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Είδος Καταστροφής 
Πολιτικές Ταραχές & Οχλαγωγίες

Συνολικό 
Κόστος Ζημιάς 

633.000€

233.000€
Υλικές Ζημιές

400.000€
Αποθετικές Ζημιές 

(ζημιές από παύση λειτουργίας)

Φιλοξενήστε την... ασφάλεια!

ΆΜΕΣΗ ΆΠΟΖΗΜΊΩΣΗ, ΣΕ ΛΊΓΟΤΕΡΟ ΆΠΟ ΕΝΆΝ ΜΗΝΆ!

• 33 έξυπνες καλύψεις
• Άμεση αποζημίωση
• Προσαρμοσμένο στις ανάγκες 
   και στο μέγεθος της επιχείρησής σας

Με το πρόγραμμα GOLDEN ZEUS

HOTEL

18.000 μ218.000 μ2

Στοιχεία Περιστατικού

Ξενοδοχείο
5 Αστέρων

Τοποθεσία
Αθήνα

Έτος
2008

Συνολική
ωφελιμη επιφανεια

www.orizonins.gr            info@orizonins.gr          

Εμπρησμοί Λεηλασίες

Θραύσεις
Κρυστάλλων

Καταστροφές
Περιουσίας

EDITORIAL

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Καταρχάς, ελπίζω να είστε απόλυτα υγιείς εσείς και τα 

αγαπημένα σας πρόσωπα μετά την πολύ μεγάλη δοκιμα-

σία που περάσαμε και που ακόμα φαίνεται να μην έχει 

παρέλθει.

Επιτρέψτε μου να σας καλωσορίσω στο ΟΡΙΖΩΝ 

MAGAZINE, το περιοδικό της ΟΡΙΖΩΝ, που θα αποτελέ-

σει ένα νέο δίαυλο επικοινωνίας με τους συνεργάτες μας 

για επίκαιρα θέματα τόσο του κλάδου μας, όσο και της 

εταιρείας, που ελπίζουμε να σας φανούν ενδιαφέροντα, 

σε μια περίοδο σημαντικών και απρόβλεπτων αλλαγών 

για όλους μας, 

Η επικοινωνία μας θέλουμε να είναι αμφίδρομη, για αυτό 

ζητάμε και τη συνδρομή σας, ώστε να γίνει ακόμα καλύ-

τερη στα επόμενα τεύχη και να αποτελέσει ένα βήμα των 

δικών σας απόψεων και αναγκών. 

Το 2019 η εταιρεία μας, ολοκλήρωσε ακόμα μια επιτυχη-

μένη χρονιά με σταθερή βελτίωση όλων των οικονομικών 

μεγεθών της. Μετά από 56 χρόνια λειτουργίας, προσπα-

θούμε να εξελισσόμαστε καθημερινά, να βελτιωνόμαστε 

και να προσαρμοζόμαστε σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμε-

νο περιβάλλον. Για εμάς, κάθε άνθρωπος είναι ξεχωρι-

στός και πρώτο μας μέλημα είναι να ακούμε τη γνώμη 

του, να καταλαβαίνουμε τις ανάγκες του και μετά να του 

προσφέρουμε εξατομικευμένες ασφαλιστικές λύσεις.

Η στρατηγική μας παραμένει σταθερή εδώ και χρόνια.

Συνεπείς στις θεμελιώδεις αρχές και αξίες μας -Αξιοπι-

στία, Ήθος, Τεχνογνωσία- συνεχίζουμε να γράφουμε τη 

δική μας ιστορία και μέσα από ένα μοντέλο ποιοτικής 

ανάπτυξης, που δίνει έμφαση στο καλό τεχνικό αποτέλε-

σμα, την ανάπτυξη των εργασιών μας με τη μέγιστη δυ-

νατή διασπορά, εξασφαλίζουμε τη διατήρηση της υψηλής 

μας κεφαλαιακής επάρκειας SCR 214,63%, 31.12.2019.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία σάς τα παρουσιάζουμε στις 

επόμενες σελίδες, μαζί με μια σειρά άλλων θεμάτων της 

Εταιρείας αλλά και ενδιαφέροντα θέματα της ασφαλιστι-

κής αγοράς.

Φιλικά,

Χρήστος Αχής

Εκτελεστικός Σύμβουλος Διοίκησης

Φερέγγυοι 
& σταθερά ανοδικοί
Σε όλο το φάσμα των οικονομικών μας μεγεθών, 
η Εταιρεία μας καταγράφει σταθερά ανοδική πορεία.
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Εταιρεία μας, η Ορίζων Ασφαλιστική, μια 

εταιρεία αμιγώς ελληνική, συγκαταλέγεται 

σταθερά ανάμεσα στις υγιέστερες και πα-

ραδοσιακότερες επιχειρήσεις του ασφα-

λιστικού κλάδου στην Ελλάδα. Με κύριους 

άξονες την υψηλή ποιότητα των εργασιών μας, τον επαγ-

γελματισμό και τη βαθύτατη τεχνογνωσία στην ασφαλι-

στική επιστήμη, συνεχίζουμε με παρόμοιο ζήλο μια ιστο-

ρία πολλών δεκαετιών. 

Λειτουργώντας συστηματικά προς όφελος των πελατών 

και των συνεργατών μας μέχρι σήμερα, παρουσιάζουμε 

μια συνεχή αναπτυξιακή πορεία, την οποία διατηρήσαμε 

ακόμα και σε δυσμενείς περιόδους γενικότερης αβεβαι-

ότητας.

