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01 – ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η HELLAS DIRECT*
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ:
•
•
•

Μία καινοτόμα ασφαλιστική εταιρία νέας γενιάς που επικεντρώνεται στον πελάτη. Πλήρως εξοπλισμένη με
την τελευταία τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη.
Με την υποστήριξη μίας μακράς λίστας κορυφαίων επενδυτών, ανάμεσα στους οποίους και ο IFC
(Παγκόσμια Τράπεζα), η Third Point LLC και η Portag3. Έχουμε συγκεντρώσει €23,8 εκατ. μέχρι σήμερα.
Με μακρόχρονη στρατηγική συνεργασία με τη Swiss Re, μία από τις μεγαλύτερες αντασφαλιστικές στον κόσμο.

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ:
•
•
•

Αντλώντας έμπνευση από το μοντέλο της Amazon, φέρνουμε την ανατροπή στον κλάδο της ασφάλισης,
δίνοντας έμφαση στη λειτουργική αρτιότητα. Έχουμε ξεκάθαρη, αποτελεσματικότερη λειτουργική
κατανομή και χαμηλότερα κόστη.
Ανταγωνιζόμαστε τεράστιες πολυεθνικές, προσφέροντας ένα καλύτερο προϊόν, σε σημαντικά
χαμηλότερη τιμή, σε έναν καταναλωτή που αξίζει περισσότερα.
Μιλάμε απευθείας με τον καταναλωτή, προωθούμε ακόμη περισσότερο τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη
σε μία ιστορικά αδιαφανή αγορά, που μαστίζεται από προμήθειες και κρυφά τέλη.

ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ:
•
•
•

Προσλαμβάνουμε ικανούς, παθιασμένους ανθρώπους, που θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο.
Τους ενθαρρύνουμε να αναθεωρούν τα πάντα, να αμφισβητούν κάθε εικασία και να μην εκλαμβάνουν τίποτα
ως δεδομένο.
Τους εκπαιδεύουμε, τους υποστηρίζουμε και δεν ανακατευόμαστε σε ό,τι κάνουν!

82 εργαζόμενοι (εκ των οποίων 4 PhD, ένας stand-up comedian και ένας μελισσοκόμος!). 29 ετών μέση ηλικία.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

02 – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Τον Μάιο του 2018, επιτέλους επιστρέψαμε στο σπίτι μας*.
Στην πραγματικότητα, πάντα ήμασταν εδώ, από την ημέρα που ξεκινήσαμε. Εποπτευόμαστε από τις
ασφαλιστικές αρχές της Κύπρου. Έχουμε λάβει πολλά βραβεία καινοτομίας από την Κυπριακή Δημοκρατία
και, τα τελευταία χρόνια, έχουμε δώσει υποτροφίες σε κύπριους φοιτητές καθώς και ερευνητικές
επιχορηγήσεις στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Έχουμε μια ομάδα 31 ατόμων στη Λευκωσία και θεωρούμαστε
ως ιδανικός εργοδότης για big-data scientists και software developers που θέλουν να επιστρέψουν από το
εξωτερικό (παρέχουμε ένα bonus μετεγκατάστασης αξίας €5.000).
Κι όμως, αυτή είναι η πρώτη φορά που έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στον κύπριο καταναλωτή.
Εξοπλισμένοι με την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει στην Ελλάδα και προσφέροντας ένα καλύτερο προϊόν,
καλύτερη τιμή και καλύτερη εξυπηρέτηση.
Αποφασίσαμε να αρχίσουμε τη λειτουργία μας στην Κύπρο με μία προκλητική καμπάνια, μία απόλυτα
ειλικρινή καμπάνια, που ευθυγραμμίζεται με όσα υποστηρίζουμε. Το όραμά μας, η αποστολή μας, οι αξίες μας,
όλα αυτά τα βγάζουμε προς τα έξω, ώστε να τα βλέπουν όλοι. Είμαστε εδώ για να διαταράξουμε την αγορά
και θέλουμε να θέσουμε τις δύσκολες ερωτήσεις. Θέλουμε να πυροδοτήσουμε τη συζήτηση, να
επικοινωνήσουμε με τον καταναλωτή και έτσι – ελπίζουμε - να κάνουμε τη διαφορά.
Η αντίδραση των καταναλωτών ήταν μέχρι τώρα απίστευτη.

* ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

03 – ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΑΡΕΣΕ ΑΥΤΟ
ΕΡΩΤΗΣΗ 1: ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΛΕΜΕ;
Είναι όσα λέμε αλήθεια;
Οι τράπεζες υπερχρεώνουν στην ασφάλεια κατοικίας;
Μπορεί αυτό να τεκμηριωθεί;

Υπερχρέωση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: ΠΩΣ ΤΟ ΛΕΜΕ;

Δύο καταναλωτές έχουν
εκφράσει αντιρρήσεις σχετικά
με τη χρήση του ακρωνυμίου
αρχικών «WTF» και τη χρήση
της λέξης «screwed».

Είναι προσβλητική η γλώσσα μας;
Είναι "άσεμνο";
Είναι "βλάσφημο";

WTF?

