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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ 
ΤΗΣ ΜΙΝΕΤΤΑ

Το Κοινωνικό Αποτύπωμα 2018 είναι το τρίτο συνεχόμενο που εκδίδει 
η εταιρεία μας και περιλαμβάνει μια ανασκόπηση των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών επιδόσεων και ενεργειών της. Η περίοδος αναφοράς  
είναι από την 1 Ιανουαρίου 2018 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Η εταιρεία μας εκδίδει σε ετήσια βάση το Κοινωνικό Αποτύπωμα 
προκειμένου να κάνει ευρύτερα γνωστό το κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό προφίλ της και να καταδείξει ότι η μέριμνα για την 
Κοινωνία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής της ταυτότητας.

Όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία που αναφέρονται μέσα στην  
παρούσα Έκθεση έχουν επισκοπηθεί και εγκριθεί από  
τα αρμόδια Τμήματα και την Διοίκηση της εταιρείας.
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ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Από την ίδρυση της Eταιρείας μέχρι σήμερα, έχουμε ως επίκεντρο τον Άνθρωπο 
και τις ανάγκες του. Αυτός είναι ο λόγος που ένα από τα σπουδαιότερα 
κεφάλαια της εταιρείας είναι η αξιοπιστία και η φήμη της που αυξάνεται με το 
πέρασμα του χρόνου. 

Μέσα σε μία άκρως ανταγωνιστική αγορά, όπως είναι η ασφαλιστική, η 
εταιρεία ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ διατηρεί υψηλό επίπεδο προϊόντων και 
υπηρεσιών, καινοτομεί, προσαρμόζεται στις εξελίξεις μέσα από την δημιουργία 
τεχνολογικών εργαλείων υψηλών προδιαγραφών, διαρκώς εκσυγχρονίζεται 
και κυρίως στοχεύει να προσφέρει την προστιθέμενη αξία που αναμένουν από 
αυτήν οι Συμμέτοχοι (Συνεργάτες, Εργαζόμενοι, Κοινωνία).

Πιστοί στο Όραμα μας, στις Αξίες μας και κυρίως στην δέσμευσή μας να 
διασφαλίσουμε και να ενισχύσουμε το κύρος και την Αξιοπιστία της εταιρείας 
μας, ατενίζουμε με αισιοδοξία και δυναμισμό το μέλλον. Θεωρούμε ότι 
οφείλουμε να προσφέρουμε ενεργά στην Κοινωνία και στο Περιβάλλον μέσα 
από συστηματικές δράσεις και σαφή πολιτική Κοινωνικής Υπευθυνότητας που 
έχουμε καθορίσει και εφαρμόζουμε εδώ και 3 έτη.

Η Κοινωνική Υπευθυνότητα αποτελεί πλέον στοιχείο της κουλτούρας των 
εργαζομένων μας, αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής μας ταυτότητας που έχει 
αρχίσει να ωριμάζει και να καταδεικνύει όλο και περισσότερο την σπουδαιότητά 
της. Εχει ενσωματωθεί στην στρατηγική της εταιρείας μας και διαπιστώνουμε 
όλο και περισσότερο την συμβολή της στην διαρκή βελτίωση που είναι και ο 
απώτερος στόχος μας. 

MHNYMA ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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Η Εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΙΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία 
Γενικών Ασφαλειών» με διακριτικό τίτλο «Ασφάλειαι Μινέττα» 

(Η «Εταιρεία») ιδρύθηκε το 1973 και διατηρεί την έδρα της στο 
δήμο Νέας Σμύρνης. Τελεί υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης 

Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τραπέζης της Ελλάδος. 
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 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. Η Εταιρεία απασχολεί 166 

εργαζόμενους στα γραφεία της στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη 
και το Ηράκλειο Κρήτης. 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.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ



ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ 

Το όραμα της ΜΙΝΕΤΤΑ είναι 
να αποτελεί την πρώτη ιδιωτική 
ασφαλιστική εταιρεία ελληνικών 
συμφερόντων και το όνομά της 
να είναι συνυφασμένο με την 
αξιοπιστία, φερεγγυότητα και 
ποιοτική εξυπηρέτηση. 