Μέσα στο πλαίσιο των κανονιστικών διατάξεων της ασφα-

λιστικής αγοράς (Solvency II, IDD κλπ), που δημιουργούν 

ένα περιβάλλον αξιοπιστίας, έχουμε εναρμονιστεί πλή-

ρως και υλοποιούμε το σύστημα εταιρικής διακυβέρνη-

σής μας με στόχο την παραμονή στα υψηλότερα επίπεδα 

αξιοπιστίας της αγοράς.

Επιτυγχάνοντας κερδοφορία σε όλες τις χρήσεις μας 

μέχρι και σήμερα, για το 2019 ο δείκτης φερεγγυότητας 

SCR (Solvency Capital Requirement) της Ορίζων, παρα-

μένοντας στα υψηλότερα επίπεδα της αγοράς, διαμορ-

φώθηκε στο 214,63%.

Η ορθολογική διαχείριση των κινδύνων σε επίπεδο 

underwriting, η αντασφαλιστική τοποθέτηση σε αντα-

σφαλιστές κορυφαίας πιστοληπτικής διαβάθμισης, η σω-

στή κατανομή του χαρτοφυλακίου μας και η συνετή επεν-

δυτική πολιτική μας οδηγούν σε συνεχείς επιτυχημένες 

χρήσεις.

Μέσω της εφαρμογής της εμπορικής μας πολιτικής απο-

δεικνύουμε πως είμαστε σταθερά δίπλα στο συνεργάτη, 

αναδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία που δίνει στον 

κλάδο μας. Παράλληλα, με την πολύτιμη συνεισφορά των 

επιθεωρητών πωλήσεων της εταιρείας μας καθώς και με 

τα δυο υποκαταστήματά μας σε Θεσσαλονίκη και Λάρι-

σα στοχεύουμε στην αέναη ανάπτυξη του δικτύου μας με 

υγιείς συνεργασίες που μοιράζονται το ίδιο όραμα, κοι-

νούς στόχους και αξίες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εκδότης: Ορίζων Ασφαλιστική

Διευθυντής: Χρήστος Αχής

Αρχισυνταξία: Γεώργιος Τσακατούρας

Επιμέλεια Έκδοσης: Insurance Innovation

Μητροπόλεως 14, Θεσσαλονίκη, 54624

info@insuranceinnovation.gr

www.insuranceinnovation.gr

Δημιουργικό: Kitchen.was

Λεωφόρος Αμαλίας 26α, Αθήνα, 10557

Τ: 2103227932-6

F: 2103225540

Ε: info@orizonins.gr

www.orizonins.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Ορίζων συνεπής 
στη συνεχή 
αναπτυξιακή πορεία
Παύλος Αχής
Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων, 
Ορίζων Ασφαλιστική

Η 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Ορίζων συνεπής 
στη συνεχή αναπτυξιακή 
πορεία
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Μια Μεγάλη Εταιρεία

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ12

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ανάπτυξη και Φερεγγυότητα
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Με στόχο, επιμονή και υπομονή 
προχωράμε μπροστά
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Πίσω στα βασικά

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ15

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Θεοφίλου Δ.: «Η Ορίζων Ασφαλι-
στική εξελίσσεται και μαζί με αυτήν 
εξελίσσονται και οι άνθρωποί της»

16

H Ορίζων Ασφαλιστική με νέο 
Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ17

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Η Ορίζων Ασφαλιστική βράβευσε τους 
συνεργάτες της με ένα ταξίδι 
στο Βερολίνο

18
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7.218.550

214,63%

7,400,000

209,37%

SCR

SCR Coverage ratio

MCR

MCR Coverage ratio

Solvency II 
Στην Ορίζων ΑΕΓΑ, παρακολουθούμε προσεκτικά τις εξελίξεις και επικεντρωνόμαστε 
αφενός στην κερδοφόρα ανάπτυξή μας και αφετέρου στη διαρκή εναρμόνιση με τις επο-
πτικές απαιτήσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΡΊΖΩΝ ΑΕΓΑ έχει προσαρμοστεί πλήρως στις απαιτήσεις του πλαι-
σίου «Φερεγγυότητα II», τόσο σε ποιοτικό όσο και σε ποσοτικό επίπεδο. 

Για τη χρήση 2019, ο δείκτης κάλυψης του απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας, 
%SCR, διαμορφώθηκε στο 214,63% και ο δείκτης ελάχιστης κεφαλαιακής επάρκειας, 
%MCR στο 209,37%.

ΔΕΊΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΊΑΚΉΣ ΕΠΑΡΚΕΊΑΣ 31.12.2019

 

 

2.77%

6.15%

7.76%

48.43%

25.69%

18%

17%

26%

3%

36%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
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Κωνσταντίνος Αχής, Τεχνικός Διευθυντής 

της Ορίζων Ασφαλιστικής, ως μέλος της 

τρίτης γενιάς στο τιμόνι της εταιρείας συ-

νεχίζει τη μακρόχρονη, πενηνταεξάχρονη 

επιτυχημένη πορεία της. Για το 2019, που 

αποτέλεσε μια ακόμη χρονιά ανάπτυξης αλλά και για την 

ποιοτική σχέση με το δίκτυο συνεργατών, που έχει συνά-

ψει η εταιρεία, μιλά ο κ. Αχής στη συνέντευξη που ακο-

λουθεί.

