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Η Αειφόρος Ανάπτυξη
αναφέρεται στην οικονομική
ανάπτυξη, που έχει ως
στόχο να καλύψει τις
ανάγκες του παρόντος
χωρίς να υπονομεύει την
ικανότητα των μελλοντικών
γενεών να καλύψουν τις
δικές τους ανάγκες.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ
Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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the WCED - World Commission on
Environment & Development, 1987
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Για εμάς στη ΜΙΝΕΤΤΑ η ασφάλιση
δεν είναι μια απλή συναλλαγή,
είναι ανθρώπινη σχέση.

μήνυμα
διοίκησης
Η εταιρεία μας ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ είναι ταυτισμένη από την ίδρυσή της
μέχρι και σήμερα με τις αξίες μας. Όραμα μας παραμένει να ΕΙΜΑΣΤΕ Η
ΠΡΩΤΗ ιδιωτική ασφαλιστική Εταιρεία ελληνικών συμφερόντων και ΤΟ
ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ να είναι συνυφασμένο με την αξιοπιστία, τη φερεγγυότητα
και την εξαιρετική εξυπηρέτηση.
Δραστηριοποιούμαστε μέσα σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον
με διαρκείς προκλήσεις που απαιτούν εγρήγορση, σύγχρονα συστήματα
διαχείρισης και διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών μας ώστε να παρέχουμε
πάντα υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης στους Πελάτες μας. Στην εταιρεία
μας όμως νοιαζόμαστε και μεριμνούμε το ίδιο για όλους τους Συμμετόχους μας, τους Εργαζόμενους, τους Προμηθευτές, τους Συνεργάτες μας
και την Κοινωνία.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε εκπονήσει και εφαρμόζουμε Στρατηγική
Κοινωνικής Υπευθυνότητας με συγκεκριμένη Πολιτική, Πλάνο δράσεων
και Στόχους. Η Κοινωνική Υπευθυνότητα και η Επιχειρηματική Ηθική είναι
άρρηκτα συνδεδεμένες με την έως τώρα διαδρομή μας όπως και με την
πορεία μας προς το μέλλον.
Η Καινοτομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την διαρκή βελτίωση. Αποτελεί έναν διαρκή μας στόχο προκειμένου να είμαστε ανταγωνιστικοί και να
διακρινόμαστε μέσα στην ασφαλιστική αγορά.
Με γνώμονα τον Σεβασμό στους μετόχους μας και την προσήλωσή μας
στις Αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης προχωρούμε δυναμικά την ανάπτυξη
της εταιρείας μας.
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το προφίλ
της έκθεσης
Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας μας δημοσιοποιείται σε ετήσια βάση από το
2016. Η παρούσα έκθεση δημοσιοποιείται με περίοδο αναφοράς από την 1η Ιανουαρίου
2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.
Η Έκθεση έχει συνταχθεί σε συμφωνία με τα GRI STANDARDS (core option-βασική επιλογή) προκειμένου να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία μας διαχειρίζεται
τις πιο ουσιαστικές επιδράσεις της στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι επιδράσεις
της συνδέονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Ο Πίνακας Περιεχομένων
GRI STANDARDS INDEX
περιλαμβάνεται μέσα στην
Έκθεση και αναφέρει τις
σχετικές παραπομπές στην
Έκθεση. Για την σύνταξή
της έχουν επίσης ληφθεί
υπόψη οι 17 στόχοι Βιώσιμης
Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Θεωρώντας την ενημέρωση των ενδιαφερομένων
μερών ως εξαιρετικά σημαντική για εμάς,
ενθαρρύνουμε οποιαδήποτε παρατήρηση ή σχόλιο
ενδεχομένως έχετε που μπορεί να μας βοηθήσει στην
προσπάθειά μας για να βελτιωνόμαστε διαρκώς.
Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας
στο email info@minetta.gr
Τηλ.: 210 9309500
Λ. Συγγρού 193-195 & Χρ. Σμύρνης 2
171 21 Ν. Σμύρνη

Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Το περιεχόμενο της παρούσας Έκθεσης έχει εκπονηθεί εσωτερικά και εγκριθεί από την
Διοίκηση της εταιρείας. Η έκθεση δεν διασφαλίζεται εξωτερικά αλλά αποτελεί μία από
τις προτεραιότητες της εταιρείας η εξωτερική διασφάλιση του επόμενου Κοινωνικού
Απολογισμού.

Δημιουργία mobile εφαρμογής ΜΙΝΕΤΤΑ App, που
παρέχει στο χρήστη ένα σύνολο σύνδεσης των
λειτουργιών (myΜΙΝΕΤΤΑ, δυνατότητα εξ’ αποστάσεως προ-ασφαλιστικού ελέγχου και εντοπισμό στα
πλησιέστερα συνεργαζόμενα συνεργεία.

Η Εταιρεία ανακηρύχθηκε
National Winner στην κατηγορία “Digital Technology”, στον
Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό
European Business Awards,
όπου επελέγη ανάμεσα σε
2.753 εταιρείες που συμμετείχαν ως “Ones to Watch”.
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Η Εταιρεία παρέλαβε την Πιστοποίηση
Committed to Excellence 2 αστέρων κατά EFQM
(European Foundation for Quality Management)
στα πλαίσια εκδήλωσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ 20», η οποία
διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

ΕΦΑΡΜΟΓΉ IRIS

Η ομάδα «ΜΙΝΕΤΤΑ μια αγκαλιά», διοργάνωσε Εβδομάδα
Κοινωνικής Υπευθυνότητας
όπου υλοποιήθηκαν δράσεις
με Εθελοντική Αιμοδοσία, συγκέντρωση σχολικών ειδών,
τροφίμων για την ενίσχυση
του Κοινωνικού Παντοπωλείου Καλλιθέας.

Μ Ι Ν Ε Τ ΤΑ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ή

COMMITTED TO
EXCELLENCE ««

ΜΙΝΕΤΤΑ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΆ

Βράβευση από το Ελληνικό
Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής
(EBEN GR) με GOLD PLATINUM
AWARD. Η Εταιρεία πιστοποιήθηκε
βάσει επιχειρηματικού μοντέλου
για Responsible Management
Excellence (RME), που αφορά την
Επιχειρηματική Ηθική και την Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα.

NATIONAL WINNER
DIGITAL TECHNOLOGY

ΜΙΝΕΤΤΑ App

EBEN GR
GOLD - PLATINUM AWARD

MILESTONES 2019

ΜΙΝΕΤΤΑ App
BRONZE AWARD
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Βράβευση της εφαρμογής ΜΙΝΕΤΤΑ App (υλοποίηση RDC
Informatics) με το BRONZE
βραβείο στην ενότητα Mobile
Εφαρμογές σε Υπηρεσίες και
Εταιρική Διακυβέρνηση, κατηγορία Insurance, στα πλαίσια
του διαγωνισμού Mobile
Excellence Awards 2019.

milestones
2019
Απόδοση Ανάληψης Ασφαλιστικών Κινδύνων (“Underwriting Risk Performance”)

Στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας
δημιουργήθηκε ειδικός χώρος για
την καλύτερη εξυπηρέτηση των
βαρήκοων ή κωφών επισκεπτών
της, με την χρήση της εφαρμογής
IRIS (relay-service).
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βραβεύσεις

ΒΡΑΒΕΎΣΕΙΣ
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O κ. Μανόλης
Γκατζόφλιας,
Διευθυντής
Πωλήσεων και
Marketing
της ΜΙΝΕΤΤΑ
Ασφαλιστικής,
ο οποίος
παρέλαβε το
βραβείο.

EFQM

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΒΕΝ
Το 2019 λάβαμε την Πιστοποίηση GOLD – PLATINUM AWARD
από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής (EBEN GR
EUROPEAN BUSINESS ETHICS NETWORK).

O κ. Μανόλης Γκατζόφλιας,
Διευθυντής Πωλήσεων και
Marketing της ΜΙΝΕΤΤΑ
Ασφαλιστικής, ο οποίος
παρέλαβε το βραβείο.

Μ Ι Ν Ε Τ ΤΑ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ή

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία πιστοποιήθηκε από το EBEN GR
βάσει του επιχειρηματικού μοντέλου Responsible Management
Excellence (RME), το οποίο καλύπτει δύο από τα πιο σημαντικά
κομμάτια της σύγχρονης επιχειρηματικής ζωής και Αριστείας, την
Επιχειρηματική Ηθική και την Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα.
Επιπλέον της πιστοποίησης GOLD RESPONSIBLE MANAGEMENT
EXCELLENCE λάβαμε την διάκριση PLATINUM για το κομμάτι των
ψηφιακών εργαλείων αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την προσήλωσή της στην συνεχή ανανέωση και αξιοποίηση της σύγχρονης
τεχνολογίας. Έχοντας διαμορφώσει ένα ευρύτατο πλέγμα υπηρεσιών όπως η ηλεκτρονική υπογραφή του πελάτη και η ηλεκτρονική
εφαρμογή M.A.C.I.S (Minetta Artificial Core Innovative Services)
που δημιουργήθηκε από το τμήμα πληροφορικής της Εταιρείας,
προσφέρει εξατομικευμένη εξυπηρέτηση προσαρμοσμένη σε
πραγματικές ανάγκες.
Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική δεσμεύεται απέναντι στους πελάτες,
στους εργαζομένους και στους συνεργάτες της, αλλά και γενικότερα απέναντι στην κοινωνία, ότι θα συνεχίσει να τηρεί τις υποσχέσεις της και θα παραμείνει πιστή στις αξίες και στις αρχές της.

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική, στην εκδήλωση για την «ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2019» η οποία διοργανώθηκε από την Ελληνική
Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), παρέλαβε
την πιστοποίηση κατά EFQM Committed to Excellence
2 αστέρων.
Το EFQM, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός
και αποτελεί για περισσότερα από 20 χρόνια κομβικό
σημείο συνάντησης των άριστων επιχειρήσεων και οργανισμών με διεθνή προσανατολισμό, ανεξάρτητα από
το μέγεθος και τον κλάδο τους. Το EFQM, με περισσότερα από 800 μέλη επιχειρήσεις και οργανισμούς του
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα σε 55 χώρες και από
50 διαφορετικούς κλάδους, αντλεί και μοιράζεται με
τα μέλη του τις Καλύτερες Επιχειρηματικές Πρακτικές
μέσω πρωτοποριακών δραστηριοτήτων με τη συμμετο-

χή ανώτατων στελεχών από ολόκληρο τον κόσμο.
Οι θεμελιώδεις αρχές Αριστείας στις οποίες βασίζεται
το πρότυπο EFQM είναι:
n

Πρόσθετη αξία για τους Πελάτες

n

Δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος

n

Ανάπτυξη Οργανωτικής Ικανότητας

n

Αξιοποίηση Δημιουργικότητας
& Καινοτομίας

n

Ηγεσία με Όραμα, Έμπνευση
& Ακεραιότητα

n

Διαχείριση με ευελιξία

n

Επιτυχία μέσω του ταλέντου
των ανθρώπων

n

Διατήρηση εξαιρετικών αποτελεσμάτων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001-2015
Το ISO 9001:2015, είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διαχείριση της ποιότητας.
Ορίζει την σωστή λειτουργία μιας επιχείρησης, ώστε η τελική μορφή των προϊόντων και υπηρεσιών να
ικανοποιεί στο μέγιστο τις απαιτήσεις των πελατών.
Η ΜΙΝΕΤΤΑ, με προτεραιότητα στην σταθερή ποιοτικά εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της, έχει προχωρήσει στην πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που διαθέτει κατά ISO 9001:2015
από τον φορέα πιστοποίησης ΛΕΤΡΙΝΑ.
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MOBILE EXCELLENCE
AWARDS 2019

Η τεχνολογία δημιουργήθηκε
από τον άνθρωπο για να τον
εξυπηρετεί. Ο άνθρωπος είναι
στο επίκεντρο και της δικής μας
εξυπηρέτησης. Ευχαριστούμε
την RDC Informatics για το
εξαιρετικό αποτέλεσμα, το οποίο
προέκυψε μέσα από την άψογη
συνεργασία μας.

βραβεύσεις

Δήλωσε ο κ. Μανόλης Γκατζόφλιας, Διευθυντής
Πωλήσεων και Marketing της ΜΙΝΕΤΤΑ
Ασφαλιστικής, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο.

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική διακρίθηκε στο διαγωνισμό Mobile
Excellence Awards 2019, για την εφαρμογή ΜΙΝΕΤΤΑ App η
οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας
της με την RDC Informatics. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή
της ΜΙΝΕΤΤΑ απέσπασε το BRONZE βραβείο στην ενότητα
Mobile Εφαρμογές στις Υπηρεσίες και τη Διακυβέρνηση,
κατηγορία Insurance. Το MINETTA App παρέχει στον χρήστη
πλήθος χρήσιμων λειτουργιών, όπως, μεταξύ άλλων, άμεση
σύνδεση στο Μyminetta, προασφαλιστικό έλεγχο με την
αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο, καθώς και εντοπισμό του
πλησιέστερου συνεργαζόμενου συνεργείου σε κάθε περιοχή.
Η ΜΙΝΕΤΤΑ και το δίκτυο των συνεργατών της, θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν τις πλέον δόκιμες τεχνολογικές λύσεις, έχοντας ως στόχο τη διαρκή αναβάθμιση των
προσφερόμενων υπηρεσιών.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ RSM
Τα European Business Awards διοργανώνονται τα τελευταία 12 χρόνια με
πρωταρχικό στόχο τους να υποστηρίξουν
την επιχειρηματική δραστηριότητα στον
Ευρωπαϊκό χώρο.
Στον φετινό διαγωνισμό εξετάστηκαν
πάνω από 120.000 επιχειρήσεις από

33 χώρες. Η εταιρεία διακρίθηκε και το
2019 στα βραβεία RSM. Πιο συγκεκριμένα, ανακηρύχθηκε National Winner
στην κατηγορία “Digital Technology”,
ανάμεσα σε 2.753 εταιρείες που είχαν
επιλεγεί ως “Ones to Watch”, κερδίζοντας ταυτόχρονα και την συμμετοχή της
στην τελική φάση του διαγωνισμού που

πραγματοποιήθηκε στην Πολωνία τον
Δεκέμβριο. Θεωρούμε ότι η αξιοποίηση
των δυνατοτήτων της ψηφιακής εποχής
αποτελεί έναν στόχο που υπηρετούμε
με προσήλωση, ώστε να μεγιστοποιήσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών που
προσφέρουμε στους ασφαλισμένους και
τους συνεργάτες μας.

14
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ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΜΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΣΤΗΝ LLOYDS
ΕUROPEAN BUSINESS ETHICS NETWORK
EUROPEAN FOUNDATION OF QUALITY MANAGEMENT
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

συμμετοχές / συνεργασίες
με οργανισμούς
Στην Εταιρεία μας θεωρούμε τις συνεργασίες απαραίτητες για την μεταφορά τεχνογνωσίας όπως και την προώθηση της
υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Η εξωστρέφεια, η διαρκής ενημέρωση για τον ασφαλιστικό κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούμαστε αλλά και για το ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον αποτελούν μονόδρομο για να επιτύχουμε τους στόχους
μας και για να μπορούμε να προσφέρουμε ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Τ Ο Π Ρ Ο Φ Ι Λ Τ Η Σ Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α Σ

Μ Ι Ν Ε Τ ΤΑ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ή
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η εταιρεία μας

16
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το προφίλ
της εταιρείας
ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η παράδοση στις ασφαλιστικές υπηρεσίες σε συνδυασμό με την μακρόχρονη εμπειρία μας, την τεχνογνωσία που διαθέτουμε και τα σύγχρονα συστήματα διοίκησης αποτελούν την εγγύηση για την ανάπτυξη της εταιρείας μας και την προσφορά της στην
Κοινωνία που αποτελεί χαρακτηριστικό της από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα.
Το όνομα ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ είναι συνδεδεμένο με την αξιοπιστία και την φερεγγυότητα από το 1973 όπου ιδρύθηκε η εταιρεία μας. Με συνέπεια, σταθερότητα και
προσήλωση στις αξίες μας διατηρούμε το προφίλ που χτίσαμε πριν από 49 περίπου
χρόνια, έχοντας όμως πλέον εκσυγχρονίσει τις λειτουργίες μας ώστε να παρέχουμε
ασφαλιστικά προϊόντα που να καλύπτουν όλες τις ασφαλιστικές ανάγκες και να ικανοποιούν και τον πιο απαιτητικό πελάτη.
Πρόκειται για
μία από τις
παλαιότερες
ασφαλιστικές
εταιρείες στην
Ελλάδα.

Η Εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών»
με διακριτικό τίτλο «Ασφάλειαι Μινέττα» και διατηρεί την έδρα της στο δήμο Νέας
Σμύρνης. Τελεί υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της
Τραπέζης της Ελλάδος.
Η Εταιρεία απασχολεί 169 εργαζόμενους στα γραφεία της στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης.
Στόχος της, βάσει του άρθρου 4 του Καταστατικού της, αποτελεί η παροχή όλων των
ειδών των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών καλύψεων, τόσο σε ιδιώτες όσο και σε
επιχειρήσεις.
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ προσφέρει ολοκληρωμένα και ανταγωνιστικά προγράμματα
για κάθε κίνδυνο. Έχει μακρόχρονη παράδοση στον Κλάδο Αυτοκινήτου ενώ ασχολείται με επιτυχία και με όλους τους Γενικούς Κλάδους (Περιουσίας, Μεταφορών,
Γενικής Αστικής Ευθύνης, Σκαφών Αναψυχής, Τεχνικών Ασφαλίσεων).
Επίσης η Εταιρεία δραστηριοποιείται στους Κλάδους Ζωής και Υγείας, όπου παρέχει
πληθώρα προτάσεων για ασφαλίσεις ζωής, οικογενειακής προστασίας αλλά και
νοσοκομειακής / εξωνοσοκομειακής περίθαλψης.

A. Ασφαλίσεις Ζημιών:
Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων, που καλύπτουν κάθε είδους αστική ευθύνη για ατυχήματα
που προκαλούνται από τη χρήση αυτοκινήτων.
Ασφαλίσεις Λοιπών Κλάδων Ζημιών, που καλύπτουν ασφαλίσεις ατυχημάτων, ασθενειών,
χερσαίων οχημάτων, πλοίων, μεταφερόμενων
εμπορευμάτων, πυρός, γενικής αστικής ευθύνης,
χρηματικών απωλειών, Νομικής Προστασίας, Οδικής Βοήθειας, κλπ.
B. Ασφαλίσεις Ζωής:

δραστηριότητα

i. Ασφαλίσεις επιβίωσης, θανάτου, μικτές, μόνιμης
ολικής ανικανότητας και λοιπών ατυχημάτων καθώς
και νοσοκομειακή περίθαλψη και λοιπές συμπληρωματικές καλύψεις.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΌΤΕΡΑ Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΡΟΣΦΈΡΕΙ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΚΆΤΩΘΙ ΚΛΆΔΟΥΣ:

ΖΩΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ /
ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΑ

Κλάδος
Ι.1

Κλάδος
Ι.3

Κλάδος
Ι.3

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΠΥΡΟΣ &
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ)

ΣΚΑΦΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩN

Κλάδος
1,3,10,16,17,18

Κλάδος
8,9,13,16

Κλάδος
6

Κλάδος
7

Κλάδος
13

Κλάδος
1

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΊΤΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΊΣ:

Μ Ι Ν Ε Τ ΤΑ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ή

ΑΣΦΆΛΕΙΕΣ ΖΩΉΣ

Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η ΤΑ

ΓΕΝΙΚΈΣ ΑΣΦΆΛΕΙΕΣ

20

Η Εταιρεία λειτουργεί τόσο
στον Κλάδο Ζωής & Υγείας,
όσο και στους κλάδους
Γενικών Ασφαλειών. Η
εξειδίκευσή της εστιάζεται
στις ασφαλίσεις Αυτοκινήτων.
Να σημειωθεί ότι ο εμπορικός
κλάδος του αυτοκινήτου ο
οποίος περιλαμβάνει και
συμπληρωματικές καλύψεις
πέραν της Αστικής Ευθύνης
αποτελεί το 89 % της
συνολικής παραγωγής ΜΕΑ.

22

Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Τ Η Σ Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α Σ

το πλαίσιο
λειτουργίας
της εταιρείας
Το μοντέλο διακυβέρνησης
της Εταιρείας βασίζεται
στην ύπαρξη «τριών
γραμμών άμυνας»
ενισχύοντας τη δημιουργία
ενός αποτελεσματικού
Συστήματος Διαχείρισης
Κινδύνων.

Η Εταιρεία παρακολουθεί συστηματικά τις πληροφορίες
που αφορούν τις εσωτερικές και εξωτερικές παραμέτρους
που αφορούν τον σκοπό και την στρατηγική της μέσα από
συγκεκριμένους μηχανισμούς που έχει υιοθετήσει. Διαθέτει σαφές επιχειρηματικό πλάνο το οποίο παρακολουθεί
και αναπροσαρμόζει όταν κρίνεται απαραίτητο.
Υπάρχει διαρκής και συστηματική ενημέρωση σχετικά
με τα δεδομένα του εξωτερικού περιβάλλοντος σχετικά
με τον ανταγωνισμό, την ασφαλιστική αγορά, το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον σε διεθνές, εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Μ Ι Ν Ε Τ ΤΑ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ή
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Λόγω του αντικειμένου της που σχετίζεται με την ασφάλιση, η Εταιρεία κατανοεί την ιδιαίτερη αλληλεπίδρασή
της με το εξωτερικό περιβάλλον και τις γενικότερες
συνθήκες.
Σε ότι αφορά στο εσωτερικό περιβάλλον η διαχείριση
δεικτών απόδοσης, η διενέργεια έρευνας ικανοποίηση
εργαζομένων, η αξιολόγηση της απόδοσης, η συστηματική εσωτερική επικοινωνία, η υιοθέτηση Κουλτούρας
Ποιότητας και Πελατοκεντρικής Πολιτικής, η διάχυση των
αξιών της Εταιρείας και η ολοένα και αυξανόμενη συμμετοχή των εργαζομένων στην λειτουργία της Εταιρείας
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διασφαλίζουν την επάρκεια πληροφόρησης σχετικά με
την κατανόηση των εσωτερικών παραμέτρων.
Το μοντέλο διακυβέρνησης της Εταιρείας βασίζεται στην
ύπαρξη «τριών γραμμών άμυνας» ενισχύοντας τη δημιουργία
ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την πλήρη
ευθύνη για την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της
επάρκειας του συστήματος διακυβέρνησης λαμβάνοντας
υπόψη τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των
εργασιών της Εταιρείας.

24

Τ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ό Π Λ Α Ί Σ Ι Ο S O LV E N C Y I I

το νομικό πλαίσιο
SOLVENCY II
Το Solvency (φερεγγυότητα) αναφέρεται στους νέους
κανόνες εποπτείας των Ευρωπαϊκών ασφαλιστικών και
αντασφαλιστικών επιχειρήσεων ανεξάρτητα από το μέγεθός τους και τη νομική τους μορφή που θα εφαρμόζεται
από το 2012.

ντας τις τέσσερις βασικές λειτουργίες (Διαχείριση Κινδύνου,
Αναλογιστική Λειτουργία, Εσωτερικό Έλεγχο, Κανονιστική
Συμμόρφωση), εξασφαλίζοντας ρητά την ανεξαρτησία μεταξύ τους και θεσπίζοντας κατάλληλες επιτροπές Διοικητικού
Συμβουλίου με διακριτό ρόλο και αρμοδιότητες.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση της εποπτείας βασίζεται σε
τρεις πυλώνες οι οποίοι θα αλληλοεπιδρούν.

Τέλος, στα πλαίσια του Συστήματος Διακυβέρνησης, η Εταιρεία έχει καταγράψει όλες τις απαιτούμενες πολιτικές και
διαδικασίες και έχει θεσπίσει ένα πλαίσιο αξιολόγησης της
καταλληλότητας και αξιοπιστίας των μελών της Διοίκησης,
καθώς και όλων των υπευθύνων προσώπων της Εταιρείας.

Η Εταιρεία έχει προσαρμόσει το οργανόγραμμά της βάσει
των απαιτήσεων της νομοθεσίας Φερεγγυότητα ΙΙ, συστήνο-

Μ Ι Ν Ε Τ ΤΑ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ή
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O πυλώνας Ι, καθορίζει
τους χρηματοοικονομικούς
πόρους τους οποίους
χρειάζεται η Εταιρεία
προκειμένου να έχει
τα επιθυμητά επίπεδα
φερεγγυότητας.

Ο πυλώνας ΙΙ, καθορίζει
τις ποιοτικές απαιτήσεις και
θα παρέχει μεγαλύτερα
προνόμια παρέμβασης στις
εποπτικές αρχές.

O πυλώνας ΙΙΙ, καθορίζει τις
απαιτήσεις δημοσίευσης /
διαφάνειας, δίνοντας έτσι
τη δυνατότητα ελέγχου
στην εποπτεία αναφορικά
με την ασφαλιστική αγορά
αλλά και με την προστασία
των καταναλωτών.

ΠΥΛΏΝΑΣ Ι

ΠΥΛΏΝΑΣ ΙI

ΠΥΛΏΝΑΣ ΙII

Η Εταιρεία παρακολουθεί
συστηματικά (μέσα από σαφείς
μηχανισμούς) και συμμορφώνεται
πλήρως με τις Νομοθετικές και
Κανονιστικές απαιτήσεις. Η Εταιρεία
έχει πλήρως συμμορφωθεί
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
GDPR της Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων (GDPR) μέσα από την
εφαρμογή δομημένου μηχανισμού.

26

το όραμά
μας είναι
Να ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΠΡΩΤΗ ιδιωτική
ασφαλιστική Εταιρεία ελληνικών
συμφερόντων και ΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΜΑΣ να είναι συνυφασμένο με
την αξιοπιστία, φερεγγυότητα και
εξαιρετική εξυπηρέτηση.