Η ΜΙΝΕΤΤΑ στηρίζει τις 
δραστηριότητες της με συνέπεια 
και συνέχεια σε ένα τρίπτυχο 
αξιών: 

n Σαφήνεια στους όρους του  
       ασφαλιστικού προγράμματος 
n Προσωπικές σχέσεις 
n Ταχύτητα στην αποζημίωση
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς: 

A. Ασφαλίσεις Ζημιών:

 i. Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων, 
που καλύπτουν κάθε είδους αστική ευθύνη για 
ατυχήματα που προκαλούνται από τη χρήση 
αυτοκινήτων.

 ii. 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

 i. Ασφαλίσεις επιβίωσης, θανάτου, μικτές, μόνιμης 
ολικής ανικανότητας και λοιπών ατυχημάτων 
καθώς και νοσοκομειακή περίθαλψη και λοιπές 
συμπληρωματικές καλύψεις.

Αναλυτικότερα η Εταιρεία προσφέρει προϊόντα 
στους κάτωθι κλάδους: 

Ασφάλειες Ζωής Κλάδος 
n Ζωής 
n Υγείας 
n Σύνταξης / Αποταμιευτικά 

Γενικές Ασφάλειες Κλάδος 
n Αυτοκινήτων 
n Περιουσίας (πυρός & συμπληρωματικών κινδύνων) 
n Σκαφών 
n Μεταφορών  
n Αστικής ευθύνη 
n Προσωπικών ατυχημάτων 
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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 business plan καθώς 
και συγκεκριμένους επιχειρησιακούς 
στόχους βάσει της πληροφόρησης που 
λαμβάνει συστηματικά. 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. 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 
διασφαλίζουν την επάρκεια πληροφόρησης 
σχετικά με την κατανόηση των εσωτερικών 
παραμέτρων.

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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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.

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 μέσα από την εφαρμογή δομημένου 
μηχανισμού.
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  |  ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΙΝΕΤΤΑ

Η Εταιρεία προχώρησε σε αναβάθμιση - ανανέωση του συστήματος διαχείρισης 
ποιότητας σύμφωνα με το νέο πρότυπο ΙSO 9001:2015. 
Η πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 επιβεβαιώνει έμπρακτα το υψηλής ποιότητας 
επίπεδο υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία στους ασφαλισμένους της.
Το ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο που στοχεύει στην αύξηση της 
ικανοποίησης των πελατών μέσω της διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας των 
υπηρεσιών, ώστε να ικανοποιεί πλήρως τις προσδοκίες του τελικού λήπτη - 
πελάτη. 
Η Εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στις βασικές της επιδιώξεις για την 
προσφορά ουσιαστικών καλύψεων και την άμεση καταβολή αποζημιώσεων, 
ενισχύοντας διαρκώς το επίπεδο της εξυπηρέτησης προς τους ασφαλισμένους 
και τους συνεργάτες.

Η Εταιρεία λαμβάνει για 2η συνεχή χρονιά το βραβείο κατηγορίας “GOLD” του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ηθικής (EBEN GR), για την προσήλωσή 
της στον τομέα Επιχειρηματικής Ηθικής και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η 
βράβευση της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε στις 3/7 σε ειδική εκδήλωση του 
EBEN GR, παρουσία μελών της Διεθνούς Ακαδημαϊκής Κοινότητας. 
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Το βραβείο παρέλαβε από τον πρόεδρο του EBEN 
GR κ. Αντώνη Γκορτζή, η υπεύθυνη Κοινωνικής 
Υπευθυνότητας της Μινέττα Ασφαλιστικής κα 
Βασιλική Ζορμπά.
Η τιμητική αυτή διάκριση αφορά πιστοποίηση της 
Εταιρείας βάσει του επιχειρηματικού μοντέλου 
Responsible Management Excellence (RME) 
το οποίο καλύπτει τα δύο, ίσως, πιο σημαντικά 
κομμάτια της σύγχρονης επιχειρηματικής ζωής 
και Αριστείας, την Επιχειρηματική Ηθική και την 
Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα.
Η διάκριση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, 
καθώς η Εταιρεία θεωρεί την Επιχειρηματική  
Ηθική και την Κοινωνική Υπευθυνότητα δύο 
έννοιες απόλυτα συνυφασμένες με την ευρύτερη 
κοινωνική ανάπτυξη. Η Μινέττα υποστηρίζει 
με συνέπεια και διάρκεια τον άνθρωπο και 
διατηρεί αναλλοίωτες στο πέρασμα των χρόνων 
τις βασικές της αξίες και αρχές, οι οποίες είναι 
η ειλικρίνεια, η διαφάνεια, η προσήλωση στην 
ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει, αλλά και 
ο σεβασμός στον άνθρωπο, στο περιβάλλον και 
στον πολιτισμό. 
Η Μινέττα 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.
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ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

