multinational pooling από 

πλευράς ασφαλίστρων. Αυτή n προστιθέµενη 

αξία γίνεται αντιληπτή τόσο µέσα 

από οικονοµίες κλίµακας αλλά και από το 

βέλτιστο σχεδιασµό των ασφαλιστικών 

προγραµµάτων. 

Η εξειδίκευση αυτή επιφόρτισε την Generali 

και µε µια κοινωνική ευθύνη, την ειλικρινή, 

τεχνικά άρτια αλλά πάντα µε άξονα τον 

άνθρωπο, προσέγγιση. Πιο συγκεκριµένα 

n καταβολή των αποζηµιώσεων σε 5 εργάσιµες 

ηµέρες, n άµεση (εντός 1 εργάσιµης 

ηµέρας) ανταπόκριση κάθε ερωτήµατος 

που µπορεί να τεθεί από τον ασφαλισµένο 

αλλά και n πάντα µε γνώµονα τη µέγιστη 

(βάση των όρων του συµβολαίου) αποζηµίωση 

συντελούν στην απόλυτη ικανοποίηση 

των ασφαλισµένων. 

Έτσι µπορείς να ισχυρίζεσαι ότι n οµαδική 

ασφάλιση αποτελεί µία εγγύηση σταθερότητας 

για τον εργαζόµενο και µία συµφέρουσα 

λύση για τον εργοδότη που αντιµετωπίζει 

σαν συνεργάτες τους εργαζόµενους 

και αναµένει την ανταπόκρισή tous. 
Η αγορά απέδειξε ότι εκτιµά µια τέτοια 

προσέγγιση και το αναγνώρισε µέσω της 

διατηρισηµότητας του πελατολογίου µας 

αλλά και τη καθιέρωση της Generali στα 

m^t του χώρου. 

Τα οφέλη µίας οµαδικής 
ασφάλισης 

3 Οφέλη εργοδότη. 

Στις σηµερινές συνεχώς µεταβαλλόµενες 

συνθήκες, οι εργαζόµενοι είναι πολύτιµοι 

συνεργάτες. Η επιχείρηση επιζητεί τη µεγιστοποίηση 

της παραγωγικότητας µε το 

ελάχιστο δυνατό κόστος. Σηµαντική προϋπόθεση 

για την επίτευξη αυτού του στόχου 

είναι n διαµόρφωση ενός ευχάριστου, 

ασφαλούς και ικανοποιητικού για τον 

εργαζόµενο εργασιακού περιβάλλοντος 

που θα εξασφαλίζει την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων της επιχείρησης. Η 
οµαδική ασφάλιση αποτελεί ένα εργαλείο 

στα χέρια του εργοδότη, για την ανάδειξη 

στη πράξη του ενδιαφέροντος για την 

ασφάλεια και τη ευηµερία των εργαζοµένων. 

Η Generali Hellas έχοντας αφουγκραστεί 

τις σηµερινές ανάγκες των επιχειρήσεων, 

έχει προχωρήσει στην ελάφρυνση 

των διαδικασιών αλλά και την αυτοµατοποίηση 

tous ώστε να επιτυγχάνεται απόλυτη 

ικανοποίηση του ασφαλισµένου µε 

την ελάχιστη διαχειριστική εµπλοκή του 

εργοδότη. 

71 Οφέλη εργαζόµενου. 

Ο ασφαλισµένο5 διακρίνει µέσα από ένα 

οµαδικό ασφαλιστήριο συµβόλαιο µία 

σύγχρονη επιχείρηση που είναι διατεθειµένη 

να σεβασθεί και να αναγνωρίσει του 

ανθρώπους που στοχεύουν στην περαιτέρω 

ανάπτυξη της. Ο ίδιος ο εργαζόµενος 

απαλλάσσεται ή ελαφρύνεται από to 

κόστος της ατοµικής ασφάλισης, ενώ ενισχύεται 

το αίσθηµα της ασφάλειας για τον 

ίδιο και την οικογένεια του σε µία περίοδο 

που ο ρόλος της κοινωνικής ασφάλισης 

καθίσταται περισσότερο αβέβαιος. Τα 126 

χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, ενισχύουν 

το αίσθηµα ασφάλειας και σταθερότητας 

µέσα σε αυτή την αβεβαιότητα. 