ΤΟ ΌΡΑΜΆ ΜΑΣ ΕΊΝΑΙ

Μ Ι Ν Ε Τ ΤΑ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ή
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ΟΙ ΑΞΊΕΣ ΜΑΣ

Μ Ι Ν Ε Τ ΤΑ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ή

Από το ξεκίνημα της εταιρείας μας, λειτουργούμε σε ένα εξαιρετικά
ανταγωνιστικό και απαιτητικό περιβάλλον και διατηρούμε με προσήλωση
και σταθερότητα τις ίδιες αξίες που αντικατοπτρίζουν την Κουλτούρα και
την Ταυτότητά μας.

H εμπιστοσύνη είναι
η κόλλα της ζωής.

Σαφήνεια στους όρους του ασφαλιστικού προγράμματος.
Προσωπικές σχέσεις.
Ταχύτητα στην αποζημίωση.

Stephen Covey

ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ τον Πελάτη,
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ τις ανάγκες του,
ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ αξιόπιστα ασφαλιστικά
προϊόντα και ΜΕΡΙΜΝΟΥΜΕ μέσα από
σαφείς και τεκμηριωμένες διαδικασίες για
την ΔΙΑΡΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ των υπηρεσιών
μας και την ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ

Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ και Η ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ
δεν αποτελούν μόνο τις θεμελιώδεις
αξίες μας, από την ίδρυση της
εταιρείας μας έως και σήμερα αλλά το
σημαντικότερο στοιχείο της εταιρικής
μας ταυτότητας. Εφαρμόζουμε
σύγχρονα συστήματα διοίκησης καθώς
και σύστημα διαχείρισης ποιότητας,
τεκμηριωμένες διαδικασίες.

Η Εταιρεία θεωρεί βασική της
ευθύνη την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων και την τήρηση των
«υποσχέσεων» που έχει δώσει
απέναντι σε όλους όσους την
έχουν εμπιστευτεί. Ως Εταιρεία
παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης
κινδύνων στους ανθρώπους που
την εμπιστεύονται.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΌ
ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
ΣΕΒΑΣΜΌΣ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ ΚΑΙ
ΦΕΡΕΓΓΥΌΤΗΤΑ
Ο ΠΕΛΆΤΗΣ
ΣΤΟ ΕΠΊΚΕΝΤΡΟ
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Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΎΝΗ
ΛΈΞΗ ΚΛΕΙΔΊ ΣΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΜΑΣ
ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ

οι αξίες μας

29

Η επικοινωνία μας με
όλα τα Ενδιαφερόμενα
μέρη χαρακτηρίζεται από
Διαφάνεια όπως και όλες
οι συναλλαγές μας.

ΑΝΆΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΏΠΩΝ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ

Ο Σεβασμός αποτελεί άλλη
μία θεμελιώδη αξία για εμάς.
Σεβόμαστε τους Εργαζόμενους,
τους Πελάτες μας, την Κοινωνία,
τους Προμηθευτές μας και
Δεσμευόμαστε να παρέχουμε την
καλύτερη δυνατή ποιότητα και
εξυπηρέτηση.

Η Καινοτομία είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με την διαρκή
βελτίωση. Αποτελεί ένα διαρκή
μας στόχο προκειμένου να είμαστε
ανταγωνιστικοί και να διακρινόμαστε
μέσα στην ασφαλιστική αγορά.

Η ανάπτυξη των ανθρώπων μας
αποτελεί μία σημαντική παράμετρο της
εταιρικής μας ταυτότητας. Δεσμευόμαστε
απέναντι στους Εργαζόμενους μας
προκειμένου να τους παρέχουμε ένα
εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον, που να
χαρακτηρίζεται από δικαιοσύνη και ίσες
ευκαιρίες για όλους και που να προάγει
την προσωπική και επαγγελματική τους
εξέλιξη τόσο μέσα από την καθημερινή
λειτουργία, όσο και μέσα από διαρκή
εκπαίδευση και κατάρτιση.
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στην ΜΙΝΕΤΤΑ
δεσμεύομαστε
ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ
Παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και
στις ανάγκες των Πελατών μας.

ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣ
Παρέχουμε ασφαλές και σταθερό περιβάλλον σε καλές συνθήκες εργασίας, χωρίς
διακρίσεις, με ίσες ευκαιρίες και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρέχουμε εκπαίδευση και δίνουμε την δυνατότητα στους εργαζόμενούς μας για διαρκή προσωπική και
επαγγελματική ανέλιξη.

ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΜΑΣ
Διασφαλίζουμε την διαφάνεια στις συναλλαγές και μεριμνούμε για την επαρκή απόδοση του
κεφαλαίου.

ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ
Με κύριο χαρακτηριστικό την εμπιστοσύνη και την ανοιχτή επικοινωνία μεριμνούμε για δίκαιες
και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις συνεργασίας.

ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Με ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στις ανάγκες της κοινωνίας εφαρμόζουμε σαφές Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπευθυνότητας με την συμμετοχή των Ενδιαφερομένων Μερών.
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ΔΊΚΤΥΟ ΠΩΛΉΣΕΩΝ
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δίκτυο πωλήσεων
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ
Εκπαιδευτική στήριξη (δημιουργία εκπαιδευτικής πλατφόρμας μόνο για τους συνεργάτες με προσωπικό κωδικό, συμπεριλαμβάνονται video και εκπαιδευτικό υλικό).
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ΘΡΆΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

95

71

25

ΉΠΕΙΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΊΑ

49

85

Εξυπηρέτηση για να είναι χρηστικό και φιλικό το περιβάλλον εργασίας στο online σύστημα.
Δημιουργία mybank χωρίς επιβάρυνση του συνεργάτη για την άμεση και πιο εύκολη εξόφληση της λίστας των ασφαλιστηρίων.
Τακτική επικοινωνία του τμήματος πωλήσεων με τους συνεργάτες.
Επέκταση των συνεργασιών της ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ στους διαμεσολαβητές (POS, Τηλεφωνία, Ειδικό ταχυδρομείο).

ΕΠΤΆΝΗΣΑ
26

ΚΕΝΤΡΙΚΉ
ΕΛΛΆΔΑ

Εκπαιδευτικά σεμινάρια.
Επαναπιστοποίηση συνεργατών (η Εταιρεία έχει συμβληθεί με πιστοποιημένο πάροχο ώστε οι συνεργάτες να λαμβάνουν την υποχρεωτική από το νόμο επαναπιστοποίηση).
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ΑΤΤΙΚΉ
575
ΑΙΓΑΊΟ

ΠΕΛΟΠΌΝΝΗΣΟΣ

44

67

ΚΡΉΤΗ
64

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ
ΤΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Διαθέτει τα προϊόντα της μέσω ενός αξιόπιστου
δικτύου 1.200 και πλέον επαγγελματιών ασφαλιστικών
διαμεσολαβητών (ασφαλιστικοί σύμβουλοι, ασφαλιστικά
πρακτορεία και μεσίτες ασφαλίσεων) σε όλη την
Ελλάδα, και έχει συνάψει μακροχρόνιες συνεργασίες
με διεθνούς εμβέλειας αντασφαλιστικές εταιρείες.
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Γιατί αυτή είναι η ουσία της
ασφάλειας. Και εμείς στη ΜΙΝΕΤΤΑ
δίνουμε σημασία στην ουσία.

τα ασφαλιστικά
προϊόντα
Τα νέα προγράμματα ασφάλισης οχήματος σας προσφέρουν πραγματική
κάλυψη απέναντι στους κινδύνους που αντιμετωπίζετε καθημερινά κατά την κυκλοφορία σας, με ξεκάθαρους, κατανοητούς όρους και ΠΡΟΣΙΤΑ ασφάλιστρα.
Ανακαλύψτε τις πολλαπλές βασικές και συμπληρωματικές καλύψεις και επιλέξτε τις επιθυμητές απαλλαγές αναλόγως των αναγκών σας και διαμορφώστε το
δικό σας πρόγραμμα.

36

η ποιότητα
των υπηρεσιών
ουσιαστικό θέμα

Στην εταιρεία μας η έννοια της ποιότητας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την
εταιρική μας ταυτότητα. Σκοπός του πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ είναι η αποτελεσματική
λειτουργία του, η διαχείριση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και
η προαγωγή της δραστηριότητάς του. Γι’ αυτό τον λόγο η ΔΙΑΡΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
αποτελεί την προτεραιότητα του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που
εφαρμόζουμε και αφορά σε όλες τις λειτουργίες μας. Δέσμευσή μας αποτελεί η προσήλωση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προκειμένου
να ανταποκρίνεται διαρκώς στις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών.
Εφαρμόζουμε διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας.
Διατηρούμε δείκτες ποιότητας (KPIs) για την μέτρηση και αξιολόγηση όλων
των δραστηριοτήτων πχ ενδεικτικά μεταξύ πολλών άλλων δεικτών αναφέρουμε την ικανοποίηση πελατών, ικανοποίηση εργαζομένων, ανταπόκριση
σε αιτήματα και παράπονα του πελάτη κλπ.
Ανασκόπηση από την Διοίκηση.
Αξιολόγηση προμηθευτών.
Διαχείριση παραπόνων.
Διαχείριση διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών.
Σαφή οργανωτική δομή.
Εσωτερικές επιθεωρήσεις.
Επιθεωρήσεις τρίτων.
Γνώση της αγοράς και του ανταγωνισμού.
Θέτουμε στόχους εναρμονισμένους με την στρατηγική μας που συνδέονται
με τους Δείκτες και μας δίνουν σαφή εικόνα των επιδόσεών μας.

Η Π Ο Ι Ό Τ Η ΤΑ Τ Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ώ Ν
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
(ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)
Η εταιρεία ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ έχει εγκαταστήσει και
εφαρμόζει ΣΔΠ, πάνω στους ακόλουθους άξονες:
n Να αποτελέσει μέσο διαρκούς βελτίωσης των λειτουργιών του και όχι μόνο να καλύπτει τις απαιτήσεις του
Προτύπου.
n Να διασφαλίσει την ικανοποίηση των πελατών παρέχοντας υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες
και τις προσδοκίες τους.
n Να εξασφαλίσει την σταθερή ποιότητα των υπηρεσιών
που παρέχει
n Να διασφαλίσει την κατάλληλη αξιοποίηση και σωστή
διαχείριση των πόρων.
Η Διοίκηση δεσμεύεται να υποστηρίζει την εφαρμογή του ΣΔΠ,
το οποίο πρόκειται να αναθεωρείται όποτε κρίνεται απαραίτητο.
Είναι επίσης ευθύνη της Διοίκησης να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική
Ποιότητας είναι εφαρμόσιμη, με σκοπό την σταθερή ανάπτυξη
της δραστηριότητάς μας, την προσήλωση στους στόχους της,
προσφέροντας στους πελάτες της υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.

2019 ΚΟΙΝΩΝΙΚΌΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ

01
02
03

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ.

ΚΑΛΉ ΥΓΕΊΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΊΑ.

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΉ.
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στρατηγική
Ο βασικός πυλώνας πάνω στον οποίο βασίζεται η στρατηγική της
Εταιρείας είναι: “Ο συνδυασμός της οργανικής ανάπτυξης με την λελογισμένη ανάληψη κινδύνων”. Η ανωτέρω βάση τέθηκε ως στρατηγική
επιλογή και ως εκ τούτου η Διοίκηση αξιολογεί την προοπτική των
υφιστάμενων και νέων συνεργασιών με σαφή κριτήρια αξιολόγησης και
προσβλέπει ώστε η ανάληψη των ασφαλιστικών κινδύνων, να συναρτάται με κερδοφόρο τεχνικό αποτέλεσμα, υιοθετώντας επαρκή τιμολόγηση και τυποποίηση του υπολογισμού των ασφαλιστικών προβλέψεων.
Περαιτέρω, αποτιμώντας τα επακόλουθα της χρηματοοικονομικής
κρίσης στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και σε συνάρτηση με
την εγχώρια οικονομική κρίση απέφυγε να συμμετάσχει στην δραστική
μείωση των ασφαλίστρων ειδικά στον κλάδο αυτοκινήτου περιορίζοντας
- εν γνώσει της - δραστικά την παραγωγή της.

Ο βασικός πυλώνας
πάνω στον οποίο
βασίζεται η
στρατηγική της
Εταιρείας είναι:
“Ο συνδυασμός
της οργανικής
ανάπτυξης με
την λελογισμένη
ανάληψη κινδύνων”.

Παράλληλα, επιδιώκει την αναδιοργάνωση των κρίσιμων λειτουργιών
της, την προϊοντική και παραγωγική ανασυγκρότηση επιδιώκοντας μέσα
από αναλυτική σκέψη, αποτίμηση και τεκμηρίωση των παραγωγικών
δεδομένων να στοιχειοθετείται με ορθότητα και επάρκεια η λήψη αποφάσεων. Υιοθέτησε την ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση της υποστήριξης των διαχειριστικών λειτουργιών για να διασφαλίσει παραγωγικές
συνεργασίες με θετική εμπειρία. Τέλος, η υπερβάλλουσα ρευστότητα
στην παγκόσμια οικονομία έχει οδηγήσει σε ένα περιβάλλον χαμηλών
επιτοκίων, γεγονός που δυσχεραίνει την διασφάλιση συστηματικά
θετικών αποδόσεων αναλογικά με τον ενδεχόμενο κίνδυνο που απορρέει από τις διακυμάνσεις των κεφαλαιαγορών και των επενδυτικών
επιλογών.
Ήδη, η Διοίκηση έχει προχωρήσει με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών, στην δημιουργία των απαραίτητων εργαλείων που
θα συμβάλλουν στην ποιοτική πληροφόρηση (αναγνώριση, μέτρηση,
διαχείριση, παρακολούθηση) αναφορικά με τα επίπεδα κινδύνων που
συνδέονται με την λειτουργία της Εταιρείας. Σκοπός είναι να διαμορφώνει η Διοίκηση με επάρκεια την διάθεση ανάληψης κινδύνων, τα
επίπεδα ανοχής και τις πολιτικές διαχείρισης αυτών.
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υπεύθυνη
εφοδιαστική
αλυσίδα
Οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές συνεργασίες που διατηρούμε με τους
Προμηθευτές μας χαρακτηρίζονται από ακεραιότητα, διαφάνεια και
εμπιστοσύνη και συμβάλλουν άμεσα στην αλυσίδα αξίας.
Προμήθειες - Αγορές (Procurement): Δραστηριότητες που συνδέονται
με την απόκτηση υλικών που εισέρχονται στην παραγωγική διαδικασία
όπως πρώτες ύλες, εξωτερικές υπηρεσίες, εξοπλισμός κλπ. Έχουν να
κάνουν με την αλυσίδα αξίας στο σύνολο της, γιατί υποστηρίζουν όλες
τις κύριες λειτουργίες. Ο όρος αλυσίδα αξίας αναφέρθηκε πρώτη φορά
από τον Michael Porter. Σύμφωνα με τον Porter η αλυσίδα αξίας είναι
ένα σύστημα από ανεξάρτητες επιχειρησιακές λειτουργίες, οι οποίες
συνδέονται με συσχετίσεις. Σύμφωνα λοιπόν με την τεχνική της “αλυσίδας αξίας”, μια επιχείρηση εξετάζεται υπό το πρίσμα των δραστηριοτήτων που εκτελεί για να παρέχει στους πελάτες της το προϊόν ή την
υπηρεσία της.
Η διαχείριση υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί μία από
τις βασικές προϋποθέσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο της
εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO
9001:2015 τηρούμε σαφείς και τεκμηριωμένες διαδικασίες για την άρτια
διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Η αξιολόγηση που πραγματοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια περιλαμβάνει κριτήρια (μεταξύ άλλων) ποιότητας και εταιρικής υπευθυνότητας.
Μέσα στους άμεσους στόχους μας βρίσκεται η ενσωμάτωση περισσότερων απαιτήσεων που να αφορούν την βιώσιμη ανάπτυξη στη διαδικασία αξιολόγησης προμηθευτών (τόσο ως κριτήριο για νέους όπως και
υφιστάμενους προμηθευτές). Επίσης στοχεύουμε στην ευαισθητοποίηση
των Προμηθευτών και των εργαζομένων τους στις Αρχές της Κοινωνικής
Υπευθυνότητας, εάν είναι δυνατόν σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής
αλυσίδας όπως και στον ανασχεδιασμό και την προώθηση του Κώδικα
Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών.

Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΜΑΣ

Στην ΜΙΝΕΤΤΑ
θεωρούμε τους
Προμηθευτές μας
ως πολύτιμους
συνεργάτες μας.

Αξιολογεί και επιλέγει τους προμηθευτές.
Έχει καθορίσει συγκεκριμένη μέθοδο αξιολόγησης των προμηθευτών και των εξωτερικών συνεργατών της, ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτοί είναι σε θέση να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται πλήρως στις ποιοτικές απαιτήσεις που
έχουν τεθεί.
Διατηρεί συγκεκριμένη διαδικασία προμήθειας υλικών και υπηρεσιών ώστε να διασφαλίζεται ότι:
οι προμήθειες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις, τοποθετούνται παραγγελίες για τις ποσότητες που απαιτούνται, οι τιμές τους
είναι συμφέρουσες, ικανοποιούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές και τα κριτήρια που έχει θέσει η εταιρεία, έχει καθορίσει
τον τρόπο ανάθεσης εργασιών/υπηρεσιών σε προμηθευτές έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι υπηρεσίες τους ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις που έχουν τεθεί από την εταιρεία.
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διαδικασία
αξιολόγησης
προμηθευτών
Τα στοιχεία που αφορούν στους Προμηθευτές ανασκοπούνται και επαναξιολογούνται συστηματικά.
Κατά τη διάρκεια της ανασκόπησης εξετάζονται οι επιδόσεις των Προμηθευτών και αποφασίζεται η
τυχόν επαναξιολόγηση ή αλλαγή χαρακτηρισμού κάποιου Προμηθευτή. Η εταιρεία διαθέτει όλους
τους απαραίτητους μηχανισμούς προκειμένου να διασφαλίζει ότι επιλέγει και συνεργάζεται μόνο
με προμηθευτές που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που έχει θέσει.
Οι υφιστάμενοι Προμηθευτές θεωρούνται απ’ ευθείας Εγκεκριμένοι (περιλαμβάνονται στον Κατάλογο
Εγκεκριμένων Προμηθευτών) με τον περιορισμό ότι εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους από την
έναρξη εφαρμογής του συστήματος ποιότητας πρέπει να αξιολογηθούν είτε σύμφωνα με τα παραπάνω,
είτε σύμφωνα με τη Διαδικασία ετήσιας ανασκόπησης. Οι προμηθευτές αξιολογούνται με στοιχεία που
έχουν συλλεχθεί κατά τη διάρκεια συνεργασίας της Εταιρείας με αυτούς και αφορούν (μεταξύ άλλων):
n

το χρόνο παράδοσης

n

την εμπειρία από προηγούμενη συνεργασία

n

τα τυχόν παράπονα για το προμηθευόμενο προϊόν

n

την τιμολογιακή πολιτική

n

την αξιοπιστία

n

την θέση στην αγορά

n

το Σύστημα Ποιότητας που εφαρμόζει

n

η συμμόρφωση των υλικών και προϊόντων σύμφωνα με
την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία

n

κριτήρια κοινωνικής υπευθυνότητας (πχ πιστοποίηση σύμφωνα με πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης).

Σε ότι αφορά στην τήρηση της νομοθεσίας από τους προμηθευτές μας, δεν έχει πέσει στην αντίληψή μας κανένα περιστατικό παράβασης μέσα στο 2019 των διατάξεων που αφορούν σε:
n

παιδική εργασία

n

καταναγκαστική εργασία

n

δωροδοκία

n

απάτη

n

διάπραξη τρομοκρατικών εγκλημάτων

n

νομιμοποίηση εσόδων από, παράνομες δραστηριότητες από τους προμηθευτές συμμετοχή
σε εγκληματική οργάνωση.

Μ Ι Ν Ε Τ ΤΑ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ή
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υπεύθυνη
επιχειρηματικότητα
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Οι βασικές αρχές του συστήματος Εταιρικής
Διακυβέρνησης περιγράφονται στον Κανονισμό Εταιρικής
Διακυβέρνησης, τον οποίο εφαρμόζει η ΜΙΝΕΤΤΑ.

εταιρική
διακυβέρνηση
Η Εταιρεία μέσω του συστήματος και των βασικών αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει, προσβλέπει στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, στη
διαφάνεια, στο συνετό στρατηγικό σχεδιασμό και στην αξιόπιστη επιχειρηματική
λειτουργία για την διασφάλιση όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
Οι βασικές αρχές του συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης περιγράφονται στον
Κανονισμό Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο εφαρμόζει η ΜΙΝΕΤΤΑ.
Στον Κανονισμό Εταιρικής Διακυβέρνησης καθορίζονται:
Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των Επιτροπών που συστήνονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο.
Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των λοιπών Επιτροπών που έχει συστήσει η Διοίκηση
της Εταιρείας.
Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου που εφαρμόζεται.
Το μοντέλο διακυβέρνησης της Εταιρείας βασίζεται στην ύπαρξη «τριών γραμμών
άμυνας» ενισχύοντας τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την πλήρη ευθύνη
για την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της επάρκειας του συστήματος
διακυβέρνησης λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, τη κλίμακα και τη πολυπλοκότητα
των εργασιών της Εταιρείας.
Η Εταιρεία έχει προσαρμόσει το οργανόγραμμά της βάσει των απαιτήσεων της
νομοθεσίας Φερεγγυότητα ΙΙ, συστήνοντας τις τέσσερις βασικές λειτουργίες
(Διαχείριση Κινδύνου, Αναλογιστική Λειτουργία, Εσωτερικό Έλεγχο, Κανονιστική
Συμμόρφωση), εξασφαλίζοντας ρητά την ανεξαρτησία μεταξύ τους και θεσπίζοντας
κατάλληλες επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου με διακριτό ρόλο και αρμοδιότητες.
Τέλος, στα πλαίσια του Συστήματος Διακυβέρνησης, η Εταιρεία έχει καταγράψει
όλες τις απαιτούμενες πολιτικές και διαδικασίες και έχει θεσπίσει ένα πλαίσιο
αξιολόγησης της καταλληλότητας και αξιοπιστίας των μελών της Διοίκησης, καθώς
και όλων των υπευθύνων προσώπων της Εταιρείας.
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ΔΙΟΊΚΗΣΗ

διοίκηση
Τα ανώτερα όργανα με τα οποία η
Εταιρεία καθορίζει την στρατηγική της
και ασκεί τη δραστηριότητα της είναι:
η Γενική Συνέλευση των Μετόχων
το Διοικητικό Συμβούλιο
οι Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου
και οι Διοικητικές Επιτροπές

Μ Ι Ν Ε Τ ΤΑ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ή
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οργανόγραμμα
σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης

Πρόεδρος Δ.Σ.
Δ.Σ. & Επιτροπές Δ.Σ.
Επιτροπή
Υποψηφιοτήτων

Νομικός
Σύμβουλος

Επιτροπή
Διακανονισμού
Μεγ. Ζημιών

Επιτροπή
Ελέγχου

Εκτελεστική Επιτροπή
Επιτροπή
Ανάπτυξης
Προϊόντων

Επιτροπή Αναλογιστικής,
Χρηματοοικονομικών και
Διαχείρισης Κινδύνων

Επιτροπή
Διαχείριση Έργων
Πληροφορικής

Α’ Αντιπρόεδρος &
Αν. Διευθύνων Σύμβουλος

Γενικός Διευθυντής &
Αν. Διευθύνων Σύμβουλος

Ασφαλιστικές
Εργασίες1

Αποζημιώσεις1

Πωλήσεις &
Marketing1

Αναλογιστικό2

Υποστηρικτικές
Υπηρεσίες

Οικονομικές
Υπηρεσίες1

Γενικοί
Κλάδοι3

Γενικοί
Κλάδοι3

Πωλήσεις3

Αντασφάλειες3

Ανθρώπινο
Δυναμικό3

Κλάδος
Ζωής3

Δικαστικές
Υποθέσεις3

Λογιστήριο /
Budget &
Reporting /
Επενδύσεις3

Marketing3

Νομική
Προστασία2

Εξυπηρέτηση
Πελατών3

Επιτροπή
Διαχείρισης
Απαιτήσεων

Διαχείριση
Κινδύνων2

Προσωπικά
Δεδομένα2

Κανονιστική
Συμμόρφωση2

Εσωτερικός
Έλεγχος2

Πληροφορική3
Υποστήριξη
Πρακτόρων3
IT Security2
Προμήθειες3
Υποστήριξη
Νομικών
Υπηρεσιών3
Βοηθητικό
Προσωπικό3

Διεύθυνση
Μονάδα (Βάσει Solvency) / Λειτουργία
3
Τμήμα
1
2

Διαχείριση
Ακινήτων3

Γραμμή Υπαγωγής
Γραμμή Αναφοράς
Μάρτιος 2019
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διοικητικό
συμβούλιο
ΠΡΌΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ
ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΆ 
ΜΈΛΗ

ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΑ ΜΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΆ ΜΈΛΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΆ 
ΜΈΛΗ

Θεοχαράκη Άννα Μαρία

Αλεξανδρής Θεοφάνης

Γκατζόφλιας Μανόλης

Θεοχαράκης Βασίλης

(θητεία: 1ο & 2ο εξάμηνο 2019)

(θητεία: 1ο & 2ο εξάμηνο 2019)

(θητεία: 1ο & 2ο εξάμηνο 2019)

Θεοχαράκη Δέσποινα

Μπακοδήμας Παναγιώτης

Κακάτσης Νίκος

(θητεία: 1ο & 2ο εξάμηνο 2019)

(θητεία: 1ο & 2ο εξάμηνο 2019)

(θητεία: 1ο & 2ο εξάμηνο 2019)

Μπερτσιάς Κωνσταντίνος

Παπαδόπουλος Ιωάννης

Μινέτας Γιώργος

(θητεία: 1ο & 2ο εξάμηνο 2019)

(θητεία: 1ο & 2ο εξάμηνο 2019)

(θητεία: 1ο & 2ο εξάμηνο 2019)

(θητεία: 1ο & 2ο εξάμηνο 2019)
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σύνθεση
διοικητικού
συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15)
μέλη, τα οποία διακρίνονται σε Εκτελεστικά, Μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά.
Εκτελεστικά θεωρούνται τα μέλη που ασχολούνται με τα καθημερινά
θέματα διοίκησης της Εταιρείας και ασκούν άμεσα Διοίκηση. Μη Εκτελεστικά θεωρούνται τα μέλη που είναι επιφορτισμένα με την προαγωγή
όλων των εν γένει εταιρικών ζητημάτων και δεν διαθέτουν διοικητική
εξουσία. Τα Ανεξάρτητα είναι Μη Εκτελεστικά μέλη τα οποία ικανοποιούν ορισμένα κριτήρια ανεξαρτησίας.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για τη γενική διοίκηση και για τον γενικό έλεγχο της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αναφέρεται στην διοίκηση ή στην διαχείριση της Εταιρείας και της περιουσίας αυτής, όπως αυτές καθορίζονται αναλυτικά
στο Καταστατικό της Εταιρείας.
Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο ανατίθενται από
το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιότητες, δεν επιτρέπεται να επιδιώκει ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.

