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για τα 20 χρόνια στην Κύπρο
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Το περιοδικό The Insurer, αποτελεί το πρώτο εκδοτικό 
εγχείρημα της Insurance Innovation στον κλαδικό περι-
οδικό Τύπο, με αποκλειστικό στόχο να καλύψει ένα ση-
μαντικό κενό που υπάρχει αυτήν τη χρονική στιγμή στην 
κατά τα άλλα πληθώρα κλαδικών εντύπων. Όπως θα δια-
πιστώσετε ξεφυλλίζοντάς το, πρόκειται για μία φρέσκια, 
σύγχρονη και εναλλακτική πρόταση ενημέρωσης που 
απευθύνεται κατά 100% στον ασφαλιστικό διαμεσολαβη-
τή -τον επαγγελματία του κλάδου- που σήμερα πιο πολύ 
παρά ποτέ, έχει την επιβεβλημένη ανάγκη να διατηρεί 
επαφή με τα τεκταινόμενα και τις εξελίξεις στη διαμεσο-
λάβηση, σε τοπικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βασική μας αρχή στο The Insurer είναι η αντικειμενική 
και στοχευμένη ενημέρωση του ασφαλιστικού διαμεσο-
λαβητή, μακριά από διαπλεκόμενα συμφέροντα και κα-
τευθυνόμενες ειδήσεις. 

Όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε, όχι απλά ένα ακό-
μα περιοδικό, αλλά ένα περιοδικό - εργαλείο, που θα ενη-
μερώνει ουσιαστικά και πολύπλευρα τον κάθε επαγγελ-
ματία, συνδέοντάς τον με τους προβληματισμούς και τις 
επιδιώξεις των ομολόγων του. 

Στο The Insurer θα επικεντρωθούμε σε πραγματικές και 
πάντα επιβεβαιωμένες ειδήσεις που αφορούν στον κλά-
δο, με την εγκυρότητα, τη σοβαρότητα και τον σεβασμό 
προς τον Έλληνα ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, που μας 
χαρακτηρίζουν όλα τα χρόνια σε όλα μας τα επαγγελματι-
κά εγχειρήματα.

Στόχος μας είναι κάθε τρίμηνο να φιλοξενούμε ένα κε-
ντρικό θέμα που αφορά στην ιδιωτική ασφάλιση και απο-
τελεί κομβικό ζήτημα για τον κλάδο, αλλά ταυτόχρονα και 

ένα δεύτερο θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, που πέραν 
του ενημερωτικού στοιχείου θα ενισχύει τους επαγγελ-
ματίες στο να βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας τους. Οι 
ειδήσεις από την πλευρά των ασφαλιστικών εταιριών, οι 
χρήσιμες συνεντεύξεις ανθρώπων της αγοράς, τα ειδικά 
ρεπορτάζ και οι απόψεις στελεχών, θα «δένουν» αρμονικά 
σε ένα ενδιαφέρον και ζωντανό περιοδικό, το οποίο ευ-
ελπιστούμε να φτάσει σε κάθε ασφαλιστικό γραφείο της 
χώρας.

Ως κεντρικό θέμα του πρώτου τεύχους του The Insurer, 
επιλέξαμε να παρουσιάσουμε τη μεγάλη έρευνα που διε-
ξήγαμε σε δείγμα 587 ασφαλιστικών γραφείων της χώρας 
και αφορά στην εφαρμογή του Ν.4583/2018 (IDD). 

Για πρώτη φορά Πανελλαδικά, παρουσιάζεται αποκλει-
στικά από το The Insurer, η εικόνα των ασφαλιστικών 
γραφείων μετά την αλλαγή του νομικού πλαισίου αλλά 
και οι απόψεις των διαμεσολαβητών για καίριες εθνικές 
επιλογές που προβλημάτισαν και συζητήθηκαν εκτενώς. 
Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα είναι 
άκρως ενδιαφέροντα και θα προκαλέσουν αρκετές  συζη-
τήσεις. Για το The Insurer, η εν λόγω έρευνα αποκάλυψε 
και άλλα σημεία προβληματισμού των Ελλήνων ασφαλι-
στικών διαμεσολαβητών, τα οποία θα ερευνηθούν περαι-
τέρω από τη δημοσιογραφική μας ομάδα στο μέλλον. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκατοντάδες συνδρομη-
τές ανά την Ελλάδα, αλλά και τις ασφαλιστικές εταιρείες, 
που τίμησαν και υποστήριξαν την πρώτη αυτή έκδοση 
του The Insurer. 

Δεσμευόμαστε να είμαστε αντάξιοι των προσδοκιών σας…

Καλή ανάγνωση! 

Δέσμευσή μας 
η αντικειμενική 
ενημέρωση προς 
τη διαμεσολάβηση

EDITORIAL

Αριστείδης Βασιλειάδης 
Γενικός Διευθυντής 
Insurance Innovation
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Η Πρώτη Πανελλαδική 
Έρευνα για την IDD

Η γιορτή της Ε.Ν. ΜΑΝΟΣ 
Ltd για τα 20 χρόνια στην 
Κύπρο.

Επέστρεψαν ανανεωμένα 
τα διαδικτυακά σεμινάρια 
του insurancewebinars.gr!

Το νέο εκδοτικό εγχείρημα 
της Insurance Innovation 
με τη σφραγίδα της 
Εθνικής Ασφαλιστικής.

Οι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές των 
Τρικάλων υποδέχθηκαν 
θερμά το 31ο Ασφαλιστικό 
Συνέδριο του 
InsuranceForum.gr

Τελικά, αξίζει τον κόπο;

Η εμπιστοσύνη είναι 
χτισμένη με συνέπεια.

«Ανθρωποθυσία» στο 
βωμό των αριθμών από το 
ασφαλιστικό ιερατείο

Η Ασφαλιστική Αγορά 
καλεί την «NN Hellas» να 
συνταχθεί με τον νόμο.

insuranceforum.gr
Επισκεφτείτε τον διαδικτυακό 
τόπο για συνεχή, σφαιρική και 
έγκυρη ενημέρωση!

Μητροπόλεως 14, 54624 
Θεσσαλονίκη  
Τ: 2312201003, 2315311282
F: 2315312558 
E: info@insuranceinnovation.gr
www.insuranceinnovation.gr

Απαγορεύεται αυστηρά η 
αναδημοσίευση ύλης ή μέρος 
αυτής και η καθ΄ οιονδήποτε 
τρόπο εκμετάλλευσή της χωρίς 
την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Γίνε συνδρομητής στο Τhe Insurer, 
στο πρώτο περιοδικό που απευθύνεται 
αποκλειστικά στον Ασφαλιστικό 
Διαμεσολαβητή, μόνο με 16€ το χρόνο!
Στοιχεία Λογαριασμού: 
Alpha Bank 409.00.2002002737 - 
IBAN: GR71-0140-4090-4090-0200-
2002-737 (Δικαιούχος: Αριστείδης 
Βασιλειάδης).
Στοιχεία επικοινωνίας: 2312201003, 
info@insuranceinnovation.gr,
 www.theinsurer.gr

Γίνε 
συνδρομητής 
του The Insurer:
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Το 2019 ξεκίνησε με μεγάλους προβληματισμούς στον 
κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. H «διανομή» 
πλέον, των ασφαλιστικών προϊόντων, με την υιοθέτηση 
από το Ελληνικό Κοινοβούλιο του Ν.4583/2018 που προ-
σάρμοζε την πολυσυζητημένη Οδηγία IDD στο Ελληνικό 
Δίκαιο, απασχόλησε εκτενώς τους άμεσα επηρεαζόμε-
νους επαγγελματίες του κλάδου, ειδικά όσον αφορά στις 
εθνικές επιλογές και στις αλλαγές που επήλθαν στις συ-
ναλλακτικές σχέσεις των διανομέων.

Οι βασικές ρυθμίσεις του Ν.4583/2018
Ο Ν.4583/2018 παρουσίασε ένα ενιαίο κείμενο που ρυθ-
μίζει τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων στο σύνολό 
της, ενσωματώνοντας στις αρχικές διατάξεις της Οδηγίας 
2016/97/ΕΕ (IDD) καθώς και στα βασικά νομοθετήματα 
που αφορούν στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση, όπως το 
ΠΔ 190/2006, τον Ν.1569/1985, όλες τις σχετικές με αυτά 
Κατ’ Εξουσιοδότηση πράξεις. Επιγραμματικά, βασικά ση-
μεία ενδιαφέροντος του πλαισίου είναι τα ακόλουθα: 

Διανομέας ασφαλιστικών προϊόντων, ως ευρύς όρος 
για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, νοείται: α) η Ασφα-
λιστική Επιχείρηση, β) ο Πράκτορας Ασφαλίσεων γ) ο 
Μεσίτης Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων δ) ο Συντονι-
στής Ασφαλιστικών Πρακτόρων και ε) ο Ασφαλιστικός 
Διαμεσολαβητής Δευτερεύουσας Δραστηριότητας. Ιδι-
αίτερη βαρύτητα έχουν οι διατάξεις που σχετίζονται με 
τις κατηγορίες της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, αφού 
αφενός τροποποιούν τις υφιστάμενες και αφετέρου απο-
δίδουν την κατηγοριοποίηση σε εθνική επιλογή –δηλα-
δή οι κατηγορίες διαμεσολάβησης δεν ορίζονται από την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία, αλλά από την εθνική νομοθεσία και 
διαφέρουν από χώρα σε χώρα των κρατών μελών της ΕΕ. 

Η βασική διαφορά που εισάγει το νέο νομικό πλαίσιο σε 
σχέση με το παλαιό είναι η συγχώνευση των κατηγοριών 

του Ασφαλιστικού Συμβούλου και του Ασφαλιστικού Πρά-
κτορα σε μια κατηγορία, υπό την ονομασία Ασφαλιστικός 
Πράκτορας, καταργώντας την ιδιότητα του Ασφαλιστικού 
Συμβούλου. Επιπλέον, ως κατηγορίες ασφαλιστικής δια-
μεσολάβησης παραμένουν ο Μεσίτης Ασφαλίσεων και ο 
Συντονιστής Ασφαλιστικών Πρακτόρων. Οι πρώτες δύο 
κατηγορίες έχουν απόλυτο ασυμβίβαστο με την τρίτη. 

Με τον εξορθολογισμό της λειτουργίας της ασφαλιστικής 
αγοράς στον τομέα των «αλυσιδωτών πωλήσεων» ως 
σκεπτικό του Έλληνα νομοθέτη, επιτρέπεται η συνεργασία 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που είναι εγγεγραμμένοι 
στην ίδια κατηγορία του Ειδικού Μητρώου, με σχετική 
έγκριση «αλυσίδας» πωλήσεων από την Ασφαλιστική 
Επιχείρηση της οποίας τα προϊόντα προωθούνται μέσω 
αυτού του τύπου συνεργασιών. 

Ειδικότερα, το Άρθρο 5 που αφορά στις συναλλακτι-
κές σχέσεις των διανομέων ασφαλιστικών προϊό-
ντων αναφέρεται ότι εάν μεταξύ της ασφαλιστικής επι-
χείρησης και του πελάτη μεσολαβούν περισσότεροι του 
ενός διαμεσολαβητές, οι οποίοι συνεργάζονται μεταξύ 
τους στην προώθηση του ασφαλιστικού προϊόντος, εκεί-
νος που έχει σύμβαση με την ασφαλιστική επιχείρηση, 
λαμβάνει έγκριση από την ασφαλιστική επιχείρηση για τη 
διανομή των προϊόντων της μέσα από τη συγκεκριμένη 
συνεργασία. 

Ως συμβουλή σύμφωνα με τον νόμο 4583/2018, ορίζεται 
η παροχή προσωπικής σύστασης στον πελάτη σε σχέση 
με μία ή περισσότερες συμβάσεις ασφάλισης. Η παρο-
χή συμβουλής καθίσταται υποχρεωτική από όλους τους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και κατ’ εθνική επιλογή, 
σε όλα τα προϊόντα, σε όλους τους κλάδους και τύπους 
ασφάλισης και από όλους τους διανομείς, είτε εδρεύουν 
στην Ελλάδα, είτε δραστηριοποιούνται σε αυτή με καθε-
στώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερης εγκα-
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Τι πιστεύουν οι Ασφαλιστικοί 
Διαμεσολαβητές;
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τάστασης και ανεξάρτητα από την 
επιμέρους κατηγορία ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης στην οποία εντάσ-
σονται.

Η άσκηση της δραστηριότητας της 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης προ-
ϋποθέτει την υποχρεωτική εγγρα-
φή φυσικών ή νομικών προσώ-
πων στο Ειδικό Μητρώο για αυτό 
το σκοπό, το οποίο τηρείται στα 
κατά τόπους Επαγγελματικά Επιμε-
λητήρια, στην περιφέρεια των οποί-
ων υφίσταται η επαγγελματική έδρα 
του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. 
Για την εγγραφή στο Μητρώο, πρέ-
πει να λαμβάνονται υπόψη οι ακό-
λουθες ασυμβίβαστες ιδιότητες: 

• Η ιδιότητα του Ασφαλιστικού 
Πράκτορα, του Συντονιστή 
Ασφαλιστικών Πρακτόρων και 
του Μεσίτη Ασφαλίσεων είναι 
ασυμβίβαστη με την ιδιότητα 
του γενικού διευθυντή ή διευ-
θυντή ή εκπροσώπου ημεδα-
πής ή αλλοδαπής ασφαλιστικής 
επιχείρησης. 

• Η ιδιότητα του Υπαλλήλου 
Ασφαλιστικής Επιχείρησης εί-
ναι ασυμβίβαστη με την ιδιότη-
τα του Ασφαλιστικού Πράκτορα 
ή του Μεσίτη Ασφαλίσεων. 

• Οι  ιδιότητες του Ασφαλιστικού 
Πράκτορα ή/και του Συντονι-
στή Ασφαλιστικών Πρακτόρων 
είναι ασυμβίβαστες με την ιδι-
ότητα του Μεσίτη Ασφαλίσεων. 

• Οι ιδιότητες του Ασφαλιστι-
κού Πράκτορα, του Συντονιστή 
Ασφαλιστικών Πρακτόρων και 
του Μεσίτη Ασφαλίσεων είναι 
ασυμβίβαστες με την ιδιότητα 
του Ασφαλιστικού Διαμεσολα-
βητή Δευτερεύουσας Δραστηρι-
ότητας.

Τα μέλη του οργάνου διοίκησης της 
δραστηριότητας διανομής ή τα μέλη 
του οργάνου διοίκησης των Ασφα-
λιστικών Πρακτόρων, των Συντονι-
στών Ασφαλιστικών Πρακτόρων και 
των Μεσιτών και οι υπάλληλοι τους 
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που συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα διανομής 
ασφαλιστικών προϊόντων θα πρέπει να κατέχουν επαρ-
κείς γνώσεις και ικανότητες για την άσκηση των καθη-
κόντων τους, μέσω πιστοποίησης και ετήσιας 15ωρης 
εκπαίδευσης.

Αναφορικά με τη δεοντολογία των επαγγελματιών της 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, στον νόμο ενσωματώθη-
κε η ΠΕΕ 86/2016, δηλαδή, ο Κανονισμός Συμπεριφοράς 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. 

