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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 
Κώστας Καραχάλιος: 
Μία μέρα, κανείς δεν 
θα πιστεύει ότι οι 
ασφαλιστικές εταιρείες 
ασφαλίζουν κινδύνους 
χωρίς πρώτα να τους 
επιθεωρήσουν 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Τι απαντούν πρόσωπα 
της ελληνικής 
πολιτικής σκηνής για 
την κινητροδότηση της 
ιδιωτικής ασφάλισης;

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ιωάννης Παν. 
Βοτσαρίδης: 
«Κανένα σύστημα 
δεν αντικαθιστά 
τη διαπροσωπική 
επικοινωνία του 
Διαμεσολαβητή»
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EDITORIAL

Το 2021 φτάνει στο τέλος του. Μια χρονιά που αρχικά μας 
έφερε ένα βήμα πιο κοντά στην πολυπόθητη κανονικότη-
τα, επιτρέποντάς μας να επανέλθουμε στις αγαπημένες μας 
συνήθειες με την ελπίδα της οριστικής μετάβασης στη με-
τά-Covid εποχή, αλλά που δυστυχώς στο τελείωμα της, δο-
κιμάζει ακόμα πιο σκληρά τη χώρα μας, καθώς και όλη την 
Ευρώπη.

Το “The Insurer”, πιστό στο ραντεβού του, βρίσκεται για 
ακόμη μία φορά στα χέρια σας, έχοντας ως αδιαπραγμά-
τευτη προτεραιότητά του την πλήρη και αντικειμενική σας 
ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις της ασφαλιστικής 
βιομηχανίας σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Παράλληλα με την αντιμετώπιση των προκλήσεων της παν-
δημίας, η ελληνική ασφαλιστική αγορά αναδιοργανώνει τις 
δυνάμεις της, εστιάζοντας στον κλάδο της ασφάλισης περι-
ουσίας, αλλά και στις νέες αλλαγές που επιφέρει ο κλιματι-
κός νόμος. 

Αφενός, η κυβέρνηση ανοίγει για πρώτη φορά το ζήτημα 
της υποχρεωτικής ασφάλισης στον κλάδο περιουσίας, ικα-
νοποιώντας τις διεκδικήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών 
αλλά και των επαγγελματιών του κλάδου, οι οποίοι χρόνια 
τώρα μέσω των συλλογικών τους δράσεων έχουν αναδεί-
ξει τη σημασία της πρόληψης και την ανάγκη ενίσχυσης 
της ιδιωτικής ασφάλισης. Αφετέρου, το κράτος επεξεργάζε-
ται μια ρύθμιση σταθμό για την ιδιωτική ασφάλιση, χωρίς 
τη συνδρομή των ασφαλιστικών εταιρειών της χώρας και 
των επαγγελματιών του κλάδου. Η έλλειψη τεχνογνωσίας 
και εμπειρίας από πλευράς της πολιτείας θα μπορούσε να 
έχει ολέθρια αποτελέσματα για την ασφαλιστική βιομηχανία 
στην Ελλάδα, καθιστώντας αντιεπιστημονικά τα εκάστοτε 
πορίσματα, οδηγώντας σε αδιέξοδο τόσο τις εταιρείες, όσο 
και τους καταναλωτές. 

Οι ειδικοί όροι περί ζωνών τρωτότητας και καθολικής ασφά-
λισης των οικημάτων στις εν λόγω περιοχές από το 2025 
χρήζουν διευκρίνισης, ενώ σημαντικός παράγοντας στο όλο 
εγχείρημα αποτελεί και η κοστολόγησή της κάλυψης από τις 
ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να υπάρξει μια κοινή 
γραμμή και να αποφευχθούν περιστατικά αθέμιτου ανταγω-
νισμού στην αγορά. 

Σε κάθε περίπτωση, η σύμπραξη κράτους και ιδιωτικής 
ασφάλισης καθιστά εκ πρώτης όψης το κλειδί για την καλ-
λιέργεια της ασφαλιστικής συνείδησης του Έλληνα κα-
ταναλωτή. Η θέσπιση της υποχρεωτικότητας στον κλάδο 

ασφάλισης περιουσίας σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο, όχι μόνο θα 
συνέβαλε στην άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την 
επανεκκίνηση της οικονομίας σε περιόδους κρίσεων, αλλά 
θα άνοιγε το δρόμο και για την ανάπτυξη των υπόλοιπων 
κλάδων της ιδιωτικής ασφάλισης, απελευθερώνοντας το 
κράτος από το ένα μεγάλο βάρος.

Το “The Insurer” μέσα από την ενεργό του παρουσία στη 
ΔΕΘ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολιτικές προ-
σωπικότητες της χώρας, οι οποίες τοποθετήθηκαν για το 
ζήτημα της παροχής κινήτρων προς την ιδιωτική ασφάλι-
ση, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της σε περιόδους κρίσεων,  
εκφράζοντας παράλληλα τις προτάσεις τους για την αξιοποί-
ηση των δυνατοτήτων της. 

Στο τεύχος Δεκεμβρίου έχουμε τη τιμή να υποδεχόμαστε 
τον κ. Ιωάννη Παν. Βοτσαρίδη, Πρόεδρο και Διευθύνο-
ντα Σύμβουλο της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α., σε μια εξαι-
ρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην οποία μας αποκαλύ-
πτει πώς η INTERLIFE κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό 
διάστημα να μετατραπεί σε μια εταιρεία πρωτότυπο για την 
ελληνική αγορά και να αναπτυχθεί σε ένα άκρως ανταγω-
νιστικό περιβάλλον. Στις επόμενες σελίδες ο κ. Βοτσαρίδης 
ανοίγει τα χαρτιά του και μοιράζεται μαζί μας τα μελλοντι-
κά σχέδια και τους στόχους της εταιρείας, σχολιάζοντας 
παράλληλα το φαινόμενο του bancassurance, το ρόλο της 
διαμεσολάβησης στη σύγχρονη εποχή και την αύξηση των 
διαδικτυακών καναλιών διανομής.

Το “The Insurer” αποτελεί ένα δίαυλο επικοινωνίας με-
ταξύ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Ένα πεδίο ελεύ-
θερης έκφρασης για τους επαγγελματίες του κλάδου, μέσω 
του οποίου αναδεικνύονται οι προβληματισμοί αλλά και οι 
σκέψεις των ανθρώπων της διαμεσολάβησης. Εντός των 
επόμενων σελίδων θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε συ-
νεντεύξεις και απόψεις από έμπειρα πρόσωπα της αγοράς, 
τα οποία σκιαγραφούν τη σύγχρονη πραγματικότητα για 
τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης στην χώρα μας, πάντα 
με άποψη και αντικειμενικότητα.

Καλή ανάγνωση και καλή χρονιά σε όλους!

Αριστείδης Βασιλειάδης 
Γενικός Διευθυντής 

Insurance Innovation

Σύμπραξη κράτους και 
ιδιωτικής ασφάλισης: 
Κίνδυνοι και ευκαιρίες

Επενδύουμε. Καινοτομούμε.
Αναπτυσσόμαστε!
Οικονομική Ευρωστία με πυξίδα το Υπεύθυνο 
Επιχειρείν και την προσφορά στην Κοινωνία

ΑΘΗΝΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΚΡΗΤΗ / ΡΟΔΟΣ
και σε 2.000+ σημεία διανομής σε όλη την Ελλάδα

Τηλεφωνικό Κέντρο
Αθήνα 210 9334 994, Θεσσαλονίκη 2310 499000

www.interlife.gr
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Οικονομικά Στοιχεία 2020

•	Μηδενικός τραπεζικός ή άλλος δανεισμός
•	Καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή
•	Εισαγωγή στο ΧΑΚ (Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου) το 2012
•	Εισαγωγή στο ΧΑ (Χρηματιστήριο Αθηνών) το 2021

αύξηση 2,60%

Συνολικά Έσοδα

66,9 εκατ.
ευρώ

αύξηση 16,4%

Ίδια Κεφάλαια

109,5 εκατ.
ευρώ

αύξηση 10%

Επενδύσεις

229,3 εκατ.
ευρώ

Άθροισμα 6ετίας 81,2 εκατ. €

Κέρδη προ φόρων

19,6 εκατ.
ευρώ

αύξηση 6ετίας 
2015 - 2020

Αύξηση Παραγωγής

+35,6%

αύξηση 7%

Ενεργητικό

249,3 εκατ.
ευρώ
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Ο πληθωρισμός, οι ανατι-

μήσεις των ασφαλίστρων 

και το δίλημμα στον κλάδο 

αυτοκινήτων

3+1 σημαντικά βήματα για 

την αύξηση της εργασιακής 

δέσμευσης των ασφαλι-

στικών εταιρειών (και όχι 

μόνο...)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ

Γενικός Διευθυντής
Αριστείδης Βασιλειάδης

Αρχισυνταξία
Σωτηρία Γιαννακοπούλου 

Επιμέλεια – Διόρθωση
Σωτηρία Γιαννακοπούλου 

Υπεύθυνη Διαφήμισης και Επικοινωνίας
Σοφία Κουμαρά

Υπεύθυνη Συνδρομών 
και Κυκλοφορίας
Νατάσα Μπουγέλη

Δημιουργικό
Kitchen.was 

Επιμέλεια Έκδοσης – Εκτύπωσης
Kitchen.was

6

TA NEA TOY INSURANCE 
FORUM.GR26

TA ΝΈΑ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ
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Μία μέρα, κάνεις δεν θα 

πιστεύει ότι οι ασφαλιστι-

κές εταιρείες ασφαλίζουν 

κινδύνους χωρίς πρώτα να 

τους επιθεωρήσουν 

Ηλίας Τσολάκης: Προτε-

ραιότητα μας θα είναι η 

δυνατή εκπροσώπηση της 

διαμεσολάβησης σε όλους 

τους φορείς που ασκούν 

εξουσία στον χώρο μας εν 

απουσία μας

Γίνε 
συνδρομητής 
του The Insurer:

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 20€ 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

ΟΙ ΑΠΟΨΈΙΣ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ

14
Τι απαντούν πρόσωπα της 

ελληνικής πολιτικής σκη-

νής για την κινητροδότηση 

της ιδιωτικής ασφάλισης;

ΑΦΙΈΡΩΜΑ

18
Ιωάννης Βοτσαρίδης: 

«Κανένα σύστημα δεν αντι-

καθιστά τη διαπροσωπική 

επικοινωνία του Διαμεσο-

λαβητή»

ΑΦΙΈΡΩΜΑ

Κωνσταντίνα 
Μιχαλοπούλου: 
Επενδύουμε συνεχώς στο 
δίκτυο των συνεργατών 
μας, προσφέροντας στήριξη 
και καινοτόμα προϊόντα 
που καλύπτουν πλήρως την 
αγορά

24
Δημήτρης Μουντάκης: 

Η έλλειψη ασφαλιστικής 

συνείδησης των πολιτών 

δεν είναι τοπικό, αλλά 

εθνικό φαινόμενο

ΤΟ ‘THE INSURER’ ΣΤΗΝ 
ΈΠΑΡΧΙΑ
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ασφαλιστηρίων συμβολαίων στον κλάδο περιουσίας τους 
επόμενους μήνες, εξαιτίας και των επιπλέον χρεώσεων από 
τους μεγάλους αντασφαλιστικούς ομίλους του εξωτερικού. 
Αφετέρου, ο νέος κλιματικός νόμος και οι διατάξεις του περί 
υποχρεωτικής ασφάλισης των ακινήτων σε ζώνες υψηλής 
τρωτότητας, θα λειτουργήσουν εξίσου επιβαρυντικά για 
τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών, καθώς λόγω 
του υψηλού κινδύνου, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα κοστο-
λογήσουν ακριβότερα την ασφαλιστική τους κάλυψη.