αρμοδιότητες
διοικητικού συμβουλίου

Κύρια υποχρέωση και καθήκον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η διαρκής επιδίωξη της
ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού
συμφέροντος.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΕΊΝΑΙ ΑΡΜΌΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ:
Έγκριση της στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της Εταιρείας.
Έγκριση και παρακολούθηση του ετήσιου προϋπολογισμού και τη λήψη αποφάσεων για σημαντικές δαπάνες.
Δημοσιοποίηση Οικονομικών πληροφοριών.
Εξασφάλιση της ακεραιότητας και της αξιοπιστίας των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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επιτροπές
διοικητικού
συμβουλίου
ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΕΛΈΓΧΟΥ
Παρακολουθεί τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης, αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
(Σ.Ε.Ε.) και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων,
καθώς και το έργο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
και της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης της
Εταιρείας. Παρακολουθεί την πορεία του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της Εταιρείας καθώς και την ανεξαρτησία του νόμιμου
ελεγκτή.

ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΉΤΩΝ
Εισηγείται στο ΔΣ ή ΓΣ πρόσωπα ως μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ,αξιολογεί ετησίως, τις γνώσεις και δεξιότητες
των μελών ΔΣ και προτείνει αλλαγές για βέλτιστη απόδοση. Προτείνει στο ΔΣ ή ΓΣ τα μέλη όλων των Επιτροπών
του Διοικητικού Συμβουλίου και στηρίζει το ΔΣ στον
διορισμό των Στελεχών και των Υπευθύνων των βασικών
λειτουργιών.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ
Ο καθορισμός των στρατηγικών εταιρικών στόχων και
η παροχή κατευθυντήριων γραμμών για την υλοποίηση
του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας και παρακολούθηση της εφαρμογής του . Η παρακολούθηση,
ο εντοπισμός και η ανάλυση διαφαινόμενων κινδύνων
και η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. για αντιμετώπιση τους. H ανάληψη πρωτοβουλιών για την άμεση
διαχείριση κρίσεων. Η επίβλεψη των προτάσεων και η
έγκριση της ανάθεσης έργων υψηλής σημαντικότητας
για την Εταιρεία σε τρίτους.

ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΎΝΩΝ
Συμμετέχει στη χάραξη της επιχειρηματικής στρατηγικής,
εστιάζει στη διαχείριση των κινδύνων και των απαιτούμενων κεφαλαίων. Εισηγείται τα αποδεκτά όρια κινδύνου και
παρακολουθεί τα αποτελέσματα της τήρησής τους. Αξιολογεί την επάρκεια των πολιτικών διαχείρισης κινδύνων και
την εξέλιξη των οικονομικών επενδύσεων.

ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
Διερευνά νέα ασφαλιστικά προϊόντα, εντοπίζει και προσδιορίζει την αγορά-στόχο και προτείνει την διάθεση τους στην
αγορά. Αξιολογεί υφιστάμενα ασφαλιστικά προϊόντα και
προτείνει την επικαιροποίηση ή την κατάργηση αυτών.

ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ
ΈΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ
Εξετάζει και εγκρίνει (στρατηγικά) το πλάνο των έργων Πληροφορικής, επιβλέπει τα σημαντικά έργα, και διασφαλίζει
τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίηση των έργων.
Επιτροπή Διαχείρισης Απαιτήσεων Καθορίζει τη στρατηγική
διαχείρισης και παρακολούθησης διακανονισμών, αξιολογεί τον κίνδυνο από τη χρήση εξωδικαστικών μέτρων
συμβιβασμού, παρακολουθεί την πορεία εισπραξιμότητας
των απαιτήσεων, εισηγείται το ύψος των προβλέψεων και
τις αναδιαρθρώσεις παλαιών οφειλών.

ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ ΕΙΔΙΚΏΝ
ΚΑΙ ΜΕΓΆΛΩΝ ΖΗΜΙΏΝ
Μελετά, παρακολουθεί και λαμβάνει αποφάσεις σχετικά
με τον διακανονισμό μεγάλων απαιτήσεων ασφαλιστικής
αποζημίωσης και σχηματισμό προβλέψεων.
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εσωτερικός
έλεγχος
Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) περιλαμβάνει το σύνολο των πολιτικών, διαδικασιών,
καθηκόντων, συμπεριφορών και άλλων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την Εταιρεία, τα οποία
τίθενται σε εφαρμογή από το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό
της Εταιρείας με στόχο:
n

Την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της Εταιρείας, ώστε να ανταποκρίνεται κατάλληλα στους κινδύνους που σχετίζονται με την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της.

n

Τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
τόσο εντός όσο και εκτός της Εταιρείας.

n

Τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς συμπεριλαμβανομένων και
των εσωτερικών πολιτικών.

Οι επιχειρησιακοί στόχοι, η εσωτερική οργάνωση και το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία μεταβάλλονται διαρκώς με αποτέλεσμα να μεταβάλλονται και οι κίνδυνοι που
αντιμετωπίζει η Εταιρεία.

ΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΕΛΈΓΧΟΥ ΠΟΥ
ΕΦΑΡΜΌΖΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΕΞΑΣΦΑΛΊΖΕΙ:
n

τη συνεπή εφαρμογή της επιχειρησιακής στρατηγικής με αποτελεσματική αξιοποίηση των
διαθέσιμων πόρων,

n

την αναγνώριση και τη διαχείριση όλων των κινδύνων που αναλαμβάνονται,

n

την πληρότητα και την αξιοπιστία των στοιχείων και των πληροφοριών που απαιτούνται
για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και για την κατάρτιση αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων,

n

τη συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, με τους
εσωτερικούς κανονισμούς και με τον Κώδικα Δεοντολογίας,

n

την πρόληψη και την αποφυγή λανθασμένων ενεργειών που θα μπορούσαν να θέσουν
σε κίνδυνο τη φήμη και τα συμφέροντα της Εταιρείας και των Ενδιαφερομένων Μερών,

n

την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής για την υποστήριξη της
επιχειρησιακής στρατηγικής και για την ασφαλή διακίνηση, επεξεργασία και αποθήκευση
των κρίσιμων επιχειρησιακών πληροφοριών, και

n

την διεξαγωγή ελέγχων από τις μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης για την διαπίστωση της εφαρμογής των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) περιλαμβάνει το σύνολο των
πολιτικών, διαδικασιών, καθηκόντων, συμπεριφορών και άλλων στοιχείων που
χαρακτηρίζουν την Εταιρεία, τα οποία τίθενται σε εφαρμογή από το Διοικητικό
Συμβούλιο, τη Διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας.
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Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί μια ανεξάρτητη,
αντικειμενική και συμβουλευτική δραστηριότητα σχεδιασμένη
να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες της Εταιρείας,
παρέχοντας υπηρεσίες διαβεβαίωσης και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί μια ανεξάρτητη, αντικειμενική και
συμβουλευτική δραστηριότητα σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις
λειτουργίες της Εταιρείας, παρέχοντας υπηρεσίες διαβεβαίωσης και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Με τη λειτουργία και τη δραστηριότητά της συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων
της Εταιρείας, υιοθετώντας μία συστηματική και επαγγελματική προσέγγιση στις
μεθόδους αξιολόγησης, καθώς και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των
διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και της
εταιρικής διακυβέρνησης.
Στις κύριες αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου εντάσσονται:
Η διενέργεια ελέγχων προκειμένου να διαμορφωθεί αντικειμενική, ανεξάρτητη και
τεκμηριωμένη άποψη για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος
Εσωτερικού Ελέγχου.
Η διενέργεια ειδικών ελέγχων, στις περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις για βλάβη των συμφερόντων της Εταιρείας, με σκοπό τη διεξοδική εξέταση του θέματος
και την εξακρίβωση της έκτασης της τυχόν ζημίας.
Η αξιολόγηση, μέσω των ελέγχων που διενεργεί, του βαθμού εφαρμογής και της
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί για τη διαχείριση των
κινδύνων και για τον υπολογισμό: α) των παραμέτρων στις οποίες βασίστηκε η
εκτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, β) της αξίας του ενεργητικού και γ) της
κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρείας, όπου προβλέπεται.
Επίσης, αξιολογεί το βαθμό ενσωμάτωσης του συστήματος διαχείρισης κινδύνων
στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων (use tests).
Ο έλεγχος της ακεραιότητας, της πληρότητας και της ακρίβειας των στοιχείων που
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό, εντός ή εκτός της Εταιρείας, των ασφαλιστικών υποχρεώσεων με βάση τη φύση και το μέγεθος των ασφαλιστικών κινδύνων
που έχουν αναληφθεί.
Ομοίως ελέγχεται και ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων για τη διαχείριση
των ασφαλιστικών κινδύνων και την κάλυψη των εποπτικών υποχρεώσεων της
Εταιρείας.
Η αξιολόγηση της οργάνωσης και της επίδοσης του δικτύου πρόσκτησης εργασιών
και ο έλεγχος της εφαρμογής των διαδικασιών της Εταιρείας σε θέματα συνεργασίας της με τους διαμεσολαβητές, ιδίως σε ότι αφορά τις οικονομικές σχέσεις
με αυτούς, και σε θέματα προστασίας της Εταιρείας από τον κίνδυνο ελλιπούς
κανονιστικής συμμόρφωσης και λοιπούς νομικούς κινδύνους.
Η αξιολόγηση της οργάνωσης και λειτουργίας των συστημάτων και μηχανισμών
που αφορούν την παραγωγή αξιόπιστης, πλήρους και έγκαιρης χρηματοοικονομικής και διοικητικής πληροφόρησης, όπου αυτή κατά περίπτωση παρέχεται.
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Η αξιολόγηση της οργάνωσης και λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής, καθώς
και των υφιστάμενων λογιστικών συστημάτων.
Η αξιολόγηση των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί για την κανονιστική συμμόρφωση.
Επίσης, η αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης ή του Υπευθύνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
Η αξιολόγηση του βαθμού, κατά τον οποίο τα συλλογικά όργανα και οι μονάδες της
Εταιρείας: α. Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα μέσα και τους πόρους που τους
διατίθενται για τη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής. β. Τηρούν τις
κατευθύνσεις και τις διαδικασίες που έχουν αρμοδίως καθορισθεί με στόχο τη συστηματική παρακολούθηση και διαχείριση των πάσης φύσεως κινδύνων που αναλαμβάνονται, όπως ενδεικτικά θέσπιση και τήρηση ορίων. γ. Μεριμνούν για τη διασφάλιση
της πληρότητας και ακρίβειας των στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για την
κατάρτιση αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες λογιστικές αρχές. δ. Μεριμνούν για την ενσωμάτωση σε όλες τις διαδικασίες και συναλλαγές
που διενεργούνται, των κατάλληλων προληπτικών και κατασταλτικών ελεγκτικών
μηχανισμών και ασφαλιστικών δικλείδων (internal Control activities).
Η υποβολή προτάσεων για τη θεραπεία τυχόν αδυναμιών που εντοπίζονται στο
Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, ή και τη βελτίωση των υφιστάμενων, διαδικασιών και
πρακτικών, προκειμένου να επιτυγχάνονται πλήρως οι στόχοι του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
Η παρακολούθηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας των διορθωτικών μέτρων
από τις ελεγχόμενες μονάδες της Εταιρείας, για την επαρκή αντιμετώπιση των πιο
πάνω αδυναμιών και των παρατηρήσεων που καταγράφονται στις εκθέσεις των πάσης
φύσεως ελέγχων, όπως των ελέγχων από εσωτερικούς ελεγκτές, εξωτερικούς ελεγκτές, εποπτικές και φορολογικές αρχές, με παράλληλη ενημέρωση της Διοίκησης και
της Επιτροπής Ελέγχου.
Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει τεκμηριωμένη και αντικειμενική διαβεβαίωση στο Δ.Σ. και τη Διοίκηση της Εταιρείας σχετικά με τη επίτευξη των στόχων του
Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Για το σκοπό αυτό: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α
- ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ.
Ενημερώνει εγγράφως, το Δ.Σ. μέσω της Επιτροπής Ελέγχου και τη Διοίκηση, τουλάχιστον ανά τρίμηνο καθώς και τα κατά περίπτωση αρμόδια τμήματα για τις κυριότερες
διαπιστώσεις των διενεργούμενων ελέγχων και για τις τυχόν συστάσεις στις οποίες
έχει προβεί.
Υποβάλλει, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, μέσω της Επιτροπής Ελέγχου, στο
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ετήσιο πλάνο ελέγχων για τον επόμενο χρόνο.
Παρέχει στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά κανόνα εγγράφως, οποιαδήποτε στοιχεία ή
πληροφορίες ζητηθούν, στο πλαίσιο της ασφαλιστικής νομοθεσίας και της ειδικής νομοθεσίας για την εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, τα οποία αφορούν θέματα
της αρμοδιότητάς της και διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο το έργο της.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου παρέχει
τεκμηριωμένη και αντικειμενική διαβεβαίωση στο Δ.Σ.
και τη Διοίκηση της Εταιρείας σχετικά με τη επίτευξη
των στόχων του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
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κανονιστική
συμμόρφωση
ουσιαστικό θέμα

ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΔΕΣΜΟΙ

Στην εταιρεία μας θεωρούμε ότι η
άρτια εφαρμογή της κανονιστικής
συμμόρφωσης προστατεύει την
αξιοπιστία και συμβάλλει στην
υποστήριξη της στρατηγικής και
του επιχειρηματικού πλάνου της
επιχείρησης.

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΉ
ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ

Η διαρκής λειτουργία σύμφωνα
α) με τους νόμους του Κράτους αλλά
και β) τους κανόνες που θεσπίζει η
Διοίκηση ενός οργανισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μας έχει
θέσει ως προτεραιότητα την διασφάλιση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Η κανονιστική Συμμόρφωση
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής μας
ταυτότητας , όχι μόνο λόγω του τομέα στον οποίο
δραστηριοποιούμαστε αλλά και διότι αποτελεί μέρος
της Κουλτούρας μας.
H Κανονιστική Συμμόρφωση αποτελεί το πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας, μέσω του οποίου
διασφαλίζεται η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας
και οικοδομούνται οι βασικές αξίες και αρχές που
διατρέχουν όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας
και συνιστούν το πρότυπο λειτουργίας της. Επειδή η
Κανονιστική Συμμόρφωση ξεκινά από την κορυφή, η

Μ Ι Ν Ε Τ ΤΑ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ή

67

Διοίκηση θεωρείται ότι αποτελεί τον κυριότερο εκφραστή της. Το
Διοικητικό συμβούλιο και η διοίκηση της Εταιρείας καθοδηγούν
με το παράδειγμά τους και λαμβάνουν πάντοτε τα απαραίτητα
μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων της Κανονιστικής συμμόρφωσης σε όλα τα τμήματα και όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρεία.
Η Εταιρεία στα πλαίσια της εναρμόνισης του συστήματος της
Εσωτερικής της Διακυβέρνησης με τους κανόνες και τις επιταγές της
Οδηγίας «Φερεγγυότητα ΙΙ», προχώρησε στην συγκρότηση της Moνάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η οποία είναι επιφορτισμένη με
την εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου
σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας καθώς και με την
οικοδόμηση και την ενίσχυση της εταιρικής ταυτότητας και κουλτούρας πάνω στις αξίες της ηθικής, της ακεραιότητας και της διαφάνειας.
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Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι επιφορτισμένη
με την εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και
κανονιστικού πλαισίου σε όλο το πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, καθώς και με την οικοδόμηση και την
ενίσχυση της εταιρικής ταυτότητας και κουλτούρας πάνω
στις αξίες της ηθικής, της ακεραιότητας και της διαφάνειας.
Η Διοίκηση θεωρεί την κανονιστική συμμόρφωση τον κυριότερο εκφραστή της δεδομένου ότι η συμμόρφωση ξεκινά
πάντοτε από την κορυφή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα Στελέχη της Εταιρείας καθοδηγούν με το παράδειγμά τους και λαμβάνουν πάντοτε τα
απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων
της κανονιστικής συμμόρφωσης σε όλα τα τμήματα και όλες τις
επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας.
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Δεν υπήρξε κανένα περιστατικό μη
συμμόρφωσης, προς την Εταιρεία σχετικά με
τις πληροφορίες προϊόντων και υπηρεσιών, τις
πρακτικές Marketing, προώθησης και διαφήμισης.
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ΟΙ ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΕΣ ΤΗΣ
ΜΟΝΆΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΉΣ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ
Θέσπιση και εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών και εκπόνηση σχετικού ετήσιου προγράμματος, με στόχο την πλήρη και διαρκή συμμόρφωση της Εταιρείας προς το εκάστοτε νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις εσωτερικές πολιτικές και κανονισμούς.
Παροχή συμβουλών και οδηγιών προς την Διοίκηση για την προσαρμογή των εσωτερικών
διαδικασιών και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου όλων των επιχειρησιακών μονάδων
της Εταιρείας στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Διασφάλιση της τήρησης των προθεσμιών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Διασφάλιση της συμμόρφωσης της Εταιρείας με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιο που σχετίζεται με την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης των εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για τυχόν παραβάσεις ή παραλείψεις κατά την
εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.
Διασφάλιση της διαρκούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των υπαλλήλων σχετικά με το
εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και παροχή συμβουλών στο προσωπικό
για θέματα καθημερινής εργασίας τους που έχουν να κάνουν με την κανονιστική συμμόρφωση (π.χ. αξιολόγηση συναλλακτικής συμπεριφοράς, επιχειρηματικά δώρα, προσωπικές
συναλλαγές, ανάληψη εξωτερικής δραστηριότητας κλπ).
Αξιολόγηση, παρακολούθηση και υποβολή προτάσεων αντιμετώπισης κινδύνων
κανονιστικής συμμόρφωσης σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν σχετικές παραβάσεις
ή μη συμμόρφωση της Εταιρείας με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιο.
Διασφάλιση της τήρησης των ρυθμίσεων του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που αφορά στην διανομή ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρείας από
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ή εσωτερικούς διανομείς.
Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων ασφαλιστικών προϊόντων, ή την αναθεώρηση των υφισταμένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιο.
Διασφάλιση της ορθής διαχείρισης αιτιάσεων πελατών, σύμφωνα με την πολιτική της Εταιρείας.
Κατάρτιση με βάση τον κίνδυνο, εφαρμογή και διατήρηση ετήσιου προγράμματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
Διασφάλιση εκπόνησης και εμπρόθεσμης υποβολής αναφορών προς τις εποπτικές αρχές.
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κώδικας
ηθικής και
δεοντολογίας
Η Εταιρεία μας ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, πορεύεται επιτυχημένα με επίκεντρο τον Άνθρωπο και τις Ανάγκες του.
Θεωρούμε πολύ σημαντική την Συνεργασία μας με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη
(Εργαζόμενους, Συνεργάτες, Προμηθευτές, Μετόχους, Πελάτες, Κοινωνία) μέσα
σε ένα σταθερό πλαίσιο Εμπιστοσύνης. Η υιοθέτηση κοινών κατευθυντήριων
γραμμών που διέπουν την επιχειρηματική συμπεριφορά και που βασίζονται στις
Αξίες μας αποτελεί προϋπόθεση για μία επιτυχημένη συνεργασία.
Γι’ αυτόν τον λόγο συμπεριλάβαμε μέσα στον παρόντα Κώδικα τις αρχές λειτουργίας της Εταιρείας μας που καταδεικνύουν το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο
ασκούμε τις δραστηριότητές μας όπως και το προφίλ της Εταιρείας μας.
Η Διοίκηση και οι Εργαζόμενοι της Εταιρείας ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ δεσμευόμαστε να εφαρμόζουμε απαρέγκλιτα τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας.
Στον Κώδικα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και τα παρακάτω θέματα:
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ)
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ
ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΚΏΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΉΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ

Μ Ι Ν Ε Τ ΤΑ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ή

71

2019 ΚΟΙΝΩΝΙΚΌΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ

Η Εταιρεία μας ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ από την
ίδρυσή της μέχρι σήμερα, πορεύεται επιτυχημένα
με επίκεντρο τον Άνθρωπο και τις Ανάγκες του.
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ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ

αναλογιστική λειτουργία

Η Μονάδα Αναλογιστικής Λειτουργίας έχει σαν κύριο σκοπό της την απόδοση της σαφούς εικόνας στην
Εταιρεία για το μέγεθος του κέρδους ή της ζημιάς που προκύπτει από τμήματα του χαρτοφυλακίου της,
τα οποία έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, επιτρέποντάς της να επαναπροσδιορίζει την πολιτική της
στην ανάληψη, τις πωλήσεις και την τιμολόγηση (συμπεριλαμβάνεται ο σχεδιασμός των νέων προϊόντων
αναφορικά με την τιμολόγησή τους, η μέθοδος της αποθεματοποίησής τους και φυσικά η δημιουργία των
γενικών και ειδικών όρων που αφορούν τα εν λόγω νέα προϊόντα) και τη δημιουργία επαρκών ασφαλιστικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεμάτων), οι οποίες βασίζονται σε συνετές και λογικές υποθέσεις
(επιτόκια, πίνακες θνησιμότητας, έξοδα). Η Μονάδα συμμετέχει ενεργά στην κατάρτιση και τήρηση του
προϋπολογισμού της Εταιρείας. Οι κύριες αρμοδιότητες της αναλογιστικής λειτουργίας είναι:
n

Ο συντονισμός και επίβλεψη για το υπολογισμό των πάσης φύσεως τεχνικών προβλέψεων και ιδιαιτέρως - των μαθηματικών προβλέψεων των εργασιών ζωής - των αποθεμάτων μη δεδουλευμένων
ασφαλίστρων λοιπών εργασιών - των αποθεμάτων ζημιών - των μεταφερομένων εξόδων πρόσκτησης
- των αποθεμάτων εξόδων.

n

Η παρακολούθηση και έλεγχος των εργασιών των εξωτερικών αναλογιστικών συμβούλων που συνεργάζονται με τη εταιρεία.

n

Ο συντονισμός για υπολογισμό τιμολογίων για νέα προϊόντα.
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n

Η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις πολιτικές
ανάληψης κινδύνων.

n

Η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη αντασφαλιστική πολιτική ανά προϊόν στο βαθμό που αυτή συνάδει με τους
εγκεκριμένους στόχους και το profile της εταιρείας.

n

Ο έλεγχος ότι οι παραδοχές και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί
για υπολογισμό των προαναφερομένων είναι σωστές, σύμφωνες με τη υπάρχουσα εμπειρία και αντανακλούν τις αναμενόμενες εξελίξεις.

Η συμμετοχή στην εφαρμογή του εσωτερικού συστήματος
διαχείρισης κινδύνων για εκτίμηση των κινδύνων και φερεγγυότητας καθώς και στη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων.

n

Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των επιπτώσεων που
υπάρχουν στη φερεγγυότητα τυχόν αλλαγές στα δεδομένα ή
παραδοχές μεταξύ διαφορετικών ημερομηνιών αξιολόγησης.

Ο έλεγχος ότι τα αποτελέσματα προηγούμενων ετών ήταν
τελικά σύμφωνα με τα εμπειρικά αποτελέσματα. Σε περίπτωση
ασυμφωνιών η διερεύνηση των αιτίων και η πιθανή αλλαγή των
χρησιμοποιουμένων μεθόδων και μοντέλων.