Κύριε Αχή, 

Δώστε μας μια εικόνα για το πώς έκλεισε παραγωγικά 

η περασμένη χρονιά για την Ορίζων Ασφαλιστική. Ποια 

προϊόντα του κλάδου Περιουσίας, που προϊσταστε, ση-

μείωσαν τη μεγαλύτερη κινητικότητα; Μπορείτε να μας 

εξηγήσετε τους λόγους;

Κων. Αχ.:  Το 2019 υπήρξε για την Ορίζων Ασφαλιστική 

μια χρονιά ανάπτυξης, εν μέσω όλων των δύσκολων συν-

θηκών της αγοράς. Αναφορικά με τον κλάδο περιουσίας, 

ήταν μια χρονιά που τα retail προϊόντα μας είχαν πολύ 

μεγάλη απήχηση. 

Πιο συγκεκριμένα, σημαντική άνοδο 11,94% παρουσία-

σε η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της εταιρείας το 

προηγούμενο έτος.

Αύξηση σημειώθηκε:

• Στη Γενική Αστική Ευθύνη: 18,83%

• Στην Πυρκαϊά και στοιχεία φύσεως: 1,95%

• Στις Λοιπές Ζημιές Αγαθών: 18,87% και

• Στα Μεταφερόμενα Εμπορεύματα: 5,67%

Η πληρότητα των καλύψεων, το ασυναγώνιστο κόστος, 

αλλά πάνω από όλα η ποιότητα της εξυπηρέτησης, που 

προσπαθούμε να είναι σημείο αναφοράς για όποιον συ-

νεργάζεται μαζί μας, αποτέλεσαν βασικά κριτήρια για να 

επιλέξει κανείς να συνεργαστεί με την Ορίζων Ασφαλι-

στική.

Η Ορίζων είναι γνωστό ότι διαθέτει μακροχρόνια εξει-

δίκευση στις ασφαλίσεις Περιουσίας (κυρίως στους 

εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους). Το γεγονός 

αυτό και δεδομένου ότι ανήκετε στη νεότερη γενιά, σας 

κάνει να νιώθετε μεγαλύτερη ευθύνη ως υπεύθυνος του 

Κλάδου; Πώς αξιοποιείτε αυτό το σημαντικό ανταγω-

νιστικό πλεονέκτημα για την περαιτέρω ανάπτυξη των 

εργασιών της Εταιρείας; 

Κων. Αχ.: Είναι γεγονός ότι παραδοσιακά ο κλάδος αιχ-

μής της εταιρείας είναι ο κλάδος περιουσίας με ιδιαίτερη 

έμφαση στους μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς 

κινδύνους πάσης φύσεως, καθώς έχουμε στο χαρτοφυ-

λάκιό μας ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις 

της χώρας. Η ποικιλία των κινδύνων, που έχουμε κληθεί 

να διαχειριστούμε, τόσο σε επίπεδο underwriting, όσο 

και σε επίπεδο ζημιών, έχει δημιουργήσει μια συσσωρευ-

μένη εμπειρία και τεχνογνωσία, που μας κάνει να είμαστε 

ευέλικτοι, γρήγοροι και ανταγωνιστικοί, ανταποκρινόμε-

νοι στα αιτήματα των συνεργατών και των πελατών μα ς 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το ανταγωνιστικό αυτό 

πλεονέκτημα, που έχουμε δημιουργήσει, προσπαθούμε 

καθημερινά να το κάνουμε απτό στους υφιστάμενους και 

νέους συνεργάτες μας, προσφέροντάς τους μοναδικές 

tailor made λύσεις για κάθε κίνδυνο που καλούνται να 

διαχειριστούν, και σε συνδυασμό με τις εκπαιδευτικές 

ημερίδες που διοργανώνουμε προσφέρουμε ένα ολο-

κληρωμένο κύκλωμα για την εμπεριστατωμένη διαχείρι-

ση κινδύνων περιουσίας.

Επίσης, το γεγονός ότι αποτελώ μέ-

λος της 3ης γενιάς, που καλείται να 

συνεχίσει τη συνετή και επιτυχημέ-

νη πορεία της εταιρείας, αποτελεί 

τεράστια ευθύνη και τιμή. Πάντα με 

τη γνώση και εμπειρία των πρεσβυ-

τέρων προσπαθούμε να εξελισσό-

μαστε και να βελτιωνόμαστε καθη-

μερινά.

Ως εταιρεία δίνετε έμφαση στην 

ανάπτυξη των λοιπών κλάδων δί-

νοντας κίνητρα στους συνεργάτες 

σας. Μέχρι στιγμής, είστε ικανο-

ποιημένος από την ανταπόκριση 

των συνεργατών σας; 

Κων. Αχ.: Πάντα τα κίνητρα της 

εταιρείας προσπαθούν να στρέ-

ψουν τους συνεργάτες μας προς 

τους λοιπούς κλάδους, γιατί εκεί θε-

ωρούμε ότι είναι το μέλλον των ει-

σοδημάτων τους και όχι στον κλάδο 

αυτοκινήτου που ανακυκλώνονται 

τα ίδια χαρτοφυλάκια εδώ και χρό-

νια! Στόχος για όλη την οικογένεια 

της ασφαλιστικής αγοράς πρέπει να 

είναι η δημιουργία ‘φρέσκων’ χαρτο-

φυλακίων σε κινδύνους που πολλοί 

αγνοούν μέχρι σήμερα και χρόνο με 

τον χρόνο να ανεβάζουμε τόσο το 

ποσοστό των ασφαλίστρων επί του 

ΑΕΠ, όσο και να καλλιεργούμε μια 

διαφορετική ασφαλιστική κουλτού-

ρα που σήμερα είναι απούσα από 

τον μέσο συμπολίτη μας. Αναφορι-

κά με τα κίνητρα, που αναφέρατε, 

είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με 

την μέχρι στιγμής κινητοποίηση του 

δικτύου συνεργατών μας, γιατί δεί-

χνουν να ενστερνίζονται την άποψή 

μας για την ανάγκη δημιουργίας 

ποιοτικών χαρτοφυλακίων.