Το στοίχημα του αυτοκινήτου

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο κλάδος της ασφά-
λισης αυτοκινήτου, ο οποίος το τελευταίο διάστημα χαρα-
κτηρίζεται από τις αλλεπάλληλες αυξομειώσεις στις τιμές 
των ασφαλίστρων. 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τα περιοριστικά μέτρα, 
μεταξύ άλλων, προέβλεπαν και την απαγόρευση κυκλοφο-
ρίας, ενώ είχαν ως αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό των 
επιχειρήσεων να στρέφεται προς την τηλεργασία. Οι νέες 
αυτές συνθήκες είχαν ως απόρροια τη μείωση της κυκλο-
φορίας των αυτοκινήτων, με τον αριθμό τους να περιορίζε-
ται σημαντικά ακόμη και τις καθημερινές. Η πτώση αυτή 
έχει ως φυσικό επακόλουθο τη συρρίκνωση των ποσοστών 
των ατυχημάτων και των ζημιών, γεγονός που λειτούργησε 
ευεργετικά σε έναν παραδοσιακά ζημιογόνο κλάδο για τις 
ασφαλιστικές εταιρείες.

Η μείωση των τροχαίων και των αποζημιώσεων, σε συνδυα-
σμό με την περιορισμένη ζήτηση ασφαλιστηρίων συμβολαί-
ων αυτοκινήτου, παρακίνησαν κάποιες από τις ασφαλιστι-
κές εταιρείες να κατεβάσουν εν μέσω πανδημίας τις τιμές 
τους, προκειμένου να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, αλλά και 
να διατηρήσουν το κοινό τους. 

Ωστόσο, σήμερα τα δεδομένα έχουν αλλάξει. H κίνηση 
στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, εκτός 
από τα προφανή προβλήματα που δημιουργεί στην καθημε-
ρινότητα των πολιτών, εντείνει τη συχνότητα των τροχαίων 
ατυχημάτων, αυξάνοντας κατά συνέπεια και το κόστος των 
αποζημιώσεων που καλούνται να καταβάλλουν οι ασφα-
λιστικές εταιρείες. Συνεπώς, τα μειωμένα ασφάλιστρα στα 
οποία ορισμένες εταιρείες επικεντρώνουν την πωλησιακή 
τους στρατηγική, έχουν άμεσο αντίκτυπο στα αποθεματικά 
αλλά και τη φερεγγυότητα τους.

Και το δίλημμα στην προκειμένη περίπτωση παραμένει. Θα 
επιχειρήσουν οι εν λόγω εταιρείες να αυξήσουν τη τιμή των 
ασφαλίστρων τους ή θα εξακολουθούν να πουλούν με χα-
μηλά κόστη, προκειμένου να διατηρήσουν το πελατολόγιό 
τους με τον κίνδυνο να ελαχιστοποίησουν τα αποθεματικά 
τους;

Σε κάθε περίπτωση η μετά-Covid εποχή σηματοδοτεί και την 
«σκλήρυνση της αγοράς» όπως δήλωσε ο Jerome Haegeli, 
επικεφαλής οικονομολόγος της Swiss Re στην τελευταία 
έκθεση του ομίλου, η οποία να κάνει λόγο για αύξηση της 
ζήτησης σε επίπεδα ρεκόρ τα επόμενα χρόνια. «Η ανάπτυξη 
υψηλότερων απαιτήσεων με γνώμονα τον πληθωρισμό σε όλους 
τους τομείς δραστηριότητας, ο συνεχής κοινωνικός πληθωρισμός 
και τα επίμονα χαμηλά επιτόκια θα είναι οι κύριοι παράγοντες 
για τη σκλήρυνση της αγοράς», αναφέρει χαρακτηριστικά. 

Αυτό που μένει να διαπιστώσουμε είναι αν η πολυαναμε-
νόμενη αυτή αύξηση της ζήτησης θα προκαλέσει ένα νέο 
κύμα αυξήσεων στο κόστος των ασφαλίστρων και φυσικά 
τι αντίκτυπο θα έχει η εν λόγω εξέλιξη στις επιλογές των 
καταναλωτών.

OI ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Ο πληθωρισμός, 
οι ανατιμήσεις των 
ασφαλίστρων και το 
δίλημμα στον κλάδο 
αυτοκινήτων
Οι παγκόσμιες αγορές καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας 
κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της πρωτοφα-
νούς μείωσης της ζήτησης που επέφεραν τα παρατεταμένα 
lockdown σε κάθε έκφανση του καταναλωτισμού. Η αναδί-
πλωση των αγορών υπό τη σκιά του κορωνοϊού, προκάλεσε 
μείωση των τιμών σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων και υπη-
ρεσιών με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς, 
στρατηγική η οποία έως ένα βαθμό θεωρήθηκε αποδοτική. 

Σαφώς, όλοι περιμέναμε ότι η επανεκκίνηση της οικονομίας 
θα συνοδευόταν από ένα νέο κύμα αυξήσεων, δεδομένης 
και της επιθυμίας των καταναλωτών να απολαύσουν όλα 
όσα τους στέρησε βίαια η πανδημία. Ωστόσο, το ανεξέλεγκτο 
κύμα ανατιμήσεων που βιώνει η Ευρώπη τους τελευταίους 
μήνες έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. O απρόβλεπτος -ή 
και όχι- παράγοντας της αύξησης των τιμών της ενέργειας 
και του πετρελαίου έχει άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγική 
διαδικασία και τις μεταφορές, γεγονός που αποτυπώνεται 
ακόμη και στις τιμές των ειδών πρώτης ανάγκης.

Όσο η τσέπη του καταναλωτή επιβαρύνεται, τόσο οι επιλο-
γές του μειώνονται. Τη νέα αυτή πραγματικότητα έχει αντι-
ληφθεί και η ασφαλιστική βιομηχανία, η οποία επιδιώκει 
παρά τις αντιξοότητες να διατηρήσει, αν όχι να αυξήσει, το 
μερίδιό της στην αγορά. 

Ωστόσο, η ενδεχόμενη μείωση των ασφαλίστρων ως μέσο 
για την προσέλκυση νέων πελατών κρίνεται μάλλον αδύ-
νατη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Μπορεί κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες 
να επανεκτίμησαν τις τιμές των συμβολαίων τους, προχω-
ρώντας σε μειώσεις, κυρίως στον κλάδο της ασφάλισης αυ-
τοκινήτου, αλλά τη δεδομένη στιγμή η επιλογή αυτή μοιάζει 
απαγορευτική.

Σε ανοδική τροχιά οι ασφαλίσεις ζωής και υγείας

Παρά την οικονομική δυσχέρεια που προκάλεσε η πανδη-
μία στο σύνολο των καταναλωτών, τα ασφαλιστήρια συμβό-
λαια ζωής αυξήθηκαν στη χώρα μας κατά 14,4% το πρώτο 
εννεάμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 
του 2020, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΑΕΕ για την παρα-
γωγή ασφαλίστρων. Όπως αποδεικνύεται, οι καταναλωτές 
συνειδητοποίησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας την 
αξία της ιδιωτικής ασφάλισης και της πρόληψης για την 
προστασία της υγείας τους, επισπεύδοντας τη σύναψη του 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου, στο οποίο χρόνια δίσταζαν να 

προχωρήσουν.

Τη τελευταία δεκαετία 
τα ασφάλιστρα στο χώρο 
της υγείας έχουν αυξηθεί 
αισθητά, με την ασφα-
λιστική βιομηχανία να 
αποδίδει τις εν λόγω προ-
σαυξήσεις στον υψηλό 
πληθωρισμό του κλάδου 
υγείας, ο οποίος σε συν-
δυασμό με τις φορολογι-
κές επιβαρύνσεις, δίνει 
σαφώς ώθηση στις τιμές 
των ασφαλίστρων. 

Το καθαρό κόστος κάλυψης των νοσοκομειακών προγραμ-
μάτων βρίσκεται επίσης σε ανοδική τροχιά τα τελευταία 
δύο χρόνια, παρουσιάζοντας αύξηση που αγγίζει το 13%, 
σύμφωνα με τη τελευταία έρευνα του ΙΟΒΕ. Αν και λόγω 
των παρατεταμένων lockdown τα δύο τελευταία χρόνια οι 
ιογενείς λοιμώξεις κατέγραψαν σημαντική μείωση, περιορί-
ζοντας έτσι τα περιστατικά που έχρηζαν νοσηλείας, οι απο-
ζημιώσεις για ιατρική περίθαλψη παρέμειναν σε ιδιαιτέρως 
υψηλά επίπεδα. Η διαπίστωση αυτή δεν προκαλεί εντύπω-
ση, δεδομένου ότι ο εξελιγμένος ιατρικός εξοπλισμός και τα 
προηγμένα μέσα στο χώρο της τηλε-ιατρικής (λαπαροσκο-
πική - ρομποτική ιατρική) κοστολογούνται πιο ακριβά για 
τον ασφαλισμένο, γεγονός που ασφαλώς μεταφράζεται και 
σε αυξήσεις στις τιμές των ασφαλίστρων.

Οι φυσικές καταστροφές αυξάνουν το κόστος των 
ασφαλιστηρίων στον κλάδο περιουσίας

Ανοδικά αναμένεται να κινηθούν οι τιμές και στον κλάδο 
περιουσίας, με τις προεκτάσεις της κλιματικής αλλαγής 
να είναι πλέον αισθητές και στη χώρα μας, μέσω των αλ-
λεπάλληλων και υψηλής έντασης φυσικών καταστροφών. 
Ο κυκλώνας Ιανός, ο πύρινος εφιάλτης του Αυγούστου, οι 
πλημμύρες που ακολούθησαν, καθώς και οι σεισμοί που ση-
μειώθηκαν σε Θεσσαλία και Κρήτη κατά τη διάρκεια του 
έτους αύξησαν σημαντικά το κόστος των αποζημιώσεων 
που κλήθηκαν να χορηγήσουν τόσο το κράτος, όσο και οι 
ασφαλιστικές εταιρείες.

Αφενός, οι αυξημένες απαιτήσεις για την αποκατάσταση 
των ζημιών, πρόκειται να αποτυπωθούν στις τιμές των 

Της Σωτηρίας Γιαννακοπούλου, 
Αρχισυντάκτρια insuranceforum.gr, 
Δημοσιογράφος- Επικοινωνιολόγος
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ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

“You can’t have a growth story without an engaged 
team”
Alan Smith, Head of Capital Asset Management

Ο Άλαν Σμιθ απλώς λέει με λίγα λόγια όσα η εμπειρία (αλλά 
και οι έρευνες) έχουν δείξει προ πολλού. Ότι χωρίς την εργα-
σιακή δέσμευση, δηλαδή το ειλικρινές και διαρκές ενδιαφέ-
ρον του εργαζόμενου για την εταιρία και την πορεία της, δεν 
μπορεί να υπάρξει οικονομική ανάπτυξή της. 

Ας μην πούμε για μια ακόμη φορά τα κοινότυπα: πόσο επη-
ρέασε ο Covid το εργασιακό κλίμα και πόσο η αναγκαστική 
απομόνωση έκανε τους εργαζομένους να χάσουν τη σύνδε-
σή τους με το εργασιακό περιβάλλον και αύξησε το turnover. 
Ιδίως στον ασφαλιστικό κλάδο, όπου η προσωπική επαφή με 
τον πελάτη είναι τόσο σημαντική, το αντίκτυπο φάνηκε να 
ήταν ακόμη μεγαλύτερο.