* APPENDIX VII

Screwed.

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου
υπέβαλε επίσημη καταγγελία –
για την οποία έπρεπε να
πληρώσει – ώστε να αντιταχθεί
στην εκστρατεία μας,
επικαλούμενος την παραβίαση
των άρθρων 1, 2, 5 και 12 του
Κώδικα Δεοντολογίας*.

Bad, bad bank.

04 – ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΥΠΡΟΥ - ΟΝΤΩΣ;

ΘΕΜΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ*.

Μας εκπλήσσει το γεγονός ότι ένας
σύνδεσμος που εκπροσωπεί μία σωρεία
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχει θιγεί από
μια καμπάνια που δεν αναφέρει καν ονόματα.
Μιλάμε για ένα σύνδεσμο τραπεζών, τα μέλη
του οποίου έχουν γίνει bail-in, bail-out, έχουν
μπει σε εκκαθάρισει και τους έχουν επιβληθεί
δεκάδες πρόστιμα για κακομεταχείριση των
καταναλωτών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Κύπρου,
η
Υπηρεσία
Προστασίας
Ανταγωνισμού
και
Καταναλωτών,
ο
Χρηματοοικονομικός
Επίτροπος
και
ολόκληρο το δικαστικό μας σύστημα τα
έχουν όλα καταγεγραμμένα. Κάθε λάθος,
κάθε κατάχρηση, κάθε σκάνδαλο.

7 από τα 12 μέλη του Συνδέσμου Κυπριακών
Τραπεζών
δεν
παρέχουν
ασφάλιση
κατοικίας.
Η
καμπάνια
μας
δεν
απευθύνεται σε αυτούς. Η καμπάνια "Bad,
bad bank" αναφέρεται και επικρίνει τις
τράπεζες που υπερχρεώνουν τους πελάτες
τους στην ασφάλεια του σπιτιού τους.

Μας προβληματίζει η ευθιξία που έχει δείξει
ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου σε αυτή τη
συγκεκριμένη καμπάνια.

* ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Από τις μεγαλύτερες τράπεζες, η Τράπεζα
Κύπρου και η Ελληνική Τράπεζα, διαθέτουν
δικές τους θυγατρικές ασφαλιστικές
εταιρείες.
“Οι αναφορές που περιλαμβάνονται στην
καμπάνια της Hellas Direct επιδιώκουν να
δυσφημίσουν ολόκληρη την τραπεζική
βιομηχανία, τις τραπεζικές δραστηριότητες και
τα ασφαλιστικά προϊόντα των τραπεζών μελών
του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου".

05 – ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΛΕΜΕ;

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΧΡΕΩΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΟΥ.

Δεν μιλάμε για όλες τις τράπεζες - αυτή είναι μία καμπάνια χωρίς όνομα που επικρίνει τις
τράπεζες που υπερχρέωνουν τους καταναλωτές τους.
Ακριβώς η ίδια εκστρατεία τρέχει ταυτόχρονα και στην Ελλάδα.
Και έχουμε συνεργαστεί με τη Citibank και άλλες τράπεζες εκεί.
Δεν είναι όλες οι τράπεζες που υπερχρεώνουν στην ασφάλιση κατοικίας.

Η ουσία του θέματος είναι – σε τελική ανάλυση – η εξής:
"Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΧΡΕΩΝΕΙ
ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΟΥ".
ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ;*

* ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΡIΘΜΟΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.

06 – ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ;
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ. ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΥΨΗΛΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.

•
•
•

Τα τελευταία 10 χρόνια, η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων (ασφάλεια πυρός) αντιπροσωπεύει το 25% των
συνολικών εσόδων του γενικού κλάδου και το 60% των συνολικών κερδών. Η συνολική κερδοφορία του κλάδου ήταν
€271 εκ. με €161 εκ. να προέρχονται από την ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων.
Οι καταναλωτές κατέβαλαν ασφάλιστρα και τέλη ύψους €1,1 δισ. σε ασφαλιστικές εταιρίες για την ασφάλιση των
περιουσιακών τους στοιχείων. Οι ασφαλιστικές τους επέστρεψαν καθαρές αποζημιώσεις ύψους €105 εκ.
€323 εκ. καταλογίστηκαν ως προμήθειες σε μεσάζοντες και ως λειτουργικά έξοδα.
Αυτό είναι 3 φορές περισσότερο από τις αποζημιώσεις που κατέβαλαν!

Η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή κερδοφορίας του κλάδου (εις βάρος του καταναλωτή).
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΌΝ ΤΟΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΟ ΚΛΑΔΟ.

•
•
•
•

Οι τρεις μεγάλες τράπεζες και οι συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες τους ελέγχουν το 60% της αγοράς.
Με βάση τις δικές τους Εκθέσεις Φερεγγυότητας (SFCR), οι δείκτες ζημιών τους στην ασφάλεια περιουσιακών
στοιχείων είναι μεταξύ 16-22%.
Αναλύοντας τις τιμές της αγοράς, οι τράπεζες είναι έως και 57% ακριβότερες από τους direct ανταγωνιστές τους.
Ακόμη και στα κανάλια διανομής μίας ίδιας τράπεζας, υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην τιμολόγηση, ανάλογα με
τον τρόπο προσέγγισης του καταναλωτή από την τράπεζα.