Με ποιους άλλους τρόπους συν-

δράμετε τους συνεργάτες σας 

-ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές 

στο έργο τους; 

Κων. Αχ.: Άμεση και εμπεριστατω-

μένη εξυπηρέτηση καθώς και δι-

αρκής εξειδικευμένη εκπαίδευση 

Κωνσταντίνος Αχής: 
«Άμεση εξυπηρέτηση και 
εξειδικευμένη εκπαίδευση 
για τους συνεργάτες μας»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η ποικιλία των 
κινδύνων που 
έχουμε κληθεί να 
διαχειριστούμε, 
τόσο σε επίπεδο 
underwriting, όσο και 
σε επίπεδο ζημιών, 
έχει δημιουργήσει 
μια συσσωρευμένη 
εμπειρία και 
τεχνογνωσία.

είναι τα βασικότερα συστατικά. Θε-

ωρούμε ότι η ταχύτητα στο service 

μας και η ουσιαστική γνώση είναι ο 

μόνος τρόπος, ώστε να γίνει, εν συ-

νεχεία, μια τεχνικά ορθή ανάλυση 

αναγκών και πιθανή πώληση! Επι-

πλέον, η καθημερινή βελτίωση των 

πληροφοριακών μας συστημάτων, 

που οδηγεί σε απλοποίηση διαδικα-

σιών, ελαχιστοποίηση σφαλμάτων 

και μείωση του χρόνου διαχείρισης, 

είναι απόλυτη προτεραιότητα για 

την Ορίζων.

O 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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έτος η Ορίζων Ασφαλιστική έκλεισε 56 

χρόνια συνεχούς παρουσίας στην ελ-

ληνική ασφαλιστική αγορά. Ιδρύθηκε το 

μακρινό 1964 από τον Χρήστο Αχή, ενώ 

το έργο του συνεχίζει επάξια μισό αιώ-

να μετά, στην κυριολεξία, η τρίτη γενιά της οικογένειας. 

Πυλώνες της Ορίζων είναι η συνετή διαχείριση, η φερεγ-

γυότητα, η πίστη στην αξία του ασφαλιστικού διαμεσο-

λαβητή. Τα ιστορικά γραφεία της εταιρείας απέναντι από 

τον Εθνικό Κήπο ανακαινίστηκαν πρόσφατα και πλέον 

αντανακλούν τη σύγχρονη εποχή της εταιρείας, τον αέρα 

ανανέωσης και την όρεξη που έχει φέρει η νέα γενιά των 

Χρήστου, Κωνσταντίνου και Παύλου Αχή.

Ο Χρήστος Αχής έχει δηλώσει πρόσφατα: «Είναι γεγο-

νός ότι προχωρήσαμε σε μια ριζική ανακαίνιση των γρα-

φείων και των υποδομών μας, με γνώμονα τον ποιοτικό 

εκσυγχρονισμό του περιβάλλοντος εργασίας, τη βέλτι-

στη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου και τη δημιουργία 

υποδομών τελευταίας τεχνολογίας, με σκοπό την άριστη 

λειτουργία και ασφάλεια όλων των πληροφοριακών μας 

συστημάτων.

Η ανακαίνιση είναι ένα ακόμα βήμα στη συνεχή προσπά-

θειά μας να εξελισσόμαστε καθημερινά και να βελτιώ-

νουμε τις αδυναμίες μας. Είναι κάτι που χρειαζόμασταν 

και μας δίνει πλέον νέες δυνατότητες αναφορικά με το 

επίπεδο εξυπηρέτησης που παρέχουμε σε συνεργάτες 

και πελάτες».

Το αποτέλεσμα της ανακαίνισης ήταν η δημιουργία ενός 

συνόλου μοναδικής αισθητικής και σύγχρονης αρχιτε-

κτονικής που οδήγησαν το project στην τελική λίστα των 

υποψήφιων έργων για το αρχιτεκτονικό βραβείο “Mies 

van den Rohe».

Η Ορίζων είναι από τις πρώτες εταιρείες που εκσυγχρο-

νίστηκαν τεχνολογικά, ενώ έχει από τις πιο αξιόλογες πα-

ρουσίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ιστοσελίδα 

της είναι από τις πιο μοντέρνες που κυκλοφορούν στην 

αγορά, ενώ η προϊοντική της γκάμα ανανεώνεται συνε-

χώς. 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ

Φ

Η ριζική ανακαίνιση 
των κεντρικών γραφείων 
στο Ζάππειο
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ια «μεγάλη» ασφαλιστική εταιρεία έχει 

κάποια στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν:

•   Οικονομική σταθερότητα. Παρέχει τα 

εχέγγυα για τη συνεχή και απρόσκοπτη 

λειτουργία της, δηλαδή λειτουργική φε-

ρεγγυότητα, σωστή κατανομή των κινδύνων, κερδοφόρα 

αποτελέσματα χρήσης και συνετή επενδυτική πολιτική, 

που παρέχουν την εξασφάλιση των πελατών της.