Ας επικεντρωθούμε στο τι θα μπορούσε να κάνει μια επι-
χείρηση για να αυξήσει την εργασιακή δέσμευση, μέσα από 
απλά βήματα.

1. Ενσωμάτωση

Μια επιχείρηση που “συμπεριλαμβάνει” τον εργαζόμενό 
της στο Όραμά της, τους στόχους της και στο πως θα φτάσει 
εκεί με τη βοήθειά του, είναι σίγουρο ότι τον έχει κερδίσει. 
Κάθε εργαζόμενος θέλει να νιώθει ότι συνεισφέρει στον κοινό 
σκοπό. Ας θυμηθούμε τον καθαριστή της NASA που, στην 
ερώτηση του Τζ.Φ.Κέννεντυ σχετικά με το τι δουλειά κάνει, 
είπε «Βοηθάω να φτάσει ο άνθρωπος στο φεγγάρι». Ξεκι-
νώντας από την πρώτη μέρα, ένα ξεκάθαρο πλάνο ένταξης 
(onboarding plan) βοηθάει τον νέο εργαζόμενο να νιώσει 
κομμάτι της επιχείρησης, τον ενσωματώνει, επικοινωνώ-
ντας Όραμα, ρόλους και διαδικασίες και στη συνέχεια, μια 
κουλτούρα συμπερίληψης και ανοιχτής επικοινωνίας θα τον 
κρατήσει πιστό. 

2.  Ανατροφοδότηση 

“We all need people who will give us feedback. That’s 
how we improve”
Bill Gates

Η κουλτούρα ανοιχτής επικοινωνίας μέσα στην επιχείρηση 
θεωρείται σημαντική για την επιτυχία της. Αφορά τόσο την 
επικοινωνία πληροφοριών, όσο και την ανατροφοδότηση 
και το coaching. O εργαζόμενος που νιώθει ότι η επιχείρη-
ση τον υπολογίζει, ότι μοιράζεται μαζί του τις καλές αλλά και 

τις κακές εξελίξεις και τον 
βοηθά και τον ίδιο να ανα-
πτυχθεί δίνοντάς του τα 
απαραίτητα εργαλεία και 
τις κατευθύνσεις, δεσμεύ-
εται για την επίτευξη ακό-
μη και των πιο δύσκολων 
στόχων.

3. Εμπιστοσύνη

Οι επιχειρήσεις που επι-
κοινωνούν ξεκάθαρα τους 
στόχους στους εργαζο-
μένους, τους δίνουν την 
ελευθερία να λειτουργούν αυτόνομα μέσα από προσωπική 
υπευθυνότητα, ενώ παράλληλα παρακολουθούν το αποτέ-
λεσμα με συστηματικό τρόπο, ώστε να τους υποστηρίζουν, 
αναπτύσσοντας «ηγέτες» σε οποιοδήποτε ρόλο και σε οποιο-
δήποτε επίπεδο της ιεραρχίας.      

4. Αναγνώριση

“Η αναγνώριση μπορεί να σου φτιάξει τη μέρα αλλά 
και όλη τη ζωή.”
Margaret Cousins

Αναγνωρίστε και επιβραβεύστε τον εργαζόμενο που πετυ-
χαίνει αλλά και ξεπερνά τους καθημερινούς του στόχους και 
επιδεικνύει συμπεριφορές που συνάδουν με τις αξίες της 
εταιρίας. Σύμφωνα με έρευνα της εταιρίας  O.C. Tanner  στις 
εταιρίες που οι εργαζόμενοι νιώθουν ότι η δουλειά τους ανα-
γνωρίζεται είναι 2.6 φορές πιο πιθανό να πουν ότι οι προα-
γωγές είναι δίκαιες.  

Η Humanis Your HR Partner είναι ο συνεργάτης των μικρομε-
σαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, με συμβουλευτικές υπηρεσίες 
και εκπαιδευτικά προγράμματα για την ανάπτυξη του μεγαλύτερου 
κεφαλαίου τους, του Ανθρώπινου Δυναμικού. Μπορείτε να επικοι-
νωνήσετε μαζί μας στο info@humanis.gr, τηλ. 210-342355, και 
να δείτε περισσότερες πληροφορίες για εμάς στο www.humanis.gr

3+1 σημαντικά βήματα 
για την αύξηση της 
εργασιακής δέσμευσης των 
ασφαλιστικών εταιρειών  
(και όχι μόνο...) 

Της Μαίρης Μπιτούνη, 
Managing Director, 
Humanis Your HR Partner



Η βραβευμένη InsurTech πλατφόρμα της Virtual i 
Technologies, επιτρέπει στον ασφαλιστικό κλάδο να προ-
χωρήσει σε δυναμική λήψη αποφάσεων βασιζόμενη σε 
πραγματικά δεδομένα. Παρέχει 100% ορατότητα σε δεδομέ-
να κινδύνου σε πραγματικό χρόνο με την πλατφόρμα βαθ-
μολόγησης κινδύνου [VRS]™ Virtual Risk Space, προσιτή 
σε κάθε είδους και μεγέθους επιχειρήσεων.

Ο αντιπρόσωπος της Virtual i Technologies στην Ελλάδα 
Κώστας Καραχάλιος απαντάει στις ερωτήσεις μας.

Κύριε Καραχάλιο, προφανώς η εκτίμηση/αξιολόγηση ενός 
κινδύνου βρίσκεται στο επίκεντρο του επιχειρηματικού μο-
ντέλου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Θα μπορούσατε να 
μας πείτε περισσότερα για το γιατί, κατά την άποψή σας, η 
βελτίωση της ποιότητας του κάθε κινδύνου είναι τώρα πιο 
σημαντική από ποτέ;

Ιστορικά σήμερα η ασφαλιστική αγορά λειτουργεί όπως 
πριν 150 χρόνια. Σε παγκόσμιο επίπεδο δεν αξιολογούνται 
περισσότερο από το 5% περίπου των κινδύνων, ενώ οι υπό-
λοιποι απλώς κοστολογούνται με βάση ιστορικά δεδομένα 
και δεδομένα που παρέχονται από τους πελάτες.

Φανταστείτε να επενδύετε σε μια μετοχή ή σε μια εταιρεία 
χωρίς δεδομένα, χωρίς πληροφορίες. Επί του παρόντος, 
περίπου το 95% των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κοστολο-
γούνται, ενώ δεν έχουν επιθεωρηθεί στην πραγματικότη-
τα. Το υψηλό κόστος και ο χρόνος που χρειάζεται για να 
αποκτήσει κανείς πρόσβαση σε πραγματικά δεδομένα, εί-
ναι απαγορευτικά. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι ασφαλιστικές 
εταιρείες είναι «τυφλές» προς την ποιότητα του κινδύνου, 
έως ότου επέλθει το ασφαλιστικό γεγονός. 

Αυτό δεν χρειάζεται να συμβαίνει πια. Οι λύσεις της Virtual 
i Technologies έχουν ως στόχο να καταστήσουν τους κινδύ-
νους ορατούς λύνοντας τα σημερινά εμπόδια του κόστους 
και της χρονικής καθυστέρησης, για να αυξήσουν τη βιω-
σιμότητα και την ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού φορέα.
Η επιθεώρηση κάθε κινδύνου θα γίνει μια συνήθης προ-
σέγγιση και αυτό προσφέρει η πλατφόρμα της Virtual i 
Technologies.

Πρακτικά, πως η Virtual i Technologies αλλάζει τον τρόπο 
λειτουργίας του ασφαλιστικού κλάδου;

Με τη λύση [VRS]™ Virtual Risk Space που προσφέρει η 
Virtual i Technologies, οι ασφαλιστικές εταιρείες μπο-
ρούν τώρα να εντοπίσουν τους κινδύνους με κακή ποιότητα 
και να αποφύγουν την ανάληψη του κινδύνου ή να προτεί-
νουν στους ασφαλισμένους τρόπους βελτίωσης (μείωσης) 
του κινδύνου.

Το μειωμένο κόστος επιθεωρήσεων, η πραγματοποίηση 
τους σε πραγματικό χρόνο και η αυτόματη βαθμολόγηση 
του κινδύνου κάνουν εφικτή την επιθεώρηση κάθε κινδύ-
νου.

Οι εκθέσεις Risk Reporting, μπορούν να χρησιμοποιούνται 
και για τις επιτόπιες εκτιμήσεις προσφέροντας τυποποίηση, 
αυτοματοποίηση και ελαχιστοποίηση του χρόνου παράδο-
σης.

Μία μέρα, κανείς δεν θα 
πιστεύει ότι οι ασφαλιστικές 
εταιρείες ασφαλίζουν 
κινδύνους χωρίς πρώτα 
να τους επιθεωρήσουν

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Η υπηρεσία προσφέρεται σε όλο τον κόσμο και είναι άμεσα 
διαθέσιμη. Σε λιγότερο από μία εβδομάδα - χρησιμοποιώ-
ντας την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας λύση 
[VRS]™ Virtual Risk Space - κάθε πελάτης είναι σε θέση να 
βιώσει ήδη αυτό που θεωρούμε ότι είναι τα μέτρα επιτυ-
χίας της: 100% ορατότητα των επιθεωρούμενων κινδύνων, 
διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο, 40% Βελτίωση στην απο-
δοτικότητα του φόρτου εργασίας, 100% ικανοποίηση των 
πελατών.

Φαίνεται πως υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνολογικές τά-
σεις που είναι ζωτικής σημασίας για τη λύση της Virtual i 
Technologies.

Οι κύριες τάσεις είναι η σταδιακή ψηφιοποίηση της ασφα-
λιστικής αγοράς και η καθημερινή ανάγκη για ανάλυση 
δεδομένων. Η πλατφόρμα [VRS] μπορεί να δοκιμαστεί και 
να χρησιμοποιηθεί χωρίς καμία ανάγκη εγκατάστασης 
οποιουδήποτε λογισμικό στο δίκτυο ΙΤ. Αποτελεί ένα λογι-
σμικό που βασίζεται στο API, πράγμα που σημαίνει ότι μπο-
ρεί να ενσωματωθεί εύκολα με τις υπάρχουσες πλατφόρμες 
που μπορεί να κατέχει ήδη η ασφαλιστική εταιρεία. Πληροί 
τους κανονισμούς GDPR, ενώ οι διατάξεις ασφάλειας και 
δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων της Google 
είναι οι καλύτερες στην κατηγορία τους. Οι υπάρχουσες 
δυνατότητες, που υποστηρίζονται από AI και Machine 
Learning έχουν κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 
Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες 
τις λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης, χωρίς να 
χρειάζεται να κάνει λήψη της εφαρμογής. Εάν χρειαστεί να 
μορφοποιηθούν τα πρότυπα ερωτηματολογίου που εμπεριέ-
χονται στην εφαρμογή, αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 
λιγότερο από 5 ημέρες. 

Η πλατφόρμα από ποιους μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εί-
ναι μόνο για την εκτίμηση κινδύνου;

Η εφαρμογή χρησιμοποιείται για την εκτίμηση κινδύνου 
(από τον μεγαλύτερο μέχρι το μικρότερο) αλλά και για τη 
διαχείριση εκτιμήσεων ζημιών, δίνοντας δυνατότητα απο-
μακρυσμένης επιθεώρησης, επανελέγχων, διερεύνηση συν-
θηκών, έρευνες κλπ.

Η πλήρης συμβατότητα με τις απαιτήσεις GDPR επιτρέπει 
τη διαχείριση ακόμα και ευαίσθητων προσωπικών δεδομέ-
νων.

Η χρήση της παγκόσμια γίνεται από ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές εταιρείες, brokers και ασφαλιστές, risk 
engineers και πραγματογνώμονες.