Τα προγράµµατα 
Η Generali Hellas προσφέρει έξυπνους και 

ευέλικτους συνδυασµούς καλύψεων 

Ασφάλειας Ζωής, Ατυχηµάτων, Μόνιµης ή 

Πρόσκαιρης Ανικανότητας, Πρωτοβάθµια 

και ∆ευτεροβάθµια υγειονοµική περίθαλψη 

και ειδικά επιδόµατα. Επιπρόσθετα 

το Generali Call Center, σε 24ωρη βάση 

365 µέρες το χρόνο, παρέχει καθοδήγηση 

και πληροφορίες στους ασφαλισµένους για 

γιατρούς, νοσοκοµεία αλλά και έκπτωση 

στα συµβεβληµένα ∆ιαγνωστικά Κέντρα. 

Ειδικότερα n Generali προσφέρει προγράµµατα 

κινδύνου που καλύπτουν την 

µόνιµη ολική ανικανότητα από ασθένεια ή 

ατύχηµα ή την απώλεια εισοδήµατο$ εξαιTias 

tous. Enions διαθέτει προγράµµατα 

που προσφέρουν νοσοκοµειακή και εξωνοσοκοµειακή 

περίθαλψη και µε ελεύθερη 

επιλογή νοσοκοµείου και γιατρών. Η 

Generali και το Generali Investment 

Department στη Τεργέστη µπορεί και προστατεύει 

τα περιουσιακά στοιχεία των 

συνταξιοδοτικών της κεφαλαίων µε τις ∆ιεθνείς 

της επενδύσεις, παρέχοντας προγράµµατα, 

καθορισµένων εισφορών ή παροχών, 

επενδύσεις Εγγυηµένου επιτοκίου και 

επενδύσεις που συνδέονται µε επενδυτικά 

προϊόντα εντός και εκτός Ελλάδος.Η 

Generali Hellas µε την ευελιξία, τη διεθνή 

τεχνογνωσία αλλά κυρίως την ανθρώπινη 

προσέγγιση της είναι ο καλύτερος συνεργάτης 

για την δηµιουργία οµαδικών προγραµµάτων 

ασφάλισης. 

GENERALI 
Πληροφορίες: 

Ηλία Ηλιου 35-37 & Πυθέου, 117 43 Αθήνα 

T: 210 8096 100, F: 210 8096 367 
info@generali.gr www.generali.gr 
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HR Professional 

Special Report: Opa6iK£s Ασφαλίσει 

καιαΓίήγει n ίδια. Έτσι, πριν την επιλογή ιου συνεργάτη 

θα πρέπει να έχουν ορισθεί οι βασικές ανάγκες, και στη 

συνέχεια n εταιρεία που θα αναλάβει την οµαδική 

ασφάλιση να προτείνει εναλλακτικές παροχές ή σενάρια 

που µπορεί να διαµορφώσει, δεδοµένων των οικονοµικών 

συνθηκών που επικρατούν, αλλά κυρίως βάσει 

των αναγκών της ίδιας της εταιρείας και του ανθρώπινου 

δυναµικού της. 

Ιδανική Παροχή 

Στην Ελλάδα n ανεργία αυξάνεται συνεχώς και οι προοπτικές 

απασχόλησης ακολουθούν την ίδια φθίνουσα 

πορεία. Όπως προκύπτει από την έρευνα της 

Manpower για το πρώτο τρίµηνο του 2013, οι προοπτικές 

απασχόλησης θα συνεχίσουν να προσδίδουν 

αρνητικό πρόσηµο στο ∆είκτη Προοπτικών Απασχόλησης 

για 12ο συνεχόµενο µήνα σκιαγραφώντας την 

αγορά εργασίας. Ένα ακόµη χαρακτηριστικό της είναι ότι 

συνεχίζει να δοκιµάζεται µε συρρίκνωση µισθών και 

περιορισµό των εργαζοµένων. Σε ένα αρκετά δυσοίωνο 

περιβάλλον, οι εργαζόµενοι µίας εταιρείας παραµένουν 

το σηµαντικότερο κεφάλαιο που n ίδια διαθέτει. Η διατήρηση 

των ικανών στελεχών στους κόλπους της, n εξέλιξη 

τους, n αναγνώριση της συνεισφοράς τους στον 

εταιρικό στόχο αλλά και n αυξηµένη απόδοσή tous, 

παραµένουν ουσιαστικά ζητούµενα από την πλευρά 

της. Σύµφωνα µε την έρευνα «Μισθός και επιπλέον 

παροχές» που πραγµατοποιήθηκε από την Kariera.gr 

οι εργαζόµενοι στην ερώτηση ποιες παροχές θεωρούν 

σηµαντικές κατατάσσουν στην πρώτη θέση την ιατροφαρµακευτική 

περίθαλψη µε ποσοστό 68%, ενώ ακολουθεί 

n εκπαίδευση µε 57% και στην τρίτη 

θέση συναντάµε το συνταξιοδοτικό πρόγραµµά. 