• Καλή φήμη. Είναι σωστή και γρήγορη στις αποζημιώ-

σεις των πελατών της, έχει θετική ανταπόκριση από 

το παρεχόμενο service στους συνεργάτες της, αν-

θρώπινο πρόσωπο και γενικά καλό όνομα στην αγο-

ρά, τέτοιο που οι ίδιοι οι συνεργάτες να τη συστήνουν 

ως πρώτη επιλογή.

• Προϊόντα που καλύπτουν όλο το φάσμα των κλάδων 

στους οποίους δραστηριοποιείται.

• Τεχνογνωσία. Άριστη γνώση, ώστε να αναλαμβάνει 

υπεύθυνα τους ασφαλιστικούς κινδύνους, αλλά και 

να δίνει τις κατάλληλες συμβουλές και κατευθύνσεις 

για τη σωστή κάλυψή τους.

• Καλή επιλογή και ανταπόκριση από τους αντασφα-

λιστές, ώστε να διαθέτει υψηλό capacity, σωστή κά-

λυψη, κυρίως των μεγάλων κινδύνων, με αποτέλεσμα 

τις γρήγορες εκτιμήσεις και αποζημιώσεις.

• Ανάληψη μεγάλων κινδύνων ή συμμετοχή σε σχήμα-

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

τα συνασφά-

λισης, που 

ενισχύουν τη 

δύναμη και τη 

φήμη της.

•  Ευχαριστημέ-

νους συνερ-

γάτες που 

α π ολα μ β ά -

νουν, πέραν 

της σωστής 

τοποθέτησης 

των εργασιών και των χαρτοφυλακίων τους, καλές 

αμοιβές και κίνητρα (οικονομικά και ηθικά) προς το 

κοινό συμφέρον.

• Ευχαριστημένους υπαλλήλους και στελέχη που 

έχουν συνδέσει την επαγγελματική τους καριέρα με 

την εταιρεία και εργάζονται με γνώμονα την καλή πο-

ρεία και την κοινή ανάπτυξη.

Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους είμαστε όλοι υπερή-

φανοι που ανήκουμε στην οικογένεια της Ορίζων Ασφα-

λιστικής, ταγμένοι στη φιλοσοφία και τις αρχές μας, υπη-

ρετώντας το θεσμό μας.

Είμαστε ανοιχτοί στις ιδέες, στις συνεργασίες και στις 

προκλήσεις, μαζί και πλάϊ στους επαγγελματίες που μας 

εμπιστεύονται.

Μ

Γεώργιος Τσακατούρας
Διευθυντής Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης, 
Ορίζων Ασφαλιστική

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Μια Μεγάλη Εταιρεία

το πλαίσιο της μεθοδικής και ποιοτικής 

ανάπτυξης η Ορίζων εξαπλώνεται πανελ-

λαδικά εγκαινιάζοντας δύο Υποκαταστή-

ματα εκτός Αθηνών. Αποδεικνύει, με αυτόν 

τον τρόπο, την εξωστρέφειά της με σκοπό 

την προσέλκυση ποιοτικής παραγωγής, η οποία συνεπά-

γεται ποιοτικό δίκτυο, καθώς και πιο άμεση εξυπηρέτηση 

του δικτύου των συνεργατών της.  

Με την ευκαιρία, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχα-

ρώ τους συνεργάτες της περιοχής, όπου δραστηριοποι-

είται το Υποκατάστημα Λάρισας. Αυτοί οι συνεργάτες, οι 

οποίοι υπερβαίνουν τους 120 σε Θεσσαλία και Φθιώτιδα, 

ήδη βιώνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της Ορίζων. 

Και εδώ θα ήθελα να αναφέρω τους λόγους για τους 

οποίους κάποιος συνεργάτης πρέπει να δει την Ορίζων, 

η οποία με τη σειρά της θα τον αγκαλιάσει με ευθύνη 

αλλά και εμπιστοσύνη. Αρχικά, είναι η φερεγγυότητα της 

εταιρείας, μία λέξη τόσο σπάνια στις μέρες μας. Επίσης, 

ο σεβασμός και η δεοντολογία προς τον συνεργάτη της, 

η άμεση πληρωμή των αποζημιώσεων, η ανάληψη μεγά-

λων κινδύνων (βιοτεχνικών, βιομηχανικών, ξενοδοχείων 

κ.λ.π.). Ακόμη, η διαρκής αναζήτηση βελτίωσης των κα-

λύψεων των συμβολαίων, των όρων τους καθώς και των 

μηχανογραφικών λύσεων. Μάλιστα, η συνεχής επικοινω-

νία με το δίκτυο τόσο από τα Κεντρικά Γραφεία, όσο και 

από τα Υποκαταστήματα της εταιρείας αναδεικνύει το 

ανθρώπινο πρόσωπό της. Στα προϊόντα της βρίσκουμε 

σύγχρονες και άριστες επιλογές καλύψεων, για ιδιώτες 

και επιχειρηματίες. Στόχος μας είναι η ολοκληρωμένη κά-

λυψη στο σωστό κόστος. 

Αυτά είναι κάποια από τα εχέγγυα για να συνεργαστεί 

κανείς με μία ευέλικτη και αμιγώς ελληνική ασφαλιστική 

εταιρεία, η οποία στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας 

της συνδυάζει την εμπειρία των παλαιών και τον ενθου-

σιασμό, την τεχνογνωσία και τη διάθεση των νέων της 

στελεχών.