Για εξειδικευμένες περιπτώσεις, υπάρχει ένα διεθνές δίκτυο 
εξειδικευμένων πραγματογνωμόνων και η επιθεώρηση 
μπορεί να γίνει απομακρυσμένα από το εξωτερικό στην Ελ-
λάδα, χωρίς ανάγκη μετακίνησης του ειδικού.

Η πλατφόρμα [VRS] δίνει τη δυνατότητα στις ασφαλιστικές 
εταιρείες να διενεργούν βασικούς ελέγχους για ασφαλιστι-
κή απάτη με έλεγχο GPS σε πραγματικό χρόνο και ID του 
ασφαλισμένου. Καθιστά πλέον δυνατή την απόκτηση όλων 
των εγγράφων, ηχητικών και οπτικών δεδομένων σε πραγ-
ματικό χρόνο. Όλα τα δεδομένα μεταφέρονται και αποθη-
κεύονται σύμφωνα με τους κανονισμούς GDPR, χωρίς να 
απαιτείται από τον πελάτη να κατεβάσει οποιαδήποτε εφαρ-
μογή στο smartphone του.

Ποιο είναι το όραμά της εταιρείας για το μέλλον όσον αφορά 
την εκτίμηση και αξιολόγηση κινδύνου;

Κάθε κίνδυνος και ζημία θα πρέπει να επιθεωρείται είτε με 
φυσική παρουσία είτε απομακρυσμένα. Οι ασφαλιστικές 
εταιρείες θα συνειδητοποιήσουν ακόμη περισσότερο στο 
εγγύς μέλλον ότι θα προτιμούσαν να αυξήσουν την ορατό-
τητα των ασφαλιζομένων κινδύνων από 5% σε 100%. Θα  
συνειδητοποιήσουν ότι θα μπορούσαν πραγματικά να το 
επιτύχουν αυτό σε μόλις 1 χρόνο αν χρησιμοποιούσαν την 
πλατφόρμα [VRS]. Όχι μόνο μεγάλες εταιρείες, αλλά και μι-
κρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Είναι εύκολο στη χρήση, οι 
διαδικασίες είναι εύκολο να υιοθετηθούν και το κυριότερο, 
είναι προσιτές. Θα μπορούσε πραγματικά αυτή η λύση να 
ωφελήσει ολόκληρο τον ασφαλιστικό κλάδο.

Η Virtual i Technologies ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2018. Η εται-
ρεία παρέχει έξυπνες λύσεις που επιτρέπουν την αξιολόγηση των 
κινδύνων πριν ασφαλιστούν και επιθεώρηση ζημιών. Έχει την 
έδρα της στη Ζυρίχη της Ελβετίας και δραστηριοποιείται σε πα-
γκόσμιο επίπεδο. Η λύση [VRS]™ Virtual Risk Space προσφέρει 
μια καινοτόμο πλατφόρμα για την αξιολόγηση κινδύνων διαφο-
ρετικών μεγεθών πριν ασφαλιστούν. Αν θέλετε να μάθετε περισ-
σότερα, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@risk-claimshandle.
com ή στο https://kkarachalios.com/
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σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες Ασφαλιστικές Εταιρείες 
και θα τους προστατεύει, με όρους που είναι κατανοητοί 
αλλά και με το σωστό πάντα κόστος.

Με ποιον τρόπο η One Option στηρίζει τον επαγγελματία 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή;

Επενδύουμε συνεχώς στο δίκτυο των συνεργατών μας και 
το στηρίζουμε προσφέροντάς του νέες λύσεις, καινοτόμα 
και εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν πλήρως την 
Ασφαλιστική Αγορά. Η εταιρεία μας αποτελείται από μια πι-
στοποιημένη ομάδα που με την εμπειρία και την πολυετή 
τεχνογνωσία της στον ασφαλιστικό χώρο, εξασφαλίζει την 
καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, σε 
όλους τους τομείς των Ασφαλιστικών Προϊόντων και της 
Υγείας, της Διαχείρισης Ζημιών, της Διαχείρισης Έργων 
αλλά και της Ανάπτυξης πρωτοποριακών εφαρμογών. Σε συ-
νεργασία με τις μεγαλύτερες Ελληνικές Ασφαλιστικές Εται-
ρείες μπορούμε και προσφέρουμε το καλύτερο πλάνο καλύ-
ψεων, ανάλογα με τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο και πάντα στο 
κόστος που θα διασφαλίζει το συμφέρον του πελάτη μας. 

Η εταιρεία σας επενδύει σε ψηφιακά εργαλεία; Θεωρείτε τη 
χρήση τους απαραίτητη για την υποστήριξη των συνεργατών 
και την εξυπηρέτηση των πελατών σας;

Μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια αναπτύξαμε πλήρως τις ψηφια-
κές δραστηριότητες μας καθώς και την εταιρική μας προβο-

λή, διαμορφωμένη από ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, από 
ανθρώπους που συμμερίζονται τα ίδια πιστεύω με εμάς. Η 
τεχνογνωσία καθώς και η πολύχρονη εμπειρία που έχου-
με αποκτήσει, μας καθιστά στην κορυφή του κάθε τομέα. 
Σε ένα δίκτυο συνεργατών που συνεχώς μεγαλώνει, παρέ-
χουμε πάντα γραμματειακή υποστήριξη, εκπαίδευση αλλά 
και καινοτόμα και εξειδικευμένα προϊόντα που καλύπτουν 
πλήρως την Στην One Option θέτουμε σε πρώτο πλάνο τις 
ανάγκες των επαγγελματιών μας. Για τον λόγο αυτό παρέ-
χουμε δωρεάν σε κάθε συνεργάτη μας πρόσβαση σε ένα 
πλήρως λειτουργικό ασφαλιστικό λογισμικό πρόγραμμα για 
την οργάνωση του πελατολογίου τους, το οποίο προσφέρει 
τη δυνατότητα δημιουργίας προσωπικών καρτέλων για τον 
εκάστοτε πελάτη, αλλά και ένα οργανωμένο αρχείο πελατών 
που διευκολύνει την καθημερινότητά τους, συμβάλλοντας 
παράλληλα στην ενίσχυση της παραγωγικότητάς τους.

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το επόμενο διάστημα;

Να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο το δίκτυο συνεργατών 
μας, να επεκταθούμε και σε άλλες περιοχές με περισσότερα 
υποκαταστήματα, να μεταδώσουμε την ασφαλιστική μας 
συνείδηση σε όλους όσοι βρίσκονται μέσα στον κύκλο εργα-
σιών μας και σίγουρα να βλέπουμε το όνειρο μας να παίρνει 
σάρκα και οστά λόγω του ήθους και της αξιοπρέπειας που 
μας χαρακτηρίζουν ως Ασφαλιστικό Πρακτορείο. Είμαστε 
εδώ επειδή Νοιαζόμαστε! 

Η One Option αποτελεί ένα σύγχρονο agency, το οποίο 
απαρτίζεται από ανθρώπους με εμπειρία και βαθιά γνώση 
της αγοράς. Η τεχνογνωσία και η δια βίου εκπαίδευση 
του δικτύου των συνεργατών της καθιστά αδιαπραγμάτευ-
τη προτεραιότητα για την One Option, ενώ μέσω της χρή-
σης καινοτόμων τεχνολογικών εργαλείων καλύπτει τις 
απαιτήσεις ακόμη και των πιο απαιτητικών πελατών άμεσα 
και πάνω από όλα υπεύθυνα.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η One Option κατά-
φερε να εδραιωθεί στην ασφαλιστική αγορά, αναπτύσσο-
ντας το δίκτυο των συνεργατών της, μέσα από τα συνολικά 
5 υποκαταστήματα της σε Αττική και Κυκλάδες. Το κλειδί 
στην επιτυχία της είναι η προσήλωσή της στον ασφαλι-
στικό διαμεσολαβητή και η έμπρακτη στήριξη του, προ-
σφέροντας ένα ολοκληρωμένο πλάνο καλύψεων, με ποικίλες 
επιλογές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του εκάστοτε 
καταναλωτή.

Η κυρία Κωνσταντίνα Π. Μιχαλοπούλου, Γενική Δι-

ευθύντρια της One Option, μιλά αποκλειστικά στο “The 
Insurer” για τη πορεία και τη φιλοσοφία της εταιρείας και 
μοιράζεται μαζί μας τα μελλοντικά σχέδια και τους στόχους 
της, γιορτάζοντας παράλληλα τα 6 χρόνια παρουσίας της 
Οne Option στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Κυρία Μιχαλοπούλου, σε λιγότερο από 6 χρόνια καταφέρα-
τε να αναπτύξετε ένα δίκτυο πολλών υποκαταστημάτων σε 
όλη την Ελλάδα. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας της One 
Option;

Η ταχύτητα διεκπεραίωσης κάθε ασφαλιστικής έρευνας 
χαρακτηρίζει την λειτουργία μας όλα αυτά τα χρόνια, μιας 
και άμεσα αλλά και ολοκληρωμένα, προσφέρουμε όλες τις 
λύσεις που χρειάζονται οι πελάτες μας για όλους τους ασφα-
λιστικούς τομείς της αγοράς, όπως Αυτοκινήτου, Ζωής, 
Υγείας και νοσοκομειακών καλύψεων, Ατυχημάτων και 
ομαδικών ασφαλίσεων, Καλύψεις πυρός/κλοπής σπιτιών, 
Σύνθετα ασφαλιστήρια επιχειρήσεων, Ενυπόθηκα ασφαλι-
στήρια τραπεζών, Σκαφών, Αστικής Ευθύνης. 

Σε εμάς η ασφάλιση δεν τελειώνει με την σύναψη του συμ-
βολαίου, είμαστε δίπλα στους πελάτες μας ακόμη και στην 
περίπτωση ζημίας, φροντίζοντας να αποζημιωθούν άμεσα. 
Έχουμε σε συνεργασία με εκείνους, τον πλήρη έλεγχο του 
φακέλου τους, ώστε να τους δίνουμε άμεσα και υπεύθυνα 
τις καλύτερες και πιο αξιόπιστες συμβουλές. Βλέπετε, πι-
στεύοντας αποκλειστικά στην παροχή ποιοτικών ασφαλι-
στικών λύσεων το 2014 ιδρύσαμε την One Option Hellas 
AE με μοναδικό στόχο την ανάπτυξη και διαχείριση ασφα-
λιστικών προϊόντων, εξειδικευμένων και καινοτόμων υπη-
ρεσιών, προσφέροντας πάντα ποιοτικές λύσεις σε ανταγωνι-
στικές τιμές, τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις.

Ποιο είναι το μοντέλο λειτουργίας που εφαρμόζετε και γιατί;

Από την πρώτη στιγμή θελήσαμε να φτιάξουμε μια νέα 
ασφαλιστική δύναμη που θα έχει ως προτεραιότητα τους 
ανθρώπους που μας εμπιστεύονται την ασφάλιση τους. 
Εδώ και 6 χρόνια, με την ορθή αξιολόγηση των κινδύνων 
που καθημερινά βιώνουμε προσπαθήσαμε και καταφέραμε 
να οργανώσουμε ένα Ασφαλιστικό Πρακτορείο που θα ανα-
λύει άμεσα τις ανάγκες τους, θα βρίσκει την καλύτερη λύση 

Κωνσταντίνα Μιχαλοπούλου: 
Έπενδύουμε συνεχώς στο 
δίκτυο των συνεργατών μας 
προσφέροντας στήριξη και 
καινοτόμα προϊόντα που 
καλύπτουν πλήρως την αγορά

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Η Insurance Innovation για άλλη μια φορά πρωτοπορεί, 
καθώς αποτελεί το πρώτο κλαδικό μέσο ενημέρωσης για την 
ασφαλιστική αγορά που συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης. Στόχος της ήταν να αναδείξει την αξία της 
ιδιωτικής ασφάλισης, μεταφέροντας παράλληλα το μήνυμα 
για την ανάγκη ενίσχυσής της τόσο στο κοινό, όσο και σε 

παράγοντες της αγοράς μέσα από την καρδιά της πρώτης 
Covid-free έκθεσης της Ευρώπης!