n Συναντήσεις μετόχων

n Εκπαιδευτική στήριξη (δημιουργία 
εκπαιδευτικής πλατφόρμας μόνο για 
τους συνεργάτες με κωδικό video και 
εκπαιδευτικό υλικό)

n Συχνές συναντήσεις του τμήματος 
πωλήσεων με τους συνεργάτες

n Επέκταση των συνεργασιών της 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ στους 
διαμεσολαβητές (POS, Τηλεφωνία, 
Ειδικό ταχυδρομείο)

n Εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέματα 
ενδιαφερόντων τους για το νέο 
φορολογικό καθεστώς 

n Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών
n Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
n Συναντήσεις με Πελάτες
n Συστηματική Επικοινωνία με Τμήμα  
       Πωλήσεων
n Εκδηλώσεις
n Δωρεάν Κάρτα Προνομίων
n Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών

n Επιλογή προμηθευτών με σαφή 
κριτήρια σύμφωνα με τις ανάγκες  
και την στρατηγική της εταιρείας

n Συστηματική επικοινωνία
n Αξιολόγηση προμηθευτών

ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ STAKEHOLDERS ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΜΜΕ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

n Κοινωνικός απολογισμός
n Ηλεκτρονική επικοινωνία
n Κοινωνικές δράσεις
n Εκδηλώσεις 
n Χορηγίες
n Ετήσιο Πρόγραμμα Κοινωνικής 

Υπευθυνότητας
n Πολιτική Κοινωνικής Υπευθυνότητας

n Πολιτική ανοιχτής πόρτας
n Management review
n Ιδέες προσωπικού
n Εκδηλώσεις
n Προνόμια στο προσωπικό
n Παροχές προς τους εργαζόμενους

n Συμμετοχή σε επιχειρηματικές οργανώσεις 
n Ένωση Ασφαλιστικων Εταιρειών Ελλαδος
n Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων
n Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών 

Συμβούλων
n Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συντονιστών 

Ασφαλιστικών Συμβούλων
n Σύνδεσμος των συνεργαζόμενων με 

μεσίτες στην lloyds Ελλάδα

n Συνεντεύξεις
n Προβολή διαφήμιση
n Δελτία Τύπου

n Συμμετοχή σε κλαδικά όργανα
n Εφαρμογή SOLVENCY
n Εφαρμογή της νομοθεσίας

ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ STAKEHOLDERS ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 



ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
& ΑΝ.Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
& MARKETING 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
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ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝ.Δ/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
& ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
Δ/ΝΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΤΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ
 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡ.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

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.  

Το σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης  που 
εφαρμόζεται από την Εταιρεία εναρμονίζεται 
με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο της 
φερεγγυότητας ΙΙ που ορίζει τις ευθύνες, τους 
ρόλους και τις γραμμές λογοδοσίας του Διοικητικού 
Συμβουλίου, των λειτουργιών ελέγχου αλλά και 
των εκτελεστικών λειτουργιών.

Οι βασικές αρχές του συστήματος Εταιρικής 
Διακυβέρνησης περιγράφονται στον Κανονισμό 
Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο εφαρμόζει η 
ΜΙΝΕΤΤΑ. 

Στον Κανονισμό Εταιρικής Διακυβέρνησης 
καθορίζονται: 

n Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

n Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των Επιτροπών 
που συστήνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

n Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των λοιπών 
Επιτροπών που έχει συστήσει η Διοίκηση της 
Εταιρείας. 

n Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου που 
εφαρμόζεται. 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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Τα ανώτερα όργανα με τα οποία η 
Εταιρεία καθορίζει την στρατηγική της 
και ασκεί τη δραστηριότητα της είναι:

n η Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων, 

n το Διοικητικό Συμβούλιο, 
n οι Επιτροπές του Διοικητικού 

Συμβουλίου, και 
n οι Διοικητικές Επιτροπές

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
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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. 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο αναφοράς ήταν η ακόλουθη:
 
n Θεοχαράκης Βασίλης (θητεία: 1ο & 2ο εξάμηνο 2018) 

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 

n Θεοχαράκη Άννα Μαρία (θητεία: 1ο & 2ο εξάμηνο 2018) 
n Θεοχαράκη Δέσποινα (θητεία: 1ο & 2ο εξάμηνο 2018) 
n Μπερτσιάς Κωνσταντίνος (θητεία: 2ο εξάμηνο 2018) 

Μη Εκτελεστικά Μέλη 

n Αλεξανδρής Θεοφάνης (θητεία: 1ο & 2ο εξάμηνο 2018)
n Μπακοδήμας Παναγιώτης (θητεία: 1ο & 2ο εξάμηνο 2018) 
n Παπαδόπουλος Ιωάννης (θητεία: 1ο & 2ο εξάμηνο 2018)) 

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη 

n Γκατζόφλιας Μανόλης (θητεία: 1ο & 2ο εξάμηνο 2018) 
n Κακάτσης Νίκος (θητεία: 1ο & 2ο εξάμηνο 2018) 
n Μινέτας Γιώργος (θητεία: 1ο & 2ο εξάμηνο 2018) 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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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. 