Ανάπτυξη 
και Φερεγγυότητα

Σ

Άρης Καλύβας 
Διευθυντής Υποκαταστήματος Λάρισας, 
Ορίζων Ασφαλιστική

Photo by Freepik
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Επιπλέον, εί-

ναι μοναδικά 

τα προνόμια 

που μας προ-

σφέρει. Ο κα-

θένας μπορεί 

να ταξινομή-

σει τα δικά του 

ανάλογα με τις 

ανάγκες του. 

Όλοι όμως θα 

συμφωνήσου-

με στο τρίπτυχο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ.

Τότε γιατί ανησυχούμε;

Ο πελάτης μας μεταλλάσσεται, εξελίσσεται, αποκτά γνώ-

σεις και άποψη.

Είναι πρόβλημα;

Κατηγορηματικά όχι!

Είναι ευκαιρία. Αυτό δεν επιθυμούσαμε πάντα; Να αυξη-

θεί το ποσοστό των ανθρώπων με ασφαλιστική συνείδη-

ση; Γιατί τώρα μας φοβίζει;

Ο λόγος πιστεύω είναι πως, αντίθετα με τον πελάτη μας, 

εμείς δυσκολευόμαστε να εξελιχθούμε ανάλογα. Έχουμε 

ξεχάσει, ίσως, τις βασικές αρχές που μας έκαναν να δη-

μιουργούμε σε αυτό το επάγγελμα.

Να ξυπνάμε νωρίς, να διαβάζουμε, να ενημερωνόμαστε 

και να εκπαιδευόμαστε, να δημιουργούμε τις λίστες μας, 

να παίρνουμε νέες συστάσεις και να αναλύουμε τις ανά-

γκες του πελατολογίου που μας διαφεύγουν. Πιστέψτε με, 

όσο δεν το κάνουμε, κάποιος άλλος το κάνει και κερδίζει 

εις βάρος μας.  

Ένας είναι ο δρόμος που πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε.

Δραστηριότητα και πίσω στα βασικά! 

ι αποφάσεις στη ζωή μας που χαρακτη-

ρίζονται από αυθορμητισμό, συνήθως 

έχουν τη χροιά του βιαστικού, του επιπό-

λαιου. 

Η επιλογή μου να ενταχθώ στην ομάδα 

του Ορίζοντα, αφήνοντας πίσω μια επιτυχημένη -βάσει 

προσωπικής κρίσης- πορεία ως ασφαλιστικός σύμβου-

λος, μόνο επιπόλαιη δεν ήταν.

Με εντυπωσίασε η βούληση της Διοίκησης και της Εμπο-

ρικής Διεύθυνσης της εταιρείας να απευθύνεται στον 

συνεργάτη επαγγελματία που γνωρίζει τη δυσκολία, το 

άγχος και τις ανάγκες του.   

Κατ’ επέκταση, από την επαφή μου με επαγγελματίες του 

κλάδου μας, διαπιστώνω μερικά από τα πιο συχνά ζητή-

ματα και αγωνίες που αφορούν το παρόν και το μέλλον 

της δραστηριότητάς μας. 

Τους συνεργάτες τούς απασχολούν, μεταξύ άλλων, το 

φορολογικό καθεστώς, η μείωση των ασφαλίστρων, ο 

ανταγωνισμός από το bancassurance και τις διαδικτυα-

κές πλατφόρμες. Εν τέλει θεωρούν πως χρειάζεται να 

καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για μικρότερο απο-

τέλεσμα.

Άραγε, αξίζει να συνεχίσουν να επιμένουν σε ένα επάγ-

γελμα που στο παρελθόν έχει ανταμείψει, όσο λίγα, 

όσους προσπάθησαν σκληρά;

Επίσης, αξίζει να μπει το παιδί στη δουλειά;

Γιατί δε μπαίνουν αρκετοί νέοι στον χώρο, αν δεν έχουν 

την ευκαιρία της επαφής με αυτόν μέσω της οικογένειας; 

Είμαι απόλυτα πεπεισμένος πως το επάγγελμά μας, από 

όποια πλευρά και να το υπηρετούμε, εξακολουθεί να είναι 

από τα πιο προσοδοφόρα και ανταποδοτικά της εποχής 

μας.

Η δραστηριότητά μας έχει στηρίξει την ιδιωτική πρωτο-

βουλία, λειτουργώντας ως αρωγός σε πολλούς τομείς 

της κοινωνίας και πολλές φορές υποκαθιστώντας τις ανε-

παρκείς προσπάθειες και δομές του Δημοσίου. 

Ο

Ηλίας Χελιδώνης
Επιθεωρητής Πωλήσεων,
Ορίζων Ασφαλιστική

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ  

πό τις αρχές του 2019, η Εταιρεία μας προ-

χώρησε σε μια νέα στρατηγική επένδυση 

βάσει του κατατεθειμένου Business Plan 

τριετίας, δημιουργώντας το νέο Διοικητικό 

Υποκατάστημα στην πόλη της Θεσσαλονί-

κης. Στόχος είναι η γρήγορη και ποιοτική εξυπηρέτηση 

του δικτύου των Συνεργατών στην περιοχή ευθύνης του 

Υποκαταστήματος, που αποτελείται από την Ανατολική, 

Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Η σημαντικότερη πρόκληση για εμάς ήταν και παραμένει 

η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, που ανταποκρίνονται 

στις πραγματικές ανάγκες των Ασφαλιστικών Διαμεσο-

λαβητών, οι οποίοι επιλέγουν την Ορίζων για την τοπο-

θέτηση των Ασφαλιστικών Εργασιών τους. Άλλωστε, μην 

ξεχνάμε ότι η Εταιρεία από την ίδρυσή της το 1964 έως 

και σήμερα, έχει την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνω-

σία για να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που αντα-

ποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών της.