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί παραδοσιακά το 
κορυφαίο γεγονός του επιχειρηματικού κόσμου όχι μόνο για 
την Ελλάδα, αλλά και για το σύνολο των Βαλκανίων, ενώ, ιδι-
αίτερα εν καιρώ πανδημίας, σηματοδοτεί μία εποχή επανέ-

Τι απαντούν πρόσωπα της 
ελληνικής πολιτικής σκηνής 
για την κινητροδότηση της 
ιδιωτικής ασφάλισης; 
H Insurance Innovation στην 85η ΔΕΘ! 

ναρξης και ανάπτυξης για όλες τις πτυχές της οικονομικής, 
πολιτικής και κοινωνικής ζωής.

Στα πλαίσια εορταστικού κλίματος, γιορτάζοντας τα 10+ χρό-
νια της επιτυχημένης πορείας μας στο χώρο των κλαδικών 
media και της εκπαίδευσης, οι επισκέπτες του περιπτέρου 
μας είχαν την ευκαιρία να δουν αλλά και να συμμετέχουν στις 
εκπομπές που μεταδόθηκαν live από τον εκθεσιακό χώρο της 
ΔΕΘ. Μπροστά από την κάμερα του insuranceforum web tv 
βρέθηκαν πρόσωπα της εγχώριας πολιτικής σκηνής αλλά 
και επαγγελματίες του κλάδου με μακρόχρονη πορεία στην 
ασφαλιστική αγορά. 

Πρέπει να δοθούν κίνητρα για την ιδιωτική ασφάλιση;

Οι καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021 ανα-
ζωπύρωσαν τις φωνές που κάνουν λόγο για ανάγκη κινητρο-
δότησης της ιδιωτικής ασφάλισης. Την άποψη αυτή φαίνεται 
να συμμερίζονται και οι κυβερνητικές αρχές, αναλογιζόμενες 
την επιβάρυνση που αποφέρουν στον κρατικό προϋπολογι-
σμό οι αποζημιώσεις που καλούνται να χορηγήσουν οι θε-
σμοί, με σκοπό την κάλυψη των ζημιών αλλά και την επανεκ-
κίνηση της οικονομίας στις πληγείσες περιοχές. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μόνο οι πυρκαγιές του Ιουλίου και 
του Αυγούστου έχουν κοστί-
σει μέχρι στιγμής στα κρατικά 
ταμεία 37.137.965,09 €, ενώ 
οι αποζημιώσεις για τις ζη-
μιές που άφησαν στο διάβα 
τους οι αλλεπάλληλοι σεισμοί 
του Σεπτεμβρίου στην Κρήτη 
αγγίζουν τα 18.649.907,92€ .

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος 
Μητσοτάκης το Σεπτέμβριο 
στη συζήτηση σε επίπεδο 
πολιτικών αρχηγών σχετικά 
με τη διαχείριση των κατα-
στροφικών πυρκαγιών και τα 
μέτρα αποκατάστασης έθεσε 
ψηλά στην ατζέντα των προτε-
ραιοτήτων της κυβέρνησης το 
ζήτημα της ιδιωτικής ασφάλι-
σης, δηλώνοντας ότι «Θα πρέπει να μας απασχολήσει συνολι-
κά η ασφάλιση της ακίνητης περιουσίας έναντι των φυσικών 
καταστροφών». 

Μάλιστα, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις της κυ-
βέρνησης, ο νέος κλιματικός νόμος προβλέπει ότι από το 
2025 όλα τα νέα κτίρια που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής 
τρωτότητας θα πρέπει να ασφαλίζονται υποχρεωτικά, με την 
ασφάλιση να αποτελεί προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση 
του εκάστοτε κτιρίου. Είναι όμως αρκετό το μέτρο αυτό για 
την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών;

Το “The Insurer” μέσα από την ενεργό του παρουσία στη 
ΔΕΘ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολιτικές προσω-
πικότητες της χώρας, οι οποίες τοποθετήθηκαν στην κάμερα 
του insuranceforum web tv για το ζήτημα της παροχής κινή-
τρων προς την ιδιωτική ασφάλιση, αναγνωρίζοντας τη συμ-
βολή της σε περιόδους κρίσεων και εκφράζοντας παράλληλα 
τις προτάσεις τους για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της. 

Γιώργος Αρβανιτίδης: Εξαιρετικά σημαντική η συμβο-

λή της ιδιωτικής ασφάλισης στη διαχείριση των φυσι-
κών καταστροφών

Ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής στην Β΄ Θεσσαλονίκης, 
κ. Γιώργος Αρβανιτίδης, σε δηλώσεις του στη Σωτηρία Γιαν-
νακοπούλου σχολιάζει το ζήτημα της παροχής κινήτρων της 
ιδιωτικής ασφάλισης, τονίζοντας ότι πολλάκις τόσο ο ίδιος, 
όσο και το ΚΙΝΑΛ έχουν εισηγηθεί τη δημιουργία ενός ει-
δικού ταμείου αποζημιώσεων με τη συμβολή του ιδιωτικού 
τομέα και πιο συγκεκριμένα του ασφαλιστικού κλάδου. 

Όπως υπογραμμίζει, πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα τέ-
τοιου είδους παρεμβάσεις, δεδομένης της έντασης και της 
συχνότητας των ακραίων φαινομένων που δοκιμάζουν τη 
χώρα μας στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής. 

«Ο κ. Μητσοτάκης παραβιάζει ανοιχτές θύρες, γιατί μήνες πριν και 
εγώ προσωπικά σε τοποθέτησή μου στη Βουλή είχα επισημάνει 
ότι πρέπει να οργανωθούμε για να αντιμετωπίσουμε την κλιματι-
κή κρίση και αφετέρου τις συνέπειές της, χρησιμοποιώντας ειδικά 
προϊόντα και φτιάχνοντας ένα ειδικό ταμείο αποζημιώσεων, όπου 
εκεί βέβαια η παρουσία του ιδιωτικού τομέα είναι εξαιρετικά ση-
μαντική.»

«Ο ασφαλιστικός κλάδος και η κυβέρνηση πρέπει να κινηθούν και 

να γίνουν άμεσα τέτοιου είδους παρεμβάσεις, ώστε να μπορούν 
οι άνθρωποι τουλάχιστον να αποζημιώνονται μετά τις μεγάλες 
καταστροφές από πλημμύρες και από φωτιές λόγω της μεταβολής 
των κλιματικών συνθηκών και λόγω των ελλιπών υποδομών που 
έχουμε», τονίζει στο λόγο του ο κ. Αρβανιτίδης.

«Γιατί ξέρετε όλες οι υποδομές που έχουν φτιάξει οι χώρες αντα-
ποκρίνονται σε δεδομένα προηγούμενων δεκαετιών, δεν έχουν δο-
κιμαστεί σε ακραίες καταστάσεις και αυτό η δημιουργία ειδικού 
ταμείου και η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε αυτό είναι μία 
πολύ σοβαρή επιλογή. Ας προχωρήσει η νομοθετική ρύθμιση για 
να δούμε τι εννοεί η κυβέρνηση.»

Νίκος Καραμπάσης: Η ιδιωτική ασφάλιση είναι αλλη-
λένδετη με την πρόληψη, συνεπώς θα πρέπει να αξιο-
ποιηθεί από τους αρμόδιους θεσμούς και από την πολι-
τεία στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών.

Ο κ. Νίκος Καραμπάσης, Επικεφαλής Επικοινωνίας και Εκ-
πρόσωπος Τύπου του Πράσινου Κινήματος, απαντώντας σε 
σχετικό ερώτημα αναγνωρίζει την αξία της ιδιωτικής ασφά-
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λισης στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών, υποστηρί-
ζοντας ότι είναι αλληλένδετη με την πρόληψη, γεγονός που 
καθιστά αναγκαία την αξιοποίησή της από τους αρμόδιους 
θεσμούς και από την πολιτεία. 

«Η ασφάλεια και η πρόληψη είναι βασικός πυλώνας των δικών 
μας προτάσεων. Πρέπει να πάμε σε μια λογική πρόληψης, δασοπυ-
ροσβέστες και άνθρωποι που γνωρίζουν πως να σβήσουν μια φω-
τιά πρέπει να αξιοποιηθούν και να δημιουργηθούν όλες οι δομές 
για να μην ξεσπούν οι πυρκαγιές. Γιατί αν μπει μια φωτιά τρέχου-
με πίσω της με τα γνωστά αποτελέσματα. Η έννοια της πρόληψης 
για μας είναι πολύ σημαντική.»

«Η ιδιωτική ασφάλιση είναι αλληλένδετη με την πρόληψη στη 
διαχείριση των φυσικών καταστροφών, συνεπώς θα πρέπει να 
αξιοποιηθεί από τους αρμόδιους θεσμούς και από την πολιτεία», 
δηλώνει χαρακτηριστικά.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η ιδιωτική ασφάλιση καλύ-
πτει πολλά που δεν καλύπτει η κρατική και πρέπει να 
υποστηριχθεί.

Η Επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, κα Ζωή Κωνστα-
ντοπούλου, αναφερόμενη στο ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης 
στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών, αλλά και στην 
παροχή κινήτρων από πλευράς της πολιτείας για την ενί-
σχυσή της, επισημαίνει ότι η ιδιωτική ασφάλιση καλύπτει 
κινδύνους που δεν καλύπτει το κράτος, γεγονός που καθιστά 
αναγκαία την υποστήριξή της. 

Όπως αναφέρει, η πολιτεία 
θα πρέπει να εγγυηθεί την 
ασφάλεια των πολιτών της 
και να φροντίσει, ώστε, συν-
δυαστικά με όλες τις επιλογές 
που μπορεί να έχουν, οι πολί-
τες να είναι ασφαλείς. 

«Πιστεύω ότι η πολιτεία πρέπει 
γενικά να εγγυηθεί την ασφά-
λεια των πολιτών και να φρο-
ντίσει, ώστε, συνδυαστικά με 
όλες τις επιλογές που μπορεί να 
έχουν οι πολίτες, να έχουν την 
τελική επιλογή να είναι ασφα-
λείς.»

«Οπωσδήποτε η ιδιωτική ασφά-
λιση καλύπτει πάρα πολλά 

πράγματα που δεν καλύπτει η κρατική, συνεπώς πρέπει να υπο-
στηριχθεί», επισημαίνει η κυρία Κωνσταντοπούλου.

«Αντίστοιχα και αντίστροφα και η κρατική μέριμνα για την δια-
σφάλιση αυτών που πρέπει να είναι εγγυημένα είναι κάτι πάρα 
πολύ σημαντικό. Σε διεθνές επίπεδο η περιουσία, το φυσικό πε-
ριβάλλον ασφαλίζονται από τα ίδια τα κράτη που συμβάλλονται 
με ασφαλιστικούς φορείς για την προστασία τους. Δυστυχώς, όλα 
αυτά φαίνεται ότι στην χώρα μας ακόμη είναι πάρα πολύ μακρινές 
έννοιες.»