Είναι κατανοητό, λοιπόν, πως τα 

οµαδικά προγράµµατα ασφάλισης µπορούν 

να καλύψουν ένα µεγάλο ποσοστό των αναγκών 

των εργαζοµένων που δηµιουργούνται 

κυρίως λόγω της αβεβαιότητας γύρω από τις 

παροχές κοινωνικής ασφάλισης. Η Οµαδική 

Ασφάλιση µπορεί να αποτελέσει ιδανική 

παροχή σε µία περίοδο κρίσης παρέχοντας 

αµφίπλευρα οφέλη τόσο στους εργαζόµενους 

όσο και στην εταιρεία. 

Οφέλη Εργαζοµένων 

Όταν οι δηµόσιοι φορείς/οργανισµοί βρίσκονται 

είτε σε περίοδο αναδιάρθρωσης είτε 

έχουν προσφάτως συσταθεί, το αίσθηµα ανασφάλειας 

που δηµιουργείται είναι αρκετά 

υψπλό. To ίδιο ισχύει και στον κλάδο Υγείας 

µε τον «νεοσύστατο» ΕΟΠΥΥ. Οι εργαζόµενοι νιώθουν 

ανασφάλεια για τους ίδιους αλλά και τα µέλη της οικογένειας 

τους. Η Οµαδική Ασφάλιση του ανθρώπινου 

44 Τα οµαδικά 
προγράµµατα 

ασφάλισηΞ λειτουργούν 
cos ένα από τα βασικά 
εργαλεία δηµιουργίαΞ 

loxupns εταιρικήΞ 
κουλτούρα$ 

αποδεικνύοντα5 µε 
έµπρακτο τρόπο το 

ενδιαφέρον ins για τα 
στελέχη που 

απασχολεί. 

δυναµικού µίας εταιρείας αποτελεί την ιδανική παροχή 

καθώς αναβαθµίζει ουσιαστικά και συµπληρώνει τις 

παροχές της κοινωνικής ασφάλισης. Ένα ακόµη πλεονέκτηµα 

για τους εργαζόµενους είναι ότι µπορεί να λειτουργήσουν 

ως δίχτυ προστασίας για τα µέλπ της οικογένειάς 

του σε απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως για 

παράδειγµα κάποιο ατύχηµα. Τα προγράµµατα Οµαδικής 

Ασφάλισης µπορούν να θεωρηθούν και ως µία 

έµµεση αύξηση του εισοδήµατος των εργαζοµένων 

µέσα από τις παροχές υγείας που του προσφέρονται. Αν 

εξετάσει κάποιος τις Οµαδικές Ασφαλίσεις σε µακροπρόθεσµη 

βάσπ, ιδιαίτερα αν αυτή περιλαµβάνει και 

κάποιο συνταξιοδοτικό πρόγραµµα, θα διαπιστώσει 

πως τα οφέλη τους είναι πολλά περισσότερα από αυτά 

που θα αποκόµιζε ο εργαζόµενος από µία αύξηση του 

µισθού. Όλα αυτά µπορεί να απαιτούν µηδενική ή 

κάποια προσιτή συµµετοχή από τον εργαζόµενο, ώστε 

να αποκοµίσει ένα πακέτο παροχών εξασφαλίζοντας 

πρόσβαση σε παροχές υγείας και όχι µόνο. 

Οφέλη Επιχειρήσεων 

Σήµερα οι εταιρείες ανεξαρτήτως µεγέθους, κλάδου και 

αριθµού προσωπικού εµφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά. 