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.  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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n 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. 

n 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.
 
n 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 
ΔΣ 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. 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
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n 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 τήρηση των. Αξιολογεί την 
επάρκεια των πολιτικών διαχείρισης κινδύνων και την εξέλιξη των οικονομικών 
επενδύσεων. 

n 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. 

n 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.
 
n 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. 

n 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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ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΜΙΝΕΤΤΑ (2018) 

20-30            31-40                              41-50                            51-60                       61+

23 47 750 45

H
Λ

ΙΚ
ΙΑ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

172 90
82
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Λύκειο: 52

Λύκειο - ΙΕΚ: 25

Επί πτυχίο: 2

Τριτοβάθμια: 80

Μεταπτυχιακό: 13



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

20-30            31-40                              41-50                              51-60                         61+

2 6 11 3

H
Λ

ΙΚ
ΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

135
8
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Λύκειο: 2

Λύκειο - ΙΕΚ: 5

Επί πτυχίο: 1

Τριτοβάθμια: 4

Μεταπτυχιακό: 1



ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

3 1
2

Λύκειο: 1

Λύκειο - ΙΕΚ: 0

Επί πτυχίο: 0

Τριτοβάθμια: 1

Μεταπτυχιακό: 1
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KΡΗΤΗ

20-30            31-40                              41-50                            51-60                       61+

2 1

H
Λ

ΙΚ
ΙΑ



20-30            31-40                              41-50                              51-60                         61+

21 41 647 41

H
Λ

ΙΚ
ΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

15684
72

Λύκειο: 49

Λύκειο - ΙΕΚ: 20

Επί πτυχίο: 1

Τριτοβάθμια: 75

Μεταπτυχιακό: 11
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ΑΘΗΝΑ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ



Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

926,70 ΩΡΕΣ

ΩΡΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

n Ασφαλίσεις μεταφορών, προϊόντων, εμπορευμάτων 
n “Servant Leadership - Leading with empathy & respect” 
n Ms Excel - Basic 
n Ms Power Point 
n Εκπαιδευτικό πρόγραμμα αξιολόγησης κινδύνων & αποζημιώσεων γενικών 

ασφαλίσεων, Eias Certified Specialist in Underwriting & Claims Manage-
ment (P&C) 

n Ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής 
n Ασφαλίσεων ξενοδοχείων & λοιπόν τουριστικών επιχειρήσεων
n Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλιστικής & Νομικής Αντιμετώπισης 

Θανατηφόρων Τροχαίων Ατυχημάτων 
n Angular Code.Learn Program 
n Συναίσθημα και Τεχνολογία, ένας καλύτερος κόσμος για όλους  
n Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ασφαλίσεων περιουσίας & αξιολόγησης συναφών 

κινδύνων Eias Certified Specialist in Property Insurance & Risk Assess-
ment

n Απαιτήσεις συμμόρφωσης της οδηγίας διανομής ασφαλιστικών προϊόντων 
n 4η Ημερίδα Εξυπηρέτησης Πελάτη 
n Επιστημονικό σεμινάριο Marketing & Πωλήσεων 
n Microsoft Summit 2018 
n Data Protection Officer (DPO) 
n Σεμινάριο υπεύθυνων προστασίας προσωπικών δεδομένων  
n Το νέο δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας μετά τον πρόσφατο Ν 4548/2018 (Νέο 

Τμήμα) 
n Belron Global Client Conference 2018 - Driving Change 
n Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων κατά Κινδύνων Φυσικών και Καιρικών 

Φαινομένων 
n Επικοινωνία 👥 ... όσα δε μάθαμε στο σχολείο!  
n Διαπροσωπική επικοινωνία (εβδομάδα εξυπηρέτησης πελατών) 
n Data Science & Advanced Analytics Code.Learn Program Structure 
n Πρόγραμμα Σπουδών Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων 
n ΦΠΑ Ενδοκοινοτικών - Διεθνών Συναλλαγών & Τριγωνικές Συναλλαγές 
n Ασφαλίσεων Ηλεκτρονικών & Διαδικτυακών Κινδύνων Cyber Risk Insurance
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ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Το 2018 πραγματοποιήσαμε με ιδιαίτερη επιτυχία την πρώτη έρευνα ικανοποίησης 
εργαζομένων με μεγάλη συμμετοχή και εξαιρετικά αποτελέσματα σχετικά με την 
ικανοποίηση των εργαζομένων στην εταιρεία μας. Σκοπεύουμε να διενεργούμε την έρευνα 
σε ετήσια βάση και να συνεχίζουμε να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες και να  μεριμνούμε 
για την ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων μας μέσα σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον.