Γιώργος Στεργίου: Αντιλαμβανόμαστε ότι η ασφάλιση 
μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για τη χώρα

Ο κ. Γιώργος Στεργίου, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής 
της ΝΔ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη ΔΕΘ μίλη-
σε αποκλειστικά στο insuranceforum.gr για τη συμβολή της 
ιδιωτικής ασφάλισης στην ελληνική οικονομία, υπογραμμί-
ζοντας ότι η κυβέρνηση έχει αντιληφθεί την αξία της, χαρα-
κτηρίζοντάς την μάλιστα ως έναν μοχλό ανάπτυξης για τη 
χώρα. Παράλληλα, στο λόγο του τονίζει ότι η μείωση των φό-
ρων και των κρατικών εισφορών δημιουργεί τον απαραίτητο 
χώρο για την ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης.

«Πλέον η κυβέρνησή μας αντιλαμβανόμενη πως η ασφάλιση μπο-
ρεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για τη χώρα, ήδη θεσμοθέτη-
σε στην επικουρική ασφάλιση των νέων εργαζομένων και ηλικίας 
μέχρι 35 ετών το κεφαλαιοποιητικό σύστημα.», αναφέρει ο κ. 

Στεργίου.

«Την ίδια στιγμή δημιουργεί, 
μέσα από την μείωση των φό-
ρων και των κρατικών εισφο-
ρών, χώρο ώστε να αναπτυχθεί 
η ιδιωτική ασφάλιση περαιτέ-
ρω, προκειμένου να καλυφθούν 
ανάγκες και κίνδυνοι όπως 
αυτοί που βιώσαμε πρόσφατα 
με την κλιματική αλλαγή, τις 
πυρκαγιές, τις πλημμύρες αλλά 
και να δημιουργηθεί ένας κου-
μπαράς, ο οποίος θα αξιοποιεί-
ται από τον καθένα και την κάθε 
μία από εμάς ξεχωριστά.»

Θάνος Τζήμερος: Το σύστημα ασφάλισης στην Ελλάδα 
είναι στρεβλό λόγω της κρατικής παρέμβασης - Ανα-
γκαίος ο διαχωρισμός για την εξυγίανση του ασφαλι-
στικού συστήματος, το οποίο υφίσταται αθέμιτο αντα-
γωνισμό από τις δήθεν κρατικές υπηρεσίες

Ο κ. Θάνος Τζήμερος, Επικεφαλής του συνασπισμού «ΔΗ-
ΜΙΟΥΡΓΙΑ” (Δημιουργία Ξανά & Νέα Δεξιά) σε κοινή συ-
νέντευξη που παραχώρησε με τον κ. Φαήλο Κρανιδιώτη στο 
insuranceforum web tv, τοποθετήθηκε για τις δηλώσεις του 
πρωθυπουργού αναφορικά με την ενίσχυση της ιδιωτικής 
ασφάλισης. Στο λόγο του υπογραμμίζει την ανάγκη εξυγίαν-
σης του ασφαλιστικού συστή-
ματος μέσω του διαχωρισμού 
της ασφάλισης από το δημό-
σιο μηχανισμό, χαρακτηρίζο-
ντας ως αθέμιτο ανταγωνισμό 
τις κρατικές υπηρεσίες. Όπως 
υποστηρίζει ο κ. Τζήμερος, ο 
κάθε πολίτης πρέπει να είναι 
υπεύθυνος για την ασφάλιση 
υγείας και την ασφάλιση της 
περιουσίας του, επισημαίνο-
ντας παράλληλα ότι το κράτος 
θα πρέπει να προωθήσει την 
εν λόγω προοπτική. 

«Το ότι μετά από δύο χρόνια κυ-
βέρνησης ο πρωθυπουργός είπε 
ότι πρέπει να ασχοληθούμε σο-
βαρά με την ιδιωτική ασφάλιση 
είναι η απόδειξη ότι δεν ασχο-
λείται σοβαρά, γιατί θα έπρεπε να είχε ήδη ασχοληθεί στο πρώτο 
μισό της θητείας του. Θεωρούμε ότι το σύστημα ασφάλισης στην 
Ελλάδα γενικώς είναι στρεβλό και διεστραμμένο, λόγω της κρατι-
κής παρέμβασης.», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Το κράτος σου παίρνει χρήματα, τα οποία ονομάζει ασφαλιστικές 
εισφορές. Στην πραγματικότητα είναι μία άλλη μορφή φόρου. Τα 
χρήματα δεν μπαίνουν σε έναν προσωπικό κουμπαρά στον οποίο 
είσαι εσύ δικαιούχος, ώστε να είσαι εσύ υπεύθυνος την ασφάλισή 
σου είτε την προσωπική, είτε την ασφάλεια της περιουσίας σου. 
Όταν όμως βρεθείς σε μια δύσκολη στιγμή και περιμένεις τη στή-
ριξη από κράτος δεν γνωρίζεις τι θα λάβεις. Το σύστημα της ασφά-
λισης στην Ελλάδα έχει καταρρεύσει.»

«Στα θέματα της ιδιωτικής περιουσίας πρέπει να είναι ο καθένας 

υπεύθυνος. Για παράδειγμα, όταν 
χτίζεις ένα σπίτι μέσα στα πεύκα 
έχεις περισσότερες πιθανότητες 
να  πάρει φωτιά. Συνεπώς, δεν 
θεωρώ δίκαιο να πληρώνει την 
ασφάλεια του σπιτιού στα πεύκα 
ο άλλος που ζει στην Κυψέλη.», 
τονίζει στο λόγο του ο κ. Τζήμε-
ρος.

«Τι είναι η ασφάλεια; Είναι μια 
διασπορά κινδύνου και την ιδέα 
αυτή πρέπει να την προωθήσει 
το κράτος σε όλα τα επίπεδα. Για 
παράδειγμα σε επίπεδο ασφάλεια 
ζωής, να επιλέγω την ασφάλισή 
μου ανάλογα με το οικονομικό 

μου προφίλ. Σε θέματα παροχών υγείας πρέπει να υπάρχει δια-
χωρισμός σε αυτά τα δύο. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην 
εξυγίανση συνολικά του ασφαλιστικού συστήματος, το οποίο υφί-
σταται αθέμιτο ανταγωνισμό από τις δήθεν κρατικές υπηρεσίες, 
που κοστίζουν πάρα πολύ και προσφέρουν μια πολύ κακή ποιότη-
τα υπηρεσιών και προϊόντων στον πολίτη.»
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Η INTERLIFE Ασφαλιστική, μια από τις πιο δυναμι-
κά αναπτυσσόμενες εταιρείες στην ελληνική ασφαλιστική 
αγορά, κλείνει φέτος 30 χρόνια επιτυχημένης παρουσί-
ας στον ασφαλιστικό κλάδο, γιορτάζοντας τρεις δεκαετίες 
ανάπτυξης, εξέλιξης καινοτομίας και επίτευξης των στό-
χων της. O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 
INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α., κ. Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης 
σε μία αποκλειστική συνέντευξη στο “The Insurer” κάνει 
τον απολογισμό του και εξηγεί πως μέσα σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα η INTERLIFE κατάφερε να εδραιωθεί σε ένα 
άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον όπως αυτό της ασφαλι-
στικής αγοράς, αποτελώντας μια εταιρεία πρότυπο για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις. Στις επόμενες σελίδες ο κ. Βοτσαρί-
δης ανοίγει τα χαρτιά του και μοιράζεται μαζί μας τα μελλο-
ντικά σχέδια και τους στόχους της εταιρείας, σχολιάζοντας 
παράλληλα το φαινόμενο του bancassurance, το ρόλο της 
διαμεσολάβησης στη σύγχρονη εποχή και την αύξηση των 
διαδικτυακών καναλιών διανομής.

Κύριε Βοτσαρίδη, η INTERLIFE αποτελεί μια εταιρεία 
πρότυπο για την ελληνική αγορά, καθώς 
κατάφερε να αναπτυχθεί σε ένα άκρως 
ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπως αυτό της 
ασφαλιστικής αγοράς. Επιπλέον, το 2021 
και παρά τις αντιξοότητες που θέτει η παν-
δημική κρίση, οι οικονομικές της επιδόσεις 
ξεπερνούν κάθε προσδοκία της Διοίκησης 
και όχι μόνο. Ποιο είναι το μυστικό της 
επιτυχημένης πορείας της εταιρείας και τι 
είναι αυτό που ξεχωρίζει την INTERLIFE 
από το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρει-
ών της χώρας;

Η διαρκής αναπτυξιακή πορεία της Εται-
ρείας, βασίζεται σε συγκεκριμένες Αρχές 
που εφαρμόζει από την ίδρυσή της πριν 
30 χρόνια. Δεν υπάρχει κάποιο μυστικό, 
μόνο δουλειά, οργάνωση και συστηματική 
προσήλωση στους στόχους μας: 

• Η Εταιρεία υλοποιεί από την ίδρυσή 
της μια πολύ συνετή διαχείριση Αποθε-
ματικών, επενδύοντας σε ασφαλή Χρη-
ματοοικονομικά Προϊόντα και σε Ακί-

νητα με υψηλούς συντελεστές απόδοσης, διατηρώντας σε 
υψηλά ποσοστά το Δείκτη Φερεγγυότητας της.

• Πιστεύει στην άμεση επαφή με τον πελάτη, αναδεικνύ-
οντας το ανθρώπινο πρόσωπο της Εταιρείας και δίνει έμ-
φαση στην άριστη εξυπηρέτηση.

• Διαθέτει τα Ασφαλιστικά της Προϊόντα αποκλειστικά 
μέσω Δικτύου πιστοποιημένων Ασφαλιστικών Διαμεσο-
λαβητών.

• Επιλέγει την προσεκτική Διαχείριση Ζημιών, μειώνοντας 
Δαπάνες επ’ ωφελεία της Τιμολογιακής της Πολιτικής, η 
οποία παραμένει λογική και σταθερή επί 3 δεκαετίες.

• Εφαρμόζει συμμετοχικό Management και επενδύει στη 
χρήση Νέων Τεχνολογιών και στο υψηλής εξειδίκευσης 
Ανθρώπινο Δυναμικό.

• Προσφέρει μια πλήρη γκάμα Ασφαλιστικών Προϊόντων, 
που ανανεώνονται συνεχώς ώστε να εξυπηρετούν τις εξε-
λισσόμενες ανάγκες των πελατών.

Ιωάννης Βοτσαρίδης: 
«Κανένα σύστημα 
δεν αντικαθιστά τη 
διαπροσωπική επικοινωνία 
του Διαμεσολαβητή»

18 • Συνεργάζεται με Αντασφαλιστές υψηλής διαβάθμισης, 
ανεξαρτήτως κόστους, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια 
και τη φερεγγυότητα.

• Επενδύει στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με ένα εκτε-
ταμένο Δίκτυο Χορηγιών στην Κοινωνία (με φιλανθρωπι-
κές δράσεις), στο Περιβάλλον, στον Πολιτισμό, στον Αθλη-
τισμό, ανταποδίδοντας μέρος αυτών των κερδών της στο 
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Ποια ήταν τα επιχειρηματικά σκαλοπάτια που ανέβηκε η 
INTERLIFE, προκειμένου να είναι σε θέση να βρίσκεται φέ-
τος στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σημειώνοντας μία ιδιαιτέ-
ρως επιτυχημένη πορεία;

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 30 ετών από την ίδρυση 
της Εταιρείας μας είναι σημαντικό να κάνουμε μια σύντομη 
αναδρομή στις τρεις δεκαετίες σκληρής δουλειάς, ισχυρού 
ανταγωνισμού, συγκινήσεων, προκλήσεων και συνεχούς 
ανόδου της Εταιρείας, παρά τις οικονομικές, μνημονιακές, 
ακόμη και… Πανδημικές αντιξοότητες. 