Ακολουθώντας με συνέπεια το στρατηγικό πλάνο για την 

υγιή ανάπτυξή μας, καταφέραμε και το 2019 να ενισχύ-

σουμε την ανοδική μας πορεία στην Περιοχή Ευθύνης 

μας, παραμένοντας συνεπείς στις θεμελιώδεις αρχές μας 

για Αξιοπιστία, Ήθος και Εντιμότητα στην καθημερινή λει-

τουργία της Εταιρείας.

Το 2020 αναμένουμε μεγαλύτερη άνοδο στα μεγέθη μας, 

διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλά τον Δείκτη Φερεγγυό-

τητας και Αποθεματικής Επάρκειας, που θα προέρχεται 

αποκλειστικά από το δίκτυο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβη-

τών, στο οποίο θα έχουμε ενεργή και δυναμική παρουσία. 

Ως εκ τούτου θα ενισχύεται το έργο των συνεργατών μας 

με προϊόντα σε όλους τους Γενικούς Κλάδους, εκεί δη-

λαδή που παρατηρείται έντονη η δυναμική της Εταιρείας, 

όπως στους κλάδους Περιουσίας, Αστικής Ευθύνης, Με-

ταφορών και Αυτοκινήτου.

Συμπερασματικά με στόχο, επιμονή και υπομονή μπορού-

με να προχωρήσουμε μπροστά δημιουργώντας αμοιβαί-

ες σχέσεις εμπιστοσύνης με όλους εσάς.

Α

Με στόχο, επιμονή 
και υπομονή 
προχωράμε μπροστά
Αλέξανδρος Μπόζας
Περιφερειακός Διευθυντής Βορείου & Κεντρικής Ελλάδος, 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ορίζων Ασφαλιστική

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Πίσω στα βασικά

Photo by Freepik



16 17

ο Μάρτιο του 2019, στην Ορίζων Ασφαλιστι-

κή, προσηλωμένοι στο σχεδιασμό σταδιακής 

και κερδοφόρας ανάπτυξης, προχωρήσαμε 

σε μια νέα στρατηγική επένδυση εγκαινιά-

ζοντας το νέο διοικητικό Υποκατάστημά της 

στη Θεσσαλονίκη. Στόχος της Εταιρείας είναι η περαιτέ-

ρω ανάπτυξή της αλλά και η άμεση, άρτια και εμπεριστα-

τωμένη εξυπηρέτηση τόσο των υφιστάμενων, όσο και των 

νέων συνεργατών της στην ευρύτερη περιοχή.

Επικεφαλής του υποκαταστήματος είναι ο κ. Αλέξανδρος 

Μπόζας, Περιφερειακός Διευθυντής Βορείου & Κεντρι-

κής Ελλάδος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,  κα-

ταξιωμένο στέλεχος της ασφαλιστικής αγοράς με μακρό-

χρονη εμπειρία τόσο σε διευθυντικές διοικητικές θέσεις, 

όσο και στη διαμεσολάβηση.

Η Ορίζων Ασφαλιστική 
με νέο Υποκατάστημα 
στη Θεσσαλονίκη

T

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

δώ και 8 χρόνια, όπου και εντάχθηκα στην 

ομάδα της ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α, νιώθω περήφα-

νος και ευλογημένος που είμαι μέλος αυτής 

της σπουδαίας οικογένειας. Με παράδοση 

στον ασφαλιστικό χώρο και ιστορία 56 ετών, 

η Ορίζων Ασφαλιστική αναπτύσσεται καθημερινά, βελτι-

ώνεται και προσαρμόζεται σε ένα συνεχώς μεταβαλλό-

μενο περιβάλλον. Η φερεγγυότητα και η αξιοπιστία είναι 

τα δύο κυρίαρχα στοιχεία στα οποία η εταιρεία βασίζει 

την παρουσία της στην ασφαλιστική αγορά. Πρακτικά, 

αυτό αντικατοπτρίζεται στην ταχύτητα στις αποζημιώσεις, 

στην υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση καθώς και στην ευ-

ελιξία να παρέχει ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις 

με προηγμένη τεχνογνωσία και ανθρωποκεντρική φιλο-

σοφία σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Η Ορίζων Ασφαλιστική εξελίσσεται και μαζί με αυτήν 

εξελίσσονται και οι άνθρωποι που την αποτελούν και την 

περιβάλλουν. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελώ και εγώ. 

Αρχικά, εργάστηκα σε διάφορους κλάδους της εταιρεί-

ας αποκτώντας πολλές γνώσεις και εμπειρίες, οι οποίες 

αποτέλεσαν βάση για τη μετέπειτα πορεία μου. Έπειτα, η 

συνεχής ανάπτυξη της εταιρείας, οδήγησε στην ανάγκη 

για διεύρυνση του τμήματος πωλήσεων και την ένταξή 

μου σε αυτό, ως επιθεωρητή. 

Ως επιθεωρητής, μέσω της κα-

θημερινής επικοινωνίας με τους 

συνεργάτες, αναπτύχθηκαν σχέ-

σεις που δεν περίμενα πως θα 

συμβούν όταν ξεκίνησα αυτό το 

εγχείρημα. Πολλοί από τους συ-

νεργάτες της εταιρείας έγιναν 

και φίλοι μου. Άνθρωποι έξυπνοι, 

εργατικοί που αναζητούν την 

επιμόρφωση και την εξειδίκευ-

ση ακολουθώντας τις εξελίξεις. 