Η Αναλογιστική Μονάδα ενημερώνει εγγράφως, ανά τρίμηνο, το Δ.Σ.
μέσω της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Επιτροπής Αναλογιστικής,
Χρηματοοικονομικής και Διαχείρισης Κινδύνων για τις εργασίες που ανέλαβε, τα αποτελέσματα, τις τυχόν ελλείψεις και προτάσεις για βελτιώσεις.

n

Ο συντονισμός για διενέργεια των κατάλληλων profit-test.

n

Ο συντονισμός για έκδοση κατάλληλων στατιστικών στοιχείων.

n

Ο έλεγχος ότι τα δεδομένα στοιχεία είναι κατάλληλα, σωστά και
επαρκή για το υπολογισμό των προαναφερομένων.

n

Ο έλεγχος και παρακολούθηση των αναλογιστικών μεθόδων
που χρησιμοποιούνται ότι είναι κατάλληλοι και επαρκείς για το
υπολογισμό των προ-αναφερομένων.

n

n
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ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΚΙΝΔΎΝΟΥ

Δείκτες διαχείρισης κινδύνου
παρουσιάζονται εκτενώς και στην έκθεση
φερεγγυότητας ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ 2019.
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διαχείριση
κινδύνου
ουσιαστικό θέμα
Η Εταιρεία ως πάροχος υπηρεσιών ανάληψης και διαχείρισης κινδύνων για τους πελάτες της, έχει ως
αναπόσπαστο μέρος των επιχειρηματικών λειτουργιών την διαχείριση κινδύνων και προσβλέπει σε βέλτιστη ισορροπία μεταξύ των αναλαμβανόμενων κινδύνων και της αναμενόμενης απόδοσης. Η δημιουργία
αξίας προσαρμοσμένης στον αναλαμβανόμενο κίνδυνο λαμβάνεται υπόψη στην λήψη των αποφάσεων για
τις επιχειρηματικές της λειτουργίες.
Η εταιρεία διενεργεί εκτιμήσεις κινδύνου, χρησιμοποιώντας ποσοτικές μεθόδους και ποιοτικές αξιολογήσεις συστηματικά και σε ετήσια βάση ως εξής:
n

Η ποιοτική αυτό-αξιολόγηση των κινδύνων εστιάζει σε τομείς όπως η στρατηγική, το επιχειρηματικό
σχέδιο καθώς και οι λειτουργικοί κίνδυνοι. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η ποιοτική εκτίμηση των
στρατηγικών κινδύνων και οι επιπτώσεις από την εξέλιξη και εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου.

n

Δεδομένου ότι η διαχείριση κινδύνων είναι η βασική απαίτηση στην καθημερινή διαχείριση των
λειτουργιών της, η εταιρεία χρησιμοποιεί μοντέλα κινδύνου για διενέργεια ποσοτικής εκτίμησης του
προφίλ κινδύνου.

Οι κίνδυνοι προσδιορίζονται χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη μέθοδο που προβλέπει η Φερεγγυότητα
ΙΙ, για την ποσοτικοποίηση και την αποτίμηση της επάρκειας κεφαλαίων σε κίνδυνο («Risk Capital»).
Παράλληλα, αξιολογεί τις επιπτώσεις στο προφίλ του κινδύνου από πιθανές επιχειρηματικές επιλογές,
καθώς και την ενδεχομένη αρνητική επίδραση που θα επιφέρουν στα ίδια Κεφάλαια («Own Funds»)
απρόοπτα γεγονότα απωλειών.
n

Τα μοντέλα κινδύνου χρησιμοποιούνται για την διαχείριση ενεργητικού και παθητικού, την στρατηγική
αντασφάλισης, την τιμολόγηση, την διαχείριση αποδόσεων και επενδύσεων.

n

Τέλος, σενάρια και προσομοιώσεις ακραίων συνθηκών παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το τι συμβαίνει κάτω από ακραίες συνθήκες ή όταν συμβαίνουν αρκετοί παράγοντες σε συνδυασμό.

Αυτά τα σενάρια και οι προσομοιώσεις ακραίων συνθηκών χρησιμοποιούνται ως μέρος της περιοδικής
παρακολούθησης του προφίλ κινδύνου και συγκεκριμένα για την ανάλυση σε μεγαλύτερο βάθος των
βασικών κινδύνων όπως αναφέρονται στην έκθεση ΟRSΑ και το σχέδιο για την ανάκαμψη.
n

Οι διάφορες εκτιμήσεις που αναφέρονται είναι συμπληρωματικές μεταξύ τους. Η έκθεση κινδύνου συνδυάζει
τα κύρια αποτελέσματα των διαφορετικών εκτιμήσεων κινδύνου, οδηγώντας σε μια ενιαία θεώρηση του
προφίλ κινδύνου, συμπεριλαμβάνοντας την επισκόπηση των κυριότερων κινδύνων που έχουν εντοπιστεί.
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ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ - ΥΠΕΎΘΥΝΟ MARKETING

υπεύθυνη επικοινωνία
υπεύθυνο marketing

Μ Ι Ν Ε Τ ΤΑ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ή

77

2019 ΚΟΙΝΩΝΙΚΌΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ

Η Εταιρεία μας παρακολουθεί συστηματικά και συμμορφώνεται πλήρως με τις
εξελίξεις στη σχετική νομοθεσία και τους κώδικες συμπεριφοράς, που αφορούν τις
επικοινωνιακές και προωθητικές ενέργειες της. Σύμφωνα με τις αρχές του Ελληνικού
Κώδικα Διαφήμισης - Επικοινωνίας όλες οι προωθητικές δράσεις πρέπει να είναι
νόµιµες, ευπρεπείς, να δημιουργούνται µε πνεύμα κοινωνικής ευθύνης και να είναι
σύμφωνες µε τις αρχές του θεµιτού ανταγωνισµού.
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IDD - INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE

Μ Ι Ν Ε Τ ΤΑ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ή

79

2019 ΚΟΙΝΩΝΙΚΌΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ

insurance
distribution
directive
Η Οδηγία IDD, στοχεύοντας στη διασφάλιση των συμφερόντων του
Καταναλωτή μέσα από βελτιωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, εισάγει
κανόνες δεοντολογικής συμπεριφοράς, που η αγορά οφείλει να
εμπεδώσει. H Οδηγία IDD ενισχύει, μεταξύ άλλων, τη διαφάνεια
στις συναλλαγές, θεσπίζει κανόνες για την συνολική ενημέρωση
των πελατών και ορίζει συγκεκριμένες ελάχιστες υποχρεώσεις
προσυμβατικής ενημέρωσης του πελάτη. Ο σχεδιασμός της Οδηγίας
IDD στηρίζεται στην αρχή της προστασίας των συμφερόντων του
καταναλωτή, ανεξάρτητα από ποιο κανάλι διανομής προωθείται το
ασφαλιστικό προϊόν.
Εφαρμόζουμε τον Νόμο 4583/2018 σχετικά με την IDD, που καθορίζει και την έννοια της Διανομής Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών
Προϊόντων.
Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική, θέλοντας συνεχώς να διευκολύνει το έργο
του δικτύου των συνεργατών της, διαθέτει μια νέα λειτουργία μέσω
του online συστήματος της, παρέχοντας τη δυνατότητα ηλεκτρονικής
υπογραφής (περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω στην ενότητα διαχείριση νέων τεχνολογιών).
Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία δημιουργίας ειδοποιητηρίου ή
συμβολαίου πρωτασφάλισης οχήματος, οι ασφαλισμένοι μπορούν να
υπογράφουν, μέσω ηλεκτρονικής γραφίδας, όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Στη συνέχεια, χωρίς κάποια περαιτέρω ενέργεια, τα έγγραφα
αποθηκεύονται αυτόματα στο σύστημα.
Η ηλεκτρονική υπογραφή αποτελεί ένα από τα σύγχρονα εργαλεία
με τα οποία η εταιρεία μας καλύπτει γρήγορα και εύκολα απαιτήσεις
της νομοθεσίας (IDD, GDPR).

H Οδηγία IDD ενισχύει, μεταξύ άλλων, τη διαφάνεια στις συναλλαγές, θεσπίζει
κανόνες για την συνολική ενημέρωση των πελατών και ορίζει συγκεκριμένες
ελάχιστες υποχρεώσεις προσυμβατικής ενημέρωσης του πελάτη.
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Η Εταιρεία μας εφαρμόζει
το GDPR και ανταποκρίνεται
πλήρως στις απαιτήσεις του.

G D P R - Π Ρ Ο Σ ΤΑ Σ Ί Α Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ώ Ν Δ Ε Δ Ο Μ Έ Ν Ω Ν
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Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection
Regulation 2016/679 - GDPR) αφορά στην προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και αποτελεί μια ισχυρότερη και πιο
εκσυγχρονισμένη εκδοχή του ήδη υπάρχοντος νομικού πλαισίου, με τη διαφορά ότι ο εν
λόγω Κανονισμός έχει καθολική ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζει
αυστηρότερες απαιτήσεις και προβλέπει υψηλά πρόστιμα για τους παραβάτες με ανώτατο
προβλεπόμενο τα 20.000.000 € ή αν πρόκειται για επιχείρηση το 4% του παγκόσμιου
ετήσιου κύκλου εργασιών του οργανισμού ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο.

GDPR
προστασία
προσωπικών
δεδομένων
Η Εταιρεία τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο με προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων της, με σκοπό την ομαλή λειτουργία και εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων είναι δυνατό να
είναι τα πρόσωπα που διαμεσολαβούν για τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης,
δημόσιες αρχές με βάση επιταγές των νόμων ή δικαστικών αποφάσεων, η Ένωση
Ασφαλιστικών Εταιριών, οι έχοντες δικαιώματα από τις ασφαλιστικές συμβάσεις,
πραγματογνώμονες, γιατροί, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές κ.ά. Ο λήπτης της
ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει, κατόπιν γραπτού
αιτήματός του και έναντι ποσού που θα καθορίσει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, τα στοιχεία που τον αφορούν προσωπικά ή και να προβάλλει τυχόν εύλογες αντιρρήσεις σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 12 και 13
του νόμου 2472/1997, και πάντως μέσα στα πλαίσια της ασφαλιστικής σύμβασης.
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CSR can help business reach the goals of social justice and
economic prosperity by creating welfare for a broad range of
social groups, beyond the corporations and their shareholders.
Howard R. Bower
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η στρατηγική μας για
την βιώσιμη ανάπτυξη
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Στην Εταιρεία ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ έχουμε καθορίσει τα
ενδιαφερόμενα μέρη και ανταποκρινόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες και προσδοκίες τους, στο
πλαίσιο του μεγέθους και των πόρων που διαθέτουμε.
Θεωρούμε πως το Εξωτερικό και Εσωτερικό Περιβάλλον
μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της Εταιρείας μας
μέσα από τους παρακάτω παράγοντες:
Πολιτικούς

n

Οικονομικούς

n

Κοινωνικούς και

n

Τεχνολογικούς

Η ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ
ΕΥΘΎΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΊ:

n

Tη δέσμευση ενός
οργανισμού «να
συμπεριφέρεται με ηθικό
τρόπο, να συνεισφέρει
στην οικονομική ανάπτυξη
και, παράλληλα, να
βελτιώνει την ποιότητα
ζωής των εργαζομένων,
των οικογενειών τους,
της τοπικής κοινωνίας, και
της ευρύτερης κοινωνίας
γενικότερα» (World Business
Council for Sustainable Development).
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Σ Τ Ρ ΑΤ Η Γ Ι Κ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η ΤΑ Σ

στρατηγική εταιρικής
υπευθυνότητας
Η Κοινωνική Υπευθυνότητα αποτελεί κομμάτι της εταιρικής μας ταυτότητας και είναι άμεσα συνυφασμένη όχι μόνο με την
δραστηριότητά μας που είναι η παραγωγή ασφαλιστικών υπηρεσιών αλλά και με τις Αξίες μας. Με επίκεντρο τον Άνθρωπο
και με στόχο την ικανοποίηση του Πελάτη, δεσμευόμαστε να εργαζόμαστε συστηματικά και υπεύθυνα προκειμένου να συμβάλλουμε ενεργά σε ένα καλύτερο αύριο.
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ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΜΑΣ ΈΧΟΥΜΕ ΧΑΡΆΞΕΙ ΣΑΦΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 6 ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΆΞΟΝΕΣ.

Οικονομική Eυρωστία

Άρτια Eταιρική Διακυβέρνηση

Ποιοτικά Προϊόντα

Φροντίδα του Περιβάλλοντος

Στήριξη της Κοινωνίας

Εξαιρετικό Εργασιακό Περιβάλλον

Με επίκεντρο τον Άνθρωπο και με
στόχο την ικανοποίηση του Πελάτη,
δεσμευόμαστε να εργαζόμαστε
συστηματικά και υπεύθυνα
προκειμένου να συμβάλουμε
ενεργά σε ένα καλύτερο αύριο.
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17 ΣΤΟΧΟΙ ΟΗΕ
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17 στόχοι ΟΗΕ
1 ΜΗΔΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

2 ΜΗΔΕΝΙΚΗ
ΠΕΙΝΑ

3 ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

10 ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ
ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

Δίνουμε τέλος σε όλες τις
μορφές της φτώχειας, παντού.

Δίνουμε τέλος στην πείνα,
επιτυγχάνουμε την επισιτιστική
ασφάλεια, βελτιώνουμε τη
διατροφή και προάγουμε τη
βιώσιμη γεωργία.

Διασφαλίζουμε μία ζωή με
υγεία και προάγουμε την
ευημερία για όλους, σε όλες
τις ηλικίες.

Μειώνουμε την ανισότητα εντός
και μεταξύ των χωρών.

4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

5 ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διασφαλίζουμε την ελεύθερη,
ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση, προάγοντας τις δια βίου
μάθησης ευκαιρίες για όλους.

Επιτυγχάνουμε την ισότητα
των φύλων και τη χειραφέτηση
όλων των γυναικών και των
κοριτσιών.

7 ΦΤΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΡΓΕΙΑ
Διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε
οικονομική, αξιόπιστη, βιώσιμη και
σύγχρονη ενέργεια για όλους.

8 ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Προάγουμε τη διαρκή, βιώσιμη και
χωρίς αποκλεισμούς οικονομική
ανάπτυξη καθώς και την
πλήρη και παραγωγική
απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για όλους.

6 ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα
και τη βιώσιμη διαχείριση του
νερού και των εγκαταστάσεων
υγιεινής για όλους.

9 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Δημιουργούμε ανθεκτικές
υποδομές, προάγουμε την
ανοιχτή και βιώσιμη βιομηχανοποίηση και
ενθαρρύνουμε την
καινοτομία.

13 ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ
Αναλαμβάνουμε άμεση δράση για
την καταπολέμηση της κλιματικής
αλλαγής και των συνεπειών της.

11 ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Δημιουργούμε ασφαλείς, προσαρμοστικές, βιώσιμες πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς, χωρίς αποκλεισμούς.

12 ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Διασφαλίζουμε τη βιώσιμη κατανάλωση και τις βιώσιμες μεθόδους
παραγωγής.

14 ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

15 ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ

Προστατεύουμε και χρησιμοποιούμε με βιώσιμο τρόπο τους
ωκεανούς, τις θάλασσες και
τους θαλάσσιους πόρους για τη
βιώσιμη ανάπτυξη.

Προστατεύουμε, αποκαθιστούμε
και προωθούμε τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων, διαχειριζόμαστε με βιώσιμο
τρόπο τα δάση, καταπολεμούμε
την ερημοποίηση, αναστρέφουμε
την υποβάθμιση του εδάφους
και σταματούμε την απώλεια της
βιοποικιλότητας.

16 ΕΙΡΗΝΗ,
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ
Προάγουμε ειρηνικές και χωρίς
αποκλεισμούς κοινωνίες με
στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη,
παρέχουμε πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους και οικοδομούμε αποτελεσματικούς,
υπεύθυνους και συμμετοχικούς θεσμούς
σε όλα τα επίπεδα.

17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ
Ενισχύουμε τα μέσα εφαρμογής
και ανανεώνουμε την Παγκόσμια
Συνεργασία για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη.

ΤΑ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Μ Ε Ν Α Μ Ε Ρ Η
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Όλοι όσοι
επηρεάζουν και
επηρεάζονται
άμεσα ή
έμμεσα από τις
δραστηριότητες και
τις αποφάσεις της
επιχείρησης.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΑ
ΜΈΡΗ

τα ενδιαφερόμενα μέρη

90

Η εταιρεία δεσμεύεται απέναντι σε όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη (Εργαζόμενοι, Μέτοχοι, Προμηθευτές, Συνεργάτες, Κοινωνία) να παρέχει
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ταυτόχρονα να αυξάνει διαρκώς την
κοινωνική της συμβολή μέσα από την χάραξη της στρατηγικής της. Η
εταιρεία, πιστή στις δεσμεύσεις της, συστηματικά ανταποκρίνεται στις
ανάγκες και προσδοκίες των Ενδιαφερόμενων Μερών, μέσα από τον
προγραμματισμό και την υλοποίηση ενεργειών που εντάσσονται στο
κοινωνικό της προφίλ. Στο επίκεντρο της δραστηριότητας της εταιρείας
βρίσκεται ο Άνθρωπος και η Κοινωνία, οπότε η περιβαλλοντική πολιτική, η καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, η διαφάνεια στις συνεργασίες, οι αξίες της επιχειρηματικής ηθικής, η ποιότητα του ανθρωπίνου
δυναμικού και η συμβολή στην Κοινωνία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη
στην χάραξη της Στρατηγικής.
Στον παρακάτω πίνακα έχουμε καταγράψει τις βασικές ομάδες των
ενδιαφερομένων μερών (stakeholders), τα θέματα ενδιαφέροντος
καθώς και τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα κύρια θέματα (κανάλια και
συχνότητα επικοινωνίας).
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ο διάλογος με τα
ενδιαφερόμενα μέρη
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ΚΥΡΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ

ΚΑΝΑΛΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Εκπαιδευτική στήριξη
(δημιουργία εκπαιδευτικής
πλατφόρμας μόνο για τους
συνεργάτες με προσωπικό κωδικό στον οποίο θα
συμπεριλαμβάνεται video και
εκπαιδευτικό υλικό)

Οικονομική επίδοση εταιρείας

ΚΥΡΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ

ΚΑΝΑΛΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εικόνα και αξιοπιστία
εταιρείας

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ποιότητα και αξιοπιστία
υπηρεσιών

Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης
Πελατών

Ετήσια

H παρουσία μας στην αγορά

Ασφάλεια Προσωπικών
Δεδομένων

Τμήμα Εξυπηρέτησης
Πελατών

Διαρκώς

Η κοινωνία

Κατά περίπτωση

Η εταιρεία μας

Νέες τεχνολογίες

Προσωπική επικοινωνία με
τους πελάτες

Οικονομική επίδοση
εταιρείας
Υπεύθυνο marketing

“Κάρτα Προνομίων”
“Εβδομάδα εξυπηρέτησης
πελατών” την πρώτη
εβδομάδα του Οκτωβρίου
Έρευνες αγοράς
Applications (MINETTA
DRIVE/MINETTA APP)
Εταιρική ιστοσελίδα
Social media
Νέες τεχνολογίες
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ΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

Ενημέρωση σχετικά με τις
υπηρεσίες

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ
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Εξυπηρέτηση για να είναι χρηστικό και φιλικό το περιβάλλον
εργασίας στο online σύστημα
Δημιουργία mybank χωρίς
επιβάρυνση του συνεργάτη
για την άμεση και πιο εύκολη
εξόφληση της λίστας των
ασφαλιστηρίων
Τακτική επικοινωνία του
τμήματος πωλήσεων με τους
συνεργάτες
Επέκταση των συνεργασιών
της ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ
στους διαμεσολαβητές (POS,
Τηλεφωνία, Ειδικό ταχυδρομείο)
Εκπαιδευτικά σεμινάρια
Επαναπιστοποίηση συνεργατών (η Εταιρεία έχει συμβληθεί με πιστοποιημένο πάροχο
ώστε οι συνεργάτες να λαμβάνουν την υποχρεωτική από το
νόμο επαναπιστοποίηση)
Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης Συνεργατών

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ετήσια

Η εταιρεία μας

Διαρκώς

H παρουσία μας στην αγορά
Oι άνθρωποί μας
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Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΥΡΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ
Η στήριξη της Κοινωνίας
Η συμβολή στην Οικονομία
Περιβαλλοντική επίδοση
Ασφαλιστική συνείδηση

ΚΑΝΑΛΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εκδίδεται Κοινωνικός
Απολογισμός

Ετήσια

Πρόγραμμα Κοινωνικής
Υπευθυνότητας

ΠΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΥΡΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ

ΚΑΝΑΛΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

H κοινωνία

Απασχόληση

Πολιτική ανοιχτής πόρτας

Διαρκώς

H εταιρεία μας

Συνθήκες Εργασίας

Κατά περίπτωση

Tο περιβάλλον

Υγεία, Ασφάλεια στην εργασία

Eταιρική διακυβέρνηση

Οικονομική επίδοση

Σύστημα συλλογής και
αξιοποίησης των ιδεών
του προσωπικού

Στρατηγική ΕΚΕ

Παροχές προς το
προσωπικό

Καταχωρήσεις στον τύπο

Τηρείται διαδικασία εκπαίδευσης και ανάπτυξης
εργαζομένων

Χορηγίες

Διαρκής εκπαίδευση και
κατάρτιση προς το προσωπικό

Εθελοντισμός από εργαζόμενους

Παροχές για την ευημερία
των εργαζομένων

Εβδομάδα ΕΚΕ

Career path

Διατμηματική Ομάδα ΕΚΕ
ΜΙΝΕΤΤΑ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ

Επιβράβευση των εργαζομένων

Διαρκώς

ΠΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Οι άνθρωποί μας
H κοινωνία
H εταιρεία μας

ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΜΜΕ

ΚΑΝΑΛΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΥΡΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ

ΚΑΝΑΛΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Θέματα ανθρώπινου δυναμικού

Συνεντεύξεις

H εταιρεία μας

Εφαρμογή SOLVENCY

Εταιρική Διακυβέρνηση

Εκδηλώσεις

Νέες τεχνολογίες

Tο περιβάλλον

Eφαρμογή της νομοθεσίας

Eταιρική διακυβέρνηση

Προσωπική επικοινωνία

Ο ασφαλιστικός κλάδος

Έρευνες εταιρικής υπευθυνότητας

Βιώσιμη ανάπτυξη

Κοινωνικός Απολογισμός

Η επιχειρηματικότητα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εκδηλώσεις

Συνεργασίες με καταξιωμένους φορείς και οργανισμούς

Φόρμα επικοινωνίας στην
ιστοσελίδα

Οικονομικές πολιτικές
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ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Social media

ΚΥΡΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ
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Προβολή διαφήμιση

Κατά περίπτωση

H κοινωνία

Νομιμότητα

Συμμετοχή σε κλαδικά οργανα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κατά περίπτωση

ΠΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εταιρική Διακυβέρνηση
H εταιρεία μας
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Ο Δ Ι Α Λ Ο ΓΟ Σ Μ Ε ΤΑ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Μ Ε Ν Α Μ Ε Ρ Η

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΚΥΡΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ

ΚΑΝΑΛΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διακυβέρνηση

Προσωπική επικοινωνία

Οικονομική ανάπτυξη

Έρευνες κοινωνικής
υπευθυνότητας

Διαφάνεια
Ενέργεια και περιβάλλον

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κατά περίπτωση

ΠΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Eταιρική διακυβέρνηση
Συμμετοχή σε φορείς
H εταιρεία μας

Συμμετοχή σε Φορείς και
Συλλόγους

ΚΑΝΑΛΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η Κοινωνική Υπευθυνότητα και
η Επιχειρηματική Ηθική

Συναντήσεις

Περιβαλλοντική επίδοση

Υποστήριξη της Κοινωνίας

Υποστήριξη της Κοινωνίας

Προστασία του Περιβάλλοντος

Συμμετοχή σε δράσεις ΜΚΟ
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ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΜΚΟ

ΚΥΡΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κατά περίπτωση

ΠΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
H εταιρεία μας
H κοινωνία

ΚΥΡΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ

ΚΑΝΑΛΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Οικονομική ευρωστία της
εταιρείας

Τεκμηριωμένη διαδικασία
διαχείρισης προμηθειών

Ανάπτυξη της εταιρείας

Αξιολόγηση προμηθειών

Αξιοκρατική διαδικασία διαχείρισης προμηθειών

Επικοινωνία του Τμήματος
Προμηθειών με τους Προμηθευτές

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κατά περίπτωση

ΠΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
H εταιρεία μας

ανάλυση
ουσιαστικότητας
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η Ο Υ Σ Ι Α Σ Τ Ι Κ Ο Τ Η ΤΑ Σ

Σύμφωνα με την διαδικασία αρχικά
πραγματοποιήσαμε Ανάλυση Ουσιαστικότητας σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα
μέρη προκειμένου να προσδιορίσουμε τα
ουσιαστικά θέματα που θα περιληφθούν
στον παρόντα Κοινωνικό Απολογισμό.
Πραγματοποιήσαμε την ανάλυση σύμφωνα
με το Διεθνές Πρότυπο GRI ακολουθώντας την μεθοδολογία όπως περιγράφεται
παρακάτω.
Η διαδικασία Ουσιαστικότητας υλοποιείται:
α) εντός της εταιρείας εφαρμόζοντας την
διαδικασία της εσωτερικής ιεράρχησης των
Ουσιαστικών θεμάτων και
β) εκτός της εταιρείας με σχετική έρευνα
βασικές ομάδες των Ενδιαφερομένων
Μερών.

Μ Ι Ν Ε Τ ΤΑ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ή
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ΦΑΣΗ
ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ ΘΕΜΆΤΩΝ
ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
Στην συγκεκριμένη φάση λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της Συμμετοχικότητας των Ενδιαφερομένων Μερών.
n

Κοινωνικούς Απολογισμούς της ΜΙΝΕΤΤΑ για το 2016, 2017 και 2018

n

17 στόχοι παγκόσμιας Ανάπτυξης του ΟΗΕ

n

τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 26000

n

τις Πολιτικές, Διαδικασίες και άλλα εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας

n

Δελτία Τύπου και Αρθρογραφία που αφορούν στον ασφαλιστικό κλάδο για το 2019

n

Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης του ασφαλιστικού κλάδου (από την Ελλάδα και το εξωτερικό)

n

Αρθρογραφία σχετικά με την διεθνή και ελληνική επικαιρότητα για το 2019

ΦΑΣΗ
ΙΕΡΆΡΧΗΣΗ ΘΕΜΆΤΩΝ
Σύμφωνα με τις αρχές της Ουσιαστικότητας και της Συμμετοχικότητας των Ενδιαφερόμενων
Μερών ιεραρχήθηκαν τα θέματα που αναγνωρίσθηκαν στην πρώτη φάση.
Τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν και καταγράφονται στο Διάγραμμα Ανάλυσης Ουσιαστικότητας είναι α) η σημασία τους για την εταιρεία και β) η σημασία τους για τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Στοιχεία συλλέχτηκαν α) εσωτερικά από μεγάλο αριθμό συναντήσεων εργασίας στελεχών και
εργαζομένων της εταιρείας όπου εξετάσθηκαν ενδελεχώς και καταγράφηκαν τα απαιτούμενα
στοιχεία και β) από έναν κύκλο επικοινωνίας εκπροσώπων της εταιρείας με ενδιαφερόμενα
μέρη προκειμένου να καλυφθεί όσο πιο αντιπροσωπευτικά γίνεται η αρχή της ουσιαστικότητας.