Από το 1991 που η INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. ξεκίνησε την πο-
ρεία της με 35 αρχικούς μετόχους και 13 άτομα προσωπικό 
εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, κατακτώντας τον ένα 
στόχο μετά τον άλλο. Αρχικά εγκαθίσταται σε ιδιόκτητο, πο-
λυώροφο κτίριο στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και σε λίγα 
χρόνια μετεγκαθίσταται σε νέα ιδιόκτητα γραφεία 4.500 τμ. 
στη Θέρμη. Το 2004 δημιουργεί το δικό της Αμοιβαίο Κεφά-
λαιο INTERLIFE Μικτό και τα επόμενα έτη πραγματοποιεί 
σειρά επενδύσεων σε ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Το 2012 
εισέρχεται στο Χρηματιστήριο Κύπρου. 

Το 2013 προχωρά στην αγορά 8ώροφου κτιρίου στην Αθή-
να στην οδό Καλλιρόης, διευρύνοντας σημαντικά τις δρα-

στηριότητες της στη Νότια Ελλάδα, ενώ το 2019 ιδρύει το 
Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, ΤΕΑ INTERLIFE.

Τον Ιανουάριο του 2021 εισέρχεται στην Κύρια Αγορά του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Όλα αυτά τα χρόνια η INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. επιδεικνύει 
σταθερή ετήσια αύξηση Εσόδων και Κερδών (καταγράφο-
ντας συνολικά Κέρδη ύψους 87 εκατ. € την τελευταία 5ετία 
2016-2020). 

Η χρήση του 2020, παρά την πρωτοφανή Υγειονομική και 
Οικονομική Κρίση, έκλεισε με θετικά πρόσημα στους βασι-
κούς οικονομικούς δείκτες, υψηλά Κέρδη (19,65 εκατ. € κέρ-
δη προ φόρων) και εξαιρετικές επιδόσεις στους Δείκτες Φε-
ρεγγυότητας MCR και SCR, ενώ πολύ ικανοποιητικά έκλεισε 
και το Α’ εξάμηνο του 2021. Παράλληλα, η Εταιρεία προχώ-
ρησε στη δημιουργία τριών νέων Ασφαλιστικών Προϊόντων 
στον τομέα της Υγείας και του Τουρισμού.

Τέλος,, ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματά μας, για το 
οποίο είμαστε πραγματικά υπερήφανοι, είναι η διαχρονική 
εφαρμογή αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εταιρι-
κής Κοινωνικής Ευθύνης: Από την ίδρυση της η INTERLIFE 
έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις στις Ψηφιακές Τεχνολο-
γίες, την Ενεργειακή Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της, 
τη Δια Βίου Μάθηση για το Προσωπικό και τους Συνεργά-
τες της, ενώ παρέχει Ιδιωτική Ασφάλιση για το Ανθρώπινο 
Δυναμικό της και τακτικές και έκτακτες εισφορές στο ΤΕΑ 
INTERLIFE υπέρ των εργαζομένων της. Επίσης, υλοποιεί 
ένα ευρύ Πρόγραμμα Χορηγιών («προσφέρω …αλλιώς») σε 
Κοινωνικούς, Πολιτιστικούς, Αθλητικούς και Περιβαλλοντι-
κούς φορείς.

Παραδοσιακά η INTERLIFE είναι μια εταιρεία που θέτει σε 
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πρώτο πλάνο τη διαμεσολάβηση στηρίζοντας έμπρακτα το 
δίκτυο των συνεργατών της.  Ποιό είναι το πλαίσιο συνεργα-
σίας και ποια είναι τα προνόμια που απολαμβάνει ένας συ-
νεργάτης της εταιρείας σας; 

Η INTERLIFE έχει χτίσει το σύστημα πωλήσεών της σε ένα 
ευρύ Δίκτυο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών σε όλη την Ελ-
λάδα και σε αυτούς οφείλουμε ένα μεγάλο μέρος των υψη-
λών αναπτυξιακών επιδόσεων της Εταιρείας διαχρονικά.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, συνδυάζουμε τις εξελίξεις της 
Τεχνολογίας με την παροχή Ασφαλιστικών υπηρεσιών, πά-
ντα μέσω του συνεργάτη Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, με 
την Πλατφόρμα Sales4net (www.sales4net.gr), η οποία εύ-
κολα και λειτουργικά ενσωματώνεται στην Ιστοσελίδα του 
προσφέροντας άμεσες εφαρμογές online Ασφάλισης.

Πέραν αυτού, η Εταιρεία έχει συνεχή επαφή με τους 2.000 
και πλέον συνεργάτες Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, πα-
ρέχοντας τους, εκτός από τεχνικές διευκολύνσεις, κίνητρα, 
επιβραβεύσεις κλπ.  

Επιπλέον, δίνουμε τη δυνατότητα στους συνεργάτες μας 
Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές να ενταχθούν στο Ταμείο 
Επαγγελματικής Ασφάλισης ΤΕΑ INTERLIFE, με τις εισφο-
ρές να καταβάλλονται από την ίδια την Εταιρεία ανάλογα 
με το ύψος της παραγωγής. Ήδη έχουν ενταχθεί στο Ταμείο 
αρκετοί συνεργάτες του Δικτύου μας.

Το ΤΕΑ INTERLIFE, από τα πρώτα που ιδρύθηκαν στον 
Κλάδο, προσφέρει μια πολύ αξιόπιστη - Επικουρικού τύπου 
– Ασφάλιση. Τα κεφάλαια αυτά επενδύονται, αποφέρουν 
υπεραξίες και αποδίδονται με τη μορφή ενός Εφάπαξ, ενώ 
ο δικαιούχος επωφελείται από φορολογικές εκπτώσεις και 
απαλλαγές εξασφαλίζοντας, παράλληλα, την προστασία του 
βιοτικού του επιπέδου.

Ποια είναι η γνώμη σας για την επέλαση των διαδικτυακών 
καναλιών διανομής στον ασφαλιστικό κλάδο; Θεωρείτε ότι 
μπορούν να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη επαφή;

Ας δούμε, κατ΄αρχήν, τι συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευ-
ρώπης με τις online & direct πωλήσεις.

• Στην Αγγλία, που είναι μια χώρα τεχνολογικά προηγμέ-
νη, με τον κόσμο να χρησιμοποιεί και να εμπιστεύεται το 
Διαδίκτυο και τις εταιρείες με την απευθείας διάθεση, το 

ποσοστό των direct ασφαλίσεων φτάνει 
το 20%

• Στην Ιρλανδία το ποσοστό των direct 
πωλήσεων ανέρχεται σε 83%

• Στη Γερμανία εμπιστεύονται κατ’ αρ-
χήν τους Μεσίτες με ποσοστό 50% και 
αμέσως μετά στους Πράκτορες (30%), 
το δε direct κανάλι θεωρείται σχεδόν 
ανύπαρκτο

• Στην Ελλάδα το ποσοστό των direct 
πωλήσεων, ανεπίσημα, υπολογίζεται 
ότι δεν ξεπερνά το 10%

Στη χώρα μας το κυρίαρχο κανάλι διανο-
μής ήταν και παραμένει ο Ασφαλιστικός 
Διαμεσολαβητής. Ο επαγγελματίας Ασφα-
λιστικός Διαμεσολαβητής, τον οποίο ο 
Έλληνας εμπιστεύεται για την ασφάλιση 
της Υγείας του, της Κατοικίας του, του Αυ-

τοκινήτου του, της Ζωής του κ.α.

Στην INTERLIFE, συνεχίζουμε να πιστεύουμε στο ρόλο του 
Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, ως τον κύριο και διαχρο-
νικό παράγοντα προώθησης του Ασφαλιστικού Προϊόντος. 
Άλλωστε, αρχή της Εταιρείας μας είναι να έχει ο πελάτης 
τη δυνατότητα ανθρώπινης επικοινωνίας με τον Ασφαλιστή 
του. Δεν υποτιμώ τη δυνατότητα της on-line σύναψης συμ-
βολαίου αρκεί αυτή να πραγματοποιείται μέσω πιστοποιη-
μένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. 

Το ζήτημα του αθέμιτου ανταγωνισμού και της ανεξέλεγκτης 
παρέμβασης των τραπεζών στον κλάδο της ασφάλισης απο-
τελεί ένα από τα κύρια θέματα συζήτησης μεταξύ των ασφα-
λιστικών διαμεσολαβητών. Θεωρείτε ότι το φαινόμενο του 
bancassurance απειλεί τη διαμεσολάβηση και με ποια μέσα 
θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί;

Τα τελευταία χρόνια στην Ασφαλιστική Αγορά παρατηρούμε 
μια στροφή των Ασφαλιστικών Εταιρειών από τα παραδοσι-
ακά δίκτυα διάθεσης σε εναλλακτικά δίκτυα πωλήσεων. Με-
ρικοί αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν το Ιnternet, άλλοι 
το Bancassurance, άλλοι την αναδιάρθρωση των Δικτύων 
τους ενώ κάποιοι άλλοι έμειναν σταθεροί στα δίκτυά τους, 
δηλαδή τους συνεργάτες – ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Ωστόσο, οι Απευθείας Εταιρικές ήτοι από ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις και Διαδικτυακές Πωλήσεις και ένα εξαιρε-
τικά επιθετικό Marketing από το χώρο των Τραπεζών με 
το Bancassurance, άλλαξαν - ελπίζω, όμως, όχι οριστικά 
- τους όρους του παιχνιδιού. 

Στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία του 2020 της ΕΑΕΕ, το 
Bancassurance στον Κλάδο Περιουσίας καταλαμβάνει το 
30,3% των καναλιών πώλησης. Το ποσοστό αυτό είναι χα-
μηλό σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και είναι εύκολα 
κατανοητό, δεδομένου ότι ο μέσος Έλληνας χρειάζεται - σε 
ένα τόσο ευαίσθητο Κλάδο όπως ο δικός μας - τη διαπροσω-
πική επαφή. Χρειάζεται εξηγήσεις, λεπτομέρειες, προσαρ-
μογή του Συμβολαίου στις προσωπικές του εξειδικευμένες 
ανάγκες και, προπάντων, την ανθρώπινη παρουσία και 
συμπαράσταση σε περίπτωση επέλευσης της ζημίας. 

Όλα αυτά δεν διασφαλίζονται ούτε μέσω Υπολογιστή, ούτε 
μέσω Τηλεφωνητή, ούτε από το τραπεζικό γκισέ, αλλά ούτε 

και μέσω e-mail.

Το marketing του Bancassurance βασίζεται στη μεγάλη δε-
ξαμενή των τραπεζικών πελατών που κατευθύνονται προς 
τις στενά συνεργαζόμενες με αυτές Ασφαλιστικές Εταιρεί-
ες. Δυστυχώς, οι πρακτικές τους δεν συνάδουν πάντα με 
την κοινώς αποκαλούμενη «επαγγελματική ηθική». Το σε-
νάριο είναι γνωστό σε όλους: Ο ανυποψίαστος πελάτης, 
με το Ειδοποιητήριο Ασφαλίστρων της Εταιρείας του στο 
χέρι, πηγαίνει στην Τράπεζα να το πληρώσει. Ο τραπεζικός 
υπάλληλος, «καταγράφοντας» επιδέξια τα αναγραφόμενα 
Ασφάλιστρα και καλύψεις, προτείνει κάτι φθηνότερο (έστω 
και με λιγότερες Καλύψεις). Αποτέλεσμα, πολύ συχνά ο πε-
λάτης πείθεται και μεταφέρεται στην Ασφαλιστική που έχει 
επιλέξει η Τράπεζα.