Είμαι περήφανος/η που εργάζομαι στην Εταιρεία ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ

Η Εταιρεία ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ παρέχει ικανοποιητικό εργασιακό περιβάλλον 
σε σύγκριση με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας

Σίγουρα Ναι

75% 

Μάλλον Ναι

16% 

Ούτε Ναι
Ούτε Όχι

7%
Προτειμώ να 

μην απαντήσω

1%

Μάλλον Όχι

1%

Σίγουρα Όχι

0%

Σίγουρα Ναι

55% 

Μάλλον Ναι

34% 

Ούτε Ναι
Ούτε Όχι

10%
Προτειμώ να 

μην απαντήσω

1%

Μάλλον Όχι

0%

Σίγουρα Όχι

0%
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Σίγουρα Ναι

50% 

Μάλλον Ναι

33% 

Ούτε Ναι
Ούτε Όχι

12%
Προτειμώ να 

μην απαντήσω

2%

Μάλλον Όχι

1%

Σίγουρα Όχι

2%

Σίγουρα Ναι

51% 

Μάλλον Ναι

41% 

Ούτε Ναι
Ούτε Όχι

6%
Προτειμώ να 

μην απαντήσω

1%

Μάλλον Όχι

1%

Σίγουρα Όχι

0%

Το τμήμα μου δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει

Η Εταιρεία ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ είναι ένας κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά υπεύθυνος οργανισμός
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

n Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας 
Εθελοντική Αιμοδοσία σε συνεργασία με το Γενικό 
Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς». 

n Συμμετοχή για 3η συνεχόμενη χρονιά στην Εθνική 
Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών υπό την αιγίδα του 
Εθνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών. Οι δράσεις 
στην Εταιρεία είχαν ως θέμα την Επικοινωνία, με 
δράσεις και προς τους εργαζομένους, με επιμορφωτικά 
σεμινάρια. 

n Συνέχιση, διενέργειας πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
για παιδιά «Παιδοσυναντήσεις στη ΜΙΝΕΤΤΑ» οι οποίες 
πραγματοποιούνται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας 
με ελεύθερη συμμετοχή για τα παιδιά των εργαζομένων, 
των συνεργατών της Εταιρείας, αλλά και ανοιχτό για όλα 
τα παιδιά. 

n Δημιουργία  Minetta Running Team και συμμετοχή σε 
αγώνες δρόμου (Μαραθώνιος). 

n Οργάνωση εκδηλώσεων με τις εορταστικές περιόδου 
(π.χ. Χριστούγεννα, απόκριες). 

n Εκδηλώσεις με σκοπό την σωματική, αλλά και ψυχική 
χαλάρωσης των εργαζομένων, όπως εκδρομές, 
γυμναστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. 
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ΟΜΑΔΑ ΕΚΕ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην ΜΙΝΕΤΤΑ έχουμε δημιουργήσει διατμηματική ομάδα Κοινωνικής 
Υπευθυνότητας. Η ομάδα μας «ΜΙΝΕΤΤΑ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ» μέσα από συστηματικές 

συναντήσεις διοργανώνει σε ετήσια βάση εκδηλώσεις και ενέργειες σύμφωνα 
με το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΝΕΤΤΑ. Στις εκδηλώσεις 

ενθαρρύνουμε την συμμετοχή όλων των εργαζομένων της Εταιρείας μας, 
γεγονός που με ιδιαίτερη χαρά παρατηρούμε όλο και πιο συχνά. Το ενδιαφέρον, 
ο ενθουσιασμός και η συμμετοχή εργαζομένων από όλα τα τμήματα ολοένα και 

αυξάνει καθώς και οι προτάσεις τους για περισσότερες και διαφορετικές ενέργειες.
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

n Αιμοδοσία
n Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση Χατζηκυριάκειο 
n Συμμετοχή σε τουρνουά ποδοσφαίρου ασφαλιστικών 