ΦΑΣΗ
Η ΕΠΙΚΎΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ
Σε αυτήν την φάση επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα από την Διοίκηση της εταιρείας ακολουθώντας την Αρχή της Πληρότητας και της Συμμετοχικότητας των Ενδιαφερόμενων Μερών. Στον
πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα 10 θέματα που επιλέχθηκαν για δημοσιοποίηση καθώς
και τα όρια επίδρασής τους. Εκτενής αναφορά στα ουσιαστικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης
γίνεται σε σχετικά κεφάλαια της παρούσας Έκθεσης.
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τα
ουσιαστικά
θέματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
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M AT E R I A L I T Y M AT R I X

κατάταξη
ουσιαστικών θεμάτων
materiality matrix

Κανονιστική
συμμόρφωση

Διαχείριση
κινδύνου

Προστασία του
περιβάλλοντος

Μεσαία

Ποιότητα
υπηρεσιών
Διαχείριση νέων
τεχνολογιών

Εξαιρετικές
συνθήκες
εργασίας

Εξυπηρέτηση
και ικανοποίηση
πελατών
Στήριξη της κοινωνίας
- κοινωνικές δράσεις

Ανάπτυξη και
εκπαίδευση
εργαζομένων

Χαμηλή

ΕΠΊΔΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΈΝΩΝ ΜΕΡΏΝ

Υψηλή

Οικονομική
σταθερότητα

Χαμηλή

Μεσαία

Υψηλή

ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ ΕΠΙΔΡΆΣΕΩΝ

Μ Ι Ν Ε Τ ΤΑ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ή
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ΟΡΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ
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όρια
επίδρασης
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΘΈΜΑ

ΟΜΆΔΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΏΝ / ΌΡΙΑ ΕΠΊΔΡΑΣΗΣ

Οικονομική σταθερότητα

Εντός της εταιρείας

Ανάπτυξη και εκπαίδευση
εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι
Οι διαμεσολαβητές

Κανονιστική συμμόρφωση

Εντός της εταιρείας

Ποιότητα των υπηρεσιών

Εντός της εταιρείας

Συνθήκες εργασίας

Οι εργαζόμενοι
Οι διαμεσολαβητές

Διαχείριση κινδύνου

Εντός της εταιρείας

Προστασία περιβάλλοντος

Εντός της εταιρείας

Διαχείριση νέων τεχνολογιών

Εντός της εταιρείας

Εξυπηρέτηση και
ικανοποίηση πελατών

Εντός της εταιρείας
Οι διαμεσολαβητές

Στήριξη της κοινωνίας κοινωνικές δράσεις

Εντός της εταιρείας

Your success as an HR leader is determined
by the number of people who follow you
when they really don’t have to.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Μ Ι Ν Ε Τ ΤΑ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ή
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οι άνθρωποί μας
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ΔΙΑΘΈΤΟΥΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΈΝΕΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ:
n

την στελέχωση προσελκύοντας και διατηρώντας ανθρώπινο δυναμικό που εναρμονίζεται με την Κουλτούρα της εταιρείας και
ευθυγραμμίζεται συμβάλλοντας ενεργά στην υλοποίηση της στρατηγικής μας,

n

την κατάρτιση και εκπαίδευση: παρέχουμε την κατάλληλη εκπαίδευση που συμβάλλει στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη
των εργαζομένων μας καθώς και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης,

n

την αξιολόγηση της απόδοσης μέσα από συστηματική και τεκμηριωμένη διαδικασία και την επιβράβευση της απόδοσης. Πραγματοποιείται αξιολόγηση του προσωπικού σε τρείς ιεραρχικές αξιολογήσεις σε ετήσια βάση (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ-ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ) τις δίκαιες αμοιβές που χαρακτηρίζονται,

n

το περιβάλλον και τις άρτιες εργασιακές σχέσεις.

Recruiting should be viewed as
a business partner, someone
who is critical to the success of
the business.
Mathew Caldwell, CEO, Rocket Power

η απασχόληση
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Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Από την ίδρυση της εταιρείας μας μέχρι σήμερα, οι
εργαζόμενοι κατέχουν κυρίαρχη θέση στην αλυσίδα
αξίας της εταιρείας μας. Χαρακτηριστικό αποτελεί ότι
το οικογενειακό κλίμα και οι καλές εργασιακές συνθήκες αποτελούν μία από τις Αξίες μας που διατηρούνται
μέσα στον χρόνο και ταυτόχρονα εμπλουτίζονται με
σύγχρονους μηχανισμούς, συστήματα και διαδικασίες
προκειμένου να διατηρούμε ισχυρή ανταγωνιστική
θέση μέσα στην Αγορά και να ανταποκρινόμαστε
αποτελεσματικά στις προκλήσεις της εποχής.
Θεωρούμε υποχρέωσή μας να παρέχουμε στους
Ανθρώπους μας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας
που να προάγουν την ευημερία και την προσωπική
τους ανάπτυξη. Γνωρίζουμε ότι προϋπόθεση για την
παραγωγή των αξιόπιστων ασφαλιστικών προϊόντων
που διαθέτουμε στους Πελάτες μας και για την προστιθέμενη αξία που προσφέρουμε στα Ενδιαφερόμενα
Μέρη είναι η δέσμευση των εργαζομένων μας.
Συνδυάζοντας το οικογενειακό κλίμα που χαρακτηρίζει την κουλτούρα της εταιρείας μας εδώ και
48 χρόνια με σύγχρονα εργαλεία management,
ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις της εποχής και της
αγοράς με σύμμαχο το εξαιρετικό κλίμα (όπως αποτυπώνεται και στα ερωτηματολόγια των εργαζομένων σε
ετήσια βάση), την αφοσίωση και κυρίως την επικοινωνία μεταξύ της Διοίκησης και των Εργαζομένων που
χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και αμεσότητα.

Θεωρούμε υποχρέωσή
μας να παρέχουμε
στους Ανθρώπους μας
αξιοπρεπείς συνθήκες
εργασίας που να προάγουν
την ευημερία και την
προσωπική τους ανάπτυξη.

Μ Ι Ν Ε Τ ΤΑ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ή
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Η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με το
Εθνικό και Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο
που διέπει τις ασφαλιστικές εταιρείες.

ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΜΑΣ ΔΙΑΘΈΤΟΥΜΕ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΈΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ
ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΠΌΡΩΝ
ΌΠΟΥ ΈΧΟΥΜΕ ΚΑΘΟΡΊΣΕΙ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΎΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΆ:
n

Τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία διαχειρίζεται τους ανθρώπινους
πόρους της και συγκεκριμένα το προσωπικό της, προκειμένου να
βελτιώνει διαρκώς την αποτελεσματικότητά των υπηρεσιών της.

n

Την οργανωτική δομή της επιχείρησης και καθορίζει τα βασικά
καθήκοντα και αρμοδιότητες κάθε θέσης εργασίας για τις δραστηριότητες που εντάσσονται στο Σ.Δ.Π., όπως αυτές περιγράφονται
από το Εγχειρίδιο Ποιότητας και τις απορρέουσες διαδικασίες.

n

Τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζονται και ικανοποιούνται οι
ανάγκες για εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας έτσι, ώστε
να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν τις απαραίτητες
γνώσεις και ικανότητες να επιτελούν τα καθήκοντα της περιοχής
ευθύνης τους ικανοποιητικά από πλευράς ποιότητας, ποσοτικής
απόδοσης και ασφάλειας.

Στόχος της είναι η εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και η ικανοποίηση
των απαιτήσεων των Πελατών της. Η διαδικασία διαχείρισης ανθρώπινων πόρων λειτουργεί με στόχο την υποστήριξη της υλοποίησης της
Πολιτικής και της Στρατηγικής της Εταιρείας μέσω της αξιοποίησης του
συνόλου του ανθρωπίνου δυναμικού της.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

πολιτική παροχών
Στο πλαίσιο διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και της εφαρμογής των αξιών της Κοινωνικής Υπευθυνότητας έχουμε
καθιερώσει σημαντικό αριθμό παροχών προς τους εργαζόμενους μας και τις οικογένειές τους.
Θεωρούμε ότι συμβάλλουν:
n

στην βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης των εργαζόμενων μας

n

στην προσέλκυση νέων καθώς και στην διατήρηση των τωρινών εργαζομένων

n

στην βελτίωση της ευζωίας των εργαζομένων μας, που κρίνεται εξαιρετικά σημαντική για την διατήρηση της αφοσίωσής τους.

Στην ΜΙΝΕΤΤΑ παρέχουμε στους εργαζόμενους μας ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας που τους βοηθά να αποδώσουν όσο
καλύτερα γίνεται προσφέροντας τόσο στην προσωπική τους εξέλιξη όσο και στην βιώσιμη ανάπτυξη και ανάπτυξη της εταιρείας.
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ΑΝΑΦΈΡΟΥΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ ΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΈΣ
Καθημερινή παροχή ενός είδους από το κυλικείο της εταιρείας.
Ομαδικό ασφαλιστήριο υγείας και ζωής.
Συνεργασίες με διαγνωστικά εργαστήρια, ταξιδιωτικά γραφεία,
συνεργεία αυτοκινήτων και λοιπές υπηρεσίες, παρέχοντας προνομιακές τιμές στους εργαζόμενους (πρόκειται για μεγάλο αριθμό
επιχειρήσεων όπου έχουν προνομιακή πρόσβαση οι εργαζόμενοι
της Εταιρείας).
Συμμετοχή σε διάφορες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε
τακτική βάση στα γραφεία της Εταιρείας μας όπως ελληνικούς χορούς
και decoupage διάφορα σεμινάρια χειροτεχνίας.

Δώρα και επιβράβευση στους εργαζόμενους λόγω επίτευξης στόχων
ή συμμετοχής σε προτάσεις-ιδέες.
Δημιουργία Minetta Running Team.
Δημιουργία εκδηλώσεων με σκοπό τη χαλάρωση από την καθημερινότητα,
την άθληση των εργαζομένων και τη βελτίωση των μεταξύ μας σχέσεων.
Ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Εθελοντισμός εργαζομένων και συμμετοχή σε διάφορες φιλανθρωπικές ενέργειες.
Παροχή κινητού, tablet, laptop, εταιρικού οχήματος.

Οργάνωση εκδηλώσεων για το προσωπικό και την οικογένειά του.

Ασφαλιστήριο υγείας για την οικογένεια του εργαζομένου.

Δανειστική βιβλιοθήκη με σημαντικό αριθμό τίτλων που ανανεώνεται.

Εταιρικές εκδηλώσεις.

Ορισμένες από
τις παροχές
προσφέρονται
από την Εταιρεία
ανάλογα με τις
απαιτήσεις της
θέσης και το
ιεραρχικό επίπεδο.
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δείκτης
πρόσληψης 2019

δείκτης αποχώρησης
2018-2019

Στην εταιρεία μας το 2019 προσλάβαμε 18 άτομα. Έχουν προσληφθεί 9
άνδρες και 9 γυναίκες. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρουμε αναλυτικά
στοιχεία σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο, την ηλικία και το φύλο.

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρουμε αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο, την
ηλικία και το φύλο.
Στην εταιρεία μας το 2019 αποχώρησαν 11 άτομα. Έχουν αποχωρήσει 8 άνδρες και 3 γυναίκες.

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 2019

10

01

ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΙ ΠΤΥΧΊΩ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 2019

06
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

01
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

06

03

ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΙ ΠΤΥΧΊΩ

ΗΛΙΚΙΑ 2019

01
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

ΗΛΙΚΙΑ 2019

01
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΦΥΛΟ 2019

20 - 30

8

20 - 30

8

31 - 50

7

31 - 50

1

51 -

3

51 -

2

08

03
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αριθμός
εργαζομένων 2019
183
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

182
ΑΟΡΊΣΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ

01
ΟΡΙΣΜΈΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ

ΔΕΙΚΤΕΣ
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έρευνα ικανοποίησης
εργαζομένων

Πιστεύουμε ότι η ικανοποίηση των
ανθρώπων μας και το εξαιρετικό περιβάλλον
εργασίας αποτελούν προϋπόθεση για την
ευημερία και την ανάπτυξη.
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Πραγματοποιούμε σε ετήσια βάση έρευνα ικανοποίησης εργαζομένων, επεξεργαζόμαστε και αξιοποιούμε τα αποτελέσματα, παρακολουθούμε συστηματικά τους στόχους μας. Πιστεύουμε ότι η ικανοποίηση των ανθρώπων μας και
το εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας αποτελούν προϋπόθεση για την ευημερία
και την ανάπτυξη.
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υγεία και ασφάλεια
εργαζομένων
Στην εταιρεία μας προέχει η Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων μας όπως και η πρόληψη του επαγγελματικού
κινδύνου, όχι μόνο επειδή αποτελούν νομική και ηθική υποχρέωση αλλά και επειδή οι εργαζόμενοι μας αποτελούν
το σπουδαιότερο κεφάλαιο και προϋπόθεση για την βιώσιμη ανάπτυξη. Η Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας εφαρμόζεται στο σύνολο των εργαζομένων μας.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ν. 3850/2010 ΑΡΘΡΟ 15
Άρθρο 15 Επίβλεψη συνθηκών εργασίας
1. Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο
τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:
α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από
πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων,
να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, να προτείνει
μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την
εφαρμογή τους,
β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών
μέσων προστασίας,
γ) να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων,
να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των
ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων,

α) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση
να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου
που συνεπάγεται η εργασία τους,
β) να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των
προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε
θέματα υγείας και ασφάλειας.
3. Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν
αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν από τον εργοδότη
και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο
ωρών απασχόλησής του ως τεχνικού ασφάλειας.

δ) να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.

4. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του
έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν διαφωνία του
με τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του,
δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της
σύμβασής του. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του
τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

2. Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην
επιχείρηση ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:

5. Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί
το επιχειρησιακό απόρρητο.
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ιατρική εξέταση εργαζομένων κατά την
πρόσληψη και έκδοση γνωμάτευσης καταλληλότητας.
Περιοδικός ιατρικός έλεγχος εργαζομένων, με
βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα και δημιουργία
ατομικού φακέλου υγείας εργαζομένου.
Ιατρική εξέταση εργαζομένου κατά την επάνοδό του στην εργασία μετά από σοβαρή νόσο ή
ατύχημα.
Στατιστική επεξεργασία των ευρημάτων της
ιατρικής και εργαστηριακής εξέτασης των
εργαζομένων και έκδοση σχετικού πίνακα σε
ετήσια βάση.
Συγκεντρωτικός πίνακας των κύριων αιτιάσεων
των εργαζομένων για την υγιεινή και ασφάλεια
των χώρων εργασίας, κατ’ έτος.
Οργάνωση παροχής υπηρεσιών Α΄ Βοηθειών.
Εφαρμογή προγράμματος προληπτικών εμβολιασμών.
Δημιουργία τράπεζας αίματος.
Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα
υγιεινής, ασφάλειας και Α΄ Βοηθειών.
Ενημέρωση των Διευθυντών, Προϊσταμένων, Υπεύθυνων τμημάτων επί των νομικών
απαιτήσεων στον τομέα της Υγιεινής και της
Ασφάλειας.

Τήρηση των θεωρημένων βιβλίων που επιβάλλει ο νόμος (βιβλίο υποδείξεων και βιβλίο
ατυχημάτων) σε συνεργασία με τον Τεχνικό
Ασφαλείας.
Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών σε
συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφάλειας.
Πραγματοποίηση μελέτης εκτίμησης υφισταμένων κινδύνων κατά την εργασία, σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας.
Τακτικές επιθεωρήσεις των χώρων και θέσεων
εργασίας, είτε από τον Ιατρό Εργασίας, είτε σε
συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας, καθώς και
υποβολή υποδείξεων, συμβουλών και προτάσεων για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
Επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων
προστασίας της υγείας των εργαζομένων και
πρόληψης ατυχημάτων.
Στενή συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας
και από κοινού επεξεργασία συστημάτων και
διαδικασιών διαχείρισης της Υγιεινής και της
Ασφάλειας.
Συμμετοχή στις κοινές τριμηνιαίες συνεδριάσεις της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας των
Εργαζομένων και του Εργοδότη.
Παροχή ιατρικών συμβουλών προς τους
εργαζομένους.
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δράσεις για
την προαγωγή
της υγείας και
ασφάλειας
εργαζομένων
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ
ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΘΈΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΆΛΕΙΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ISO 9001:2015
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΉΣ ΜΕ
ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΌΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ ΑΠΙΝΙΔΩΤΉ
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συνθήκες εργασίας
ουσιαστικό θέμα

01
03

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης.
Άρθρο 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ.

02
04

Είμαστε πλήρως εναρμονισμένοι με όλες τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας
σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων (υγειονομική κάλυψη, συνεπής
καταβολή μισθοδοσίας, άρτιες κτιριακές εγκαταστάσεις κλπ) προκειμένου
να διασφαλίζουμε τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας που προασπίζουν την
απόδοση στην εργασία και την ευζωία των εργαζομένων μας.
Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού πραγματοποιείται με συνέπεια και
απόλυτο σεβασμό στον Άνθρωπο, στις ανάγκες και στην προσωπικότητα
του, χωρίς διακρίσεις. Το σύνολο του προσωπικού, χωρίς καμία διάκριση,
και με σαφή κριτήρια (τις ανάγκες του, την στρατηγική και τους στόχους της
εταιρείας, την προσωπική και επαγγελματική του εξέλιξη και τις δυνατότητές
του) συμμετέχει στα εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνει η Διεύθυνση
Ανθρώπινου Δυναμικού.

Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται
ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια
και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι
με λογική και συνείδηση, και
οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ
τους με πνεύμα αδελφοσύνης.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΉΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΑΚΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ
ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν ηθικές αρχές που θέτουν συγκεκριμένα πρότυπα ανθρώπινης συμπεριφοράς. Θεωρούνται
ως «κοινώς αντιλαμβανόμενα αναπαλλοτρίωτα θεμελιώδη δικαιώματα που κάθε άτομο δικαιούται από τη στιγμή της γέννησής του, απλώς και μόνο επειδή είναι ανθρώπινο ον». Αυτά περιλαμβάνουν αστικά και πολιτικά δικαιώματα όπως το δικαίωμα
στη ζωή και την ελευθερία, την ελευθερία σκέψης και έκφρασης, καθώς και την ισότητα ενώπιον του νόμου. Στα ανθρώπινα
δικαιώματα περιλαμβάνονται, επίσης, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην εργασία, το
δικαίωμα στην υγεία, το δικαίωμα στην τροφή, το δικαίωμα στην κατοικία, την ιατρική περίθαλψη, την εκπαίδευση και το δικαίωμα
συμμετοχής στον πολιτισμό.
Η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση το 1948, καθορίζει τα
θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες, για όλες τις γυναίκες και όλους τους άντρες. Μεταξύ αυτών, είναι το δικαίωμα στη
ζωή, την ελευθερία και την ιθαγένεια, στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας, στην εργασία, στην εκπαίδευση, το δικαίωμα στην τροφή και την κατοικία και το δικαίωμα συμμετοχής στη διακυβέρνηση. Στην ΜΙΝΕΤΤΑ εστιάζουμε ιδιαίτερα στην προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων των εργαζομένων μας καθώς και στην εξάλειψη οποιασδήποτε διάκρισης.
Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας μας ο σεβασμός στον Άνθρωπο και στα δικαιώματα του, η αποφυγή διακρίσεων.
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δείκτες
σπουδές

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 2019

55

25

03

86

ΛΥΚΕΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ-ΙΕΚ

ΕΠΙ ΠΤΥΧΊΩ

14

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΗΛΙΚΙΑ 2019

ΦΥΛΟ 2019

20 - 30

27

31 - 50

97

51 -

59

94

89

διευθυντικές θέσεις ή θέσεις προϊστάμενου τμήματος
ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ (31 - 50)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ (31 - 50)

ΑΝΔΡΑΣ

08

ΑΝΔΡΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΑ

01

ΓΥΝΑΙΚΑ

ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ (51 - )

05
-

ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ (51 - )

ΑΝΔΡΑΣ

05

ΑΝΔΡΑΣ

07

ΓΥΝΑΙΚΑ

04

ΓΥΝΑΙΚΑ

03
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δείκτες
συμμετοχή στο Δ.Σ.
Στο Δ.Σ. της εταιρείας μας
συμμετέχουν 8 άνδρες
και 2 γυναίκες.

08

02
Στην Εταιρεία μας δεν έχει προκύψει
κανένα περιστατικό άνισης
μεταχείρισης και διακρίσεων σε
εργαζόμενο λόγω φύλου, σεξουαλικού
προσανατολισμού, ηλικίας, θρησκείας,
αναπηρίας, εθνικότητας κλπ.

συμμετοχή σε επιτροπές
Στις Επιτροπές που έχουν
ορισθεί στην εταιρεία
συμμετέχουν 12 άνδρες
και 5 γυναίκες.Από αυτά
τα άτομα 9 άτομα έχουν
ηλικία 31-50 ετών και 8
άτομα έχουν ηλικία άνω
των 50 ετών.

12

05

διευθυντικές θέσεις ή θέσεις προϊστάμενου τμήματος
ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ (31 - 50)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ (31 - 50)

ΑΝΔΡΑΣ

08

ΑΝΔΡΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΑ

01

ΓΥΝΑΙΚΑ

ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΣ (51 - )

05
-

ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ (51 - )

ΑΝΔΡΑΣ

05

ΑΝΔΡΑΣ

07

ΓΥΝΑΙΚΑ

04

ΓΥΝΑΙΚΑ

03
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ανάπτυξη και
εκπαίδευση
εργαζομένων
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

137

n

Πρόσληψη νέου προσωπικού

n

Παράπονα πελατών

n

Αλλαγές θέσεων προσωπικού - ανάληψη νέων καθηκόντων

n

n

Ανάγκες βελτίωσης των δεξιοτήτων και των γνώσεων του

Διορθωτικές - προληπτικές ενέργειες όπως προκύπτουν
κατά την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας
που εφαρμόζουμε

n

Ενημέρωση σε εξελίξεις (π.χ. Νομικό πλαίσιο κλπ) που
αφορούν σε αντικείμενα με τα οποία ασχολείται η εταιρεία

n

Ενημέρωση σε θέματα Διαχείρισης Ποιότητας (πχ εκπαίδευση εσωτερικών επιθεωρητών), Ασφάλειας αλλά και
γενικότερα οργάνωσης της εταιρείας

προσωπικού σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων
n

Αλλαγές στις διαδικασίες και στις λειτουργίες της εταιρείας

n

Αποτελέσματα που προκύπτον από τις συστηματικές έρευνες ικανοποίησης και γενικότερα την επικοινωνία με τους
Πελάτες μας

02
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ΕΝΤΟΠΊΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΜΑΣ
ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΣΑΦΉ ΜΗΧΑΝΙΣΜΌ ΌΤΑΝ ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ:

ουσιαστικό θέμα

01
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ΚΑΛΉ ΥΓΕΊΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΊΑ

Η ΜΙΝΕΤΤΑ δραστηριοποιείται σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και ταχύτατα εξελισσόμενο κλάδο που απαιτεί συνεχή εγρήγορση. Η ανάπτυξη και εκπαίδευση των εργαζομένων μας αποτελεί προϋπόθεση για την καλή απόδοσή
τους και κατ’ επέκταση για την αποδοτική διαχείριση των λειτουργιών μας, την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών
μας και την ικανοποίηση των ενδιαφερομένων μερών. Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρούμε την ανάπτυξη
και εκπαίδευση των εργαζομένων μας ουσιαστικό θέμα που επιδρά στην Απόδοση της εταιρείας μας, την βιώσιμη
ανάπτυξη όπως και την επίτευξη των στόχων μας.
Η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες για την ανάπτυξη και την εκπαίδευση,
θέτει συγκεκριμένους στόχους και παρακολουθεί δείκτες που συνδέονται με την επίτευξη των ετήσιων στόχων
της. Τηρείται ετήσιο πρόγραμμα Εκπαίδευσης βάσει της Στρατηγικής της εταιρείας και των αναγκών των εργαζομένων στο οποίο συμμετέχει το σύνολο των εργαζομένων χωρίς διακρίσεις. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης σχετίζεται
επίσης και με την διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης, που παρέχει πολύτιμη πληροφόρηση για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων.

Στην ΜΙΝΕΤΤΑ στηρίζουμε πτυχιακά ή μεταπτυχιακά
προγράμματα των εργαζομένων σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα και ενθαρρύνουμε την συμμετοχή τους σε
πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
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Η ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΟΥΜΕ ΥΛΟΠΟΙΕΊΤΑΙ
n

Εσωτερικά της εταιρείας και εξατομικευμένα

n

Με εσωτερικά σεμινάρια από εσωτερικούς εισηγητές

n

Με εσωτερικά σεμινάρια από εξωτερικούς εισηγητές

n

Με παρακολούθηση εξωτερικών σεμιναρίων (για τα σεμινάρια που διεξάγονται εξωτερικά της εταιρείας ενδέχεται, ανά περίπτωση, να ζητηθούν
πιστοποιητικά από τους φορείς που τα διεξάγουν, τα οποία καταχωρούνται
στο αρχείο ως εκπαιδευτικά τεκμήρια των εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα
ενημερώνεται και η καρτέλα του εργαζόμενου).