Κατά την προσυμβατική ενημέρωση, τέθηκαν συ-
γκεκριμένοι κανόνες ενημέρωσης των πελατών από τις 
Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις αλλά και από τους Ασφα-
λιστικούς Διαμεσολαβητές. Ειδικότερα, προβλέπεται η 
γνωστοποίηση πληροφοριών από τον Ασφαλιστικό Δια-
μεσολαβητή πριν από τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμ-
βασης, όπως π.χ. τα στοιχεία ταυτότητας του, ότι παρέ-
χει συμβουλές για ασφαλιστικά προϊόντα, τη διαδικασία 
αιτιάσεων και εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών κλπ. 
Κατά την προσυμβατική ενημέρωση ο Ασφαλιστικός Δια-
μεσολαβητής δίδει πρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με 
την αντιμετώπιση τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμ-
φερόντων μεταξύ του ιδίου και του πελάτη ή μεταξύ του 
πελάτη και της Ασφαλιστικής Επιχείρησης. 

Πριν από τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης ο Δια-
νομέας Ασφαλιστικών Προϊόντων (δηλαδή όλα τα ενδια-
φερόμενα μέρη που εμπίπτουν στον σκοπό της νομοθεσί-
ας και ασκούν ασφαλιστική διανομή) προσδιορίζει βάσει 
πληροφοριών που έλαβε από τον πελάτη τις ανάγκες του, 
δίδοντάς του σε μορφή κατανοητή αντικειμενικές πλη-
ροφορίες για τα χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού προϊ-
όντος, ώστε ο πελάτης να μπορεί να λάβει τη σωστή για 
τον ίδιο απόφαση. Προ της σύναψης της ασφαλιστικής 
σύμβασης, ο διανομέας ασφαλιστικών προϊόντων πα-
ρέχει στον πελάτη εγγράφως εξατομικευμένη σύσταση 
έτσι, ώστε κατ’ επέκταση, η ασφαλιστική σύμβαση που 
θα προταθεί εν τέλει στον πελάτη να είναι σύμφωνη με 
τις ανάγκες του.

Οι διατάξεις του νέου νομικού πλαισίου επέφεραν ένα 
σημαντικό κόστος προσαρμογής των επιχειρήσεων 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ενώ παράλληλα, 
δημιούργησαν αρκετές δυσκολίες στις εργασίες 
τους αναγκάζοντάς τους να προχωρήσουν στη 
δημιουργία νέων επιχειρηματικών σχημάτων 
και στον επαναπροσδιορισμό των μεταξύ τους 
επιχειρηματικών σχέσεων. Οι προβληματισμοί της 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης για το νέο status quo 
στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων ήταν αρκετοί 
και έντονοι, ενώ οι απόψεις για την ωφελιμότητα των 
περιορισμών και των απαιτήσεων που επιβλήθηκαν 
διίστανται.

Προκειμένου να διαπιστωθεί η πραγματική εικόνα 
του κλάδου, μερικούς μήνες μετά την εφαρμογή του 
Ν.4583/2018, το περιοδικό The Insurer και η Experto 
Crede Consultants, ένωσαν τις δυνάμεις τους για τη 
διεξαγωγή μιας ειδικής έρευνας με στόχο την εξαγωγή 
χρήσιμων συμπερασμάτων για την ασφαλιστική διαμε-
σολάβηση.

Η έρευνα δομήθηκε, σε ένα μακροσκελές ερωτηματολό-
γιο με 21 επί μέρους ερωτήσεις, έτσι ώστε να διερευ-
νήσει τις απόψεις των συμμετεχόντων στις ακόλουθες 
θεματικές ενότητες:
• Η πρακτική εφαρμογή του Ν. 4583/2018 για τη 

διανομή ασφαλιστικών προϊόντων στις εργασίες 
των επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

• Οι ιδιαιτερότητες των Ελληνικών επιλογών προ-
σαρμογής της Οδηγίας IDD εντός του Ν.4583/2018 
και στις επιπτώσεις τους στις επιχειρήσεις ασφαλι-
στικής διαμεσολάβησης

• Οι εκτιμήσεις των επαγγελματιών στη διανομή 
ασφαλιστικών προϊόντων για το μέλλον των επιχει-
ρήσεων τους.

• Ο εντοπισμός σοβαρών θεμάτων και προβλη-
μάτων που απασχολούν τους επαγγελματίες του 
κλάδου.

Η έρευνα διεξήχθη την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 
2019, μέσω ειδικώς σχεδιασμένου ηλεκτρονικού ερωτη-
ματολογίου το οποίο αναρτήθηκε στο insuranceforum.
gr  καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δι-
αθέτει η Insurance Innovation. Συμμετείχαν σε αυτή 
587 Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές όλων των κατηγο-
ριών, 48% των οποίων δραστηριοποιείται στην Αθήνα, 
14% αυτών στη Θεσσαλονίκη και 38% αυτών στη λοιπή 
Ελλάδα. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δραστηριο-
ποιείται στον ασφαλιστικό κλάδο άνω των 15 ετών με 
ποσοστό 55%, ενώ μόλις το 17% είναι νέο-εισερχόμενοι 
στον κλάδο, δραστηριοποιούμενοι σε αυτόν μέχρι 5 έτη. 

Το 80% των ερωτηθέντων φέρει την ιδιότητα του Ασφα-
λιστικού Πράκτορα,  το 12% την ιδιότητα του Μεσίτη 
Ασφαλίσεων ενώ το 8% αποτελείται από Συντονιστές 
Ασφαλιστικών Πρακτόρων. Το 72% του συνόλου των 
ερωτηθέντων έχει ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω του 1 εκ. 
€, το 20% έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 5 εκ. € και μό-
λις 8% των ερωτηθέντων έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών 
άνω των 5 εκ. €.

Στο ερώτημα για το εάν οι συμμετέχοντες ήταν εξοικειω-
μένοι με τις αλλαγές που επέφερε το νέο νομικό πλαίσιο, 
ένα ποσοστό της τάξεως του 74% απάντησε ότι γνωρίζει 
τις απαιτήσεις πολύ καλά ή αρκετά, γεγονός που επιτρέ-
πει το ασφαλές συμπέρασμα ότι oι επαγγελματίες του 
κλάδου ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν εγκαίρως και 

Η έρευνα για τις επιπτώσεις του 
Ν.4583/2018 στην ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση



επαρκώς και κατανόησαν σε μεγάλο βαθμό τις αλλαγές 
που επήλθαν με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις. 

Η εικόνα όμως αλλάζει, στο ερώτημα του κατά πόσον οι 
συμμετέχοντες εφάρμοσαν και πρακτικά τις απαιτούμε-
νες ρυθμίσεις στην οργάνωση των επιχειρήσεών τους 
ή των γραφείων τους, όσον αφορά στη διαδικασία της 
προσυμβατικής ενημέρωσης, στην τήρηση των απαι-
τούμενων εγγράφων, στην πιστοποίηση, στην επανεκ-
παίδευση κλπ.

Έχετε εφαρμόσει τις απαιτούμενες αλλαγές 
στην οργάνωση του γραφείου σας (αποθήκευση 
εγγράφων, διαδικασία προσυμβατικής 
ενημέρωσης, πιστοποίηση και επανεκπαίδευση, 
συμβόλαιο αστικής ευθύνης κλπ);

NAI ΜΕΡΙΚΩΣ

56%

38%

6%

ΟΧΙ



Από τις απαντήσεις των συμμετεχό-
ντων, λίγοι περισσότεροι από τους 
μισούς, δηλαδή το 56% αυτών, έχει 
προχωρήσει σε πλήρη συμμόρφω-
ση της επιχείρησης ή του γραφείου 
τους, ενώ το 38% απάντησε πως 
έχει προχωρήσει στην εφαρμογή 
κάποιων από αυτών. Μόνο το 6% 
δηλώνει ότι δεν έχει αλλάξει τον 
τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης 
ή του γραφείου του σύμφωνα με τα 
νέα προαπαιτούμενα. 

Στο ερώτημα του κατά πόσον οι 
συμμετέχοντες συνάντησαν δυ-
σκολίες κατά την εφαρμογή των 
απαιτούμενων αλλαγών στην πρά-
ξη, το 81% αυτών απάντησε θετικά 
ή μερικώς, γεγονός που αποτυπώ-
νει τις πρακτικές δυσκολίες που 
αναφέρθηκαν και συζητήθηκαν 
κατά καιρούς και αφορούσαν πέρα 
από την απαγόρευση της συνεργα-
σίας μεσιτών πρακτόρων και άλλα 
επιχειρησιακά ζητήματα, όπως 
αυτό του περιορισμού έκδοσης 
Πιστοποιητικών Ασφάλισης από 
τους Μεσίτες μόνο σε περιπτώσεις 
μεγάλων κινδύνων, της υποχρεωτι-
κής συμβουλής σε όλα τα προϊόντα 
ασφαλίσεων κλπ.
Άκρως ενδιαφέρουσα είναι και η 
ανταπόκριση στο ερώτημα που 
αφορά στη χρήση των εντύπων 
προσυμβατικής ενημέρωσης, όπως 
αυτά ορίζονται από τη νομοθεσία. 
Στο ερώτημα αυτό, το 52% δηλώ-
νει πως κάνει χρήση των απαι-
τούμενων εντύπων, ενώ το 48% 
απάντησε πως το κάνει μερικώς ή 
καθόλου. Το ασφαλές συμπέρασμα 
που προκύπτει είναι ότι περίπου 
οι μισοί επαγγελματίες του κλά-
δου προχώρησαν στην υιοθέτηση 
των απαιτούμενων εντύπων αφού 
η «μερική» υιοθέτηση δε συμ-
βαδίζει με τις προϋποθέσεις τις 
νομοθεσίας  σε περίπτωση επο-
πτικού ελέγχου. 

Το επόμενο ερώτημα της έρευνας 
επικεντρώθηκε στην απαγόρευση 
της συνεργασίας Πρακτόρων και 
Μεσιτών. Εδώ, το 60% των ερωτη-
θέντων έκρινε ότι η εν λόγω απαγό-
ρευση ήταν εις βάρος των εργασι-
ών διανομής, ενώ αντίθετα το 40% 
των ερωτηθέντων έκρινε πως αυτή 

η εθνική επιλογή είναι προς τη σω-
στή κατεύθυνση και ωφελεί τις ερ-
γασίες διανομής. 

Τα δικαιώματα που παραχωρήθη-
καν στην κατηγορία των ασφαλι-
στικών Πρακτόρων  και των Συντο-
νιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων, 
ως εθνική επιλογή επίσης, θεωρή-
θηκαν από τον ασφαλιστικό τύπο 
ως επιτυχία της ασφαλιστικής δι-
αμεσολάβησης προς την κατεύθυν-
ση της διασφάλισης των δικαιωμά-
των της.  

Στον αντίποδα της επιτυχίας αυ-
τής, βρίσκονται οι Μεσίτες Ασφα-
λίσεων οι οποίοι δεν έλαβαν τα 
αντίστοιχα δικαιώματα που δια-
σφαλίζουν τα μελλοντικά οφέλη 
της παραγωγής τους. Ευλόγως, και 
αφού οι Μεσίτες, σύμφωνα με τη  
νομοθεσία ενεργούν ανεξάρτητα 
από τις Ασφαλιστικές Εταιρίες και 
εκπροσωπούν τον πελάτη τους, τα 
δικαιώματα δε θα μπορούσαν να 
ενσωματωθούν στη νομοθεσία. Δι-
αθέτουν όμως, εμπορικές συμφω-
νίες με τις Ασφαλιστικές Εταιρίες, 
γεγονός που θα τους επέτρεπε να 
αναζητήσουν παρόμοιες λύσεις και 
για τις δικές τους παραγωγές.

Η δυσαρέσκεια κυρίως των Με-
σιτών Ασφαλίσεων, αποτυπώνε-
ται και στο σχετικό γράφημα αφού 
μόνο το 58% των ερωτηθέντων κρί-
νει τα δικαιώματα που παραχωρή-
θηκαν στους Ασφαλιστικούς Πρά-
κτορες και Συντονιστές Πρακτόρων 
ως δίκαια και επαρκή.
Στο ερώτημα για το πως επέδρασε 

η αλλαγή του νομοθετικού πλαισί-
ου στη λειτουργία της επιχείρησης 
ή γραφείου τους, οι συμμετέχοντες 
απάντησαν σε ποσοστό 51% ότι 
δεν παρατήρησαν κάποια ση-
μαντική αλλαγή. Μόλις το 20% 
των ερωτηθέντων απάντησε ότι η 
επίδραση ήταν θετική ενώ το 30% 
αναφέρεται σε αρνητικές επιδρά-
σεις του νέου πλαισίου. 

Το επόμενο εύλογο ερώτημα που 
ακολούθησε αφορούσε στο κατά 
πόσον το νέο πλαίσιο επέφερε πρό-
σθετα κόστη στη λειτουργεία των 
επιχειρήσεων ασφαλιστικής δια-
μεσολάβησης ή των ασφαλιστικών 
γραφείων.

Εδώ, το 82% των συμμετεχόντων 
αναφέρει πως το κόστος λειτουρ-
γίας επηρεάστηκε σημαντικά ή με-
ρικώς, γεγονός που συμβαδίζει με 
τις ανησυχίες και τους προβλημα-
τισμούς και των ευρωπαίων ασφα-
λιστικών διαμεσολαβητών επί του 
αρχικού κειμένου της Οδηγίας IDD.

Ένα επίσης, σημαντικό θέμα που 
απασχόλησε την ασφαλιστική δια-
μεσολάβηση στο πρόσφατο παρελ-
θόν είναι ο αθέμιτος ανταγωνισμός 
των εναλλακτικών δικτύων δια-
νομής ασφαλιστικών προιόντων, 
δηλαδή των online aggregators 
και των online-shops, καθώς και 
ο αθέμιτος ανταγωνισμός μέσω 
των τραπεζικών δικτύων και του 
Bancassurance.

Στο ερώτημα του κατά πόσον το 
νέο νομοθετικό πλαίσιο ρύθμισε 
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Γνωρίζετε τις αλλαγές που επέφερε το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη 
διανομή ασφαλιστικών προιόντων;

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ

ΑΡΚΕΤΑ

ΜΕΤΡΙΑ

ΛΙΓΟ 20%

6%

50%

24%



επαρκώς θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού σε σχέση με 
το Bancassurance, το 69%  των συμμετεχόντων απά-
ντησε ότι δυστυχώς δεν υπήρξε επαρκής ρύθμιση, 
το 29% απάντησε ότι το θέμα ρυθμίστηκε εν μέρει, ενώ 
μόλις το 3% των συμμετεχόντων δηλώνει ικανοποιημε-
νο από τις νομοθετικές ρυθμίσεις. 

Ο Ν.4583/2018 υποχρεώνει τα τραπεζικά ιδρύματα τα 
οποία διανέμουν ή προτίθενται να διανέμουν ασφαλι-
στικά προϊόντα να λειτουργούν ως Ασφαλιστικοί Πρά-
κτορες, τηρώντας όλες τις προϋποθέσεις λειτουργίας 
της πρακτορειακής επιχείρησης. 
Όσον αφορά στις online πωλήσεις και τους online 
agreegators, ο Ν.4583/2018 δεν κάνει καμία απολύ-
τως διάκριση σχετικά με τις προϋποθέσεις δραστη-
ριοποίησης και λειτουργίας τους κατά τη διανομή 
ασφαλιστικών προιόντων. Τα on-line shops καθώς και 
οι online aggregators θα πρέπει να επιλέγουν ασφαλι-
στική ιδιώτητα και να τηρούν όλες τις προϋποθέσεις για 
την προσυμβατική ενημέρωση αναλόγως της ιδιότητας 
τους αυτής. 