Μαζί  δημιουργήσαμε ένα δίκτυο, 

που έχω τη χαρά και 

την τιμή να διαχει-

ρίζομαι. Ειδικά για 

το 2019, το δίκτυο 

αυτό ήταν το πιο 

παραγωγικό για την 

εταιρεία και γι’ αυτό 

θα ήθελα να ευχαρι-

στήσω τον καθένα 

τους ξεχωριστά για 

την εμπιστοσύνη και 

τον επαγγελματισμό 

τους.

Διάθεση της εταιρείας είναι να δημιουργεί ένα περιβάλ-

λον που θα παρέχει στους συνεργάτες τη σταθερότητα, 

τη διαρκή εκπαίδευση, τα κίνητρα και όλα τα εργαλεία 

που θα συμβάλουν στην παραγωγικότητα και την επίτευ-

ξη των προσωπικών τους στόχων. 

Άλλωστε, η Ορίζων Ασφαλιστική είναι η δική σας Ελληνι-

κή ασφαλιστική εταιρεία.

Ε

Δημήτρης Θεοφίλου
Επιθεωρητής Πωλήσεων,
Ορίζων Ασφαλιστική

Θεοφίλου Δ.: «Η Ορίζων 
Ασφαλιστική εξελίσσεται και 
μαζί με αυτήν εξελίσσονται 
και οι άνθρωποί της»

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Τη διοικητική υποστήριξη έχουν αναλάβει η κα Ελένη 

Γκιόση μαζί με την κα Εύη Τσεπλετίδου.

Εμπιστευόμαστε την ανάπτυξη της εταιρείας στα νέα της 

στελέχη, αποσκοπώντας να προσελκύσει επαγγελματίες 

υψηλού επιπέδου και ήθους.

Διεύθυνση Υποκαταστήματος:  Αδριανουπόλεως 1α

Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη , ΤΚ: 55133 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2311288000 

Εmail: thess@orizonins.gr

Photo by Freepik

Από αριστερά: Άρης Καλύβας, Χρήστος Αχής, Αλέξανδρος Μπόζας, Γεώργιος Τσακατούρας, Ελένη Γκιόση, Κωνσταντίνος Αχής, 
Παύλος Αχής.
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ε ένα μαγευτικό ταξίδι στο Βερολίνο 

επιβράβευσε η εταιρεία μας τους συ-

νεργάτες της, που ξεχώρισαν με τις επι-

δόσεις τους στο διαγωνισμό Πωλήσεων 

του 2019, ως αναγνώριση της πολύτιμης 

συμβολής τους στη συνεχή ανάπτυξη και 

εξέλιξη της εταιρείας.

Οι συνεργάτες είχαν στη διάθεσή τους 4 ημέρες για να 

γνωρίσουν την πόλη του Βερολίνου και της Δρέσδης, να 

επισκεφτούν σημαντικά αξιοθέατα και να ζήσουν σημα-

ντικές εμπειρίες.

Επίσης, σε εντυπωσιακό ξενοδοχείο της πόλης πραγμα-

τοποιήθηκε η βράβευση των επιτυχόντων συνεργατών 

από τους κ.κ.  Χρήστο Αχή,  Κωνσταντίνο Αχή,  Παύλο 

Αχή, οι οποίοι τους συνεχάρησαν και παράλληλα, τους 

ευχαρίστησαν για την παραγωγική τους δραστηριότητα 

και την επίτευξη των στόχων τους. 

Στο ταξίδι παρευρέθηκαν μαζί με τους επιτυχόντες συ-

νεργάτες, μέλη της Διοίκησης και της Διεύθυνσης Πωλή-

σεων της εταιρείας.

Το ταξίδι χάρισε στους συμμετέχοντες μαγευτικές εικό-

νες, συναισθήματα καθώς και αξέχαστες στιγμές οικο-

γενειακής ατμόσφαιρας, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις 

σχέσεις της εταιρείας με τους συνεργάτες της.

Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες για την παρου-

σία τους και ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη 

χρονιά σε νέους προορισμούς. Διαβεβαιώνουμε, τέλος, 

πως θα συνεχίσουμε να επιβραβεύουμε κάθε επιτυχία 

σας.

M

Η Ορίζων Ασφαλιστική 
βράβευσε τους συνεργάτες 
της με ένα ταξίδι 
στο Βερολίνο

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΏΝ & 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΚΙΝΔΥΝΏΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΏΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΏΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΏΝ

Η ΟΡΊΖΩΝ ΑΣΦΑΛΊΣΤΊΚΉ από ιδρύσεώς της 
ειδικεύεται στις ασφαλίσεις περιουσίας, καθώς 
έχει στο ενεργητικό της την ασφάλιση ορισμέ-
νων από τους μεγαλύτερους εμπορικούς και 
βιομηχανικούς κινδύνους της χώρας. 

Μέσω στρατηγικών αντασφαλιστικών συνερ-
γασιών με top-rated οργανισμούς, διαθέτει 
υψηλό capacity, μεγάλη γκάμα προγραμμάτων, 
ανταγωνιστικό κόστος αλλά πάνω από όλα την 
τεχνογνωσία και ευελιξία στη διαχείριση κάθε 
μεμονωμένου κινδύνου σαν να είναι μοναδικός.