Όλες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη 

διακράτηση των ικανών τους στελεχών, στοχεύουν 

στην προσέλκυση «ταλέντων», ενώ επίσης αναζητούν 

τον τρόπο για την ενίσχυση του «employee engagement* 

όπως και του οµαδικού πνεύµατος. Καλούνται επίσης 

να ανταποκριθούν στις απαιτητικές και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές 

συνθήκες του επιχειρηµατικού κόσµου µε 

ουσιαστικό παράγοντα διαµόρφωσης των αποτελεσµάτων 

τους το ίδιο το ανθρώπινο δυναµικό τους. Τα οµαδικά 

προγράµµατα ασφάλισης λειτουργούν ως ένα από 

τα βασικά εργαλεία δηµιουργίας ισχυρής εταιρικής 

κουλτούρας, ενισχύοντας ταυτόχρονα το κοινωνικό 

πρόσωπο της ίδιας της εταιρείας και αποδεικνύοντας µε 

έµπρακτο τρόπο το ενδιαφέρον της για τα στελέχη που 

απασχολεί. «Η Οµαδική Ασφάλιση είναι ένα επενδυτικό 

εργαλείο αύξησης της παραγωγικότητας της επιχείρησης» 

αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γ. Κατσάνης και 
συνεχίζει «αναδεικνύοντας στην πράξη το ενδιαφέρον 

της επιχείρησης για τον εργαζόµενο, την ασφάλεια και 

την ευηµερία του σε δύσκολους καιρούς έχει σαν αποτέλεσµα 

την αύξηση της παραγωγικότητάς της και τη 

βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών 

της. Η ύπαρξη οµαδικού ασφαλιστηρίου συµβολαίου 

για το προσωπικό ενδυναµώνει την ενιαία εταιρική 

συνείδηση, δηµιουργώντας σταθερούς και ισχυρούς 

δεσµούς ανάµεσα στην εταιρεία και τους συνεργάτες» 

καταλήγει ο ίδιος. Με αυτόν τον τρόπο τα προγράµµατα 

µπορούν να αποτελέσουν τη βάση επί τπς 

οποίας θα δοµηθούν ή θα ενισχυθούν ανταποδοτικές 

σχέσεις, ισχυροί και σταθεροί δεσµοί των εργαζοµένων 

www.clipnews.gr
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µε την εταιρεία αλλά και τον εταιρικό iris σκοπό. «Η 

παροχή προγραµµάτων Οµαδικής Ασφάλισης αποτελεί 

την έµπρακτη στήριξη των εργαζοµένων, ενδυναµώνει 

την επαγγελµατική πίστη και αφοσίωση του ανθρώπινου 

δυναµικού και λειτοιιρνεί ως ισχυρό κίνητρο παραγωγικότητας, 

ανάπτυξης και επίτευξη του εταιρικού 

στόχου» εξηγεί n Λύδια Πρίντζιπα, Senior Account 

Executive της Metlife Alico και συνεχίζει «Αποτελεί 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, προσθέτει αξία στην επιχείρηση 

και ενισχύει την εταιρική εικόνα στην αγορά, (as 

εργοδότης επιλογής ικανών και ταλαντούχων στελεχών». 

Με την Οµαδική Ασφάλιση λοιπόν, οι εταιρείες 

συµβάλουν στην προστασία ins υγείας των εργαζοµένων 

και Tns οικογένειας tous, αυξάνουν το αίσθηµα 

ασφάλει του ανθρώπινου δυναµικού, ενισχύουν την 

εµπιστοσύνη που λαµβάνουν από τα στελέχη tous, ενώ 

συµβάλλουν στη δηµιουργία ενό5 καλού εργασιακού 

περιβάλλοντο5. Enions, αυξάνει τα κίνητρα διατήρησα 

των ικανών στελεχών που διαθέτει, και χρειάζεται για 

την παραµονή tns σε τροχιά ανάπτυξα, ενώ ταυτόχρονα 

ενισχύει us προϋποθέσει για τη προσέλκυση 

ικανών στελεχών ms ayopds, διασφαλίζοντα5 µε 

κάποιο τρόπο την υψηλή παραγωγικότητα για την ίδια. 

Ένα συµβόλαιο ΟµαδικήΞ Ασφάλισα θα µπορούσε να 

αναδείξει τη σχέση ins εταιρει^ µε τα στελέχη τη5 και 

να προσδώσει σε αυτήν περισσότερο θετικά στοιχεία. 