δείκτες 2019
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ  

77 ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥΣ

ΣΎΝΟΛΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΎΣΕΩΝ

42

ΑΝΔΡEΣ

32

ΓΥΝΑΙΚEΣ

45

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ

55

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

22

ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ΩΡΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.680
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Εφαρμόζεται η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ όπου οι εργαζόμενοι
έχουν την δυνατότητα να προτείνουν, ανταλλάσσουν απόψεις, να
συμμετέχουν ενεργά στην λειτουργία της εταιρείας μέσα από έναν
ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με την Διοίκηση.

εσωτερική
επικοινωνία
Στην ΜΙΝΕΤΤΑ θεωρούμε ότι η εσωτερική επικοινωνία προάγει και διευκολύνει την συνεργασία και συμβάλλει στην διαμόρφωση του εξαιρετικού
εργασιακού κλίματος που θέλουμε να διασφαλίζουμε για τους εργαζόμενούς μας. Η επιτυχημένη εσωτερική επικοινωνία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επικοινωνία μας με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, με την απόδοση της
εταιρείας όπως και με την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων.
Εφαρμόζεται η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ όπου οι εργαζόμενοι έχουν
την δυνατότητα να προτείνουν, ανταλλάσσουν απόψεις, να συμμετέχουν
ενεργά στην λειτουργία της εταιρείας μέσα από έναν ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με την Διοίκηση. Η Εταιρεία διατηρεί τους κατάλληλους μηχανισμούς
προκειμένου να διασφαλίζει την εσωτερική επικοινωνία με χαρακτηριστικά
διαφάνειας, απαλλαγμένης από οποιοδήποτε στοιχείο διακρίσεων και
προκαταλήψεων.
ΤΑΚΤΙΚΈΣ ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΏΝ
ΈΡΕΥΝΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΈΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΕ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΥΠΕΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ
ΔΙΑΡΚΉΣ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΘΈΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ
ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΜΈΣΩ INTRANET (ΕΤΑΙΡΙΚΌ ΑΡΧΕΊΟ)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΤΆΣΕΩΝ ΒΕΛΤΊΩΣΗΣ
ΑΠΌ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥΣ ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥΣ

142

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ

Μ Ι Ν Ε Τ ΤΑ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ή

143

2019 ΚΟΙΝΩΝΙΚΌΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ

έχω μια ιδέα
Οι εργαζόμενοί μας συμμετέχουν ενεργά στην διαρκή βελτίωση τόσο των λειτουργιών μας όσο και κατ’ επέκταση στα
υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των πελατών μας. Ένα από τα σημαντικότερα διαδραστικά εργαλεία είναι η δράση ΕΧΩ
ΜΙΑ ΙΔΕΑ. Τον Οκτώβριο (ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ) υλοποιήθηκε από το τμήμα ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ η δράση ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ. Οι εργαζόμενοι συμμετείχαν με εξαιρετικά ενδιαφέρουσες προτάσεις τους για την βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας της εταιρείας. Μια από της αρχές της Εταιρείας
μας, είναι να τους ενθαρρύνει «να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να κάνουν προτάσεις».

Με αφορμή την Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποτυπώσετε τις ιδέες &
τις προτάσεις σας με στόχο την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες/συνεργάτες μας. Η κάθε σας πρόταση είναι σημαντική για την Εταιρεία μας και κύριος σκοπός είναι να κάνουμε την
διαφορά στην ασφαλιστική αγορά, με ιδέες που θα επηρεάσουν θετικά τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση
δραστηριοποιείται. Ως εκ τούτου, στοχεύοντας στην πρόοδο και στη βελτίωση των προϊόντων μας, των υπηρεσιών μας και των καθημερινών λειτουργιών της Εταιρείας, ακόμα και η πιο μικρή αλλαγή μπορεί να προσφέρει
μεγάλη αξία στην εταιρική μας κουλτούρα, ενώ παράλληλα θα βελτιώσει και την δική μας καθημερινότητα. Για
τον σκοπό αυτό, θα λάβετε σήμερα ειδικά σχεδιασμένα “post-it” με το λογότυπο «ΜΙΝΕΤΤΑ…έχω μια ιδέα!».
Τα συγκεκριμένα post-it, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να αποτυπώσετε επιγραμματικά τις σκέψεις/
προτάσεις και να τοποθετηθούν στο φωτεινό «IDEA BOARD» που υπάρχει στο χώρο του κυλικείου. Επίσης,
έχει δημιουργηθεί ένα ειδικό e-mail - exomiaidea@minetta.gr, στο οποίο μπορείτε να στέλνετε αναπτυγμένες τις ιδέες/προτάσεις σας. Η ενέργεια αυτή δεν περιορίζεται στην Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών. Θα
συνεχιστεί να λειτουργεί από δω και στο εξής και αναμένουμε την συμμετοχή όλων σας. Και μην ξεχνάτε ότι…
«Όλα ξεκινούν από μία ιδέα». Από την ενέργεια του «έχω μία ιδέα» έχουμε συγκέντρωση μέχρι στιγμής πάνω
από 10 ιδέες βελτίωσης από το προσωπικού της Εταιρείας. 2 έχουν αρχίσει να υλοποιούνται και 4 βρίσκονται
σε διαδικασία επεξεργασίας.
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το περιβάλλον
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ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

το περιβάλλον
ουσιαστικό θέμα
Η διαχείριση των κινδύνων και των ευκαιριών που φέρνει η κλιματική αλλαγή αποτελεί
μία από τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο ασφαλιστικός κλάδος. Η κλιματική
αλλαγή και οι φυσικές καταστροφές παραμένουν μία τεράστια παγκόσμια πρόκληση που
απειλεί τη βιωσιμότητα του πλανήτη και οι στόχοι που έχουν τεθεί πρέπει να επιτευχθούν.
Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της είναι ένας από τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Sustainable Development) των Ηνωμένων Εθνών.

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στην ΜΙΝΕΤΤΑ βρίσκουμε τρόπους για να μειώσουμε την επίδραση
των λειτουργιών μας στο περιβάλλον διασφαλίζοντας την βιώσιμη
πορεία.
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΜΑΣΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
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Η ΜΙΝΕΤΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η ΜΙΝΕΤΤΑ ως ασφαλιστική Εταιρεία αντιλαμβάνεται ιδιαίτερα την ανάγκη όλων να ζουν σε συνθήκες που δημιουργούν αίσθημα
σιγουριάς. Έτσι λοιπόν, στους πρωταρχικούς της στόχους παραμένει διαρκώς η έμπρακτη συμβολή στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.
Η Μινέττα συμβάλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω καθημερινών ενεργειών. Μεγάλη προτεραιότητα δίνει στο κομμάτι της
ανακύκλωσης. Για το λόγο αυτό έχει τοποθετήσει σε χώρους της Εταιρείας κάδους ανακύκλωσης διαφόρων υλικών όπως χαρτιού, πλαστικού,
αλουμινίου, μπαταριών, λαμπτήρων και μικρών συσκευών και ενημερώνει τους εργαζόμενούς της σχετικά με τη σημασία της ανακύκλωσης.
Επίσης, η Εταιρεία προσπαθεί να διαμορφώσει εκ νέου τα έντυπά της ώστε να μειωθεί ο αριθμός των σελίδων και κατά συνέπεια οι
τυχόν εκτυπώσεις ή/και όσο το επιτρέπει η νομοθεσία να επεκταθεί η ηλεκτρονική επικοινωνία (π.χ. μέσω της εφαρμογής MyMinetta).
Τέλος, οργανώνει μέσω της ομάδας εταιρικής υπευθυνότητας της Εταιρείας «Μινέττα Μια Αγκαλιά» νέες δράσεις για το περιβάλλον
όπως ο καθαρισμός των παραλιών.
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οι δράσεις μας
Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική δεσμεύεται
απέναντι στους πελάτες, στους
εργαζομένους και στους συνεργάτες
της, αλλά και γενικότερα απέναντι στην
κοινωνία, ότι θα συνεχίσει να τηρεί τις
υποσχέσεις της και θα παραμείνει πιστή
στις αξίες και στις αρχές της.

Η ΜINETTA Ασφαλιστική
για ακόμη μια χρονιά
βραβεύτηκε από το
Ελληνικό Ινστιτούτο
Επιχειρηματικής Ηθικής
(EBEN GR) λαμβάνοντας
GOLD - PLATINUM
AWARD.

Καθαρισμός παραλίας στον
Μαραθώνα (σε συνεργασία με το
EBEN GREECE και την HELMEPA)
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δράση
μείωσης
κατανάλωσης
χαρτιού
Επιπλέον, η Εταιρεία έχει μειώσει σημαντικά τη χρήση του χαρτιού, παρακινώντας
τους εργαζόμενους και συνεργάτες της να αποστέλλουν ηλεκτρονικά διάφορα έγγραφα ή να αρχειoθετούνται διάφορα στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή. Συγχρόνως,
οι εργαζόμενοί της έχουν μειώσει σημαντικά τις εκτυπώσεις και προτρέπουν τους
εξωτερικούς συνεργάτες να κάνουν το ίδιο με σχετική αναγραφή στα emails.
Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες έχει προμηθεύσει περίπου 700 συνεργάτες
της σε όλη την Ελλάδα ηλεκτρονικές γραφίδες με τις οποίες οι ασφαλισμένοι υπογράφουν ηλεκτρονικά έγγραφα που απαιτούνται κατά την ασφάλιση και τα οποία
αποθηκεύονται στο σύστημα της Εταιρείας χωρίς να χρειάζεται να εκτυπωθούν .
Η μείωση χαρτιού που επιτυγχάνεται είναι ιδιαίτερα σημαντική.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Συγχρόνως, στα πλαίσια της εναρμόνισής μας με βάση τις επιταγές του νόμου
4543/18 (IDD) σχετικά με τη διανομή προϊόντων όπως και του GDPR ήτοι τα
προσωπικά δεδομένα, η Εταιρεία μας αποφάσισε να αποστείλει στους συνεργάτες
ασφαλιστές/διαμεσολαβητές/συντονιστές, για αρχή στα φυσικά πρόσωπα και στην
συνέχεια στα νομικά, ψηφιοποιημένη την μεταξύ μας σύμβαση, χρησιμοποιώντας
όλες τις λύσεις που μας προσφέρει η τεχνολογία.

Νέα
ψηφιακή
υπηρεσία
για το δίκτυο
συνεργατών.
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙ
Μέσα στο 2019 προμηθευτήκαμε γύρω στα 1.000.000 φύλλα., 300.000 λιγότερα φύλλα από το 2018.
Σύμφωνα με την ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 2019 παρελήφθησαν, ανακυκλώθηκαν και καταστράφηκαν από την ασφαλιστική εταιρεία ΜΙΝΕΤΤΑ 6.130 κιλά χαρτιού. Οι ποσότητες αυτές συγκεντρώθηκαν από το κεντρικό
κτήριο διοίκησης στην Λ. Συγγρού 193-195 και ΧΡ. Σμύρνης.
Οι ποσότητες για τα υπόλοιπα υλικά (πλαστικά και αλουμίνια) ανέρχονται στα 2,65 κιλά οι οποίες και έχουν ανακυκλωθεί.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

η ανακύκλωση
στην εταιρεία μας

Ιδιαίτερα σημαντική για το περιβάλλον είναι και η επένδυση σε λαμπτήρες τεχνολογίας led για τα κτίρια της Εταιρείας που οδήγησε σε μείωση εκπομπών CO2 κατά 51.88 τόνους ετησίως και χρήση 80% λιγότερων φυσικών πόρων. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 43,10
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ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Θεωρούμε την μέτρηση εκπομπών
αερίων ως έναν από τους επόμενους
στόχους μας όπως και την ακόμη μεγαλύτερη μείωση στην κατανάλωση σε
χαρτί. Η χρήση των ψηφιακών εργαλείων
θα συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη
αυτού του στόχου μας.
Επίσης έχουμε προγραμματίσει για
το επόμενο έτος την εκπαίδευση των
εργαζόμενων μας όπως και την ενημέρωση των συνεργατών μας σε θέματα
περιβαλλοντικής διαχείρισης.

ΑΦΗΣ

Ανακύκλωση φορητών
ηλεκτρικών στήλων

Είδη φωτισμού, λαμπτήρες,
φωτιστικά σώματα

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ

GREENIT

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ

Μικρές μπαταρίες

Πράσινη επιχειρηματική
δικτύωση - τεχνικοί σύμβουλοι
περιβάλλοντος

Ανακύκλωση χαρτιού

Μικρές συσκευές

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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η κοινωνία
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κοινωνικές
δράσεις
ουσιαστικό θέμα
Είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι τόσο απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνάνθρωποί μας που ανήκουν σε ευπαθείς
ομάδες όσο και στις ανάγκες στήριξης (οικονομικά και σε επίπεδο εθελοντικής συμμετοχής) τομέων όπως ο Αθλητισμός, ο Πολιτισμός που
αποτελούν πυλώνες της Κοινωνίας μας. Επιπρόσθετα θεωρούμε καθήκον μας να συμβάλλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στην ανάπτυξη
της ασφαλιστικής συνείδησης καθώς και την βελτίωση της οδηγικής
συμπεριφοράς μέσα από συγκεκριμένες συνεργασίες και δράσεις, επειδή θεωρούμε ότι συνδέονται άμεσα με την δραστηριότητα μας αλλά
και με την κοινωνική μας ταυτότητα. Η Κοινωνία (η τοπική αλλά και η
ευρύτερη) είναι αναμφισβήτητα ένα από τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, όπου
η προσφορά προστιθέμενης αξίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

01
02
03

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΕΙΝΑ

ΚΑΛΉ ΥΓΕΊΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΊΑ

Ο Μ Α Δ Α Ε Κ Ε Μ Ι Ν Ε Τ ΤΑ Μ Ι Α Α Γ Κ Α Λ Ι Α

ομάδα ΕΚΕ ΜΙΝΕΤΤΑ
μια αγκαλιά
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Έχουμε δημιουργήσει την διατμηματική ομάδα Κοινωνικής Υπευθυνότητας, όπου οι εργαζόμενοι συγκεντρώνονται σε μηνιαία
βάση και προγραμματίζουν τις κοινωνικές ενέργειες και δράσεις
σύμφωνα με το Ετήσιο Πλάνο Κοινωνικής Υπευθυνότητας που
εγκρίνεται από την Διοίκηση. Η Ομάδα ΕΚΕ συντονίζει τις προτάσεις που πολύ συχνά προέρχονται από τους εργαζόμενους, δεδομένου ότι το ενδιαφέρον των εργαζομένων μας και η δέσμευσή
τους στις αξίες της Κοινωνικής Υπευθυνότητας είναι ιδιαίτερα
σημαντικό. Η ομάδα αποτελείται από 14 άτομα και η σύνθεση της
είναι αντιπροσωπευτική από πολλά τμήματα της εταιρείας.
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ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ ΕΚΕ
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Κάχρη Ελένη, Κωβαίου
Χριστίνα, Ζορμπά Βασιλική,
Γιαλαμά Σπυριδούλα,
Στεργίου Σπυριδούλα,
Πιαλίδου Άννα, Μανίκα
Στέλλα, Λίκα Ελευθερία,
Βλαχιώτη Τερέζα, Φράγκου
Μαρία, Δασκαλάκης Μιχάλης
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εβδομάδα κοινωνικής
υπευθυνότητας
Η Εταιρεία μας αποτυπώνοντας την προσπάθεια της για συνεχή ανανέωση, βελτίωση και προσαρμογή της στα νέα δεδομένα και τις
ανάγκες τις κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται, για πρώτη χρονιά αποφάσισε να οργανώσει μια εβδομάδα αφιερωμένη σε κοινωνικές ενέργειες για το χρονικό διάστημα 23/9-27/9.
Η επιτυχία που σημείωσε η εβδομάδα ΕΚΕ ήταν πολύ σημαντική, δεδομένης της συμμετοχής και του ενθουσιασμού των εργαζομένων.
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ΔΕΥΤΈΡΑ 23/9
Εθελοντική Αιμοδοσία σε συνεργασία με το Νοσοκομείο
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ.

ΤΡΊΤΗ 24/9
Ενημέρωση από τον οργανισμό ΜΠΟΡΟΥΜΕ στους
εργαζόμενους της Εταιρείας με τίτλο ΚΑΜΙΑ ΜΕΡΙΔΑ
ΦΑΓΗΤΟΥ ΧΑΜΕΝΗ - Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ.

ΤΕΤΆΡΤΗ 25/9
Παρουσίαση νέας εφαρμογής για εξυπηρέτηση ανθρώπων με προβλήματα βαρηκοΐας ή κωφούς.

ΠΈΜΠΤΗ 26/9
Συγκέντρωση σχολικών ειδών σε συνεργασία με το
σύλλογο ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ για παιδιά ειδικών σχολείων - Τα
είδη αυτά διατέθηκαν στο Ειδικό Σχολείο Νέας Ιωνίας,
στην Αλσούπολη, στο 2ο ΕΕΕΕΚ Πειραιά «Άνοιξη» καθώς
και στο Ειδικό Σχολείο Αιγάλεω.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 26/9
Συλλογή τροφίμων στη λαϊκή αγορά της Καλλιθέας
από ομάδα εθελοντών υπαλλήλων της Εταιρείας σε
συνεργασία με τον οργανισμό ΜΠΟΡΟΥΜΕ. Τα προϊόντα
διατέθηκαν στο κοινωνικό παντοπωλείο Καλλιθέας στους
ωφελούμενους της περιοχής. Η ποσότητα που συγκεντρώθηκε ξεπέρασε τα 245 κιλά τροφίμων (περίπου 980
μερίδες φαγητού).
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ομάδα εθελοντών
σας για τη συμμετοχή στη δράση της Παρασκευής στη
λαϊκή αγορά της Καλλιθέας. Η ομάδα σας συνέβαλε στο
να συγκεντρωθούν πάνω 280 κιλά φρούτα και λαχανικά
(κατά προσέγγιση, πάνω από 1.000 μερίδες) που στήριξαν τον ξενώνα Ηλιακτίδα και το συσσίτιο του Ιερού Ναού
Αγίου Νικολάου Φιλοπάππου.

560 € διατέθηκαν από
το bazaar την Εβδομάδα
Εξυπηρέτησης πελατών.
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ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Εκ μέρους του Συλλόγου μας,
ευχαριστούμε θερμά τις ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΜΙΝΕΤΤΑ τη συμμετοχή στη δράση
συλλογής πλαστικών πωμάτων.
Συγκεντρώσαμε στις 25/9/19 60 κιλά
καπάκια. Με τη βοήθειά σας ερχόμαστε
πιο κοντά στον στόχο μας να συγκεντρωθεί
η ποσότητα για το αναπηρικό αμαξίδιο.
Η Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο
και όλα τα μέλη της Ηλιαχτίδας είμαστε
πραγματικά ευγνώμονες που μας δίνετε
δύναμη να συνεχίζουμε.
Πανελλήνιος Σύλλογος Συμπαράστασης & Αρωγής
Παραπληγικών & Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
www.hliaxtida.org.gr
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ΟΦΈΛΗ
Άμεση, επαγγελματική και δωρεάν εξυπηρέτηση των χρηστών.
Εξυπηρέτηση περισσότερων διερμηνειών ανά ημέρα.
Κλήση άμεσης ανάγκης με προτεραιότητα (ΕΚΑΒ, Άμεση Δράση, Πυροσβεστική).
Ισότιμη και χωρίς περιορισμούς και διακρίσεις πρόσβαση των ωφελούμενων πολιτών σε όλες
τις υπηρεσίες, ανεξαρτητοποίηση και συμμετοχή αυτών σε όλα τα κοινωνικά, επαγγελματικά,
καλλιτεχνικά, πολιτικά, πολιτιστικά και αθλητικά γενόμενα του τόπου, προώθηση ισότητας
ευκαιριών.
Το πρόγραμμα IRIS αναπτύχθηκε το 2017 σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών.
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Στόχο έχει την απομακρυσμένη σύνδεση και επικοινωνία
χρηστών μέσω εικόνας & ήχου σε πραγματικό χρόνο και
συγκεκριμένα για την υποστήριξη κωφών και βαρήκοων
σε όλη την Ελλάδα.
Μέσω της εφαρμογής IRIS, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα
να λάβει άμεση διερμηνεία από και προς τη νοηματική
γλώσσα (Relay Service) χωρίς να απαιτείται η φυσική
παρουσία του διερμηνέα στο σημείο εξυπηρέτησης.
Η διερμηνεία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσω
άμεσης σύνδεσης με το ΕΙΚ, σε ειδικά διαμορφωμένο για
το σκοπό αυτό χώρο.

2019 ΚΟΙΝΩΝΙΚΌΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ

166

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Τ Η ΤΑ Σ Μ Ι Ν Ε Τ ΤΑ 2 0 1 9

Μ Ι Ν Ε Τ ΤΑ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ή

167

2019 ΚΟΙΝΩΝΙΚΌΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ
ΤΡΟΧΑΙΩΝ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΟΔΗΓΙΚΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΣΕΜΙΝΆΡΙΑ ΙΑΒΈΡΗ ΓΙΑ
ΟΔΗΓΙΚΉ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ
ΕΦΑΡΜΟΓΉ MINETTA DRIVE
ΧΡΉΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
ΜΈΣΩ FACEBOOK/YOUTUBE
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ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
(ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΊΔΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΌΡΩΝ)
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΗΣ ΟΜΆΔΑΣ
ΕΡΕΥΝΏΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΉ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΉΣ ΒΙΟΛΟΓΊΑΣ IGEM
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η Τ Η Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ ΑΤ Ι Κ Ο Τ Η ΤΑ Σ
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ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ
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ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ
Λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, οι εργαζόμενοι της Μινέττα Ασφαλιστικής, στάθηκαν και φέτος δίπλα στα
παιδιά του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος.
Συγκεκριμένα, η εταιρεία διοργάνωσε Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά προσφέροντας ένα αξέχαστο ψυχαγωγικό πρόγραμμα, με ταχυδακτυλουργικά, παιδικά τραγούδια, facepainting, μπαλονοκατασκευές,
κέφι και ζεστασιά, ενώ ο Άγιος Βασίλης της Μινέττα Ασφαλιστικής, με τη βοήθεια εργαζομένων της εταιρείας,
μοίρασε δώρα και γλυκά στα παιδιά.

Η MΙΝΕΤΤΑ
Ασφαλιστική κοντά
στα παιδιά του
Χατζηκυριακείου
Ιδρύματος και αυτές
τις γιορτές!
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Στηρίζουμε την ιδέα του αθλητισμού μέσα
από προγράμματα χορηγιών και ενέργειες
εθελοντισμού σε όλη την Ελλάδα.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
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Άλλη μια εξαιρετική
εμφάνιση για το Μανώλη
Στεφανουδάκη

στήριξη αθλητών
Ο Κρητικός Γίγαντας, Μανώλης Στεφανουδάκης, για
άλλη μια φορά έκανε υπερήφανη την Κρήτη αλλά και
όλη την Ελλάδα ανεβαίνοντας στο βάθρο των νικητών
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, για άτομα με
ειδικές ανάγκες που πραγματοποιείται στα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα. Ο Χρυσός Παραολυμπιονίκης και
Παγκόσμιος Πρωταθλητής ξεκίνησε πολύ δυνατά τον
αγώνα του ανεβάζοντας μέτρα, ενώ στη δεύτερη βολή
το ακόντιό του καρφώθηκε στα 29.76 μ., μόλις ένα εκατοστό από τον πρώτο κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο
στον ακοντισμό της κατηγορίας F54. Σε αυτή τη διεθνή
διοργάνωση ο Έλληνας Πρωταθλητής έκανε την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του. Απέδειξε για άλλη μια
φορά την αξία του στον παγκόσμιο ακοντισμό, ανάμεσα
στους κορυφαίους αθλητές του αγωνίσματος του και
έσπασε το πανελλήνιο που είναι ταυτόχρονα και ατομικό
του ρεκόρ (προηγούμενο δικό του 29,75μ.). Ο Έλληνας
Αθλητής από το 2013 βρίσκεται ανελλιπώς στα μετάλλια
του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος (χάλκινο το 2013,
χρυσό το 2015 και το 2017). Ο Μανώλης Στεφανουδάκης έκανε ακριβώς αυτό που είχε υποσχεθεί! Τα έδωσε
όλα για το καλύτερο αποτέλεσμα! Ένα αποτέλεσμα που
ανεβάζει τον ίδιο στο δεύτερο σκαλί του παγκόσμιου βάθρου και τον στέλνει στους Παραολυμπιακούς Αγώνες
του Τόκιο το 2020.
Ο Μανώλης Στεφανουδάκης σε δηλώσεις του μετά τον
αγώνα αναφέρει:
«Στο τέλος της χρονιάς καταφέραμε την πιο σημαντική
διάκριση στην μεγαλύτερη διοργάνωση, το Παγκόσμιο

Πρωτάθλημα, μετά από μια δύσκολη πορεία μέσα στο
2019 που μας κράτησε μακριά από αρκετές αθλητικές διοργανώσεις λόγω τραυματισμών. Στον αγώνα
συμμετείχαμε οι σημαντικότεροι αθλητές της κατηγορίας μου με πολύ έντονο ανταγωνισμό. Η αναμονή
ήταν κουραστική αλλά το αποτέλεσμα ικανοποιητικό. Η
προετοιμασία για το Τόκιο ξεκινάει και θα προετοιμαστούμε για να εκπροσωπήσουμε επάξια τη χώρα μας.
Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για τη στήριξη του
μέσα από τα μηνύματα και τις ευχές που λαμβάνω στον
προσωπικό μου λογαριασμό. Είναι πολύ συγκινητικό όλο
αυτό και μου δίνει δύναμη για τη συνέχεια. Επίσης ένα
τεράστιο ευχαριστώ σε δύο ανθρώπους, που παλεύουμε σε καθημερινή βάση για να προετοιμαστούμε και
να μπορέσουμε να φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα,
στους προπονητές μου Ιάκωβο Ιωαννίδη και Ιπποκράτη
Σκαντζάκη. Φέτος αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε
στο παγκόσμιο και πιστεύω ότι πετύχαμε το στόχο μας
με μια πολύ σημαντική θέση στο βάθρο που μας δίνει
το εισιτήριο για τους Παραολυμπιακούς αγώνες στο
Τόκιο το 2020. Επίσης ευχαριστώ τα μέλη της Ελληνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες,
που είναι δίπλα μας σε ότι χρειαστούμε και φροντίζουν
όλες τις διαδικασίες για τη συμμετοχή μας σε αυτό το
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Θα ήθελα να αφιερώσω αυτό
το μετάλλιο σε όλους αυτούς που βρίσκονται πίσω από
εμένα, στον άνθρωπο που βρίσκει τις χορηγίες προκειμένου να γίνει η προετοιμασία μου και η συμμετοχή μου
στις διάφορες διοργανώσεις, στους ανθρώπους που
φροντίζουν για τα δημοσιεύματα μου αλλά και στους
ανθρώπους που οργανώνουν τα ταξίδια μου’’.