Και σε αυτό το σημείο οι απαντήσεις των συμμετεχόντων 
στην έρευνα υποδηλώνουν δυσαρέσκεια σε ποσοστό 
72%   για τη ρύθμιση της λειτουργίας των ψηφιακών δι-
ανομέων ασφαλιστικών προιόντων, γεγονός που κατά 
την εκτίμησή μας, αντικατοπτρίζει τη γενικότερη 
δυσαρέσκειά τους απέναντι στην αντιμετώπιση 
των εναλλακτικών δικτύων, χωρίς όμως να υπάρχει 
ουσιαστικός λόγος εντός του νομικού πλαισίου που 
να στηρίζει αυτή τη δυσαρέσκεια, αφού δεν υφίσταται 
καμία διαφορά στις προϋποθέσεις διανομής. 

Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι 
η Οδηγία IDD για πρώτη φορά επέκτεινε το πεδίο 
εφαρμογής της και στα online shops και στους online 
agreegators, λόγω της σημαντικής ανόδου του κύκλου 
εργασιών των εν λόγω δικτύων πανευρωπαϊκά.
Τέλος, στο ερώτημα που αφορούσε στις εκτιμήσεις των 
συμμετεχόντων στην έρευνα για τη διανομή ασφαλιστι-
κών προϊόντων, το 61% αυτών πιστεύει ότι στο μέλλον 
θα μειωθεί ο αριθμός των ασφαλιστικών διαμεσο-
λαβητών, ενώ το 37% αυτών θεωρεί ότι το επάγγελμα 
του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή θα αλλάξει στο μέλλον 
χωρίς να γνωρίζουν όμως με ποιο τρόπο θα αλλάζει.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το τελευταίο ερώτη-
μα της έρευνας, όπου έδινε τη δυνατότητα ελεύθερου 
κειμένου στους συμμετέχοντες, για να προσθέσουν το 
ζήτημα που κατά την άποψη τους απασχολεί πε-
ρισσότερο τους ασφαλιστικούς διαμεσοβητές αυτή 
την περίοδο. 

Οι πιο δημοφιλείς απαντήσεις, σύμφωνα με τη συχνό-
τητα που αναφέρθηκαν, συγκαταλέγονται στα ακόλουθα 
ζητήματα:

• Ο αθέμιτος ανταγωνισμός
• Η γραφειοκρατεία που επιφέρει ο Ν.4583/2018
• Η υψηλή Φορολογία 

• Η επαγγελματική ανασφάλεια για το μέλλον 
• Η ανάπτυξη της παραγωγής 
• Η ελλειψη ασφαλιστικής συνείδησης
• Η οικονομική αδυναμία των καταναλωτών 
• Η ανάγκη στήριξης της ασφαλιστικής αγοράς από το 

κράτος προκειμένου να αναπτυχθεί
• Οι αυξημένες απαιτήσεις των ασφαλιστικών εταιρι-

ών προς τα δίκτυα 
• Η έλλειψη ελέγχων για την αποτροπή του αθέμιτου 

ανταγωνισμού και της αντιδεοντολογικής συμπερι-
φοράς 

H απαγόρευση συνεργασίας μεσιτών και 
πρακτόρων ήταν προς όφελος της λειτουργίας της 
αγοράς διανομής ασφαλιστικών προιόντων;

Το νέο νομικό πλαίσιο ρύθμισε επαρκώς τη 
λειτουργία των τραπεζών και τη πώληση 
τραπεζοασφαλιστικών προιόντων, έτσι ώστε να 
αποφεύγεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός;

NAI

ΟΧΙ 60%
40%

ΝΑΙ

ΜΕΡΙΚΩΣ

ΟΧΙ

28%

69%

3%
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Το πιο συχνό ερώτημα που ακούγε-
ται από τα χείλη παλαιών και νέων 
συναδέλφων, είναι αυτό: «Τελικά 
αξίζει να ασχοληθώ με τον κλάδο 
ασφαλίσεων; Αξίζει να κάνω καριέ-
ρα σε αυτό το επάγγελμα;».

Σου απαντώ ευθέως πως αν σκο-
πεύεις να γίνεις ο κλασικός ασφα-
λιστής, αυτός ο γραφικός (για τα 
σημερινά δεδομένα) τύπος περα-
σμένων δεκαετιών με τον χαρτοφύ-
λακα ανά χείρας και μια ανούσια 
πίεση για ωμή πώληση, σίγουρα 
δεν αξίζει. Αν σκοπεύεις να επιδο-
θείς σε ένα κυνήγι ασφαλίστρων 
δίχως επιχειρηματικό πλάνο και εκ-
συγχρονισμένο σχέδιο, όχι και πάλι 
δεν αξίζει. Οι εποχές αλλάζουν. Ανα-
λογίσου μάλιστα πως τα τελευταία 
χρόνια είναι δεδομένη η δυσκολία 
που αντιμετωπίζουμε όλοι σε ση-
μαντικούς παράγοντες που λειτουρ-
γούν ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη 
μας. Υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, 
αποπνικτική φορολόγηση, σκληρός 
ανταγωνισμός από Direct και Τρα-

πεζικά δίκτυα, ατελείωτες ώρες ισό-
βιας εκπαίδευσης και αυξανόμενη 
τάση προς τη γραφειοκρατία. Πολλά 
τα αρνητικά.

Πώς θα ανταπεξέλθεις σε αυτά και 
πώς θα κάνεις καριέρα, λοιπόν, σε 
ένα περιβάλλον που συνεχώς μετα-
βάλλεται; Είναι απλό… γίνε διαφο-
ρετικός! Γίνε αυτό που λείπει από 
την ελληνική ασφαλιστική αγορά 
και πάρε το μερίδιο που σου ανα-
λογεί από τη μεγάλη πίτα. Αν αφου-
γκραστείς τον παλμό της αγοράς, 
θα αντιληφθείς ότι η μέση ελληνι-
κή οικογένεια δε ζητάει πλέον έναν 
ακόμα «ασφαλιστή» ή πωλητή, αλλά 
έναν επαγγελματία σύμβουλο, ώστε 
να θωρακιστεί από τις μελλοντικές 
ατυχίες της. Ζητάει μια ομπρέλα, 
ευέλικτη και σύγχρονη, όπου θα της 
εξασφαλίσει αξιοπρέπεια. 

 Ένεκα των ραγδαίων εξελίξεων στο 
δημόσιο σύστημα υγείας καθώς και 
στο ασφαλιστικό σύστημα της χώ-
ρας, ανοίγεται ένας νέος δρόμος. 

Είσαι έτοιμος να διαχειριστείς αυ-
τές τις σημαντικές αλλαγές; Έχεις 
ενημερωθεί γύρω από αυτές; Είτε οι 
επερχόμενες αλλαγές αφορούν την 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση είτε 
όχι, το μόνο βέβαιο είναι ότι πρέπει 
να προετοιμαστείς, συνάδελφε. Ο 
σύγχρονος επαγγελματίας ασφαλι-
στικός σύμβουλος (πράκτορας πλέ-
ον), δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Η 
Ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη τον 
θεσμό της ασφάλισης όσο ποτέ άλ-
λοτε. Μια ελληνική κοινωνία, που 
λειτουργεί ακόμα και σήμερα με 
διαπροσωπικές σχέσεις. Γιατί; Επει-
δή, όπως ο Έλληνας θέλει τον δικη-
γόρο, τον ιατρό και τον λογιστή, έτσι 
χρειάζεται και τον προσωπικό του 
ασφαλιστή. Του είναι απαραίτητος, 
όσες αλλαγές και αν γίνουν. Η μπά-
λα όμως πλέον είναι στο δικό μας 
γήπεδο, καθώς πρέπει να φανούμε 
αντάξιοι των προσδοκιών. Ιδού πε-
δίον δόξης λαμπρόν!

Εξέλιξε κι άλλο την τεχνογνωσία 
σου, κάνε επωφελείς συνεργασίες 

Τελικά, αξίζει τον 
κόπο;

Η ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Του Κωνσταντίνου 
Κωνσταντίνου 
Συντονιστή Ασφαλιστικών 
Πρακτόρων
Cover Insurance
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με ανθρώπους που έχουν να σου προσφέρουν και… ρίξε 
νερό στο κρασί σου, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Επίσης, 
εξειδικεύσου! Η εξειδίκευση αμείβεται αδρά στις μέρες 
μας και είναι το πρώτο ζητούμενο από τον πελάτη. Ας 
αναλογιστούμε όλοι πως ασκούμε σοβαρό λειτούργη-
μα και όχι μια απλή διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. 
Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ένα λαμπρό 
μέλλον για τον κλάδο μας και να πρωταγωνιστήσουμε στα 
δρώμενα. Ας αρπάξουμε την ευκαιρία που μας δίνεται και 
ας διεκδικήσουμε επιτέλους καθοριστικό ρόλο στις εξελί-
ξεις. Το δικαιούμαστε.

Οι Black Friday προσφορές από τις Direct πλατφόρμες θα 
αποκτήσουν το κοινό τους, το Bancassurance επίσης. Το 
κοινό όμως, που θα αποκτήσεις εσύ ως σύγχρονος επαγ-
γελματίας, φρόντισε να γίνει «οπαδός σου», όχι απλά πε-
λάτης σου.  Μας επιβάλλεται ηθικά πλέον. Και ξέρεις γιατί; 
Διότι αυτό το επάγγελμα τελικά αξίζει…

Photo by Freepik
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Όταν μιλάμε για τη σχέση μετα-
ξύ ασφαλιστικού διαμεσολαβητή 
και πελάτη ένα πράγμα έχει αξία, 
η εμπιστοσύνη. Εάν ο πελάτης δεν 
έχει εμπιστοσύνη στον διαμεσολα-
βητή, τότε η σχέση αυτή δεν πρό-
κειται να διαρκέσει, πράγμα που μα-
κροπρόθεσμα δημιουργεί πρόβλημα 
βιωσιμότητας στην επιχείρηση.

Αυτός είναι και ένας λόγος για τον 
οποίο το θέμα της ασφάλειας των 
δεδομένων είναι τόσο σημαντικό. 
Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, 
από τη φύση του επαγγέλματός 
τους, κατέχουν πολλά και ευαίσθη-
τα προσωπικά δεδομένα στα αρχεία 
τους, που οι ίδιοι οι πελάτες τούς τα 
εμπιστεύονται μέσω συμβολαίου. 
Αυτό το είδος των στοιχείων είναι 
που οι χάκερς κάνουν τα πάντα για 
να αποκτήσουν. Ένας χάκερ στο 
σκοτεινό ιστό δεν ενδιαφέρεται να 
ανακαλύψει τι είδους κάλυψη έχει ο 
κάθε πελάτης, αλλά η ταυτότητα του 
πελάτη είναι αυτό που τον ενδιαφέ-
ρει. Ψάχνει για ονόματα, γενέθλια, 
διευθύνσεις. Αν έχει όλες αυτές τις 

πληροφορίες μπορεί άνετα να δια-
πράξει οποιoδήποτε έγκλημα επιθυ-
μεί.

Πολλοί επαγγελματίες του κλάδου 
έχουν ήδη αντιληφθεί ότι η υποκλο-
πή είναι μία απειλή για την επιχεί-
ρησή τους και τους πελάτες της. Πιο 
συγκεκριμένα μία έρευνα του 2018 
από τη δικηγορική εταιρεία ασφαλί-
σεων και κινδύνων BLM LAW δι-
απίστωσε ότι το 88% των μεσιτών 
ασφαλίσεων πίστευε ότι οι παραβι-
άσεις αρχείων με προσωπικά δεδο-
μένα αποτελούν βασικό κίνδυνο για 
τους πελάτες τους. Δεν είχαν αντι-
ληφθεί όμως και τον κίνδυνο για τη 
δική τους επιχείρηση. 

Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν ορι-
σμένες σημαντικές παραβιάσεις 
στον κλάδο των ασφαλιστικών επι-
χειρήσεων μερικές από τις οποίες 
οδήγησαν σε μεγάλα πρόστιμα από 
τους αρμόδιους φορείς. Πάνω από 
το 60% των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, στις οποίες εντάσ-
σονται οι περισσότερες εταιρείες 
μεσιτών, αδυνατούν να συνεχίσουν 

τη λειτουργία τους μετά από περι-
στατικά υποκλοπής δεδομένων της 
εταιρείας γιατί, πέραν των άλλων, 
χάνουν και την εμπιστοσύνη των 
πελατών.

Βέβαια, πολλές ασφαλιστικές εται-
ρείες έχουν αναπτύξει προϊόντα που 
διευκολύνουν τους επαγγελματίες 
στο να προστατεύσουν τα δεδομένα 
τους. Διαθέτουν πρακτικές λύσεις 
που στοχεύουν στην κρυπτογράφη-
ση των συσκευών και στην προστα-
σία της επιχείρησης, αλλά και των 
πελατών της από παραβιάσεις. 

Παράλληλα, όμως χρειάζεται προ-
σπάθεια και εκπαίδευση από την 
πλευρά των ασφαλιστικών διαμεσο-
λαβητών, ώστε περιορίσουν τις πι-
θανότητες εμφάνισης μιας κυβερνο-
επίθεσης. Πρέπει να γίνει αντιληπτό 
ότι αυτή η διαδικασία δεν γίνεται 
εφάπαξ μία φορά, αλλά απαιτεί μία 
συνέχεια. Μόνο έτσι μπορεί να επι-
σφραγιστεί η σχέση εμπιστοσύνης 
του πελάτη με τον ασφαλιστικό δια-
μεσολαβητή του και η επιτυχία της 
συνεργασίας τους.

Η εμπιστοσύνη είναι 
χτισμένη με συνέπεια.