εταιρειών για φιλανθρωπικό σκοπό
n Συμμετοχή MINETTA RUNNING TEAM στον Μαραθώνιο
n Βοήθεια από εργαζομένους και διοίκηση στο ίδρυμα Άγιος 

Πολύκαρπος Νέας Σμύρνης
n Ταχύτατη αποζημίωση σε πληγέντα πυρκαγιάς σε ανατολική 

Αττική - ευχαριστήρια επιστολή
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ΧΟΡΗΓΙΕΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εδώ και χρόνια στηρίζουμε έμπρακτα εκδηλώσεις, την προσπάθεια αθλητών, 
Συλλόγων και Οργανισμών με σημαντικό έργο μέσα από το πρόγραμμα Χορηγιών μας.

n Υποστήριξη Συλλόγου Ελπίδα
n Χορηγία ασφάλισης οχημάτων στους Γιατρούς του Κόσμου  

https://mdmgreece.gr/sponsors/
n Δωρεά πάνες, σαμπουάν κλπ από εργαζομένους για βρέφη στο μαιευτήριο Έλενα 

έπειτα από συγκέντρωση χρημάτων μέσω bazaar στα πλαίσια της εβδομάδας 
εξυπηρέτησης πελατών

n Χορηγία ασφάλισης οχημάτων του silver alert
n Υποστήριξη στο κορυφαίο διεθνές τριαθλητικό event  XTERRA Greece  

Championship 2018
n Προσφορά πασχαλινού γεύματος σε αστέγους σε συνεργασία με το ΚΥΑΔΑ
n Στήριξη παραολυμπιονίκη Στεφανουδάκη
n Υποστήριξη στο ‘’Lamia Swimming Cap’’
n Υποστήριξη της ομάδας A.O.Z - ZANTE RUGBY
n Υποστήριξη του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου Γεωγραφίας
n Υποστήριξη συνεδρίου αναλογιστών
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

n Οδηγική συμπεριφορά - Minetta Drive 
n Ενημέρωση για ασφαλή οδήγηση σε συνεργασία με τον Ιαβέρη
n Ενίσχυση ασφαλέστερων συνθηκών οδήγησης με επιβράβευση της Μινέττα στους 

οδηγούς που κάνουν χρήση του MOBILEYE

n Υποστήριξη του κολυμβητή αθλητή Χρυσικόπουλου
n Υποστήριξη Κίνησης πολιτών Ηλιούπολης για διοργάνωση γιορτής αφιερωμένης στη φύση 

και οικολογία
n Ενίσχυση αθλητικών σωματείων όπως ΑΟ ΛΑΜΙΑΣ, ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΟΦΗΗ, ΣΚΟΥΡΤΑ 

ΑΕ, ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙΣ, ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΔΑΦΝΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ,ΝΗΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑ
n Ενίσχυση αθλητών για SPARTAN RACE
n Χορήγηση δωρεάν ασφαλιστηρίου συμβολαίου σε ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΗ ΑμεΑ
n Υποστήριξη ποδηλατικού συλλόγου CASTELLO ROSSO
n Υποστήριξη ποδηλάτες παραλιακής
n Χορηγία ασφαλιστικής κάλυψης για έκθεση σχετικά με τη Μαρία Κάλας
n Υποστήριξη συμφωνικής ορχήστρας νέων Ελλάδος
n Παιδοσυναντήσεις
n Υποστήριξη 1ου Κυνηγετικού Συλλόγου Αθηνών
n Εργασίες για δημιουργία ασφαλιστικής εγκυκλοπαίδειας σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο 

Πειραιά
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ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Η εταιρεία ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ 
τηρεί όλες τις απαιτούμενες 
διαδικασίες για να διασφαλίζει την 
διαρκή ικανοποίηση των πελατών της.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τους πελάτες μας μέσα από διαφορετικά 
κανάλια επικοινωνίας που χρησιμοποιούμε συστηματικά προκειμένου να 
διασφαλίζουμε ότι γνωρίζουμε τις ανάγκες τους και προσφέρουμε εξυπηρέτηση 
με υψηλές προδιαγραφές.