Συνταξιοδοτικά Προγράµµατα 
Ektos από τα οµαδικά προγράµµατα ασφάλιση5 zcons 

και uyEias ιδιαίτερη ανάπτυξη παρουσιάζουν και τα 

οµαδικά συνταξιοδοτικά προγράµµατα. Συνεχύκ γίνονται 

αναφορέ5 και λαµβάνονται αποφάσεΐ5 για περαιτέρω 

µείωση των συντάξεων. Οι avnouxiES σχετικά µε 

την αρνητική εξέλιξή tous, προβληµατίζουν αρκετά 
tous εργαζόµενοι, οι οποίοι επιθυµούν να έχουν µία 

σχετική εξασφάλιση σε εκείνη την ηλικία. Έτσι, καθώκ 
σι συντάξεις περικόπτονται και το µέλλον tous δεν διαγράφεται 

ευοίωνο, τα συνταξιοδοτικά οµαδικά προγράµµατα 

ξεκινούν να αναπτύσσονται και να συµβάλλουν 

και αυτά npos την ανάπτυξη του κλάδου ζωής και 

υγεία5 oris ασφαλιστικ εταιρείεε. Τα συνταξιοδοτικά 

προγράµµατα µπορεί να είναι είτε καθορισµένων παροχών 

(στοχεύουν στη δηµιουργία εγγυηµένου κεφαλαίου 

που ορίζει to συµβόλαιο), είτε καθορισµένων 

εισφορών (στοχεύουν στην παροχή Εφάπαξ ποσού 

στον ασφαλισµένο). Σε κάθε περίπτωση, δίνεται και n 

δυνατότητα παροχής συµπληρωµατική5 σύνταξης µέσω 

των οµαδικών προγραµµάτων, προσφέροντας σιγουριά 

και εξασφάλιση του εργαζοµένου. Επιτρέπουν στον 

εργοδότη να συµβάλλει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 

του εργαζόµενου κατά τη συνταξιοδότηση του 

και να λειτουργήσει υπέρ ms εσωτερικής ouvoxns στο 

εργασιακό περιβάλλον. 

Ιδιωτική Ασφάλιση 

Η συνεχή5 επιδείνωση ms κοινωνικής ασφάλισης οδηγεί 

σε ανεύρεση εναλλακτικών ή συµπληρωµατικών 

λύσεων τόσο σε συνταξιοδοτικά προγράµµατα όσο και 

σε ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, κάτι το οποίο ενισχύει 

την ανάπτυξη του ασφαλιστικού κλάδου σε αυτόν 

ιον τοµέα. Η ∆ηµόσια Ασφάλιση µεταβλήθηκε και 

συνεχίζει να αλλάζει θέτοντας τον εργαζόµενο σε µία 

αναζήτηση ώστε να είναι σε θέση να εξασφαλίσει τη 

φροντίδα της υγείας του, το συνταξιοδοτικό του µέλλον, 

δηµιουργώντας ταυτόχρονα ένα προστατευτικό δίχτυ 

και για την οικογένειά του. Η δραστηριοποίηση του 

ασφαλιστικού κλάδου για την κάλυψη αναγκών που 

µπορεί να προκύπτουν κρίνονται µείζονος σηµασίας, 
µετατοπίζοντας ουσιαστικά το ισοζύγιο που είχε δηµιουργηθεί 

µέχρι τώρα ανάµεσα στην Κοινωνική και Ιδιωτική 

ασφάλιση npos την τελευταία. Παρά το γεγονό5 

ότι τα ασφάλιστρα των οµαδικών προγραµµάτων κινήθηκαν 

πτωτικά λόγω ms γενικότερης οικονοµικής ύφεσης 

και τις µειώσεις µισθών στον ιδιωτικό τοµέα, n ιδιωτική 

ασφάλιση αναµένεται να παραµείνει ένας σταθερός 

πυλώνας του ασφαλιστικού συστήµατος, τόσο στον 

κλάδο ζωής και υγείας όσο και στα συνταξιοδοτικά 

προγραµµάτα. Η συνεχής µεταβαλλόµενη πραγµατικότητα 

δηµιουργεί ανασφάλεια και n ανασφάλεια αντιµετωπίζεται 

µόνο µε την εύρεση εναλλακτικής λύσης. 

Έτσι, είτε αυτό ονοµάζεται ιδιωτική προσωπική ασφάλιση, 

είτε προγράµµατα Οµαδικής Ασφάλισης, αποτελεί 

σίγουρα την καλύτερη µορφή εναλλακτικής/ 

συµπληρωµατικής λύσης στην κοινωνική ασφάλιση και 
το τοπίο που έχει δηµιουργηθεί γύρω από αυτήν. HR 
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