Του Αντώνη Αντωνόπουλου, 
Δημοσιογραφικό Τμήμα 
insuranceforum.gr

Η ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
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O νόμος 4583/18 εναρμονίζει την ελληνική ασφαλιστική 
αγορά με την ευρωπαϊκή (κοινοτική οδηγία IDD) και πα-
ράλληλα ρυθμίζει τη λειτουργία της ιδιωτικής ασφάλισης 
και των συντελεστών της. Επιπλέον, δεν αφήνει περιθώ-
ρια για παρερμηνείες και παρεκκλίσεις. Παρόλα αυτά, δι-
απιστώνουμε μετά λύπης μας, ότι γνωστή ασφαλιστική 
εταιρεία με πολυετή παρουσία στην ελληνική ασφαλιστι-
κή αγορά μέσω των νέων συμβάσεων συνεργασίας που 
προωθεί για υπογραφή στο αποκλειστικό δίκτυο ασφα-
λιστικών διαμεσολαβητών που διαθέτει, επιδίδεται σε 
νομικές ακροβασίες, επιβάλλοντας τον “νόμο” του ισχυ-
ρού απέναντι στους συναδέλφους μας ασφαλιστικούς δι-
αμεσολαβητές, και ελέγχεται το αν οι ενέργειες της είναι 
σύννομες. Δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί νόμιμο να υπο-
χρεώνονται να υπογράψουν οι διαμεσολαβητές δυσμενέ-
στατη τροποποίηση των υπαρχόντων συμβάσεών τους, 
και μάλιστα με ωμό εκβιασμό πως αν δεν το πράξουν θα 
τους καταγγελθεί η σύμβαση και μάλιστα χωρίς να τους  
καταβληθούν για 3 έτη τα δικαιώματα τους από το χαρ-
τοφυλάκιό τους, σαν να είναι κοινοί εγκληματίες του ποι-
νικού δικαίου.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι καμία άλλη ασφαλιστική εται-
ρεία, από όσο γνωρίζουμε, δεν έχει υιοθετήσει αυτή την 
πρακτική, η οποία πρακτική θέτει σοβαρότατη υποψηφι-
ότητα να κριθεί δικαστικά παράνομη και καταχρηστική, 
και καμία άλλη ασφαλιστική εταιρεία δεν έχει παρουσιά-
σει την προκλητική επίδειξη μονομερούς ισχύος, η οποία 
αγγίζει τα όρια της ύβρεως και της ασέβειας, που εφαρμό-
ζει η συγκεκριμένη, σε βάρος των συναδέλφων μας ασφα-
λιστικών διαμεσολαβητών. Οι αυθαίρετες και μονομερείς 
παρερμηνείες του νόμου, η έλλειψη αυτοσυγκράτησης και 
η ασεβής συμπεριφορά διοικούντων και ανώτερων στε-
λεχών της εταιρείας, απέναντι στους ασφαλιστικούς δι-
αμεσολαβητές δεν καλλιεργούν κλίμα εμπιστοσύνης, δεν 
προωθούν την εταιρική κοινωνική ευθύνη που κάθε εται-
ρεία οφείλει να επιδεικνύει στο σύγχρονο επιχειρηματικό 
περιβάλλον, υπονομεύουν το τεκμήριο της καλής πίστης 
που είναι κυρίαρχο στο θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης, 
απαξιώνουν, ενδεχομένως, τον θεσμό της ιδιωτικής 
ασφάλισης στη συνείδηση της κοινωνίας, προκαλώντας 
ανασφάλεια στο καταναλωτικό κοινό, το οποίο παρακο-
λουθεί την εν λόγω ασφαλιστική εταιρεία να μη σέβεται 
την εμπιστοσύνη που της έχουν δείξει οι συνεργάτες της 
και ταυτόχρονα να προχωρά σε ενέργειες που ελέγχονται 
για τη νομιμότητα τους. Κυρίως όμως, αδικούν κατάφω-

ρα και θέτουν υπό ομηρία τους ασφαλιστικούς διαμεσο-
λαβητές καταργώντας ουσιαστικά το τεκμήριο της αθω-
ώτητάς τους και προσβάλλουν την προσωπικότητα των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών προξενώντας τους ηθική 
βλάβη για την οποία μπορούν να αξιώσουν αποζημίωση.

Εύλογα δύναται να αναρωτηθεί κανείς για τις ενέργειες 
της συγκεκριμένης ασφαλιστικής εταιρείας έναντι των 
ασφαλισμένων της, εάν και εφόσον προκύψει κάποια δια-
φορά ή σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των δύο μερών 
(ασφαλιστικής εταιρείας και ασφαλισμένων), ιδιαίτερα δε 
στην περίπτωση κατά την οποία γεννηθεί οποιαδήποτε 
απαίτηση των ασφαλισμένων έναντί της, που απαιτεί ερ-
μηνεία του εκάστοτε νόμου, και όχι επιβολή του νόμου 
του ισχυρού.

Η διοίκηση της ασφαλιστικής εταιρείας οφείλει να ανα-
γνωρίσει τους κόπους και τις προσπάθειες των ανθρώ-
πων-επαγγελματιών του αποκλειστικού της δικτύου, οι 
οποίοι την εμπιστεύθηκαν, την υποστήριξαν και εν τέλει 
την ανέδειξαν σε πρωταγωνίστρια εταιρεία στην ελληνι-
κή ασφαλιστική αγορά και όχι να τους «κρατάει» σε καθε-
στώς ομηρίας. Επίσης, η ΔΕΙΑ και η ΕΑΕΕ υποχρεούνται 
να λάβουν θέση για το μείζον θέμα που έχει ανακύψει 
μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρείας και των ασφαλιστι-
κών διαμεσολαβητών και να επιτελέσουν το θεσμικό τους 
καθήκον με δίκαιο και αντικειμενικό τρόπο.

Η δίκη προθέσεων και η προσπάθεια κατάργησης του 
τεκμηρίου αθωότητας απέναντι σε αυτούς τους ανθρώ-
πους (ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές), ξεπερνά τη λο-
γική και το «κοινό περί δικαίου αίσθημα». Αναμένουμε, 
επομένως, μία σαφή αλλαγή στάσης της ασφαλιστικής 
εταιρείας. Ειδάλλως οι θεσμικοί εκπρόσωποι των ασφα-
λιστικών διαμεσολαβητών θα αναλάβουν δράση, η οποία 
θα είναι νόμιμη, σε αντίθεση, όπως φαίνεται με τη δράση 
της εταιρείας.

Η διοίκηση της ασφαλιστικής εταιρείας, οφείλει να γνω-
ρίζει ότι ακόμα και ο Θεός, έδωσε τη δυνατότητα στους 
πρωτόπλαστους να διαπράξουν πρώτα το προπατορικό 
αμάρτημα και έπειτα αποφάσισε την εκδίωξη τους από 
τον παράδεισο. 

Υ.Γ. Ελπίζω οι ιθύνοντες νόες των νομικών ακροβασιών 
της ασφαλιστικής εταιρείας, στο τέλος να μην οδηγηθούν 
στον παραλογισμό να καταγγείλουν και τον Δημιουργό 
μας για ευνοϊκή μεταχείριση απέναντι στα δημιουργήμα-
τα του…   

«Ανθρωποθυσία» στο 
βωμό των αριθμών 
από το ασφαλιστικό 
ιερατείο

Του Κυριάκου Μερελή, 

Ασφαλιστικού & χρηματοοικονομικού συμβούλου.
Μέλους της Διοικούσας Επιτροπής & Υπευθύνου 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων του Ε.Ε.Θ.
Συντονιστή Επιτροπής Παρακολούθησης Ασφαλιστικών 
& Τραπεζικών θεμάτων του Ε.Ε.Θ.
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Η ασφαλιστική αγορά της χώρας πλέει σε ταραγμένα ύδα-
τα από τη στιγμή που στα μέσα του καλοκαιριού μέρος 
των συνεργατών της ΝΝ αρνήθηκε να υπογράψει τις 
νέες συμβάσεις, οι οποίες σύμφωνα με τις διαμαρτυρί-
ες περιείχαν όρους που αντιτίθενται στις διατάξεις του 
Ν.4583/18. Και ενώ οι διαμαρτυρίες και οι διαδηλώσεις 
καλά κρατούν, εξώδικος διαμαρτυρία κατέφθασε στο 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, με την ασφαλιστι-
κή εταιρεία «NN Hellas» να δηλώνει πως τηρεί και εφαρ-
μόζει το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

Η δημοσιογραφική ομάδα του insuranceforum.gr 
δημοσιεύει για πρώτη φορά στο The Insurer ένα πλήρες 
αφιέρωμα γύρω από το θέμα των συμβάσεων με δηλώσεις 
φορέων της Αγοράς, ξεκαθαρίζοντας το τι υποδεικνύει ο 
νόμος του κράτους σχετικά με τις συναλλακτικές σχέσεις 
των διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων.

Πιο συγκεκριμένα, με τον Ν. 4583/2018, άρθρο 5 παρ. 3 
δόθηκε λύση στο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν στο πα-
ρελθόν κυρίως οι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι αποκλειστικής 
συνεργασίας, όταν μία Ασφαλιστική Εταιρεία κατήγγελλε 
την σύμβασή τους. Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση με την 
εισαγωγή του Άρθρου 5 που αφορά στις συναλλακτικές 
σχέσεις των διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων, κέρδι-
σε συγκεκριμένα δικαιώματα τα οποία αφορούν:

• στην καταβολή προμηθειών μετά τη λύση σύμβασης 
μεταξύ ασφαλιστικής επιχείρησης και του ασφαλιστι-
κού πράκτορα ή του συντονιστή ασφαλιστικών πρα-
κτόρων 

• στην καταβολή προμηθειών σε περίπτωση άσκησης 
ποινικής δίωξης για αξιόποινες πράξεις  

• στην καταβολή προμηθειών σε περίπτωση μόνιμης 
ολικής ανικανότητας, θανάτου και συνταξιοδότησης.

Ειδικότερα ο νόμος αναφέρει τα ακόλουθα: 
«Αν, για οποιονδήποτε λόγο, λυθεί η σύμβαση μεταξύ 
της ασφαλιστικής επιχείρησης και του ασφαλιστικού 
πράκτορα ή του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων, 
η ασφαλιστική επιχείρηση καταβάλλει στον ασφαλιστι-
κό πράκτορα ή τον συντονιστή ποσό που ισούται με την 
προμήθεια τριών (3) ετών που θα δικαιούτο, αν δεν είχε 
λυθεί η σύμβαση, και αναλογεί στην παραγωγή του, η 
οποία εξακολουθεί, γι’ αυτό το διάστημα, να παραμένει 
στην ασφαλιστική επιχείρηση. Η παραγωγή τεκμαίρεται 
ότι παραμένει στην ασφαλιστική επιχείρηση, εφόσον δι-
ατηρείται η ασφαλιστική κάλυψη για το ασφαλιζόμενο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή αντικείμενο, χωρίς ουσιώδη 
μεταβολή των όρων της αρχικής ασφαλιστικής σύμβασης. 
Η ασφαλιστική επιχείρηση ενημερώνει σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, με αναλυτική κατάσταση, τον ασφαλιστικό 
πράκτορα ή τον συντονιστή για τη διατηρούμενη σε ισχύ 
παραγωγή του και τις προμήθειές του που αναλογούν σε 
αυτή. Το βάρος απόδειξης για την απώλεια της παραγω-
γής φέρει η ασφαλιστική επιχείρηση. Το ποσό του πρώ-
του εδαφίου δεν καταβάλλεται, αν η σύμβαση λύθηκε με 
πρωτοβουλία του διαμεσολαβητή. 

Αν ασκήθηκε ποινική δίωξη εναντίον του ασφαλιστικού 
πράκτορα ή του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων, 
για αξιόποινες πράξεις από τη σχέση του με την ασφαλι-
στική επιχείρηση ή που τελέστηκαν επ’ ευκαιρία αυτής, 
καταβάλλεται στον ασφαλιστικό πράκτορα ή συντονιστή 
το ήμισυ του ποσού που θα δικαιούτο, αν δεν είχε λυ-
θεί η σύμβαση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. Σε περί-
πτωση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή παύσης της 
ποινικής δίωξης ή εν γένει απαλλαγής του πράκτορα ή 
του συντονιστή από τις σχετικές κατηγορίες, η ασφαλιστι-
κή επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει εντόκως στον 
ασφαλιστικό πράκτορα ή τον συντονιστή το ποσό που 

Η Ασφαλιστική Αγορά 
καλεί την «NN Hellas» 
να συνταχθεί με τον νόμο.Τι πιστεύουν οι Ασφαλιστικοί 

Διαμεσολαβητές;

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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υπολείπεται. Αντίθετα, αν ο πράκτο-
ρας ή ο συντονιστής καταδικαστεί 
αμετάκλητα, επιστρέφει εντόκως το 
ποσό που έλαβε μετά την άσκηση 
της ποινικής δίωξης.

Σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανι-
κανότητας του ασφαλιστικού πρά-
κτορα ή του συντονιστή ασφαλι-
στικών πρακτόρων, η ασφαλιστική 
επιχείρηση καταβάλλει στον ασφα-
λιστικό πράκτορα ή τον συντονιστή 
ποσό που ισούται με την προμήθεια 
τεσσάρων (4) ετών που αναλογεί 
στην παραγωγή του, η οποία εξα-
κολουθεί γι’ αυτό το διάστημα να 
παραμένει στην ασφαλιστική επι-
χείρηση. Σε περίπτωση θανάτου 
του ασφαλιστικού πράκτορα ή του 
συντονιστή, το ανωτέρω ποσό κατα-
βάλλεται στα πρόσωπα που ο πρά-
κτορας ή ο συντονιστής έχει ορίσει 
ως δικαιούχους. Αν δεν έχουν ορι-
στεί δικαιούχοι, η ασφαλιστική επι-
χείρηση καταβάλλει το ποσό αυτό 
στους κληρονόμους του θανόντος 
κατά τον λόγο της κληρονομικής 
τους μερίδας.

Σε περίπτωση αποχώρησης του 
ασφαλιστικού πράκτορα ή του συ-
ντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων, 
λόγω συνταξιοδότησης, η ασφαλι-
στική επιχείρηση τού καταβάλλει 
ποσό που ισούται με την προμήθεια 
τριών (3) ετών που αναλογεί στην 

παραγωγή του, η οποία εξακολουθεί 
να παραμένει γι’ αυτό το διάστημα 
σε αυτήν.»

Ήδη όλες οι Εταιρείες εναρμονίζουν 
τις συμβάσεις τους και περιλαμβά-
νουν όσα ο Νόμος ορίζει. Ωστόσο 
από τις αρχές του Σεπτέμβρη, η 
ασφαλιστική εταιρεία «ΝΝ Hellas» 
προχώρησε σε καταγγελία συμβάσε-
ων των ασφαλιστικών διαμεσολα-
βητών που δε δέχθηκαν να υπογρά-
ψουν τη νέα σύμβαση της εταιρείας.

Τι προβλέπει η σύμβαση 
Το εθνικό δίκαιο δεν επιτρέπει στις 
ασφαλιστικές εταιρείες αυθαίρετες 
επικλήσεις και αυθαίρετους συμβα-
τικούς όρους που στερούν από τους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές τα 
δικαιώματα τα οποία τους χορηγή-
θηκαν στις προαναφερόμενες δια-
τάξεις.

Στην αντίστοιχη σύμβαση της ΝΝ 
με το αποκλειστικό της δίκτυο, δεν 
αποτυπώνεται επαρκώς αυτό που 
ορίζει η νομοθεσία σχετικά με την 
υποχρέωση καταβολής προμηθειών 
τριών ετών, στο ενδεχόμενο λήξης 
συνεργασίας της εταιρίας με τον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. 

Το  δικαίωμα διακοπής συνεργασί-
ας, είναι απολύτως θεμιτό να υφί-
σταται και από τα δύο μέρη των εν 
λόγω συμβάσεων, αλλά στην περί-

Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, 
Πρόεδρος ΕΕΑ
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πτωση που η διακοπή της συνερ-
γασίας γίνεται με πρωτοβουλία της 
εταιρίας, ο επαγγελματίας ασφαλι-
στικός διαμεσολαβητής δε θα πρέ-
πει σε καμία περίπτωση να στερεί-
ται των νόμιμων δικαιωμάτων του 
για τη λήψη των προμηθειών του.