174

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΦΝΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΟΞΟΒΟΛΟΣ
ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ
ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
THE TOC MERRYTHON
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΝΕΩΝ ΟΦΗΗ
ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ ΑΜΕΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ
ΟΜΑΔΑ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑΣ ΠΑΛΗΣ
ΠΡΕΒΟΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΙΝΕΤΤΑ BEACH SOCCER STARS
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
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ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
SPARTAN RACE
Το Spartan Race και κάθε χρόνο διοργανώνει
περισσότερους από 200 αγώνες σε 42 χώρες
μετρώντας περισσότερους από 1.000.000
συμμετέχοντες. Οι αγώνες του απευθύνεται σε
όλα τα επίπεδα αθλητών, από αρχάριους που
θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στους
αγώνες με εμπόδια, μέχρι και πολύ έμπειρους.
Τα εμπόδια είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο,
ώστε να μπορούν να πάρουν μέρος στον αγώνα
άνδρες, γυναίκες αλλά και παιδιά! Αυτή ήταν
άλλωστε και η αρχική ιδέα του εμπνευστή του
Spartan Race Joe De Sena, ο οποίος έθεσε ως
στόχο να «σηκώσει 100 εκατομμύρια ανθρώπους από τον καναπέ» και να τους βοηθήσει να
εξελιχθούν μέσα από την γυμναστική.
Αυτή τη χρονιά, οι συμμετοχές έχουν ξεπεράσει
το αναμενόμενο αφού μέχρι σήμερα έχουν
πραγματοποιήσει την εγγραφή τους περισσότεροι από 2.000 αθλητές, από 65 χώρες!
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ΧΟΡΗΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ SILVER ALERT
Η «Γραμμή Ζωής», είναι Μη Κερδοσκοπικός Εθελοντικός Οργανισμός. Σταθεροί στο στόχο μας σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και υποστηρίζουμε
προγράμματα δράσης, στην κατεύθυνση της εξασφάλισης ποιοτικής και αξιοπρεπούς διαβίωσης της πιο ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας, αυτής
των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας (65+).

στήριξη της κοινωνίας

Φροντίδα, προστασία, αίσθημα ασφάλειας είναι αυτά που προσπαθούμε να προσφέρουμε στους ηλικιωμένους. Εθελοντισμός, ενεργοποίηση της
κοινωνίας, αξιοποίηση της τεχνολογίας και της επικοινωνίας, είναι τα μέσα που χρησιμοποιούμε για να το πετύχουμε.

Μ Ι Ν Ε Τ ΤΑ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ή
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Η διαρκής υποστήριξη Συλλόγων, Ιδρυμάτων, Επιχειρήσεων αλλά και
των απλών πολιτών, μέχρι σήμερα αποτελεί για εμάς το εφαλτήριο,
για να φτάσει το μήνυμα ΖΩΗΣ που εκπέμπουμε, σε όσο το δυνατόν
περισσότερα αυτιά και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και την πολιτεία
ακόμη περισσότερο απέναντι στις ανάγκες και τα προβλήματα των
ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας (της τρίτης και τέταρτης).
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ΧΟΡΗΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η Εταιρεία ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική
στηρίζει τους Γιατρούς του Κόσμου
Ελλάδος παρέχοντας δωρεάν την
ασφάλιση των Επιβατηγών Ιδιωτικής
Χρήσης αυτοκινήτων του στόλου
της οργάνωσης.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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ΠΑΡΟΧΕΣ - ΚΑΛΎΨΕΙΣ
Πλήρης κάλυψη και των υποψήφιων οδηγών μέσω της
επέκτασης καλύψεων εκπαιδευτικών οχημάτων. Η ΜΙΝΕΤΤΑ
Ασφαλιστική, ανταποκρινόμενη στη νέα ασφαλιστική υποχρέωση
για τους υποψήφιους οδηγούς, όπως αυτή ορίζεται από τον νόμο
Ν.4599/2019, προχώρησε στην υλοποίηση πρόσθετης ασφαλιστικής κάλυψης, η οποία είναι ήδη διαθέσιμη για Ε.Ι.Χ. στο online
σύστημα των συνεργατών.
Παροχή προληπτικών εξετάσεων σε προνομιακές τιμές,
για την Ημέρα Υγείας. Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, παρέχει στους ασφαλισμένους της, προληπτικές εξετάσεις υγείας σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές. Συγκεκριμένα, για το χρονικό διάστημα 3/4 έως 5/4, παρέχεται σε όλους
τους ασφαλισμένους, που κατοικούν στις περιοχές που ακολουθούν, η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν έως δύο διαγνωστικές
εξετάσεις (ψηφιακή μαστογραφία, PSA,Υπέρηχος ΝΟΚ κ.ά.), ανάλογα με την ηλικία, το φύλο ή την κατάσταση της υγείας τους σε
διαγνωστικά κέντρα της περιοχής τους και σε ιδιαίτερα προνομιακή
τιμή, καλώντας στο συντονιστικό κέντρο (2155558888). Ιωάννινα,
Σπάρτη, Καλαμάτα, Άργος, Σέρρες, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη.
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στήριξη του
πολιτισμού
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ CASTELLO ROSSO
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΥΑΕ ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ - ΗΘΟΠΟΙΌΣ
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μ Ι Ν Ε Τ ΤΑ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ή
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ΠΑΙΔΙΚΟ
ΒΙΒΛΙΟ
ΧΟΡΗΓΙΑ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019 στις 18:00 πραγµατοποιήθηκε µε πολύ µεγάλη επιτυχία η πρώτη επίσηµη παρουσίαση του νέου βιβλίου µε CD της Ελένης Κοντοπίδη µε τίτλο: «Η Σκάλα µου η Μαγική!» (Εκδόσεις Πολύχρωµος
Κόσµος), στο κατάµεστο - από παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς, φίλους, δηµοσιογράφους και λάτρεις του παιδικού
βιβλίου - αµφιθέατρο του Ιδρύµατος Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Βασίλη & Μαρίνας Θεοχαράκη.
Η µουσικολόγος - συγγραφέας Ελένη Κοντοπίδη, µε τον πιανίστα Στάθη Άννινο και το µικρό φωνητικό σύνολο
της Παιδικής Χορωδίας του Εθνικού Ωδείου, παρέσυραν µικρούς και µεγάλους στα πιο απίθανα νερά, στα πιο
όµορφα τα µέρη αυτό το καλοκαίρι! Τους ταξίδεψαν επάνω σε µία Σκάλα µοναδική… Αλλιώτικη από όλες τις
άλλες… Μία Σκάλα Μαγική που µεταµορφώνεται Συνεχώς! Μεγαλώνει όσο µεγαλώνουµε… Ψηλώνει όσο
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µαθαίνουµε… Αλλάζει σχήµα, χρώµα και ήχο σύµφωνα µε όσα σκεφτόµαστε και αισθανόµαστε! Ώσπου, συµβαίνει κάτι ακόµα πιο µαγικό!
Η χαρά και η συγκίνηση, οι µνήµες και η νοσταλγία, το χαµόγελο και η
ελπίδα, ήταν λίγα από τα πολλά που µοιράστηκε η δηµιουργός µε τους
θεατές - ακροατές της µαγικής αυτής ιστορίας, που έσπευσαν να τη
συγχαρούν για τον µοναδικό τρόπο που τους ταξίδεψε µε την αφήγηση,
τους πλούσιους σε φαντασία στίχους και σε συναισθήµατα µουσική της,
τα υπέροχα τραγούδια και τη µελωδική φωνής της…
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η παρουσία μας
στην αγορά
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ελληνική
οικονομία και
πορεία της
ασφαλιστικής
αγοράς το 2019
Η ελληνική οικονομία παρότι η χώρα διέτρεξε το 2019 μια διπλή εκλογική χρονιά, είχε αρχίσει
σταδιακά να ανακάμπτει μετά από πολυετή κρίση της οικονομίας και συρρίκνωσης του ΑΕΠ με
παρεπόμενες δυσκολίες ρευστότητας, ύφεσης και ανεργίας. Το 2019 η αναπτυξιακή δυναμική
της ελληνικής οικονομίας διατηρήθηκε, παρά την επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο
ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές διαμορφώθηκε σε 1,9%, όπως και το 2018, ενώ
ο αντίστοιχος ρυθμός της οικονομίας της ζώνης του ευρώ επιβραδύνθηκε σε 1,2% από 1,9%
το 2018. Η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του τρίτου
προγράμματος οικονομικής προσαρμογής τον Αύγουστο 2018, συνέβαλε σε εμπέδωση της
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Το οικονομικό κλίμα παρέμεινε το 2019 θετικό, η ρευστότητα
του τραπεζικού συστήματος και της οικονομίας βελτιώθηκαν και οι αποδόσεις των κρατικών
ομολόγων αποκλιμακώθηκαν.
Στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά σύμφωνα με τη μελέτη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών
Ελλάδος, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε το 2019 περίπου 9% σε σχέση με το
2018. Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα από άμεσες ασφαλιστικές εργασίες (συμπεριλαμβανομένων
των δικαιωμάτων συμβολαίων) ανήλθαν το 2019 στα 4,3 δισ. €, αυξημένα σε σχέση με το 2018.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελληνική Οικονομία να αγγίξει το 2,3% (κυμαίνεται περί το 2,2% επί του Α.Ε.Π. τα τελευταία χρόνια).
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ΠΊΝΑΚΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ ΑΓΟΡΆ 2019
Παραγωγή
ασφαλίστρων  
ΜΕΑ (€)

Ιανουάριος Δεκέμβριος
2019

Συμμετοχή

Μεταβολή (Δ)  
2019 - 2018

Ασφαλίσεις Ζωής

1.976.234.735,6

48,52%

16,90%

Ασφαλίσεις κατά
Ζημιών

2.096.762.951,5

51,48%

2,00%

Αστική ευθύνη
οχημάτων

750.149.049,2

35,78%

-2,50%

Λοιποί κλάδοι
κατά Ζημιών

1.346.613.902,3

64,22%

4,70%

Σύνολο

4.072.997.687,1

100%

8,70%

Πηγή: Ετήσια έκθεση ΕΕΑΕ

Αναλυτικότερα, το 2019 οι Ασφαλίσεις Γενικών Ασφαλειών ανήλθαν σε € 2,1 δις σημειώνοντας αύξηση κατά 2%. Η αστική ευθύνη οχημάτων κατέγραψε μείωση κατά 2,5%, ενώ
η παραγωγή των Λοιπών κλάδων κατά ζημιών αυξήθηκε κατά 4,7%. Οι Ασφάλειες Ζωής
διαμορφώθηκαν σε €1,98 δις παρουσιάζοντας μία θετική εξέλιξη κατά 16,9%.
Περαιτέρω, στην ελληνική ασφαλιστική αγορά σύμφωνα με την έκθεση της ΤΤΕ, τα χρηματοοικονομικά μεγέθη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στη χρήση 2019, επηρεάστηκαν από το
περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων. Η καμπύλη επιτοκίων μηδενικού κινδύνου, ένα μεγάλο
μέρος της οποίας παρέμεινε σε αρνητικά επίπεδα, οδήγησε σε σημαντικές αυξήσεις των τεχνικών προβλέψεων, ιδίως αυτών που σχετίζονται με μακροχρόνιες υποχρεώσεις.
Αντίθετα, θετικά επέδρασε ο περιορισμός πιστωτικών περιθωρίων (spread), με αποτέλεσμα
την αύξηση της αξίας των ομολογιακών χαρτοφυλακίων σε διακράτηση από τις ασφαλιστικές
επιχειρήσεις.
Στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, για πρώτη φορά στα τελευταία έτη, παρουσιάζεται αύξηση της
συχνότητας ζημιών στον κλάδο αστικής ευθύνης οχημάτων και αύξηση σε αναγγελθείσες ζημιές.
Επιπρόσθετα, για δεύτερη συνεχή χρονιά σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΑΕ διαπιστώνεται
μείωση στην αστική ευθύνη αυτοκινήτου. Εκτιμάται, ότι οι εταιρείες προχωρούν διστακτικά σε
αύξηση τιμολόγηση στο κλάδο αυτοκίνητου μέσα από επιμέρους καλύψεις που προσαρτώνται
στην ασφάλιση αυτοκινήτου.
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Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ ΤΑ Θ Ε Ρ Ο Τ Η ΤΑ

η οικονομική
σταθερότητα
ουσιαστικό θέμα
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η δημιουργία αξίας για όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη και η συμβολή μας
στην ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη της χώρας αποτελεί προτεραιότητα
για την εταιρεία μας. Μέσα από την δραστηριότητά μας, τις επενδύσεις
που υλοποιούμε, την απασχόληση του προσωπικού δημιουργούμε προστιθέμενη αξία που διανεμήθηκε στα ενδιαφερόμενα μέρη.
Πληρωμές μισθοδοσίας
Πληρωμές για την ασφάλεια των εργαζομένων
(εργοδοτικές εισφορές και ιδιωτική ασφάλιση)
Λοιπές παροχές σε εργαζόμενους
Πληρωμές σε προμηθευτές
Καταβεβλημένοι φόροι
Πληρωμές σε Μετόχους
Συνολικές επενδύσεις
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Ο δείκτης κάλυψης Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2019 ανήλθε σε 122,26%. Η Εταιρεία το
2019 έχει κάνει χρήση προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας (“Volatility Adjustment-VA”), ενώ, δεν συμπεριέλαβε την δυνατότητα που δίδεται
από την Φερεγγυότητα ΙΙ περί υπολογισμού της αναγνώρισης προσαρμογής για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των αναβαλλόμενων
φόρων (LACDT). Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής κατάστασης της εταιρείας: Ο Δείκτης
κάλυψης Κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 122,3% έναντι 117,1% το 2019. Κύρια βελτίωση προέρχεται από την θετική μεταβολή των
επιλέξιμων Ιδίων κεφαλαίων, αποτέλεσμα της βελτίωσης των αποτελεσμάτων από την επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα της
Εταιρείας απέδειξε την αντοχή της στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και των κινδύνων, δράττοντας τις όποιες ευκαιρίες με στόχο την
δημιουργία θετικών προοπτικών για το μέλλον, κατά την διάρκεια του τρίτου έτους εφαρμογής του αυστηρότερου εποπτικού.
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ΜΙΚΤΆ
ΑΣΦΆΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΉ ΈΣΟΔΑ

ΑΠΌΔΟΣΗ
ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ
(YIELD %)

ΤΕΧΝΙΚΌ
ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ

4%
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΥΤΟΚ/ΤΩΝ

-0,4%

0,24%

310 BPS -

57%
ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
39%

2019: 60,7 ΕΚ. €

2019: 17,3 ΕΚ. €

2019: 6,9%

2018: 61,0 ΕΚ. €

2018: 14 ΕΚ. €

2018: 3,8%

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΌΜΕΝΑ
ΚΈΡΔΗ ΠΡΟ ΦΌΡΩΝ

Ικανοποιημένοι πελάτες έφεραν άνοδο 9,3% στα ασφαλιστήρια
συμβόλαια σε μια από τις καλύτερες ελληνικές ασφαλιστικές
εταιρείες με ένα διαχρονικό «brand name» που υπόσχεται
σιγουριά φερεγγυότητα αλλά και αξιοπιστία.
Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να βρείτε στην
ΕΚΘΕΣΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 2019 στο site www.minetta.gr

0,83%

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΈΝΑ
ΊΔΙΑ ΚΕΦΆΛΑΙΑ

0,6%

2019: 6,5 ΕΚ. €

2019: 46,9 ΕΚ. €

2018: 3,6 ΕΚ. €

2018: 43,3 ΕΚ. €
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Η επιλογή της ανάπτυξης και βέλτιστης διαχείρισης
των νέων τεχνολογιών αποτελεί μονόδρομο για
την ασφαλιστική εταιρεία που θέλει να προσφέρει
υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση στους πελάτες της
και να είναι επαρκώς ανταγωνιστική μέσα σε μία
διαρκώς εξελισσόμενη αγορά.
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01
02
03

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Η ψηφιοποίηση και η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών επιδρά καταλυτικά στην αλλαγή των καταναλωτών συνηθειών καθώς και στην
σχέση της ασφαλιστικής εταιρείας με τους πελάτες της. Δεδομένου
ότι ο καταναλωτής αναζητά εξατομικευμένες υπηρεσίες και καινοτόμα
ασφαλιστικά προϊόντα, και καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε ένα πλήθος
προϊόντων, είναι γεγονός ότι η επιλογή της ανάπτυξης και βέλτιστης
διαχείρισης των νέων τεχνολογιών αποτελεί μονόδρομο για την ασφαλιστική εταιρεία που θέλει να προσφέρει υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση στους πελάτες της και να είναι επαρκώς ανταγωνιστική μέσα σε μία
διαρκώς εξελισσόμενη αγορά.
Ιδιαίτερα σήμερα με την ανάπτυξη των συστημάτων τηλεργασίας, την
online εξυπηρέτηση πελατών, την ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων
διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και την
δημιουργία νέων ασφαλιστικών προϊόντων που αποτελούν συνάρτηση
της τεχνολογικής προόδου, είναι αναμφισβήτητη η ενσωμάτωση της
διαχείρισης των νέων τεχνολογιών τόσο στις καθημερινές λειτουργίες
της όσο και στην μακροπρόθεσμη στρατηγική της, ως μοχλό ανάπτυξης
και βιώσιμης ανάπτυξης.
Στην ΜΙΝΕΤΤΑ έχουμε εντάξει την διαχείριση των νέων τεχνολογιών
και την καινοτομία στην καθημερινότητά μας μέσα από την ανάπτυξη
προϊόντων απόλυτα προσαρμοσμένων στις ανάγκες μας από στελέχη
της εταιρείας μας. Τα προϊόντα αυτά χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά
καινοτόμα και έχουμε βραβευθεί για ορισμένα από αυτά.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Η Εταιρεία μας αντιλαμβανόμενη τις αυξανόμενες ανάγκες των συνεργατών και των εργαζομένων που προκύπτουν κατά κύριο
λόγο από τις πρόσφατες ευρωπαϊκές οδηγίες του IDD και GDPR, δημιουργεί την λύση της ηλεκτρονικής υπογραφής.

ΤΙ ΕΊΝΑΙ O MACIS;

Αντικαθιστούμε την κοστοβόρα έγχαρτη υπογραφή, με την ηλεκτρονική υπογραφή, παρέχοντας στους συνεργάτες μας, χωρίς
καμία οικονομική συμμετοχή, ηλεκτρονικές γραφίδες.

Η νέα υπηρεσία τιμολόγησης στο online σύστημα συνεργατών της Εταιρείας, όπου οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, μπορούν να προχωρούν στην τιμολόγηση οχημάτων, απλά και γρήγορα,
ανεβάζοντας στο σύστημα ένα σχετικό με το όχημα έγγραφο (π.χ. άδεια κυκλοφορίας) ή μια
φωτογραφία του οχήματος.

Ταυτόχρονα ενσωματώσαμε στα εταιρικά συστήματα σε όλα τα business flows που αφορά την έκδοση ασφαλιστηρίου, την
λειτουργικότητα της ηλεκτρονικής υπογραφής.

ΠΏΣ Ο MACIS ΣΥΝΕΙΣΦΈΡΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΤΗΤΑ;
Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι υπάλληλοι της εταιρείας ξοδεύουν πολύτιμο χρόνο καθημερινά,
στην καταχώρηση αιτήσεων ασφάλισης διαβάζοντας τα σχετικά έγγραφα. Ο MACIS αξιοποιώντας την
τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, διαβάζει τα έγγραφα και συμπληρώνει τις αιτήσεις, εξοικονομώντας
χρόνο και διεκπεραιώνοντας την συμπλήρωση των αιτήσεων 3 φορές πιο γρήγορα από τον μέσο χρήστη.

Με αυτό τον τρόπο οι συνεργάτες της ΜΙΝΕΤΤΑ επωφελούνται:
n

εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο κατά την έκδοση συμβολαίων,

n

μειώνοντας τα λειτουργικά τους έξοδα,

n

καλύπτοντας γρήγορα και εύκολα απαιτήσεις της νομοθεσίας (IDD, GDPR)

Η ΑΞΊΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ ΓΡΑΦΊΔΑΣ
Σε διάστημα δύο μηνών, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 27.000 υπογραφές από 650 συνεργάτες μας. Κατά συνέπεια, εμφανίζεται μία σημαντική εξοικονόμηση ποσότητας χαρτιού αλλά και χρόνου μέχρι σήμερα.

Η ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΕΠΙΔΟΣΗ
Από τον Φεβρουάριο του 2019, o MACIS έχει συμπληρώσει σχεδόν 6.000 αιτήσεις
ασφάλισης οχημάτων, εξοικονομώντας περισσότερες από 334 ώρες εργασίας σε εργαζόμενους και συνεργάτες.

Στα πλαίσια της εναρμόνισής μας με τον νόμο 4543/18 (IDD) όπως και του GDPR, η Εταιρεία μας
αποφάσισε να αποστείλει στους συνεργάτες ασφαλιστές/διαμεσολαβητές/συντονιστές ψηφιοποιημένη την μεταξύ μας σύμβαση.
Μέσω του εταιρικού portal των συνεργατών, χωρίς τις χρονοβόρες διαδικασίες εκτύπωσης,
αποστολής, υπογραφής, επιστροφής και επαναποστολής , εξοικονομώντας χρόνο και λοιπά έξοδα,
ο συνεργάτης έχει την δυνατότητα να έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική σύμβαση του και να προβεί
άμεσα στην ηλεκτρονική αποδοχή.

Η ΑΞΊΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΈΝΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ
Δεδομένου του μεγάλου πλήθους συμβάσεων (περίπου 1.500) των συνεργατών μας ανά την
Ελλάδα, η εκτιμώμενη εξοικονόμηση χαρτιού ανά έτος είναι αξιοσημείωτη.
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MyMinetta
Διαδικτυακή πύλη προς χρήση των ασφαλισμένων της ΜΙΝΕΤΤΑ. Μέσω του
MyMinetta ο ασφαλισμένος έχει άμεση πρόσβαση στα στοιχεία του ασφαλιστικού του διαμεσολαβητή, στα προσωπικά του στοιχεία, στα συμβόλαιά του, ενώ
σύντομα θα μπορεί να πληροφορηθεί και για την πορεία της αποζημίωσης του.

MYMINETTA 2019
ΣΥΝΟΛΙΚΟΊ ΧΡΉΣΤΕΣ: 1509
ΝΈΟΙ ΧΡΉΣΤΕΣ 2019: 118
(ΚΆΘΕ ΝΈΟΣ ΧΡΉΣΤΗΣ ΚΆΝΕΙ ΑΠΕΥΘΕΊΑΣ LOGIN)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Μ Ι Ν Ε Τ ΤΑ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ή
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MINETTA APP
Νέα μορφή του Μinetta application με ανανεωμένο user
interface έτσι ώστε να εμφανίζονται περισσότερες ενότητες στην αρχική οθόνη. Εύκολη σύνδεση με το MyMinetta
απευθείας από την εφαρμογή. Διατήρηση όλων των χρήσιμων
λειτουργιών (εύρεση συνεργαζόμενου συνεργείου, σύνδεση
με pay.minetta για πληρωμή συμβολαίου, εμφάνιση προνομίων κ.λπ.). Σημαντική εξυπηρέτηση για τους συνεργάτες
αποτελεί η προσθήκη λειτουργίας απομακρυσμένου ηλεκτρονικού προασφαλιστικού ελέγχου (πραγματογνωμοσύνης). Μέσω
αυτής οι συνεργαζόμενοι διαμεσολαβητές μπορούν εύκολα και
γρήγορα να αποστέλλουν φωτογραφικό υλικό και βίντεο στην
εταιρεία για προσθήκη καλύψεων στον κλάδο Αυτοκινήτου, με
στόχο την άμεση ανάληψη του κινδύνου.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ 2019: 650

PAY.MINETTA.GR
Portal ηλεκτρονικών πληρωμών, το οποίο ήδη από το 2015
εξυπηρετεί συνεργάτες και ασφαλισμένους με δυνατότητα
πληρωμής των ασφαλίστρων είτε εφάπαξ με χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα είτε σε έως και 12 άτοκες δόσεις
με πιστωτική κάρτα και ταυτόχρονη αποστολή συμβολαίου και
απόδειξης.

ONLINE ΜΙΝΕΤΤΑ
Το portal των συνεργατών της εταιρείας. Έχει δημιουργηθεί εξ
ολοκλήρου από το τμήμα μηχανογράφησης της εταιρείας.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ MINETTA.GR
Πληρέστατη ενημέρωση για το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία μέσα από
την ιστοσελίδα της, η οποία είναι full responsive, δηλαδή το περιεχόμενό της προσαρμόζεται ανάλογα με τη
συσκευή του επισκέπτη (desktop, mobile phone, tablet).

Μ Ι Ν Ε Τ ΤΑ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ή
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ΜINETTA DRIVE
Η «επαναστατική» εφαρμογή από τις πρώτες εφαρμογές insurtech στην ελληνική ασφαλιστική αγορά που σε βοηθά να γίνεις καλύτερος οδηγός εφόσον την «συμβουλεύεσαι».

ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2019: 335
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Τα τελευταία χρόνια έχουμε δημιουργήσει
μια σειρά καινοτόμων τεχνολογικών
εργαλείων και υπηρεσιών που απευθύνονται
πρωτίστως στους συνεργάτες μας -άλλωστε
η αγορά γνωρίζει καλά ότι η ΜΙΝΕΤΤΑ
διαθέτει τα προϊόντα αποκλειστικά μέσω του
δικτύου συνεργαζόμενων διαμεσολαβητώνόπως βέβαια και στον ασφαλισμένο ή εν
δυνάμει ασφαλισμένο μας.
Κύριο μέλημά μας διαχρονικά είναι να
έχουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους
συνεργάτες και τους ασφαλισμένους,
αντιμετωπίζοντας τον καθένα ως ξεχωριστή
προσωπικότητα με τις δικές του απαιτήσεις.
Στην κατεύθυνση αυτή η ΜΙΝΕΤΤΑ αξιοποιεί
όλη τη σύγχρονη τεχνολογία για να
προσφέρει εξατομικευμένη εξυπηρέτηση
προσαρμοσμένη σε πραγματικές ανάγκες.
Τόνισε πρόσφατα ο κ. Μανόλης Γκατζόφλιας, διευθυντής Πωλήσεων
& Marketing, σχετικά με τις τεχνολογικές καινοτομίες της ΜΙΝΕΤΤΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Μ Ι Ν Ε Τ ΤΑ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ή
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

εξυπηρέτηση
και ικανοποίηση
πελατών
ουσιαστικό θέμα

01

ΚΑΛΉ ΥΓΕΊΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΊΑ

Μ Ι Ν Ε Τ ΤΑ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ή
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ΠΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
Η εταιρεία χρησιμοποιεί εργαλεία προκειμένου να καταγράφει και να διαχειρίζεται την ικανοποίηση των πελατών. Πιο συγκεκριμένα:
Το ερωτηματολόγιο ικανοποίησης πελατών με το οποίo ζητείται από τους πελάτες και συνεργάτες σε ετήσια βάση να αξιολογήσουν
τις υπηρεσίες της εταιρείας. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ηλεκτρονικά σε πλατφόρμα και περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά στοιχεία που θα βοηθήσουν την εταιρεία να αναπτυχθεί όπως και να βελτιωθεί. Η επεξεργασία και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από
τα ερωτηματολόγια πραγματοποιείται κατά την διάρκεια ανασκόπησης από την Διοίκηση (διαδικασία που απαιτείται σύμφωνα με το
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΔΠ 02) όπου ο Διευθυντής της εταιρείας σε συνεργασία με τον Διευθυντή Εξυπηρέτησης Πελατών
και κατά περίπτωση Διευθυντές άλλων εμπλεκόμενων τμημάτων, λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις για την επεξεργασία τους και
προγραμματίζουν τις απαιτούμενες διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες.
Την στοχοθέτηση και συστηματικό επαναπροσδιορισμό των στόχων (πάντα σύμφωνα με την στρατηγική της εταιρείας) σύμφωνα με
την σχετική διαδικασία προκειμένου η ικανοποίηση των πελατών να βελτιώνεται διαρκώς.

02

Στην εταιρεία μας η εξυπηρέτηση του πελάτη είναι ο πρωταρχικός μας στόχος που πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τα
υψηλά επίπεδα ικανοποίησης. Σε αυτό το πλαίσιο τηρούμε σαφείς
τεκμηριωμένες διαδικασίες για να εντοπίζουμε, καταγράφουμε,
διερευνούμε κάθε παράπονο που ενδέχεται να προκύψει και κυρίως
να ενεργοποιήσουμε τους κατάλληλους μηχανισμούς μέσα από την
διαδικασία διαχείρισης διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών που
διαθέτουμε, προκειμένου να εξαλείψουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα
και να αποφύγουμε την επανάληψή του. Στο πλαίσιο του συστήματος
διαχείρισης ποιότητας που διαθέτουμε, θεωρούμε κάθε πρόταση,
υπόδειξη, παράπονο που προέρχεται από τον Πελάτη μας ως σημαντικά και τα επεξεργαζόμαστε ώστε να προκύπτει διαρκής βελτίωση
στις λειτουργίες μας,εξοικονόμηση πόρων και μεγαλύτερη ικανοποίηση από την ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Στην εταιρεία μας η εξυπηρέτηση του
πελάτη είναι ο πρωταρχικός μας στόχος που
πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με
τα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΉΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η διαχείριση των παραπόνων και των Αιτιάσεων, όταν προκύπτουν, αποτελεί τμήμα μόνο των ενεργειών που πραγματοποιεί η εταιρεία για να επιτύχει την ικανοποίηση των πελατών. Η παρακολούθηση και εφαρμογή των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης
Ποιότητας καθώς και η παρακολούθηση της αγοράς και του ανταγωνισμού αποτελούν ουσιαστικά εργαλεία επίτευξης των στόχων
που αφορούν στην ικανοποίηση του πελάτη και την διαρκή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.
Την διαμόρφωση και παρακολούθηση διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών που συμβάλλουν στην διαρκή βελτίωση των λειτουργιών μας.
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ΕΘΝΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΥ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Η Εθνική Εβδομάδα που στόχο έχει να προάγει την αξία της ποιοτικής Εξυπηρέτησης αλλά και να επιβραβεύσει τους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά για την εξυπηρέτηση και την υποστήριξη του πελάτη, θεσμοθετήθηκε στην ελληνική αγορά
το 2017 ύστερα από πρωτοβουλία του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ).
Οι δράσεις στην Εταιρεία μας, για όλη την Εβδομάδα, είχαν ως θέμα την Επικοινωνία. Με μία σειρά από εκπαιδευτικές και βιωματικές δραστηριότητες, είχαμε την ευκαιρία να θυμηθούμε, πως όσο πιο ξεκάθαροι και αμοιβαίοι είναι οι κώδικες της επικοινωνίας μας, τόσο πιο αποτελεσματικοί γίνονται, αναπτύσσοντας ένα ισχυρότερο επίπεδο εμπιστοσύνης και σεβασμού με
τους συναδέλφους, αλλά και, πρωτίστως, βελτιώνοντας την ποιότητα της εξυπηρέτησης που προσφέρουμε στους συνεργάτες και στους πελάτες μας! Η ΜΙΝΕΤΤΑ αναγνωρίζοντας τη σημασία της εξυπηρέτησης του πελάτη, ως πρωταρχικού πυλώνα
ανάπτυξης της Εταιρείας και των ανθρώπων της, συμμετέχει ενεργά στην εβδομάδα αυτή, έχοντας ως κύριο αντικείμενο την
ανάδειξη ιδεών και καινοτόμων δράσεων, έτσι ώστε να φανεί η άξια του ζωτικού ρόλου της εξυπηρέτησης του πελάτη, αλλά
και στοχεύοντας στην ευεξία και την επιβράβευση των ανθρώπων που εργάζονται καθημερινά γι’ αυτήν.

Η ΜΙΝΕΤΤΑ
συμμετείχε και
φέτος για 3η
συνεχόμενη
χρονιά στην
Εβδομάδα
Εξυπηρέτησης
Πελατών (1-6
Οκτωβρίου)
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ΒAZAAR…
ΜΗΝ ΤΟ ΠΕΤΆΣ,
ΧΆΡΙΣΈ ΤΟ!
Αυτό που για σένα είναι “για πέταμα”, για
κάποιον άλλον μπορεί να είναι χρήσιμο!
Με αφορμή την περσινή επιτυχία που
σημείωσε το φιλανθρωπικό μας bazaar,
στα πλαίσια της Εβδομάδας Εξυπηρέτησης
Πελατών, χάρη στην συγκινητική ανταπόκριση όλων σας, πήραμε την απόφαση να
το επαναλάβουμε!
Το bazaar πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη
10 Οκτωβρίου 2019 στον 2ο όροφο της
εταιρείας μας.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΏΘΗΚΑΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΆ 1,627 €.
ΤΑ 1,000 € ΔΌΘΗΚΑΝ
ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ-ΡΑΦΑΉΛ
ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΌΛΟΙΠΟ ΠΟΣΌ
627 € ΔΌΘΗΚΕ ΣΤΟ
«ΜΠΟΡΟΎΜΕ».

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ
Την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019, διενεργήθηκε διαδραστική εκπαίδευση στο προσωπικό της εταιρίας. Ακολουθεί
η σχετική ενημέρωση.
«Όλοι γνωρίζουμε ότι η εξυπηρέτηση του πελάτη δεν είναι
εύκολη υπόθεση. Οι πελάτες είναι πιο ενημερωμένοι από
ποτέ και πολύ πιο επιλεκτικοί, με αποτέλεσμα να αυξάνονται συνεχώς οι απαιτήσεις τους.
Παράλληλα, ο όγκος και οι ευθύνες της δικής μας
εργασίας μας αναγκάζουν ορισμένες φορές, να μην
αντιλαμβανόμαστε τις πραγματικές ανάγκες του πελάτη
και να χάνουμε την υπομονή μας, με συνέπεια αυτός/η
να βιώνει μια κακή εμπειρία.
Την ερχόμενη Τρίτη 8 Οκτωβρίου, 2019 θα έχετε την
ευκαιρία να παρακολουθήσετε σε «ζωντανή μετάδοση» παραδείγματα που αφορούν στην καλή & κακή
εξυπηρέτηση.
Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι 1 ώρα και θα
διεξαχθεί σε 2 διαφορετικά γκρουπ, στον 2ο όροφο
της Εταιρείας μας. Θα είναι διαδραστική και είμαστε
σίγουροι ότι θα την απολαύσετε με τη συμμετοχή των
ηθοποιών Δημήτρη Μακαλιά & Λάμπρου Φισφή».

Οι πελάτες είναι πιο ενημερωμένοι
από ποτέ και πολύ πιο επιλεκτικοί, με
αποτέλεσμα να αυξάνονται συνεχώς
οι απαιτήσεις τους.
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ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
Σημαντικές είναι οι παροχές προς τους πελάτες μας μέσω της ΚΑΡΤΑΣ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΜΙΝΕΤΤΑ.
Η επίδοσή μας στο κομμάτι της εξυπηρέτησης των πελατών αλλά και της
παρουσίας μας στην αγορά κρίνεται εξαιρετικά ικανοποιητική μέσα από τα
στοιχεία που λαμβάνουμε. Πιο συγκεκριμένα σε έρευνα ικανοποίησης πελατών που πραγματοποιήσαμε μέσα στο 2019 λάβαμε τα παρακάτω στοιχεία.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 2019
Ι. ΘΑ ΣΥΣΤΗΝΑΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ
ΣΕ ΦΙΛΟΥΣ / ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΑΣ;
n Προϊόντα της Εταιρείας: το 74% των ερωτώμενων δήλωσαν ότι θα σύστηναν τα προϊόντα της Εταιρείας.
n Συμπεριφορά των υπαλλήλων της Εταιρείας μας: οι ερωτώμενοι
δήλωσαν πως είναι ικανοποιημένοι από την συμπεριφορά των υπαλλήλων της
Εταιρείας, κατά την διαδικασία αποζημίωσης, καθώς το 67% δήλωσε ότι είναι
πάρα πολύ ικανοποιημένοι.
n Χρονικό διάστημα αποζημίωσης: το 66% των ερωτώμενων δήλωσαν
πως είναι από πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένο από το απαιτούμενο χρονικό
διάστημα αποζημίωσης.
n Επικοινωνία (τηλεφωνική ή προσωπική) με τους υπαλλήλους της
Εταιρείας: οι ερωτώμενοι δήλωσαν πως είναι ικανοποιημένοι από την επικοινωνία τους με τους υπαλλήλους της Εταιρείας, κατά τη διαδικασία αποζημίωσης. Το
55% δήλωσαν ότι είναι πολύ ικανοποιημένοι.

Γ. ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟ
ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ
ΕΠΙΛΕΞΕΙ Ή ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙ;
n Ασφαλιστικά προγράμματα: το 90% των ερωτώμενων δήλωσαν πως είναι
από πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένο από τα ασφαλιστικά προγράμματα που
έχουν επιλέξει.

Β. ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
Ο ΜΕΣΙΤΗΣ/ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ/ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΧΕΙ
ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ;
n Εξυπηρέτηση που σας προσφέρει ο μεσίτης/πράκτορας/ασφαλιστής:
το 75% των ερωτώμενων δήλωσαν πως είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την
εξυπηρέτηση που προσφέρεται μέσω του ασφαλιστή.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

04/07 έως 02/08
ΑΡΙΘΜΌΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΏΝ ΠΟΥ ΑΠΆΝΤΗΣΑΝ: 261
ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΈΡΕΥΝΑΣ:

Η μεγαλύτερη συμμετοχή από το 2013 που έτρεξε η πρώτη Έρευνα.

ΑΡΙΘΜΌΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΏΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΉΡΩΣΑΝ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ
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9. ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
Αξιολογήστε τα εξής συγκεκριμένα σημεία, που σχετίζονται με την συνολική απόδοση και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της ΜΙΝΕΤΤΑ (Βαθμολογία 0 = κακός βαθμός / 10 = άριστος βαθμός).

ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΤΕ ΩΣ ΣΥΝΕΡΓΆΤΗΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΉ ΣΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΙΝΕΤΤΑ

07

10.7%

2. ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

08

22.2%

Περιγράψτε κατά πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις, που αφορούν στη διαπροσωπική
εξυπηρέτηση από το τμήμα πωλήσεων (0 = διαφωνώ απόλυτα / 10 = συμφωνώ απόλυτα).

09

32.2%

10

31.4%

Το 85.8% των συνεργατών που συμπλήρωσαν την έρευνα
είναι πάρα πολύ/πολύ ικανοποιημένοι από την Εταιρία συνολικά.
ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΤΕ ΩΣ ΣΥΝΕΡΓΆΤΗΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΉ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΏΝ ΣΑΣ,
ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΙΝΕΤΤΑ

07

10.7%

08

26.8%

09

33%

10

26.1%

Το 85.9% των συνεργατών που συμπλήρωσαν την έρευνα θεωρεί ότι
η ικανοποίηση που λαμβάνουν οι πελάτες είναι πάρα πολύ/πολύ καλή.

ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΜΙΝΕΤΤΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ

07

5%

08

16.9%

09

24.9%

10

49%

Το 90% των συνεργατών που συμπλήρωσαν την έρευνα συμφωνούν πολύ/
πάρα πολύ ότι τα στελέχη της Εταιρίας διεκπεραιώνουν αποτελεσματικά τα
αιτήματά σας.
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3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

6. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΙΝΕΤΤΑ

Περιγράψτε κατά πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις, που αφορούν στο βαθμό ικανοποίησής σας από
την ευκολία χρήσης του MinitOne (online.minetta.gr) σύστημα (0 = διαφωνώ απόλυτα / 10 = συμφωνώ απόλυτα).

Περιγράψτε κατά πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις, που αφορούν στη συνεργασία σας
με την ΜΙΝΕΤΤΑ (0 = διαφωνώ απόλυτα / 10 = συμφωνώ απόλυτα).

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ONLINE ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

07

8%

07

9.2%

08

17.6%

08

22.2%

09

32.2%

09

28%

10

37.9%

10

36.8%

Σχεδόν το 90% των συνεργατών που συμπλήρωσαν την έρευνα συμφωνούν
πολύ/πάρα πολύ ότι οι ανάγκες τους καλύπτονται από τις πληροφορίες στο
online σύστημα.
ΤΟ ONLINE ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΟ (ΤΑΧΥΤΗΤΑ, ΕΥΚΟΛΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ)

Το 87% συμφωνεί πολύ/πάρα πολύ ότι οι πελάτες αποζημιώνονται άμεσα.
Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΜΙΝΕΤΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΗ

06

5%

07

6.5%

07

9.2%

08

15.3%

08

19.2%

09

31.4%

09

28.4%

10

42.9%

10

31%

Σχεδόν το 90% των συνεργατών που συμπλήρωσαν την έρευνα
συμφωνούν πολύ/πάρα πολύ ότι το on-line σύστημα είναι εύχρηστο.

Σχεδόν το 90% των συνεργατών που συμπλήρωσαν την έρευνα
συμφωνούν πολύ/πάρα πολύ ότι το on-line σύστημα είναι εύχρηστο.
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6. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΙΝΕΤΤΑ

8. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Περιγράψτε κατά πόσο συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις, που αφορούν στην συνεργασία σας
με την ΜΙΝΕΤΤΑ (0 = διαφωνώ απόλυτα / 10 = συμφωνώ απόλυτα).

Πόσο χρήσιμες θεωρείτε ότι είναι οι παρακάτω εφαρμογές.
(Βαθμολογία 1 = ελάχιστη σημασία / 5 = μέγιστη σημασία)

ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΜΙΝΕΤΤΑ,
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟΙ ΚΑΙ ΣΑΦΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ M.A.C.I.S.

06

5%

07
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KENO

6.9%

01

-

12.3%

02

7.7%

08

23.8%

03

17.6%

09

24.9%

04

28.7%

10

32.2%

05

34.9%

Το 80.9% συμφωνεί πολύ/πάρα πολύ ότι οι όροι των ασφαλιστηρίων είναι
απόλυτα κατανοητοί και σαφείς.

Το 63.6% θεωρεί πάρα πολύ/πολύ χρήσιμη την υπηρεσία τιμολόγησης M.A.C.I.S.
MINETTA APP

KENO

8%

01

-

02

-

03

16.1%

04

34.5%

05

36%

Το 70.5% θεωρεί πάρα πολύ/πολύ χρήσιμο το MINETTA app.
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8. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

9. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Πόσο χρήσιμες θεωρείτε ότι είναι οι παρακάτω ηλεκτρονικές εφαρμογές.
(Βαθμολογία 1 = ελάχιστη σημασία / 5 = μέγιστη σημασία)

Αξιολογήστε τα εξής συγκεκριμένα σημεία, που σχετίζονται με την συνολική απόδοση και αποτελεσματικότητα
των υπηρεσιών της ΜΙΝΕΤΤΑ (Βαθμολογία 0 = κακός βαθμός / 10 = άριστος βαθμός).

ΠΡΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΜΕΣΩ ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΡΡ)

7.7%

KENO

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΝΕΤΤΑ

07

10.7%

08

22.2%

14.6%

09

32.2%

04

29.5%

10

31.4%

05

42.5%

01

-

02

-

03

Το 72% θεωρεί πάρα πολύ/πολύ χρήσιμη την εφαρμογή προασφαλιστιοκού
ελέγχου μέσω του ΜΙΝΕΤΤΑ app.
MINETTA APP

8%

KENO

Το 85.8% των συνεργατών που συμπλήρωσαν την έρευνα είναι πάρα πολύ/
πολύ ικανοποιημένοι από την Εταιρία συνολικά.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΑΣ,
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΝΕΤΤΑ

07

10.7%

-

08

26.8%

03

10.3%

09

33%

04

24.9%

10

26.1%

05

54%

01

-

02

Το 78.9% θεωρεί πάρα πολύ/πολύ χρήσιμη την ηλεκτρονική υπογραφή.

Το 85.9% των συνεργατών που συμπλήρωσαν την έρευνα θεωρεί ότι
η ικανοποίηση που λαμβάνουν οι πελάτες είναι πάρα πολύ/πολύ καλή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ GRI

πίνακας
περιεχομένων GRI

ΠΡΟΤΥΠΟ      

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ CORE
ΠΡΟΤΥΠΟ      

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

102-1

Επωνυμία του οργανισμού

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

102-2

Δραστηριότητες, μάρκες,
προϊόντα και υπηρεσίες

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

102-3

Έδρα οργανισμού

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

102-4

Τοποθεσία δραστηριοποίησης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

102-5

Ιδιοκτησιακό καθεστώς και
νομική μορφή

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

102-6

Αγορές που εξυπηρετούνται

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

102-7

Μέγεθος οργανισμού

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

102-8

Πληροφορίες για υπαλλήλους
και εργαζόμενους

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

102-9

Εφοδιαστική αλυσίδα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ
ΑΛΥΣΙΔΑ

Σημαντικές αλλαγές
που σημειώθηκαν στον
οργανισμό ή στην
εφοδιαστική αλυσίδα του

ΔΕΝ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ,
ΤΗΝ ΔΟΜΗ, ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ Η ΤΗΝ
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

102-10
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ΣΕΛΙΔΑ
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ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

102-11

Προσέγγιση η η αρχή της
προφύλαξης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

102-12

Πρωτοβουλίες τρίτων

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

102-13

Ενώσεις, εθνικοί και διεθνείς
οργανισμοί υποστήριξης

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

102-14

Δήλωση της Διοίκησης

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

102-16

Αξίες, πρότυπα και κανόνες
συμπεριφοράς του οργανισμού

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
ΤΟ ΟΡΑΜΑ
ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

102-18

Δομή διακυβέρνησης του
οργανισμού

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

102-40

Ομάδες ενδιαφερομένων
μερών που συμμετείχαν στην
διαβούλευση

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

102-41

Ποσοστά του συνολικού
αριθμού των εργαζομένων που
καλύπτονται από συλλογικές
συμβάσεις

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

102-42

Βάση αναγνώρισης και
επιλογής των ενδιαφερόμενων
μερών που συμμετέχουν στην
διαβούλευση

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

102-43

Προσέγγιση της διαβούλευσης
με τα ενδιαφερόμενα μέρη

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

102-44

Βασικά θέματα και
προβληματισμοί που προέκυψαν
από την διαβούλευση με τα
ενδιαφερόμενα μέρη

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ
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ΠΡΟΤΥΠΟ      

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ

Οντότητες που περιλαμβάνονται
στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Διαδικασία καθορισμού του
περιεχόμενου της έκθεσης και
των ορίων των θεμάτων

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

102-47

Ουσιαστικά θέματα που
αναγνωρίστηκαν

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

102-48

Αναδιατυπώσεις πληροφοριών

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

102-49

Σημαντικές αλλαγές του
αντικειμένου ή των ορίων
θεμάτων σε σχέση με τις
προηγούμενες περιόδους
αναφοράς

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

102-50

Περίοδος αναφοράς

01/01/2019-31/12/2019

102-51

Ημερομηνία της πιο πρόσφατης
προηγούμενης έκθεσης

01/01/2018-31/12/2018

102-52

Διάρκεια κύκλου έκθεσης

ΕΤΗΣΙΑ

102-53

Υπεύθυνος επικοινωνίας για
ερωτήματα σχετικά με τον
Απολογισμό

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

102-54

Κριτήρια συμφωνίας GRI

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

102-55

Ευρετήριο περιεχομένου GRI

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ GRI

Εξωτερική διασφάλιση

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ
ΟΜΩΣ ΟΤΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
ΘΕΩΡΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΤΗΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ, ΘΑ
ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

102-45

102-46

102-56

ΣΕΛΙΔΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ GRI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του
GRI 103
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

103-2 H διοικητική προσέγγιση
και οι πτυχές της
103-3 Aξιολόγηση της
διοικητικής προσέγγισης

GRI 201

GRI 201-1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΥΣ
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του
GRI 103
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

103-2 H διοικητική προσέγγιση
και οι πτυχές της

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

103-3 Aξιολόγηση της
διοικητικής προσέγγισης

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΥΣ

Δείκτες εταιρείας - Ανακύκλωση
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του
GRI 103
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

103-2 H διοικητική προσέγγιση
και οι πτυχές της
103-3 Aξιολόγηση της
διοικητικής προσέγγισης

GRI 404

GRI 404-1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ
Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΥΣ
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GRI 103
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

103-2 H διοικητική προσέγγιση
και οι πτυχές της
103-3 Aξιολόγηση της
διοικητικής προσέγγισης

GRI 405

GRI 405-1
GRI 405-2

GRI 406

GRI 406-1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

GRI 103
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΥΣ

103-2 H διοικητική προσέγγιση
και οι πτυχές της
103-3 Aξιολόγηση της
διοικητικής προσέγγισης

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
GRI 417

417-2 Μη Συμμόρφωση με τη νομοθεσία
σχετικά με τις πληροφορίες και τη σήμανση
προϊόντων και υπηρεσιών

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

417-3 Περιστατικά μη συμμόρφωσης
σχετικά με ενέργειες Marketing

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του
GRI 103
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

103-2 H διοικητική προσέγγιση
και οι πτυχές της
103-3 Aξιολόγηση της
διοικητικής προσέγγισης
Αποτελέσματα έρευνας
ικανοποίησης πελατών

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

GRI 103
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

103-3 Aξιολόγηση της
διοικητικής προσέγγισης

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

103-3 Aξιολόγηση της
διοικητικής προσέγγισης
ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΝΕΤΤΑ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

103-2 H διοικητική προσέγγιση
και οι πτυχές της

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΙΝΕΤΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Αποτελέσματα έρευνας
ικανοποίησης διαμεσολαβητών

GRI 103
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

103-2 H διοικητική προσέγγιση
και οι πτυχές της

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

GRI 103
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

103-2 H διοικητική προσέγγιση
και οι πτυχές της
103-3 Aξιολόγηση της
διοικητικής προσέγγισης
ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΝΕΤΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του
GRI 103
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

103-2 H διοικητική προσέγγιση
και οι πτυχές της

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

103-3 Aξιολόγηση της
διοικητικής προσέγγισης

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΝΕΤΤΑ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

GRI 401
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

401-1
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ
401-2

ΤΙ ΑΞΙΖΕΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ...

To Όχημά σου

Η Κατοικία σου

Η Ζωή σου - Η Υγεία σου

Η Επιχείρησή σου

ΑΘΗΝΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ)
Λ. Συγγρού 193-195 & Χρ. Σμύρνης 2
171 21 Νέα Σμύρνη
Τηλ.: 210 9309500
Email: info@minetta.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αριστοτέλους 5, 546 24 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 265112 / 2310 287902
Fax: 2310 224675 / 2310 243748
ΚΡΗΤΗ
Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 176, 71 307 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ.: 2810 240800 / 2810 240804
Fax: 2810 240812

