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Ανθρώπινο Δυναμικό 
με Πολυετή Εμπειρία 
και Υψηλή Κατάρτιση

Εγγυημένο 
Αποτέλεσμα

Σύγχρονες 
Τεχνολογίες

talent tools methodologies
best practices



Υπηρεσίες

Καθετοποιημένη δράση 
στον χώρο 

των τριών πυλώνων ασφάλισης

3 Pillar insurance

‣ Σύσταση ΤΕΑ
‣ Διαχείριση διοικητικών λειτουργιών ΤΕΑ
‣ BPR (Business Process Reengineering)
‣ GAP analysis
‣ Σχεδιασμός & Ανάπτυξη                                                                                                                                         
  Πληροφοριακών Συστημάτων

‣ OPF
Διαχείριση ΤΕΑ

Ολοκληρωμένα 
Πληροφοριακά
Συστήματα

‣ KIVOS
Διαχείριση ομαδικών
ασφαλιστηρίων



Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Η Prudential Informatics έχει κορυφαία παρουσία στον χώρο των 
Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ).

Τα περισσότερα εν λειτουργία ΤΕΑ προσδοκώντας την 
εξασφάλιση της Φερεγγυότητας τους καθώς και την διάφανη 
και ίση μεταχείριση των ασφαλισμένων τους, την επέλεξαν για 
την οργάνωση και διαχείριση των διοικητικών τους λειτουργιών 
αξιολογώντας:

 την τεχνογνωσία και το σύγχρονο περιβάλλον οργάνωσης

 το άρτιο, πολύ ισχυρό και μοντέρνο πληροφοριακό                                                                                                                                     
σύστημα που αναπτύχθηκε από την εταιρία και αναβαθμίζεται 
συνεχώς με βάση τις βέλτιστες πρακτικές, εμπειρίες και τις 
σύγχρονες τεχνολογίες

 την αμεσότητα στις οργανωτικές δράσεις και την έναρξη 
των εργασιών νεοσύστατων ΤΕΑ με την εξασφάλιση κουλτούρας 
μοντέρνου φορέα

 την τιμολογιακή πολιτική της Prudential Informatics που 
στοχεύει στην στήριξη της βιωσιμότητάς τους



Η Prudential Informatics ανταποκρίνεται στο έπακρο στις ανάγκες της 
αγοράς. Παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, συνδυάζοντας αρμονικά 
την τεχνολογία και τις δεξιότητες των ανθρώπων της.

Με πρωτοπόρες δράσεις και τυποποιημένες διαδικασίες, η Prudential 
Informatics σε ρόλο έμπειρου συμβούλου, εξασφάλισε σε σύντομο 
χρονικό διάστημα τη σύσταση νέων ΤΕΑ, αναλαμβάνοντας:
 την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων ιδρυτών για το πλαίσιο 
λειτουργίας και τα στάδια ίδρυσης ΤΕΑ
 την κατανόηση και χαρτογράφηση των ιδιαίτερων αναγκών τους
 τη σύνταξη σχεδίου καταστατικού 
 τη συνεργασία με αναλογιστή, νομικό σύμβουλο και τις 
εποπτεύουσες αρχές
 το συντονισμό των εμπλεκομένων μερών για την έγκρισή του

Ενδεικτικό 
πελατολόγιο



Ασφαλιστικές Εταιρίες

Η Prudential Informatics έχει κορυφαία παρουσία στον χώρο των Ασφαλιστικών 
Εταιριών με εξειδίκευση στην παροχή προϊόντων πληροφορικής και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών.
Ελληνικές και πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρίες, με σημαντικό μερίδιο του χαρτοφυ-
λακίου Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Συμβολαίων και Ομαδικών Συμβολαίων Ζωής και 
Υγείας, χρησιμοποιούν τα πληροφοριακά συστήματα της Prudential Informatics.

Τα διαθέσιμα πληροφοριακά συστήματα προσφέρουν καινοτόμες και πρωτοπόρες 
λύσεις σε περίπλοκες επιχειρησιακές ανάγκες, δίνοντας ισχυρό ανταγωνιστικό 
προβάδισμα στις ασφαλιστικές εταιρίες που τα χρησιμοποιούν.

Ενδεικτικό 
πελατολόγιο



KIVOS
Module Life & Health (Ομαδικά Συμβόλαια Ζωής και Υγείας)

• Παραμετροποίηση καλύψεων, ορισμός κατηγοριών ασφάλισης και αντιστοίχιση καλύψεων ανά 
κατηγορία

• Υποστήριξη μεγάλης γκάμας μεθόδων τιμολόγησης με υποστήριξη ιστορικότητας
• Ευέλικτο και δυναμικό σχήμα κωδικοποίησης ορίων, σε επίπεδο παροχών κάτω από καλύψεις
• Διαφοροποίηση των ορίων με κριτήρια όπως σοβαρότητα πάθησης, νοσηλεία σε δίκτυο ή 
εξωτερικό

• Τήρηση ιστορικότητας ορίων και παραμέτρων για την υποστήριξη περιστατικών με παλαιότερη 
ημερομηνία συμβάντος

• Τήρηση φακέλων αποζημιώσεων με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ορθή εκκαθάριση του 
περιστατικού

• Αυτόματος υπολογισμός ποσού αποζημίωσης βάσει των αναλώσεων του παθόντα καθώς και 
των ορίων και παραμέτρων της κατηγορίας του

• Realtime επικοινωνία με κεντρικό πληροφοριακό σύστημα ασφαλιστικής για την υποστήριξη 
κοινόχρηστων λειτουργιών με άλλους κλάδους

• MIS για τον αναλυτικό προσδιορισμό των παραγόντων που επηρεάζουν το Loss Ratio
• Ανταλλαγή δεδομένων με δίκτυα παρόχων ιατρικών υπηρεσιών:

‣ Σύνδεση κάλυψης/παροχής με έναν ή περισσότερους ιατρικούς συνεργάτες
‣ Αποστολή αρχείου ασφαλισμένων με ποσοστό συμμετοχής ασφαλιστικής και υπολειπόμενο 
κεφάλαιο 
‣ Παραλαβή αρχείων με χρεώσεις για αυτόματη δημιουργία φακέλων αποζημιώσεων

KIVOS 
Module DAF (Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Συμβόλαια)

• Αυτοτελή workflows για τη διαχείριση εισφορών, επενδύσεων, παροχών, μηνιαίου και ετήσιου 
κύκλου

• Μεγάλη γκάμα μεθόδων υπολογισμού εισφορών, διαχειριστικών εξόδων, επενδύσεων και 
παροχών 

• Realtime επικοινωνία με κεντρικό πληροφοριακό σύστημα ασφαλιστικής για την υποστήριξη 
κοινόχρηστων λειτουργιών με άλλους κλάδους

• Διαχείριση Επενδύσεων:
‣ Επιτοκίου - εγγυημένου και υπεραπόδοσης
‣ Αμοιβαίων Κεφαλαίων - Unit Linked (U/L)

• Ορισμός portfolio (σύνθεσης επενδυτικών προϊόντων με % συμμετοχής) 
• Παραμετροποίηση portfolio για τον συμβαλλόμενο και τον ασφαλισμένο

➔ Σε επίπεδο συμβολαίου μέσω κατηγοριών επένδυσης
➔ Εξατομικευμένο ανά ασφαλισμένο

• Αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου
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