Η Πρόεδρος της  Ε.Ε.Α.Ε., Δήμη-
τρα - Ιωάννα Λύχρου δήλωσε στο 
The Insurer: «Μετά από μακρά 
διαβούλευση στη Νομοπαρασκευ-
αστική Επιτροπή, στην οποία με-
τείχαμε ως εκπρόσωποι της ΕΑΔΕ, 
ρυθμίστηκε με τρόπο δίκαιο η πε-
ρίπτωση της καταγγελίας, ή λύσε-
ως και λήξης της σύμβασης, όπου 
ορίσθηκε ότι ο Ασφαλιστικός Πρά-
κτορας έχει δικαίωμα να παίρνει τις 
προμήθειες επί της παραγωγής του, 
που παραμένει στην Εταιρεία, επί 
μία τριετία». 

«Η NN Hellas», συνεχίζει η κα. 
Λύχρου, «καλεί τους συνεργάτες 
της να υπογράψουν μια σύμβαση, 
η οποία αποκλίνει από τις ρυθμί-
σεις του Νόμου, και εκλαμβάνοντας 
τη μη υπογραφή της σύμβασης ως 
παραίτηση του συνεργάτη, επιχει-
ρεί να αποφύγει την καταβολή των 
προμηθειών επί τριετία. 

Με Δελτίο Τύπου μας δηλώσαμε ως 
ΕΕΑΕ, ότι είναι ευθύνη όλων μας να 
προστατέψουμε τα δικαιώματα που 
πετύχαμε να συμπεριληφθούν στον 

Νόμο, αλλά είναι και πρωτίστως 
ευθύνη της Εποπτικής Αρχής της  
ΔΕΙΑ, η οποία, στο πλαίσιο άσκησης 
των ερευνητικών και διορθωτικών 
εξουσιών της, οφείλει να παρέμβει 
και να δώσει τέλος στο θέμα, που, 
μία Εταιρεία και μόνη,  δημιουργεί». 

Σύμφωνα με δήλωση του Ιωάννη 
Τοζακίδη, Προέδρου του Π.Σ.
Σ.Α.Σ. στο The Insurer, «Το ΔΣ 
του Π.Σ.Σ.Α.Σ. από την πρώτη στιγ-
μή που έλαβε γνώση των όρων που 
υπάρχουν στη σύμβαση παρενέβη 
δημόσια και επεσήμανε το γεγο-
νός ότι υπήρχαν όροι στη σύμβαση 
αυτή που δε ανταποκρινόταν στις 
απαιτήσεις του νόμου 4583/2018. 

Εξέδωσε τον Ιούλιο, από τους πρώ-
τους, αν όχι ο πρώτος, Δελτίο Τύπου, 
όπου προέβαινε σε τεχνική / νομική 
ανάλυση των παράνομων όρων και 
κυρίως αυτού με τον οποίο γίνεται 
προσπάθεια να υπάρξει στέρηση 
της αποζημίωσης του συνεργάτη 
σε περίπτωση καταγγελίας της σύμ-
βασής του και επανήλθε πρόσφατα, 
τέλος Σεπτεμβρίου, με νέο Δελτίο 
Τύπου, μετά τη γνωστοποίηση ότι 
υπήρξαν καταγγελίες συμβάσεων 
συνεργατών από την ΝΝ, λόγω άρ-
νησής τους να υπογράψουν τη σύμ-
βαση με τους παράνομους όρους».

Και συνεχίζει «Κάθε αντίθετη ενέρ-
γεια, όπως αυτή της ΝΝ, κλονίζει 

την εμπιστοσύνη των ανθρώπων  
αυτών, πελατών/καταναλωτών και 
συνεργατών/διαμεσολαβητών και 
κατά συνέπεια της ευρύτερης κοι-
νωνίας στον θεσμό της Ιδιωτικής 
Ασφάλισης και προκαλούν μεγάλη 
ζημιά σ΄ αυτήν. Θα είμαστε πάντα 
στην πρώτη γραμμή για να διεκ-
δικήσουμε τον σεβασμό αυτό και 
όποιος δεν τον επιδεικνύει, όπως 
πρόσφατα η ΝΝ, θα μας βρει κάθετα 
και δυναμικά αντίθετους».

Ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου,  
Πρόεδρος ΕΕΑ δήλωσε για το θέμα 
στο πρώτο τεύχος του The Insurer:

«Η περίπτωση της ΝΝ και η άρνη-
σή της να προσαρμοστεί στη νέα 
νομοθεσία, είναι ένα θέμα που μας 
προβλημάτισε ιδιαιτέρως γι΄ αυτό 
και ως Επιμελητήριο (ΕΕΑ) παρεμ-
βήκαμε κατόπιν των αναφορών που 
δεχθήκαμε από μέλη μας.  

Σαφώς και δεν είμαστε υπέρ των 
εντάσεων στην αγορά, όμως όταν 
αυτές αποτελούν μονόδρομο τότε 
σαφώς και τον ακολουθούμε. 

Στο πλαίσιο αυτό είναι δεδομένο 
ότι το ΕΕΑ στηρίζει τα μέλη του, τα 
Σωματεία και τον κλάδο. Θεωρούμε 
πρώτιστο χρέος της εταιρείας να 
δείχνει τον σεβασμό της απέναντι 
στη νομοθεσία και κυρίως απέναντι 
στους ανθρώπους-συνεργάτες της 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. 
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Εκτιμώ, ότι μια εταιρεία μεγάλη, 
πολυεθνική, όπως εξάλλου και κάθε 
εταιρεία, δεν έχει δικαίωμα να προ-
σβάλλει τους ανθρώπους της και 
έναν κλάδο. Ούτε να ερμηνεύει αυτό 
που με σαφήνεια ορίζεται. 

Επίσης, δε μπορεί να ακολουθεί τη 
δική της τακτική, προσβάλλοντας 
και τον κλάδο τον οποίο ανήκει κα-
θώς οι άλλες εταιρείες δε δημιούρ-
γησαν πρόβλημα. Όμως, το θέμα 
είναι ευρύτερο. Ακόμα και να προ-
σπεράσουμε το τυπικό, υπάρχει και 
ένα ουσιαστικό ζήτημα που η ΝΝ 
με τη στάση της έθιξε σφοδρά. Το 
νομοθετικό κείμενο που παρέβλεψε 
να αποτυπώσει στις συμβάσεις της, 
προέκυψε μέσα από ένα μακρύ διά-
λογο με τη συμμετοχή όλης της αγο-
ράς (Εποπτείας, Σωματείων, Επι-
μελητηρίου) που αποδεικνύει την 
συναίνεση, τη σύμπνοια, τη στενή 
σχέση που έχουμε δημιουργήσει με 
μοναδικό γνώμονα την πρόοδο της 
ιδιωτικής ασφάλισης. 

Πώς έρχεται να διαταράξει την 
ισορροπία που έχει επιτευχθεί; Πώς 
θεωρεί σωστό να καταγγέλλει τις 
συμβάσεις όσων αρνούνται να υπο-
γράψουν αυτό που η ΝΝ δημιούρ-
γησε αποκλίνοντας της νομοθεσίας;

Γι’ αυτό και εμείναμε διακριτικά. 
Παραμείναμε σταθεροί  στις αξίες 
μας, στις αρχές μας. Σεβαστήκαμε 
την αγορά (που εφάρμοσε την νο-
μοθεσία) και ζητήσαμε από τη ΝΝ 
να συνταχθεί αρμονικά στην κοινή 
μας προσπάθεια για μια καλύτερη 
ιδιωτική ασφάλιση». 

Σε απάντηση των ανακοινώσεων 
της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφα-
λιστών Ελλάδας, του Πανελλήνιου 
Συνδέσμου Συντονιστών Ασφαλι-
στικών Συμβούλων και του Επαγ-
γελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, 
η «ΝΝ Hellas» στις 23 Σεπτεμβρίου  
διαψεύδει με Δελτίο Τύπου ότι ερ-
μηνεύει τη μη υπογραφή των νέων 
συμβάσεων από ορισμένους συνερ-
γάτες ως παραίτηση και ότι διακό-
πτει την καταβολή προμηθειών σε 
αυτούς. «Σε απόλυτη συμμόρφωση 
με τον Ν. 4583/2018, σε περίπτωση 
καταγγελίας η Εταιρεία καταβάλλει 
τις αναλογούσες προμήθειες.

Επίσης, όπως έχει επανειλημμένα 
τονισθεί, η «NN Hellas» τηρεί και 
εφαρμόζει το νομοθετικό και κανο-
νιστικό πλαίσιο, τόσο ως προς το 
γράμμα όσο και ως προς το πνεύμα 
και συμπεριφέρεται σε όλους τους 
συνεργάτες του Δικτύου Πωλήσεών 
της με απόλυτο σεβασμό και ακε-
ραιότητα, σύμφωνα με τις εταιρικές 
της αξίες. Κατά συνέπεια, πάσης 
φύσεως εσφαλμένες ερμηνείες των 
νέων συμβάσεων και του νομοθετι-
κού πλαισίου (όπως, ενδεικτικά, ότι 
δήθεν η Εταιρία επιδιώκει να τρο-
ποποιεί μονομερώς τον Κανονισμό 
Πωλήσεων) αφορούν αποκλειστικά 
τους εμπνευστές τέτοιων ερμηνει-
ών και όσους τις αναπαράγουν και 
σε καμία περίπτωση την Εταιρία ή 
τις αρμόδιες Αρχές.

Τέλος, δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί 
ερμηνεύεται ως «καθυστέρηση» από 
πλευράς της Εταιρείας το γεγονός 
ότι δόθηκε σε όλους τους συνεργά-
τες ο χρόνος αλλά και η ενημέρω-
ση ώστε να αποφασίσουν αντικει-
μενικά εάν θα προχωρήσουν στην 
υπογραφή των νέων συμβάσεων. 
Σημειωτέον ότι η συντριπτική πλει-
οψηφία των συνεργατών μας υπέ-
γραψε τις νέες συμβάσεις, γεγονός 
που δημιουργεί εύλογες απορίες ως 
προς την αντιπροσωπευτικότητα 
των ανωτέρω φορέων», σημειώνε-
ται στο Δελτίο Τύπου.

Δήμητρα - Ιωάννα Λύχρου, 
Πρόεδρος της Ε.Ε.Α.Ε.

Ιωάννης Τοζακίδης, 
Πρόεδρος του Π.Σ.Σ.Α.Σ.
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Η Ε.Ν. ΜΑΝΟΣ Ltd διανύει μια πολύ κομβική στιγμή κα-
θώς συμπλήρωσε τα 20 χρόνια ενεργής παρουσίας της 
στην Κυπριακή Ασφαλιστική Αγορά. Θέλοντας να ευχαρι-
στήσει τους φίλους και τους συνεργάτες της για την εμπι-
στοσύνη και τη στήριξη που έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια, 
διοργάνωσε μία μουσική εκδήλωση την Πέμπτη 6 Ιου-
νίου στην Κεντρική Σκηνή του Θεατρικού Οργανισμού 
Κύπρου (ΘΟΚ), στη Λευκωσία. Εκπρόσωποι της ασφαλι-
στικής βιομηχανίας της Κύπρου, στελέχη του τραπεζικού 
κλάδου, εκπρόσωποι ελεγκτικών εταιρειών, στενοί συνερ-
γάτες, το έμψυχο δυναμικό και φίλοι της εταιρείας είχαν 
την ευκαιρία να απολαύσουν μία μουσική παράσταση με 
τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά και τίτλο “Ιστορίες και τραγού-
δια”, που δόθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης.

Ο Εμμανουήλ Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της 
Ε.Ν. ΜΑΝΟΣ Ελλάδος,  με ιδιαίτερη συγκίνηση και 
χαρά χαιρέτησε την εκδήλωση κάνοντας μία αναδρομή 
στην ιστορία της εταιρείας από το πρώτο ασφαλιστικό 
πρακτορείο της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη, στις αρχές 
του 20ου αιώνα, την ίδρυση της εταιρείας Πραγματογνω-
μόνων - Εκτιμητών Ζημιών Ε. Ν. ΜΑΝΟΣ ΕΠΕ το 1955, 
έως το 1998 με την ίδρυση και στελέχωση της εταιρίας 
στην Κύπρο, με έδρα τη Λευκωσία και την ανάληψη της 
διεύθυνσης από ακόμη ένα μέλος της οικογένειας, τον 
Ιωάννη Θεοδοσίου. Έτσι, ο στόχος και το όνειρο του Νι-
κολάου Ε. Μάνου για τη δημιουργία της μοναδικής Ελλη-
νικής εταιρείας πραγματογνωμόνων με φυσική παρουσία 
και δραστηριότητα σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, 
έγινε πραγματικότητα.

Πλέον, η Ε.Ν. ΜΑΝΟΣ ΕΠΕ & ΑΕ, αποτελεί το πρώτο και 
το μοναδικό γραφείο πραγματογνωμόνων σε Ελλάδα και 
Κύπρο. Έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και με γραφεία επίσης, 
στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, στη Λευκωσία και στη Λεμε-
σό, τα οποία απασχολούν 47 άτομα προσωπικό σε Ελλά-
δα και Κύπρο. Η Ε.Ν. ΜΑΝΟΣ ΕΠΕ & ΑΕ αναγνωρίζεται 
ως Τεχνικός Σύμβουλος Ασφαλιστικών Εταιρειών στη 
διαχείριση υποθέσεων ζημιών, εκτιμήσεων & επιθεωρή-

σεων στην εγχώρια και τη Διεθνή Ασφαλιστική Αγορά, δι-
αθέτοντας αποδεδειγμένη τεχνογνωσία, αναπτύσσοντας, 
παράλληλα, ένα ευρύ δίκτυο εργασιών στον Ελλαδικό 
χώρο και διεθνώς. 

Ο κ. Μάνος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σε αυτά τα πρώ-
τα 20 χρόνια δραστηριότητας, είχαμε επιτυχίες αλλά και 
αποτυχίες, βιώσαμε σπουδαίες χαρές αλλά και μεγάλες 
στεναχώριες. Χάρει όμως, στο έμψυχο δυναμικό της και 
στους πελάτες της, η Ε.Ν. ΜΑΝΟΣ στην Κύπρο έφτασε 
σήμερα έως εδώ. Η χρονιά που διανύουμε είναι μια πολύ 
κομβική στιγμή μέσα στον χρόνο για την οικογενειακή 
μας επιχείρηση. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, για να γιορ-
τάσουμε όλοι μαζί αυτή τη μεγάλη διαδρομή, θέλοντας 
πρωτίστως με αυτό τον τρόπο να σας εκφράσουμε το 
πιο σημαντικό ‘ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς’, για-
τί εσείς πρωτίστως μας δώσατε τη δυνατότητα, με την 
εμπιστοσύνη που μας δείξατε, να συνυπάρξουμε και να 
συμπράξουμε, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε για πάνω 
από 20 χρόνια κοντά σας.».

Ο Ιωάννης Θεοδοσίου, Διευθύνων Σύμβουλος της 
E.N. MANOS Ltd στην Κύπρο, με τη σειρά του απηύ-
θυνε χαιρετισμό, εκφράζοντας θερμές ευχαριστίες σε 
όλους όσοι στηρίζουν την εταιρεία και την πορεία της 
στην Κυπριακή Ασφαλιστική Βιομηχανία και ανέπτυξε τη 
δράση των 20 χρόνων στην κυπριακή αγορά. Τέλος, υπο-
σχέθηκε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει με αφοσίωση να προ-
σφέρει εξαιρετική ποιότητα υπηρεσιών και να φροντίζει 
για τον συνάνθρωπο. Αξίζει να αναφερθεί πως ο Ιωάν-
νης Θεοδοσίου, μαζί με μια δυνατή ομάδα ανθρώπων σε 
Λευκωσία και Λεμεσό διεκπεραιώνει την πλειοψηφία των 
σημαντικότερων ασφαλιστικών απαιτήσεων της χώρας.