Επιπλέον διενεργούμε συστηματικά 
n έρευνες ικανοποίησης συνεργατών (ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ)
n έρευνες ικανοποίησης πελατών

Τηρούμε τεκμηριωμένη και σαφή διαδικασία διαχείρισης παραπόνων που 
περιλαμβάνει την συστηματική επεξεργασία τους μέσα από μηχανισμούς 
διαχείρισης διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών για την αποτελεσματική 
επίλυση τους και αποτροπή επανεμφάνισής τους. 
Στα πλαίσια υποστήριξης των πελατών, η εταιρεία  ακολουθεί τις παρακάτω ενέργειες:
n Μετρά την ικανοποίηση  των πελατών  ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
n Συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες για την βελτίωση των υπηρεσιών 

(ασφαλιστικά προϊόντα)
n Διαχειρίζεται στατιστικά στοιχεία για την επίδοση των διεργασιών
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ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική προχωρά στον συνεχή 
εκσυγχρονισμό των συστημάτων και των υπηρεσιών 
της, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση της εξυπηρέτησης 
των ασφαλισμένων και των συνεργατών της.
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ΝΕΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΥΓΕΙΑΣ MINETTA TOP PLUS

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική εστιάζοντας στις ανάγκες 
και απαιτήσεις  του κοινού, διευρύνει την γκάμα 
των προγραμμάτων της με το νέο νοσοκομειακό 
πρόγραμμα υγείας MINETTA Top Plus. Ειδικότερα 
το Top Plus αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για 
ουσιαστική ασφάλιση, παρέχοντας πλήθος καλύψεων 
και παροχών σε ανταγωνιστικά ασφάλιστρα, όπως 
(ενδεικτικά): 
n Εγγύηση ανανέωσης του συμβολαίου με τους 

ίδιους όρους και παροχές. 
n Δωρεάν Ασφάλιση νεογέννητου για 1 έτος.
n Εναλλακτικές Θεραπείες (βελονισμός ή 

ομοιοπαθητική). 
n Διευρυμένο check-up, δωρεάν κολονοσκόπηση 

και γαστροσκόπηση, έξοδα λογοθεραπείας - 
εργοθεραπείας, κάλυψη αμοιβής ψυχολόγου κ.ά. 

n Περίθαλψη σε ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο και 
αξιόπιστο δίκτυο συνεργαζόμενων νοσοκομείων 
αλλά και σε οποιοδήποτε νοσοκομείο στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. 

n Επίδομα τοκετού και κάλυψη επιπλοκών τοκετού. 
n Έκπτωση έως και 20% στα ασφάλιστρα των 

παιδιών, εφόσον ασφαλίζονται ταυτόχρονα ο ένας 
ή και οι δύο γονείς. Έκπτωση 5% στα ασφάλιστρα 
όσων διαμένουν εκτός Νομού Αττικής.
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ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

n Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική ανακοινώνει τη 
διάθεση ενός νέου προγράμματος ασφάλισης 
στεγαστικού δανείου μόνιμων και εξοχικών 
κατοικιών. 

n Το νέο πρόγραμμα είναι σταθερής τιμολόγησης, 
προσφέρει πλήρη κάλυψη με ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικό ασφάλιστρο, ανεξαρτήτως έτους 
και είδους κατασκευής της οικοδομής και 
συμπληρώνει, σε συνδυασμό με το υφιστάμενο 
πρόγραμμα παραμετρικής τιμολόγησης, τη 
γκάμα των ασφαλιστικών προϊόντων της 
ΜΙΝΕΤΤΑ για ενυπόθηκη κατοικία. 

n Παρέχει ένα μεγάλο εύρος βασικών καλύψεων, 
καθώς και τη δυνατότητα επιλογής πακέτου 
πρόσθετων καλύψεων - μεταξύ των οποίων 
ενδεικτικά αναφέρονται οι καλύψεις για 
βραχυκύκλωμα, φυσικά φαινόμενα, θραύση 
σωληνώσεων κ.ά. 
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ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ 
MINETTA BIKE1&2

n Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική  δημιούργησε δύο νέα προγράμματα 
ασφάλισης ποδηλάτου τα MINETTA Bike1&2, τα οποία διατίθενται 
για άτομα ηλικίας από 5 έως 70 ετών, στοχεύοντας στην 
πληρέστερη κάλυψη του ποδηλάτη, αλλά και του ποδηλάτου. 

n Συγκεκριμένα, με το πρόγραμμα MINETTA Bike1 παρέχεται 
κάλυψη αστικής ευθύνης, ακόμα και σε περιπτώσεις ατυχήματος 
μεταξύ ατόμων με συγγένεια α’ βαθμού, ενώ το πρόγραμμα 
MINETTA Bike2 παρέχει πλήρη κάλυψη συμπεριλαμβάνοντας 
ακόμα και την περίπτωση ολικής κλοπής του ποδηλάτου, αλλά και 
κάλυψη του ειδικού εξοπλισμού και της ενδυμασίας του ποδηλάτη. 
Επιπλέον, και στα δύο προγράμματα συμπεριλαμβάνεται η 
φροντίδα ατυχήματος, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα για επιλογή 
οδικής βοήθειας.

n Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική, υποστηρίζει έμπρακτα τους ποδηλάτες 
από το 2012, μέσα από μία σειρά δράσεων και ειδικών καλύψεων, 
όπως η κάλυψη αστικής ευθύνης ποδηλάτου στο ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο κατοικίας. 
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Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική εμπλουτίζει τα ολοκληρωμένα προγράμματα 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης MINETTA Aid & Aid Plus με νέες παροχές, 
ώστε να καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες του κοινού. Συγκεκριμένα 
προστίθενται:

(α) οδοντιατρικές καλύψεις σε προνομιακό τιμοκατάλογο, σε ένα πανελλήνιο 
δίκτυο συμβεβλημένων οδοντιάτρων.

(β) έως 50% έκπτωση σε διαγνωστικές εξετάσεις στα εξωτερικάιατρεία 
συμβεβλημένων κλινικών σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, ενώ στο 
Aid Plus παρέχονται επιπλέονδωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις έως € 200. 

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ AID ΚΑΙ AID PLUS
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Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική προχώρησε στη δημιουργία της νέας ηλεκτρονικής 
εφαρμογής MyMinetta, που παρέχει στους ασφαλισμένους γρήγορα και 
απλά πληροφορίες για τα συμβόλαιά τους, καθώς και πρόσβαση σε χρηστικές 
πληροφορίες και λειτουργίες.  

Συγκεκριμένα, κάθε ασφαλισμένος στην Εταιρεία, δημιουργώντας τον προσωπικό 
του λογαριασμό στην  ηλεκτρονική διεύθυνση my.minetta.gr, μπορεί να 
επωφεληθεί από δυνατότητες όπως: 

n άμεση πρόσβαση στα στοιχεία του ασφαλιστικού του διαμεσολαβητή
n εκτύπωση αντιγράφου του συμβολαίου 
n πρόσβαση στα στοιχεία του λογαριασμού του
n ενημέρωση σχετικά με την πορεία της αποζημίωσης σε περίπτωση ζημιάς 

(σύντομα διαθέσιμη)

ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ MYMINETTA 

Η ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΝΕΤΤΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η Εταιρεία για ακόμη μία χρονιά συμμετείχε 
στην ΕΘΝΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΠΕΛΑΤΩΝ με ποικίλες ενέργειες για 
τους εργαζόμενους, τους πελάτες και την 
Κοινωνία. Η εξυπηρέτηση του πελάτη και 
η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των 
υπηρεσιών μας βρίσκεται στο επίκεντρο των 
ενεργειών μας.
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ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

n Τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης μπαταριών και λαμπτηρων σε υποκατάστημα Θεσσαλονίκης
n Τοποθέτηση κάδου ανακύκλωσης λαμπτηρων στο κτίριο Μινέττα
n Συνέχιση ανακύκλωσης πλαστικού, χαρτιού, μπαταριών

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 

11 KG

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 

261 KG

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΧΑΡΤΙΟΥ 

4.680 KG

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 

178.129

55.453

17.364

77.600

2.173

2017

168.682

60.965

28.914

76.073

(12.468)

2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΕΓΕΘΗ (ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ)



ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019

62

1.  Δημιουργία Εκθεσης για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 
2019 σύμφωνα με τα πρότυπα GRI

2.  Ενίσχυση της συμμετοχής των εργαζομένων στις 
ενέργειες εθελοντισμού για το 2019

3.  Διενέργεια δράσεων για την ενίσχυση της 
ασφαλιστικής συνείδησης δεδομένου ότι 
θεωρούμε ότι πρόκειται για έναν σημαντικό 
στόχο που παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες 
στην επίτευξή του.

4.  Ευρύτερες συνέργειες με την Ακαδημαϊκή 
Κοινότητα και Φορείς σε θέματα Κοινωνικής 
Υπευθυνότητας

5.  Διενέργεια Εβδομάδας Ποιότητας 2019 όπου θα 
περιλαμβάνονται δράσεις που θα αφορούν την 
Κοινωνία, Το Περιβάλλον και τους Εργαζόμενους

6.  Ενίσχυση των ωρών εκπαίδευσης σε θέματα 
Ποιότητας και Κοινωνικής Υπευθυνότητας
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ΑΘΗΝΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ)
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 193-195 & ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 2
171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ
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

https://www.minetta.gr/el/normal/Home