Οι τράπεζες υπερχρεώνουν για την ασφάλεια κατοικίας. Και το έχουν κάνει ξανά*.
Επιπλέον: οι τράπεζες δυσκολεύουν τους καταναλωτές που θέλουν να ακυρώσουν τα υφιστάμενα συμβόλαιά τους και να επιλέξουν άλλες
ασφαλιστικές εταιρίες, προκαλώντας αθέμιτο ανταγωνισμό. Αυτό δεν αφορά άμεσα τον ΦΕΔ. Πρόκειται όμως να απευθυνθούμε στον
Οικονομικό Επίτροπο, στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών, στην Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιριών
Κύπρου και στην Κεντρική Τράπεζα, ως στους πλέον αρμόδιους φορείς.
* ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

07 – ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΟ ΛΕΜΕ;

08 – ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟΙ;
Από ότι φαίνεται, τρεις εκφράσεις προκάλεσαν την αντίδραση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.
Η πρώτη ήταν η αφίσα “Bad, bad bank – for overcharging on home insurance". Αυτό το μήνυμα αναφέρεται στις τράπεζες
που υπερχρεώνουν τον καταναλωτή – πρόκειται για δήλωση εκ μέρους μας. Θεωρούμε ότι η υπερχρέωση είναι μια κακή
και άδικη πράξη και το δηλώνουμε. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πού βρίσκεται η ένσταση του Συνδέσμου και πώς η
φράση αυτή υπονομεύει την αξιοπιστία ολόκληρου του τραπεζικού τομέα.
Η δεύτερη είναι η λέξη “screwed" που αναφέρεται σε μερικές από τις διαφημιστικές πινακίδες μας, δίπλα από ένα
σοκαρισμένο πρόσωπο και τη φράση "η τράπεζά σου σε υπερχρεώνει για την ασφάλεια του σπιτιού σου". Και πάλι, δεν
καταλαβαίνουμε γιατί αυτό μπορεί να είναι προσβλητικό για κάποιον. Η λέξη “screwed" χρησιμοποιείται με διπλή έννοια,
σύμφωνα με το Oxford English Dictionary. (α) Μια έκφραση του προσώπου, «στριμμένη ή στρεβλωμένη λόγω της
συστολής των μυών του προσώπου, συνήθως ως αποτέλεσμα προσπάθειας, πόνο ή συναισθήματος», και (β) έκφραση που
σημαίνει «σε μια δύσκολη ή απελπιστική κατάσταση». Καμία από αυτές τις ερμηνείες δεν είναι άσεμνη και καμία από
αυτές δεν υπονομεύει την αξιοπιστία ολόκληρου του τραπεζικού τομέα.
Η τρίτη έκφραση είναι λίγο πιο αμφισβητήσιμη και συζητήθηκε αρκετά πριν τη συμπεριλάβουμε στην εκστρατεία μας. Το
"WTF" είναι ένα ακρωνύμιο, που χρησιμοποιείται εκτενώς στην ηλεκτρονική επικοινωνία και που περιλαμβάνεται στο
Oxford English Dictionary από το 2009. Δεν πρόκειται να ισχυριστούμε ότι πρόκειται για την Word Taekwondo
Federation (WTF) ή για κάτι αντίστοιχο - προφανώς το εννοούσαμε στο πλαίσιο του "What the Fuck?", ως έκφραση
δυσπιστίας ή ενόχλησης. Φυσικά αυτό δεν είναι οριστικό και σε κάποιον που δεν έχει ακούσει την έκφραση ξανά δε
γνωρίζει σε τι αναφέρεται. Δεν υπάρχει άμεση χρήση της χυδαίας λέξης "fuck" ή οποιαδήποτε αισχρολογία. Το πιο
σημαντικό είναι ότι το WTF έχει χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε εκστρατείες μάρκετινγκ σε ολόκληρη την Ευρώπη,
την Αυστραλία και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον ίδιο Κώδικα Δεοντολογίας για τον οποίο βασιζόμαστε για να πάρουμε μια
απόφαση. Έχει χρησιμοποιηθεί από τις MTV, Mentos, Nandos. Μια μικρή παραλλαγή ("FCK") χρησιμοποιήθηκε από την
KFC μόλις πριν από τέσσερις μήνες. Για το λόγο αυτό, και δεδομένου ότι η γλώσσα που χρησιμοποιείται στη διαφήμιση
παγκοσμίως στις μέρες μας γίνεται όλο και περισσότερο δεκτική σε ακρωνύμια (OMG, BRB, LOL κ.λπ.), δε θεωρούμε πως
η χρήση του "WTF" ως έκφραση έκπληξη είναι άσεμνη ή υπονομεύει την αξιοπιστία ολόκληρου του τραπεζικού τομέα.
* ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ VI, VII