Μετά το τέλος της παράστασης ακολούθησε δεξίωση 
για όλους τους καλεσμένους στο φουαγιέ του θεάτρου. 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από όλο τον 
επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου και κυρίως από τον 
Ασφαλιστικό Τομέα, που συνάδει με τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες της εταιρείας.

Η γιορτή της 
Ε.Ν. ΜΑΝΟΣ Ltd για τα 
20 χρόνια στην Κύπρο.

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
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Tο προσωπικό του γραφείου 
Λευκωσίας με τους 
κ. Μανώλη Μάνο, Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της Ε.Ν. ΜΑΝΟΣ 
(ΕΛΛΑΔΟΣ), Ιωάννη Θεοδοσίου, 
Διευθύνοντα Σύμβουλο
της Ε.Ν. ΜΑΝΟΣ (ΚΥΠΡΟΣ) και 
Αντρέα Παπαδόπουλο, Διευθυντή 
Διοίκησης & Ανάπτυξης Εργασιών 
της Ε.Ν. ΜΑΝΟΣ (ΚΥΠΡΟΣ).

Στιγμιότυπο από τη διάρκεια της 
παράστασης.

Η Μαργαρίτα Ζορμπαλά κατά τη 
διάρκεια της παράστασης.
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Η ασφάλιση επιχειρηματικών κινδύνων αποτελεί μια με-
γάλη πρόκληση για κάθε επαγγελματία που δραστηριο-
ποιείται στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης. Οι κίνδυνοι 
Πυρκαγιάς & Διακοπής Εργασιών, Φυσικών Φαινομένων 
και Κλιματικής Αλλαγής εξακολουθούν να είναι τα τελευ-
ταία χρόνια –και στην Ελλάδα– στην κορυφή της λίστας 
των κινδύνων που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση, σύμ-
φωνα με παγκόσμιες έρευνες που γίνονται τακτικά σε 
υπεύθυνους των επιχειρήσεων.

Η διαδικασία του εντοπισμού των κινδύνων που αντιμε-
τωπίζει μια επιχείρηση και της διαχείρισης αυτών μέσω 
του θεσμού της ασφάλισης απαιτεί ειδικές τεχνικές και 
ασφαλιστικές γνώσεις που οι επαγγελματίες του χώρου 
πρέπει να διαθέτουν, ώστε να ανταποκρίνονται με επι-
τυχία στην κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των επι-
χειρήσεων που εξυπηρετούν και να παρέχουν σωστή και 
ολοκληρωμένη επαγγελματική συμβουλή.

Ο Αλέξης Κώτσαλος, Dip Cii, είναι ο συγγραφέας του 
καινούργιου βιβλίου της Insurance Innovation, με τίτλο 
«Επιχειρηματικές ασφαλίσεις πυρός & διακοπής 
εργασιών». Ο συγγραφέας μάς παραδίδει ένα σύγχρονο 
βιβλίο απόλυτα προσαρμοσμένο και συμβατό με την ελ-
ληνική επιχειρηματική πραγματικότητα και το ισχύον κα-
νονιστικό πλαίσιο, το οποίο συγκεντρώνει την πολύτιμη 

εμπειρία του και παρουσιά-
ζει με τρόπο κατανοητό ολο-
κληρωμένη γνώση πάνω σε 
ερμηνείες εννοιών, όρων 
συμβολαίων και ασφαλι-
στικών καλύψεων, σε θέ-
ματα πρόληψης ζημιών 
και διαχείρισης κινδύνων, 
underwriting, ασφαλιστι-
κών και αντασφαλιστικών 
διευθετήσεων κ.ά.

Απευθύνεται σε ασφαλι-
στικούς διαμεσολαβητές, 
υπεύθυνους ανάληψης 
κινδύνων και ζημιών, στε-
λέχη επιχειρήσεων, risk 

managers, που χειρίζονται σύνθετα ασφαλιστικά θέματα 
ή που επιθυμούν να επενδύσουν σε εξειδικευμένη γνώση 
και αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια τους, προ-
κειμένου να μπορούν να πετύχουν τους επαγγελματικούς 
τους στόχους.

Ο εκδότης κ. Αριστείδης Βασιλειάδης δήλωσε σχετικά:  
«Ο κ. Κώτσαλος φρόντισε με αξιοθαύμαστη επιμέλεια να 
δημιουργήσει από το μηδέν ένα τέτοιο ελληνικό βιβλίο, το 
οποίο αναλύει με τρόπο απλό και κατανοητό κατά τ’ άλλα 
περίπλοκους όρους και έννοιες της ασφάλισης Πυρός και 
Διακοπής Εργασιών. Δημιούργησε ένα χρήσιμο βιβλίο 
που να μπορεί να διαβαστεί εύκολα από όλους τους εν-
διαφερόμενους. Ένα βιβλίο εργαλείο δουλειάς, που συγκε-
ντρώνει όλο τον όγκο της πληροφορίας που αρμόζει σε 
ένα βιβλίο για τις επιχειρηματικές ασφαλίσεις, χωρίς να 
«τρομάζει» τον αναγνώστη και που τον καθιστά πιο ενη-
μερωμένο και άρα επαγγελματικά πιο ανταγωνιστικό».

Ο Αλέξης Κώτσαλος είναι έμπειρο στέλεχος της ελληνικής 
ασφαλιστικής αγοράς και της Εθνικής Ασφαλιστικής, με πολυ-
ετή εμπειρία στο underwriting ασφαλίσεων Πυρός & Διακο-
πής Εργασιών και Διαχείρισης κινδύνου (Risk Management), 
μεγάλων Εμπορικών και Βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Αποκλειστικός χορηγός έκδοσης του βιβλίου είναι η Εθνική 
Ασφαλιστική.

Το βιβλίο «Επιχειρηματικές ασφαλίσεις Πυρός & Διακο-
πής Εργασιών» κυκλοφορεί από την Insurance Innovation 
στην τιμή των 25€. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από το 
insuranceinnovation.gr/publications/ ή από τα κεντρικά γρα-
φεία της εταιρείας, Μητροπόλεως 14, Θεσσαλονίκη.

Από την Ιnsurance Innovation κυκλοφορούν επίσης, τα βι-
βλία «Οδηγία IDD. Ένας πρακτικός οδηγός για τη διανομή 
ασφαλιστικών προϊόντων» και «SOLVENCY II – Η Μεγάλη 
Εικόνα. Ένας οδηγός για το νέο Ευρωπαϊκό πλαίσιο φερεγγυ-
ότητας των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων» από τη συγγραφέα 
και οικονομολόγο Μυρτώ Χαμπάκη.

Το νέο εκδοτικό εγχείρημα 
της Insurance Innovation 
με τη σφραγίδα της 
Εθνικής Ασφαλιστικής.

ΒΙΒΛΙΟ

Επιχειρηματικές ασφαλίσεις πυρός 
και διακοπής εργασιών.

Παράγγειλε το βιβλίο εδώ:
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Στην πιο έξυπνη και προηγμένη πόλη της χώρας, στα Τρί-
καλα διεξήχθησαν οι εργασίες του 31ου Ασφαλιστικού 
Συνεδρίου του InsuranceForum.gr, με τους ασφαλι-
στικούς διαμεσολαβητές της ευρύτερης περιοχής της Δυ-
τικής Θεσσαλίας να υποδέχονται θερμά τη διοργάνωση. 

Την Πέμπτη 03 Οκτωβρίου 2019 η ασφαλιστική αγο-
ρά των Τρικάλων βρέθηκε στην αίθουσα του Ξενοδοχείου 
Ananti City Resort και συμμετείχε ενεργά στο συνέδριο 
του InsuranceForum.gr με γενικό τίτλο «Η Διαμεσολά-
βηση στη νέα Ψηφιακή Εποχή». Υπό την Αιγίδα του 
Επιμελητηρίου Τρικάλων και της Ένωσης Επαγγελ-
ματιών Διαμεσολαβούντων Τρικάλων, οι επαγγελ-
ματίες της ασφαλιστικής βιομηχανίας ενημερώθηκαν 
για όλες τις σημαντικές προκλήσεις που παρουσιάζονται 
στον κλάδο σε μία εποχή ολότελα ψηφιακή. Στην κεντρι-
κή θεματολογία του συνεδρίου ξεχώρισαν οι σύγχρονες 
ανάγκες του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και οι 
ασφαλιστικοί κλάδοι που θα αναπτυχθούν την επό-
μενη 10ετία. Παράλληλα, εξετάστηκε η γενικότερη ψηφι-
οποίηση του επαγγέλματος. 

Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκίνησαν με το καλωσόρισμα 
του Δημήτρη Παπαστεργίου, Δημάρχου Τρικκαίων, 
ο οποίος μίλησε για τη συμβολή της τεχνολογίας στην 
ανάπτυξη του Δήμου και  επεσήμανε το γεγονός πως η δι-
εξαγωγή του Συνεδρίου αποτελεί κόμβο ενημέρωσης και 
επικοινωνίας για μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ του Ασφα-
λιστικού Διαμεσολαβητή και του ασφαλισμένου Δημότη. 

Καλωσόρισμα και χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυ-
ναν επίσης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικά-
λων, Βασίλης Γιαγιάκος και ο Απόστολος Κόκκοβας, 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 
Ένωσης Επαγγελματιών Διαμεσολαβούντων Τρι-
κάλων & Πρόεδρος Τμήματος Υπηρεσιών Επιμε-
λητηρίου Τρικάλων, επισημαίνοντας τη σημασία της 

επιμόρφωσης και της τεχνολογίας στο επάγγελμα του 
Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή.

Ο κ. Κόκκοβας επ’ ευκαιρία του Ασφαλιστικού Συνεδρί-
ου, τίμησε τον Γεώργιο Κανάτα, έναν άνθρωπο του τόπου 
που διατηρούσε ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα για 
30 χρόνια και αποτελεί ζωντανό παράδειγμα της σκληρής 
δουλειάς των εταιρειών και των γραφείων.

Τις ομιλίες του συνεδρίου άνοιξε με μία περιεκτική και 
άκρως ενδιαφέρουσα ομιλία της η Μυρτώ Χαμπά-
κη, Διεθνή Project Ομίλου & Solvency II ARAG SE 
με την ομιλία της: «Internet of Things ή Insurance of 
Things; Έξυπνες συσκευές για έξυπνη ασφάλιση».  

Η πρώτη ενότητα αφορούσε την ασφαλιστική διαμεσο-
λάβηση και τις σύγχρονες ανάγκες του ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή. Ο Γιώργος Τουρκάκης, Area Business 
Developer Manager Northern Greece & Branch Manager, 
AIG, παρουσίασε την ομιλία του με θέμα: «Οι σύγχρονοι 
διαδικτυακοί κίνδυνοι ευκαιρία για τους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές».

Οι Άγγελος Μπεφών, Head Commercial Division 
HDI και Ηλίας Μαντούβαλος, Head, ICT & Business 
Efficiency / Operations & Services Division HDI μας 
μίλησαν για το «Πώς επηρεάζεται η ασφάλιση Μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων από τις νέες τεχνολογίες. Κίνδυνοι 
και ευκαιρίες».

Ακολούθησε ο Γιώργος Τσακατούρας, Διευθυντής 
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστι-
κή παρουσιάζοντας την ομιλία του «Νέοι Ορίζοντες στην 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Οι ευκαιρίες που παρουσι-
άζονται στο νέο ασφαλιστικό περιβάλλον».

Η δεύτερη θεματική ενότητα εστίασε στους ασφαλιστι-
κούς κλάδους που θα αναπτυχθούν την επόμενη 10ετία 

Οι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές των 
Τρικάλων υποδέχθηκαν 
θερμά το 31ο 
Ασφαλιστικό Συνέδριο 
του InsuranceForum.gr

ΤΟ 31Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ INSURANCEFORUM.GR



και στη ψηφιοποίηση του κλάδου. 
Από την GLASSDRIVE, εταιρεία 
επισκευής κρυστάλλων οχημάτων, 
ο Χρήστος Σταυρόπουλος, Area 
Sales Manager Glassdrive μίλη-
σε για την επόμενη μέρα στα κρύ-
σταλλα αυτοκινήτου.

Ο Στέργιος Αστερίου, Special 
Risks Manager Karavias 
Underwriting Agency 
Coverholder at Lloyd’s έκλεισε 
τον κύκλο των εισηγήσεων με την 
ομιλία του «Τα δεδομένα δορυφο-
ρικής γεωσκόπησης στην υπηρεσία 
της αγροτικής ασφάλισης».

Οι ομιλητές με τη νέα επίκαιρη θε-
ματολογία των ομιλιών τους ενη-
μέρωσαν για όλες τις εξελίξεις που 
επηρεάζουν το μέλλον της ασφαλι-
στικής διαμεσολάβησης και συζήτη-
σαν θέματα που ενδιαφέρουν άμε-
σα το επάγγελμα των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών. Κοινός τόπος των 
ομιλητών αποτέλεσε η διαπίστωση 
ότι η τεχνολογία πρέπει να ιδωθεί 
ως αρωγός του επαγγέλματος του 
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, ο 
οποίος με τη σειρά του να τη χρη-
σιμοποιήσει έτσι ώστε να αναπτύξει 
την επιχείρησή του. Η τεχνολογία 
και η ψηφιοποίηση λειτουργούν 
προς όφελος των καταναλωτών και 
κατ’ επέκταση προς όφελος των 
επαγγελματιών διαμεσολαβητών.

Επιπλέον, ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε 
η παρουσία του Μανώλη Χαρα-
λάμπη, Διευθύνοντα Συμβούλου 
της Aegean Insurance SA και 
των συνεργατών του κατά τη διάρ-
κεια του συνεδρίου.

Μεταξύ άλλων, χορηγοί του συνε-
δρίου αποτέλεσαν και οι εταιρείες: 
DAS HELLAS, ERGO HELLAS, 
GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, 
ASSET MANAGEMENT 
BROKERAGE και EXPERTO 
CREDE.

Τα Ασφαλιστικά Συνέδρια του 
insuranceforum.gr και της 
Insurance Innovation αποτε-
λούν πλέον θεσμό για την ελληνική 
ασφαλιστική αγορά, καθώς πραγ-
ματοποιούνται αδιαλείπτως από το 
2012 σε πλήθος πόλεων της Ελλά-
δας με τη συνεργασία των συλλο-
γικών φορέων των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και ανασχεδιάζο-
νται συνεχώς, ώστε να είναι πάντο-
τε επίκαιρα και χρήσιμα. 

Οι σύλλογοι και οι φορείς που επι-
θυμούν να διοργανωθεί το ετήσιο 
συνέδριο του insuranceforum.gr 
και στην περιοχή τους μπορούν να 
επικοινωνήσουν με την Insurance 
Innovation στο  email: info@
insuranceinnovation.gr ή στο τηλ.: 
2312201003.
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31ο Ασφαλιστικό Συνέδριο 
του InsuranceForum.gr

Εξ αριστερών: Ο Αριστείδης Βασιλειάδης, 
Γενικός Διευθυντής, Insurance Inno-
vation με τον Απόστολο Κόκκοβα, 
Υπεύθυνο Επικοινωνίας και Δημοσίων 
Σχέσεων Ένωσης Επαγγελματιών 
Διαμεσολαβούντων Τρικάλων & Πρόεδρο 
Τμήματος Υπηρεσιών Επιμελητηρίου 
Τρικάλων
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INSURANCEWEBINARS.GR

Μετά από τον επιτυχημένο κύκλο επιμορφωτικών 
webinars που διεξήχθησαν το πρώτο μισό του έτους και 
παρακολούθησαν περισσότεροι από 900 επαγγελμα-
τίες ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές όλων των κατη-
γοριών, τα webinars που αγκάλιασε όλη η ασφαλιστική 
αγορά επέστρεψαν δελεαστικότερα με μία εντελώς ανα-
νεωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα αμφίδρομης επικοινω-
νίας και με πολλές νέες δυνατότητες, όπως επικοινωνία 
των συμμετεχόντων με ήχο και εικόνα, απευθείας προβο-
λή στο youtube κλπ.

Με την πολύτιμη υποστήριξη των Χορηγών Επιμόρφω-
σης ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική, GROUPAMA Ασφα-
λιστική, ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ, KARAVIAS 
UNDERWRITING AGENCY, AEGEAN INSURANCE, 
EUROCOVER INSURANCE LTD και ΠΑΝΟΡΜΟΣ 
όλοι οι επαγγελματίες του κλάδου έχουν τη δυνατότητα 
με μία αυτοματοποιημένη διαδικασία εγγραφής να συμ-
μετέχουν στα webinars που διεξάγονται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα μέσα από την εξελιγμένη πλατφόρμα εκπαί-
δευσης της Insurance Innovation.

Στα πρώτα webinars της σεζόν εισηγητές, αξιόλογοι 
επαγγελματίες του κλάδου και της ευρύτερης αγοράς, 
ήταν οι κ.κ.: Αλέξης Κώτσαλος, Dip Cii, Προϊστάμενος 
Τομέα Αναλήψεων Marine, Σκάφη (Hull & Machinery), 
Μεταφορές (Cargo), Πληρώματα (Crew), Γιώργος Ραλ-
λάκης, Υπεύθυνος Εκπαίδευσης LearningEvolution.gr 
και Νίκος Σαπουντζής, MBA MSc Life & Executive 
Transformation Expert  NLP Trainer, Seminar Leader, 
Speaker.

Πιο συγκεκριμένα, στις 23 Σεπτεμβρίου το 
insurancewebinars.gr διοργάνωσε ένα διαδικτυακό σε-
μινάριο γύρω από την ασφάλιση Πυρός και Διακοπής 
Εργασιών Επιχειρηματικών ασφαλίσεων. Εισηγητής του 
επιμορφωτικού σεμιναρίου ήταν ο Αλέξης Κώτσαλος, ο 
οποίος σε ένα απόλυτα διαδραστικό webinar έδωσε απα-
ντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις των συμμετεχόντων γύρω 
από τον συγκεκριμένο κλάδο. 

Στις 7 Οκτωβρίου 2019, διεξήχθη μια χρήσιμη διαδι-
κτυακή ενημέρωση με εισηγητή τον Γιώργο Ραλλάκη 
και θέμα το «Πώς θα κάνετε επιτυχημένες παρουσιάσεις 
στους πελάτες σας». Επιπλέον, στις 21 Οκτωβρίου 2019 ο 
Νίκος Σαπουντζής, παρουσίασε τον «ρόλο της συναι-
σθηματικής νοημοσύνης στον εργασιακό χώρο».  

Τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου ο Άγγελος Συναδάκης, Γενι-
κός Διευθυντής, Social Mind παρουσίασε μία πολύ ενδι-
αφέρουσα και επίκαιρη εισήγηση γύρω από τις εξελεγμέ-
νες διαφημιστικές καμπάνιες μέσω social media για τον 
ασφαλιστικό κλάδο. 

Στις 02 Δεκεμβρίου ο Κωνσταντίνος Νικολάου, MBA, 
M.Sc. Managing Director Prudential Β. Marghios & 
Partners θα αναλύσει τις βασικές αρχές του συστήματος 
της κοινωνικής και επαγγελματικής ασφάλισης και τη 
σύνδεσής τους με την ιδιωτική ασφάλιση ως ευκαιρίες 
πώλησης για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. 

Και τέλος, ο Θέμης Σαρανταένας, Σύμβουλος Marketing 
Ανάπτυξης Μικρών Επιχειρήσεων & Επιχειρηματιών 
στις 16 Δεκεμβρίου θα μας παρουσιάσει τη ψυχολογία 
του σύγχρονου πελάτη.

Μπορείτε να παρακολουθείτε το πρόγραμμα των webinars 
μέσα από το insurancewebinars.gr, καθώς και από τη σε-
λίδα του insurancewebinars.gr στο facebook. Παράλληλα, 
όλοι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές έχουν τη δυνατότη-
τα να παρακολουθούν αποσπάσματα από τα διαδικτυακά 
σεμινάρια μέσα από την αντίστοιχη σελίδα στο youtube.

Επέστρεψαν ανανεωμένα 
τα διαδικτυακά σεμινάρια 
του insurancewebinars.gr!

Δες το πρόγραμμα 
των επόμενων webinars εδώ:
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H  προστασία  σας
      είναι  νομική  μας υπόθεση

www.ARAG.gr

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αθήνα: 210 74 90 800 - Θεσσαλονίκη: 2310 520 720 - Πάτρα: 2610 275 211
e-mail: info@arag.gr  |  thessaloniki@arag.gr  |  patra@arag.gr
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ INSURANCEFORUM.GR

Ανενόχλητα 
κυκλοφορούν ακόμα 
στους δρόμους τα 
ανασφάλιστα οχήματα

Η Tractable εγγυάται 
αποζημίωση σε 
πραγματικό χρόνο μέσα 
από μία φωτογραφία

Τα Lloyd’s καταγράφουν 
κέρδη 2,3 δισ. δολαρίων 
μετά από δύο χρόνια 
ζημιών

Ελάχιστα μειωμένος εμφανίζεται ο αριθμός των δηλωθέ-
ντων ζημιών που προκάλεσαν ανασφάλιστα αυτοκίνητα 
και δηλώθηκαν στο Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Αυ-
τοκινήτων μέσα στο πρώτο 9μηνο του 2019 σε σχέση με 
την περσινή αντίστοιχη περίοδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 
η μείωση είναι μόλις 3,9% το πρώτο 9μηνο του 2019. 

Μπορεί μία ασφαλιστική να βγάλει την αποζημίωση σε 
πραγματικό χρόνο; Και όμως η Tractable με τη βοήθεια 
της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται 
πως μέσω μόνο μιας φωτογραφίας έχει την απαραίτητη 
πληροφόρηση, ώστε να ορίζει την αποζημίωση όχι σε μέ-
ρες αλλά σε λεπτά.

Η παγκόσμια ασφαλιστική αγορά των Lloyd’s είδε τους 
οικονομικούς δείκτες της να αυξάνονται μετά από δύο 
χρόνια ζημιών. Τα Lloyd’s του Λονδίνου είδαν ένα σημα-
ντικό άλμα στα κέρδη του πρώτου εξαμήνου, χάρη στις 
επενδυτικές κινήσεις τους και τις ενέργειές τους, ώστε να 
ανατρέψουν την πτωτική τάση.



Ίδια παραμένουν τα τέλη 
κυκλοφορίας για το 
2020

Insuranceforum.gr - 
Ένας ανανεωμένος 
χώρος ενημέρωσης και 
επικοινωνίας!

Δισεκατομμύρια θα χάσει 
το Ηνωμένο Βασίλειο 
από την μετεγκατάσταση 
του ασφαλιστικού 
κλάδου λόγω Brexit

Βαρύ πρόστιμο 240.000 
ευρώ σε ασφαλιστική 
εταιρεία

Σχέδιο για μεγάλη τομή 
στο ασφαλιστικό με την 
κεφαλαιοποίηση στην 
επικουρική

Τέλος στα σενάρια που μιλούσαν για ραγδαία αύξηση στα 
τέλη ορισμένων κατηγοριών αυτοκινήτων έδωσε ο υφυ-
πουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος. Με 
εντολή του υφυπουργού, οι υπηρεσίες του υπουργείου 
προχωρούν στην έκδοση των νέων τελών κυκλοφορίας 
με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και έτσι εκατομμύρια 
ιδιοκτήτες οχημάτων αναμένεται να πληρώσουν όσο και 
πέρσι για τα τέλη κυκλοφορίας 2020.

Το insuranceforum.gr, το αξιόπιστο portal ενημέρωσης 
του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, άλλαξε πρόσωπο και 
με ανανεωμένη λειτουργικότητα και εμφάνιση έρχεται 
να προσφέρει ενημέρωση για ό,τι απασχολεί τον ασφα-
λιστικό κλάδο εντός και εκτός συνόρων. Με την αντικει-
μενικότητα και την αμεσότητα που το χαρακτηρίζει εδώ 
και 9 πλέον χρόνια, το Insuranceforum.gr αποτελεί το 
μεγαλύτερο ασφαλιστικό portal στην Ελλάδα και δέχεται 
καθημερινά 2.500 μοναδικούς επισκέπτες. Αναγνώστες 
του είναι στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφα-
λιστικοί διαμεσολαβητές. Η καθημερινή του θεματολογία 
περιλαμβάνει συνεντεύξεις, πλούσια αρθρογραφία και 
αξιόπιστα ρεπορτάζ για τις εξελίξεις στον κλάδο.

75 δισ. δολάρια είναι όσα θα στερηθεί η οικονομία της 
χώρας από τον ασφαλιστικό κλάδο που εγκαταλείπει το 
μεγαλύτερο ίσως οικονομικό και ασφαλιστικό κέντρο της 
Ευρώπης για χώρες όπως το Λουξεμβούργο και το Βέλ-
γιο. Ευρωπαϊκές πηγές αναφέρουν πως ο Επόπτης Ασφα-
λιστικών & Συνταξιοδοτικών θεμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έχει ζητήσει από Βρετανούς underwriters να με-
ταφέρουν ασφαλιστήρια συμβόλαια Ευρωπαίων πελατών 
τους επί Ευρωπαϊκού εδάφους.

Διοικητικό πρόστιμο ύψους 240.000 ευρώ επέβαλε η 
Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Κατανα-
λωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε 
ασφαλιστική εταιρεία για καταχρηστικό όρο σε ασφαλι-
στήρια συμβόλαια. Ο συγκεκριμένος όρος προέβλεπε την 
μονομερή αναπροσαρμογή του εκπιπτόμενου ποσού σε 
ισόβια ασφαλιστήρια συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλ-
ψης, χωρίς να καθορίζει σαφώς το πλαίσιο της αναπρο-
σαρμογής.

«Η οικονομική και πολιτική ρευστότητα των τελευταίων 
ετών, αλλά και οι πολλαπλές προκλήσεις δημογραφικές, 
οικονομικές, κοινωνικές, έπληξαν μεταξύ όλων των άλ-
λων και την εμπιστοσύνη του κόσμου στην κοινωνική 
ασφάλιση» αναφέρει ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων Νότης Μηταράκης, σε άρθρο του στην 
εφημερίδα «Παρασκήνιο», με τίτλο «Μεγάλη τομή στο 
Ασφαλιστικό η κεφαλαιοποίηση στην επικουρική».
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Διάβασε 
τη συνέχεια 
των νέων εδώ:
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Η AIG ασφαλίζει 
την κατοικία σας Του Θανάση Πετρόπουλου, 

Head of Personal Insurance, AIG

Η κατοικία του κάθε ένα από εμάς αποτελεί ένα χώρο 
στον οποίο ζούμε, μεγαλώνουμε, ξεκουραζόμαστε και δη-
μιουργούμε. Είναι ο χώρος μέσα στον οποίο αισθανόμα-
στε ασφάλεια. Όμως δεν παύει να απειλείται καθημερινά 
και ο ίδιος, αλλά και το περιεχόμενό του από κινδύνους, 
τους οποίους συχνά δε φανταζόμαστε ή είναι δύσκολο να 
προβλέψουμε. 

Ένας από τους πιο σημαντικούς κινδύνους βάσει των 
στοιχείων αποζημιώσεων της AIG που έχουν καταγρα-
φεί τα τελευταία χρόνια, είναι η διάρρηξη σωληνώσεων, 
η οποία μπορεί να προκαλέσει ζημιές όχι μόνο στο ίδιο 
το διαμέρισμα αλλά και σε γειτονικά διαμερίσματα και 
στους κοινόχρηστους χώρους σε περίπτωση πολυκατοι-
κιών. Φυσικά αίτια όπως η πλημμύρα και η πυρκαγιά, με 
πρόσφατα παραδείγματα τις καταστροφές στη Μάντρα 
Αττικής και στο Μάτι, μπορούν να προκαλέσουν ολική 
καταστροφή της οικίας ή ζημιές με πολύ υψηλό κόστος. 
Μεγάλα είναι, επίσης, και τα ποσά αποζημιώσεων από 
την παραβίαση του ιδιόκτητου χώρου μας από περιστατι-
κά κλοπών, τα οποία αυξάνονται ολοένα και περισσότερο, 
όπως, επίσης και οι αποζημιώσεις λόγω σεισμών καθώς 
η χώρα μας είναι ιδιαίτερα σεισμογενής γεωγραφική πε-
ριοχή.  

Στην AIG η κατοικία είναι στο επίκεντρο των ασφαλι-
στικών υπηρεσιών και στόχος της εταιρείας είναι η ολο-
κληρωμένη κάλυψη σε προσιτές τιμές για σπίτια μικρά 
ή μεγάλα, ιδιόκτητα, με ενοικίαση ή με στεγαστικό δά-
νειο, ανεξαρτήτως παλαιότητας. Τα βασικά προγράμματα 
περιλαμβάνουν τις κατηγορίες της Απλής, Διευρυμένης, 
Πλήρους και Συμφωνημένης Αξίας Περιεχομένου Ασφά-
λισης. Η Απλή κάλυψη παρέχει επτά απαραίτητες καλύ-
ψεις όπως πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιές από καπνό, προστα-
σία υπασφάλισης κ.α. Το διευρυμένο πρόγραμμα παρέχει 
δεκαοχτώ επιπλέον καλύψεις μεταξύ των οποίων και η 
διάρρηξη σωληνώσεων, η πλημμύρα, οι ζημιές από χιόνι, 
η αστική ευθύνη κ.α. Ο κάθε ασφαλισμένος έχει τη δυνα-
τότητα να προσαρμόσει το πρόγραμμα ασφάλισης κατοι-
κίας ανάλογα με τις ανάγκες του προσθέτοντας καλύψεις 
αλλά και απολαμβάνοντας μια σειρά εκπτώσεων σε περι-
πτώσεις ασφάλισης πολλαπλών κατοικιών, αυτοκινήτου 
ή κατοικίας με ενυπόθηκο δάνειο. 

Από τα πλέον ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του προ-
γράμματός μας είναι η μείωση ασφαλίστρων σεισμού με 
βάση το έτος κατασκευής και την απαλλαγή, η επιλογή 
ασφάλισης χωρίς απαλλαγές για νερά, καιρικά φαινόμενα 
και βραχυκύκλωμα. Με αυτό τον τρόπο παρέχεται η δυ-
νατότητα προσαρμογής της ασφάλισης στις ανάγκες και 
τις οικονομικές προτεραιότητες του ασφαλισμένου. Προ-
αιρετικές καλύψεις του προγράμματος περιλαμβάνουν 
περιπτώσεις Σεισμού, Καθίζησης, Προσωπικό Ατύχημα, 
Γενική και Οικογενειακή Αστική Ευθύνη, Έργα Τέχνης 
(Κατά Παντός Κινδύνου), Πακέτο Οικονομικών Απω-
λειών Ασφαλιζομένου, Τυχαία Υλική Ζημία (Κατά Παντός 
Κινδύνου),

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της ασφά-
λισης κατοικίας της AIG μπορείτε να βρείτε στο www.aig.
com.gr καθώς και αν συμβουλευτείτε έναν ασφαλιστικό 
μας σύμβουλο, ο οποίος θα σας καθοδηγήσει να εξασφαλί-
σετε το καλύτερο πρόγραμμα για την ασφάλεια του πολυ-
τιμότερου περιουσιακού στοιχείου σας, του σπιτιού σας.
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Η Τεχνολογία στην 
υπηρεσία της ΜΙΝΕΤΤΑ

Η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ραγδαία και αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα που σηματοδοτεί σημαντικές 
αλλαγές σε όλες σχεδόν τις πλευρές της ανθρώπινης δρα-
στηριότητας. Η εμφάνιση νέων τεχνολογικών εργαλείων 
-με πλήθος διαφορετικών χαρακτηριστικών και εφαρμο-
γών- αποτελεί αρωγό σε πολλούς τομείς της επιχειρημα-
τικότητας. 

Αυτή η «έκρηξη» τεχνολογίας δε θα μπορούσε παρά να 
επηρεάσει και τον ασφαλιστικό κλάδο, όπου η συμβολή 
της αναμένεται ότι θα γίνεται ολοένα και πιο καθοριστι-
κή. Ο ασφαλιστικός κλάδος εκσυγχρονίζεται και μεταξύ 
των πολλών πεδίων που τίθενται σε λειτουργία είναι και 
η συμμόρφωση με το νέο κανονιστικό πλαίσιο και τη νο-
μοθεσία και η καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών, τόσο 
του ασφαλισμένου όσο και του ασφαλιστικού διαμεσολα-
βητή. 

Η ΜΙΝΕΤΤΑ, όπως κάθε σύγχρονος ασφαλιστικός οργα-
νισμός, αναζητά διαρκώς τις πιο αποδοτικές τεχνολογικές 
λύσεις για να βελτιώσει τις υπηρεσίες που προσφέρει. Στο 
πλαίσιο αυτό έχει δημιουργήσει ένα φάσμα τεχνολογικών 
εφαρμογών, το οποίο εμπλουτίζει διαρκώς.

Ας δούμε ενδεικτικά δύο από αυτές: 

Υπηρεσία τιμολόγησης M.A.C.I.S. 
(MINETTA Artificial Intelligence Core 
Innovative Services) στο online σύστημα 
των συνεργατών της Εταιρείας.
Πρόκειται για μια υπηρεσία που αναπτύχθηκε από το 

τμήμα Πληροφορικής της ΜΙΝΕΤΤΑ και βασίζεται σε τε-
χνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial intelligence). 
Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία, ο συνεργάτης μπορεί να 
προχωρήσει σε τιμολόγηση οχημάτων ανεβάζοντας στο 
σύστημα ένα σχετικό έγγραφο (π.χ. άδεια κυκλοφορίας) 
ή μια φωτογραφία του οχήματος. Το σύστημα στη συνέ-
χεια, συμπληρώνει αυτόματα τα σχετικά στοιχεία και οι 
χρήστες επωφελούνται ελαχιστοποιώντας τον απαιτούμε-
νο χρόνο για την τιμολόγηση.

Ηλεκτρονική Υπογραφή

Με τη νέα εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής, ο πε-
λάτης υπογράφει ηλεκτρονικά με την ειδική γραφίδα την 
πρόταση ασφάλισης, τη συναίνεση για χρήση προσωπι-
κών δεδομένων αλλά και τη δήλωση παραλαβής.

Έτσι, προσφέρεται η δυνατότητα στους συνεργάτες αλλά 
και στους ασφαλισμένους στη ΜΙΝΕΤΤΑ, να εξοικονομή-
σουν χρόνο και να ανατρέξουν εύκολα στα έγγραφα που 
αποθηκεύονται ηλεκτρονικά, συμβάλλοντας ταυτόχρονα 
-με την αποφυγή των εκτυπώσεων- και στην προσπάθεια 
για εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
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Πιστοληπτική 
Ικανότητα Α- 
για την Accredited 
Insurance

O Σ.Δ.Α.Ε. (Σύνδεσμος Διαμεσολαβούντων 
Ασφαλιστικών Εργασιών) ξανά στην ενεργό δράση!

Η Ιnterasco 
ταξιδεύει τους 
καλύτερους 
Συνεργάτες της στη 
Νορβηγία

Τη διατήρηση της πιστοληπτικής ικανότητας Α- (εξαιρετι-
κή) για την ασφαλιστική εταιρία Accredited Insurance, 
η οποία έχει φορολογικό και ειδικό αντιπρόσωπο στην 
Ελλάδα την Aegean Insurance, ανακοίνωσε ο διεθνής 
οίκος αξιολόγησης «AM Best». 

Σύμφωνα με τον «AM Best», η συγκεκριμένη αξιολόγη-
ση αποτυπώνει τον ισχυρό ισολογισμό της μητρικής της 
Accredited Insurance (Europe) Limited, του αμερικα-
νικού ομίλου Randall & Quilter (R&Q), καθώς και των 
επαρκών λειτουργικών επιδόσεών του και της καταλλη-
λόλητάς του στη διαχείριση κινδύνων.  

Επίσης, ο οίκος αξιολόγησης τόνισε ότι η Accredited 
Insurance είναι σημαντική στρατηγικά για την ανάπτυ-
ξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ομίλου R&Q, 
παρέχοντας ασφαλιστικές υπηρεσίες στην Ευρώπη. 

Η κεφαλαιοποίηση του ομίλου R&Q έχει ισχυροποιη-
θεί σημαντικά από την αύξηση κεφαλαίου κατά 116 εκ. 
ευρώ το 2019, κεφάλαια που αναμένεται να χρησιμοποι-
ηθούν για την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρηματικής 
του ανάπτυξης, σε βάθος χρόνου. 

Εξαπλασιασμός κερδών
H πορεία του ομίλου R&Q, ο οποίος είναι εισηγμένος στο 
χρηματιστήριο του Λονδίνου είναι εντυπωσιακή, καθώς, 
όπως ανακοίνωσε πρόσφατα, τα εξαμηνιαία προ φόρων 
κέρδη του ανήλθαν στα 37 εκ. ευρώ έναντι 6 εκ. ευρώ 
το αντίστοιχο διάστημα του 2018, ενώ τα κέρδη ανά με-
τοχή εκτινάχθηκαν από 0,04 ευρώ σε 0,21 ευρώ (Αύ-
ξηση 430%).

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τις 18 μέχρι 
τις 22 Σεπτεμβρίου 2019, το προγραμματισμένο ταξίδι 
πωλήσεων της Interasco Α.Ε.Γ.Α. στη Νορβηγία. 

Σαράντα πέντε επιτυχόντες συνεργάτες είχαν την ευκαι-
ρία να επισκεφθούν και να γνωρίσουν από κοντά τις δυο 
μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, το Bergen και το Oslo.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής στο Oslo πραγματοποι-
ήθηκε εταιρική συνάντηση, όπου ο κ. Κάρολος Σαΐας, 
Διευθύνων Σύμβουλος της Ιnterasco, αφού συνεχά-
ρη όλους τους συνεργάτες για την επίτευξη του στόχου 
με έπαθλο τη συμμετοχή τους σε ένα ξεχωριστό ταξίδι, 
αναφέρθηκε στα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας, ενώ 
στη συνέχεια περιέγραψε την εικόνα που παρουσιάζει η 
Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά σήμερα.

Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι η Interasco με τη στήριξη 
του μετόχου της, του ομίλου Harel, θα συνεχίσει να είναι 
δίπλα στους συνεργάτες της για να αντιμετωπίσει μαζί 
τους τις τρέχουσες προκλήσεις του ανταγωνισμού και τις 
ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, δίνοντάς τους προϊοντι-
κές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές λύσεις.

Το ταξίδι τίμησε με την παρουσία της και με ομιλία της 
κατά τη διάρκεια της εταιρικής συνάντησης η Γενική 
Διευθύντρια της Ε.Α.Ε.Ε. κα Μαργαρίτα Αντωνάκη. 
Η κα Ναταλία Γιαννιού Διευθύντρια Πωλήσεων & 
Marketing ευχαρίστησε τους συνεργάτες για την πα-
ρουσία τους και τους κάλεσε να δώσουν ένα δυναμικό 
παρόν και στο επόμενο ταξίδι στη μαγευτική Ταϊλάνδη!

Τους συνεργάτες συνόδευσαν επίσης, ο Νομικός Σύμβου-
λος και μέλος του Δ.Σ. κ. Δημήτρης Γαλάνης,  o Αναπλη-
ρωτής Οικονομικός Διευθυντής κ. Σωτήριος Λέκκος και 
η Υποδιευθύντρια Πωλήσεων κα Ειρήνη Νικολοπούλου.

Εξαιρετικά αισιόδοξες παρουσιάζονται οι προοπτικές για 
την εκπροσώπηση του ασφαλιστικού κλάδου στη Βόρεια 
Ελλάδα, έπειτα από την έναρξη των διαδικασιών για την 
επαναδραστηριοποίηση του Σ.Δ.Α.Ε..
Να σημειώσουμε πως εδώ και χρόνια η Θεσσαλονίκη δε 
διέθετε συνδικαλιστικό φορέα εκπροσώπησης.
Με πρωτοβουλία ανθρώπων της αγοράς ο Σ.Δ.Α.Ε. εδώ 

και λίγες ημέρες βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο.  Ήδη 
τα μέλη του προσωρινού Δ.Σ. έχουν ξεκινήσει σχετικές 
επαφές και επικοινωνίες με ανθρώπους του κλάδου και 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, προκειμένου να καταλή-
ξουν στα πρώτα και σημαντικότερα θέματα, με τα οποία 
θα ασχοληθεί το νέο Δ.Σ., που θα προκύψει τις επόμενες 
μέρες. Περισσότερα στο sdae.gr 
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O Όμιλος Talanx 
παραμένει σε 
αναπτυξιακή τροχιά 
το πρώτο εξάμηνο 
του 2019 με θετικά 
αποτελέσματα.

Πρωταγωνιστής 
το Ελληνικό 
Υποκατάσημα στη 
μετατροπή του 
Ομίλου ARAG σε 
SMART INSURER

Ο Όμιλος Talanx συνεχίζει την κερδοφόρα ανάπτυξή του. 
Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 παρου-
σίασε καθαρά κέρδη υψηλότερα από το 50%  των ετή-
σιων προβλεπομένων. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλι-
στρα παρουσίασαν διψήφιο ποσοστό αύξησης κατά 11.2 
% και ανήλθαν στα 20.9 δις ευρώ (από 18.8) σε σχέση 
με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, ή σε 
10.1 % μετά και από την προσαρμογή των όποιων συναλ-
λαγματικών επιδράσεων. Αύξηση σημειώθηκε σε όλους 
τους τομείς δραστηριοτήτων. Αναλυτικότερα, ο δείκτης 
λειτουργικών κερδών αυξήθηκε κατά 2.7 % στα 1,244 εκ. 
ευρώ (από 1,212) σε σχέση με τα μεγέθη του προηγού-
μενου έτους, ενώ τα καθαρά έσοδα -ενισχυμένα κυρίως 
από τους κλάδους Ασφαλίσεων Ιδιωτών στη Γερμανία 
και στο Εξωτερικό- αυξήθηκαν κατά 9.4 % και ανήλθαν 
σε 477 εκ. ευρώ (από 437). Ο μικτός δείκτης ανήλθε στο  
97.5% (από 96.7%), ελάχιστα προσαυξημένος σε σχέση 
με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω κυρίως της 
καθυστερημένης αναγγελίας των ζημιών του προηγούμε-
νου έτους. Τα μέτρα αναδιάρθρωσης του κλάδου πυρός 
των βιομηχανικών ασφαλίσεων -δηλαδή το πρόγραμμα  
“20/20/20”-  έχουν ήδη επιφέρει θετικά αποτελέσματα. 
Χάριν στη δυναμική επιχειρηματική απόδοση του Ομί-
λου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, ο Όμιλος αύξη-
σε την πρόβλεψη για τα ετήσια καθαρά έσοδα του 
2019 σε περισσότερα από 900 εκ. ευρώ.

Από την αρχή της χρονιάς ο Όμιλος ARAG αποφάσισε να 
χρηματοδοτήσει ένα νέο διεθνές project με τη συμμετοχή 
όλων των εταιριών και υποκαταστημάτων παγκοσμίως, 
κάτω από το γενικό τίτλο SMART INSURER, και με απώ-
τερο στόχο την καινοτόμο ανάπτυξη του Ομίλου και τη 
δυναμική μετάβασή του στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. 

Σύμφωνα με το project, το ανθρώπινο δυναμικό 
του Ομίλου οραματίζεται το νέο profile της ARAG 
με την ιδιότητα του έξυπνου ασφαλιστή, SMART 
INSURER, και συμβάλλει στον σχεδιασμό της εται-
ρικής στρατηγικής για την επόμενη μέρα των ασφα-
λίσεων Νομικής Προστασίας. 

Στρατηγικό σκοπό του εγχειρήματος απετέλεσε η εμπλο-
κή όσο το δυνατό περισσότερων εργαζομένων στον Όμι-
λο, οι οποίοι με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένων ενιαίων  
εργαλείων, παρά τις διαφορές των κατά τόπους αγορών,  
σε πρώτη φάση εξέφρασαν τις απόψεις τους για θέματα 
όπως:

Οι SMART ψηφιακές υπηρεσίες Νομικής Προστασίας

• Η χρήση SMART δεδομένων και ψηφιακών συστη-
μάτων και εργαλείων με στόχο τη  βελτιστοποίηση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών

• Η περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής κουλτούρας  
του Ομίλου 

• Η πελατειακή εμπειρία του μέλλοντος για τους πελά-
τες Νομικής Προστασίας 

Σε δεύτερη φάση, αντιπροσωπευτικό δείγμα των εργαζο-
μένων από κάθε εταιρία του Ομίλου συμμετείχε σε ειδικά 
Focus Groups και εξέφρασε για ακόμα μια φορά ελεύθερα 
τις απόψεις του για το παρόν και το μέλλον της ARAG, σε 
ειδικά θέματα στρατηγικής ανάπτυξης. Θα ακολουθήσει 
ανάλυση των συνολικών ευρημάτων και αξιολόγηση συ-
μπερασμάτων που θα οδηγήσουν τον Όμιλο στο ψηφιακό 
του μέλλον. 

Το Ελληνικό Υποκατάστημα εμφάνισε 92% βαθμό 
συμμετοχής, που είναι μακράν ο υψηλότερος στον 
Όμιλο, γεγονός που έγινε δεκτό με συγχαρητήρια 
και αποτελεί τιμή για τη συνεισφορά της Ελλάδας 
στις διεθνείς αποφάσεις. 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
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