Τέλος, ας μην ξεχνάμε και την επίσης πολύ μεγάλη δεξαμε-
νή Ασφάλισης Κατοικιών που έχουν αγοραστεί με Τραπε-
ζικό Δάνειο. Εκεί, ο πελάτης / δανειολήπτης είναι έμμεσα 
«εξαρτημένος» από το δανειστή του, δηλαδή την Τράπεζα, 
και πολύ εύκολα συμφωνεί να ασφαλίσει το δανειοδοτούμε-
νο ακίνητο του στην Τραπεζική Επιλογή. 

Η πολιτική της INTERLIFE βασίζεται στην ιδέα ότι όταν μία 
εταιρεία έχει κέρδη ένα μέρος αυτών πρέπει να γυρνάει στην 
κοινωνία. Το κοινωνικό πρόσωπο της INTERLIFE υπόκειται 
στο νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο περί Εταιρικής Κοινωνι-
κής Ευθύνης ή αποτελεί μια προσωπική σας επιλογή;

Ο κοινωνικός ρόλος κάθε επιχείρησης είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικός και πολυδιάστατος. Στην INTERLIFE πιστεύουμε ότι 
έχουμε ευθύνη να επιστρέφουμε κέρδη στη κοινωνία στην 
οποία δραστηριοποιούμαστε και, επιπλέον, να φροντίζουμε 
ώστε αυτοί οι πόροι θα χρησιμοποιηθούν με τον καλύτε-
ρο δυνατό τρόπο για να ωφεληθούν ευαίσθητες κοινωνικές 

ομάδες συμβάλλοντας έτσι στη διασφάλιση της κοινωνικής 
συνοχής. 

Για την Εταιρεία μας η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη απο-
τελεί θεμελιώδη αξία και έννοια που συνάδει με την επι-
χειρηματική μας φιλοσοφία. Έχουμε, λοιπόν, ενσωματώσει 
τις αρχές της ΕΚΕ στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες 
και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε και δραστηριο-
ποιούμαστε, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε κάποια υπο-
χρέωση νομοθετική ή κανονιστική. 

Πρόκειται για συνειδητή επιλογή, τόσο της Διοίκησης της 
Εταιρείας, όσο και του Ανθρώπινου Δυναμικού της και απο-
τελεί ένα σύστημα αξιών, μια ηθική επένδυση μέσω δράσε-
ων που πραγματοποιούνται έξω από τα στενά προβλεπόμε-
να νομοθετικά πλαίσια. 

Ποια είναι τα σχέδια και οι επιδιώξεις της INTERLIFE για 
το χρόνο που έρχεται; Θεωρείτε ότι το 2022 είναι μια πολλά 
υποσχόμενη χρονιά για την ασφαλιστική βιομηχανία;

Τα σχέδιά μας στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξης και προ-
σαρμογής στα νέα δεδομένα της εποχής μας επικεντρώνο-
νται, κατ’ αρχήν, στην επένδυση στις νέες τεχνολογίες. Η 
ενσωμάτωσή τους στο επιχειρηματικό μας μοντέλο απο-
τελεί μονόδρομο για την Εταιρεία μας διαχρονικά καθώς 
αυξάνει το επίπεδο εξυπηρέτησης και ικανοποίησης, τόσο 
των πελατών, όσο και των συνεργατών Ασφαλιστικών Δια-
μεσολαβητών. 

Επιπλέον, εστιάζουμε στην Εταιρική Διακυβέρνηση και την 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ανταποδίδοντας στην Κοινω-
νία ένα πολύ υψηλό ποσοστό των Εταιρικών μας Κερδών. 
Συγκεκριμένα το 2020 η εταιρεία παρήγαγε και διένειμε 
κοινωνικό προϊόν ύψους 26,28 εκατ. € ποσό που αντιστοι-
χεί στο 40% της παραγωγής ασφαλίστρων.

Το 2022 είναι μια πολλά υποσχόμενη χρονιά για την ελληνι-
κή Οικονομία και, κατ’ αναλογία, αυτό θα έπρεπε να ισχύει, 
και για την Ασφαλιστική Αγορά. Ωστόσο, για τη συγκεκριμέ-
νη Αγορά απαιτούνται αφ’ ενός καλύτερα αντανακλαστικά 
από τους Ασφαλιστές, αφ’ ετέρου ενίσχυση της Ασφαλιστι-
κής Συνείδησης, όπως επίσης και συγκεκριμένες ρυθμίσεις 
για τον Κλάδο μας από την Πολιτεία.

Όσον αφορά τους επιμέρους Ασφαλιστικούς Κλάδους, η κα-
τάσταση προς το παρόν έχει ως εξής: 

Το Αυτοκίνητο παρουσιάζει μείωση λόγω – παράλογων με-
ρικές φορές – εκπτώσεων. Οι Λοιποί Κλάδοι κατά Ζημιών 
τρέχουν με ρυθμό +8,5% (στοιχεία ΕΑΕΕ Ιανουάριος – Αύ-
γουστος 2021), ενώ μόνον ο Κλάδος Ζωής δείχνει καθαρή 
αύξηση - προφανώς λόγω χαμηλών επιτοκίων. Παρ’ όλα 
αυτά, πέραν μιας συγκρατημένης αισιοδοξίας, δεν θα μπο-
ρούσα να κάνω ασφαλείς προβλέψεις για το 2022. 

Τέλος, γενικότερα στον Ασφαλιστικό χώρο υπάρχει κινητι-
κότητα και είναι πιθανόν και την επόμενη χρονιά να υπάρ-
ξουν συγχωνεύσεις, εξαγορές κλπ..

Συμπερασματικά, το σκηνικό είναι ρευστό, οι αστάθμητοι 
παράγοντες πολλοί (άνοδος του κόστους ενέργειας, απειλή 
Πληθωρισμού, τάση των νοικοκυριών να περιορίσουν τα 
έξοδά τους, Πανδημία σε εξέλιξη κλπ). Πρέπει, λοιπόν, να 
είμαστε επιφυλακτικοί.
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που αφορούν τον κλάδο.

Θεωρείτε απαραίτητη την ίδρυση τοπικών σωματείων για 
την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των επαγγελματιών του 
κλάδου; Γιατί ένα τοπικό σωματείο να γίνει μέλος της ΠΟΑΔ;

Κάθε πόλη πρέπει να έχει ένα σωματείο με δυνατή φωνή 
προς κάθε κατεύθυνση. Φανταστείτε να μην υπήρχε καμία 
φωνή διαμαρτυρίας προς τον κεντρικό τραπεζίτη ,τα επιμε-
λητήρια και άλλους θεσμούς. Όλες αυτές οι ενώσεις, σωμα-
τεία, σύλλογοι πανελλαδικά μέσα  στην μεγάλη αγκαλιά της 
Π.Ο.Α.Δ. μπορούν να εκφραστούν και όλοι μαζί να γίνουμε 
κραυγή απέναντι στα συμφέροντα που θέλουν εκτός τερέν 
τον επαγγελματία διαμεσολαβητή.

Είστε ένας επαγγελματίας που δραστηριοποιείται στην επαρ-
χία και συγκεκριμένα στην περιοχή των Σερρών. Πιστεύετε 
ότι το έργο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στην επαρχία 
είναι πιο δύσκολο σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα και 
ποιες διαφορές εντοπίζετε;

Ο Σερραίος επαγγελματίας ασφαλιστής αλλά και κάθε διαμε-
σολαβητής που πολεμάει για την επιβίωση του τόσο στις μι-
κρές επαρχιακές πόλεις αλλά και την νησιωτική Ελλάδα έχει 
ένα μεγάλο μειονέκτημα έναντι των συναδέλφων στην Αθή-
να, την Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα  τον μι-
κρό αριθμό υποψηφίων πελατών και τον ανταγωνισμό που 
δεν είναι εσωτερικός αλλά είναι τις περισσότερες φορές και 
εξωθεσμικός (μαύροι κωδικοί, τράπεζες, διαδίκτυο).

Ο διαμεσολαβητής της περιφέρειας δεν είναι εύκολο να επι-
βιώσει χωρίς την αρωγή των εταιρειών που συνεργάζεται, 
οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να δείχνουν περισσότερη 
ευαισθησία στους απομακρυσμένους συνεργάτες τους, πρέ-
πει να γίνουν περισσότερο βατές προς τους ανθρώπους που 
τους προδίδουν υπεραξία.

Το τελευταίο διάστημα έχει ανοίξει εκ νέου η συζήτηση για 
τον αθέμιτο ανταγωνισμό των τραπεζών έναντι των παραδο-
σιακών καναλιών διανομής. Με ποιο τρόπο τα συνδικαλιστι-
κά όργανα του κλάδου μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμε-
τώπιση του φαινομένου του bancassurance;

Ο αθέμιτος ανταγωνισμός είναι φαινόμενο που υπήρχε, 

υπάρχει και θα υπάρχει όσο η πολιτεία δεν σκύβει με δέος 
πάνω  στον επαγγελματία διαμεσολαβητή.

Γνωρίζετε ότι τα φαινόμενα δυσαρέσκειας που υπάρχουν 
από το ευρύ καταναλωτικό κοινό υπάρχουν όταν εμπλέκο-
νται οργανισμοί, τράπεζες και λοιποί «επαγγελματίες» με 
ελλιπείς γνώσεις; Γνωρίζετε ότι το συμβόλαιο που εκδίδεται 
από τραπεζικό υπάλληλο χρειάζεται και επιπλέον σέρβις και 
δεν ολοκληρώνεται η πώληση στην εξόφληση της πρώτης 
δόσης;

Όλα αυτά στην πορεία ενός συμβολαίου που είναι ζωντα-
νός οργανισμός βγάζουν προβλήματα που καθυστερούν την 
ανάπτυξη του κλάδου μας. Τα συνδικαλιστικά μας όργανα 
δεν σταματούν να φωνάζουν εδώ και πολλά χρόνια απένα-
ντι στο απρόσωπο κράτος.

Η επίσκεψη μου στην ΕΑΕΕ στις αρχές Οκτωβρίου ήταν 
κραυγή αγωνίας που πρέπει να καταγραφεί.

Πώς βλέπετε το μέλλον της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης; 
Πιστεύετε ότι αποτελεί ένα επάγγελμα με προοπτικές που 
μπορεί να προσελκύσει τις νέες γενιές;

Το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή είναι μο-
ναδικό. Αυτό που χρειάζεται είναι η στήριξη των νέων 
επαγγελματιών στον χώρο μας στα πρώτα τους βήματα. Το 
management του τύπου καραμέλα και βούρδουλας έχει δο-
κιμαστεί και απέτυχε. Όσο θα προχωράμε στην επόμενη δε-
καετία θα δούμε αυτόν τον τύπο διοίκησης να έχει πέσει σε 
δυσμένεια, οι νέοι επαγγελματίες πρέπει να αγκαλιαστούν 
σαν να είναι δικά μας παιδιά. Τίποτε κρυφό και τίποτε ανει-
λικρινές.

Ποια τα σχέδια της ΠΟΑΔ για το επόμενο διάστημα;

Τα σχέδια μας ως ομάδα στην ΠΟΑΔ είναι η συνέχιση έντα-
ξης νέων σωματείων στην μεγάλη μας οικογένεια. Προά-
σπιση όλων των αιτημάτων μας προς κάθε κατεύθυνση και 
ανοιχτό μέτωπο σε όσους θέλουν να καρπωθούν κόπους και 
ιδρώτα και του τελευταίου Έλληνα επαγγελματία διαμεσο-
λαβητή.

Ο Ηλίας 
Τσολάκης 
είναι ένας 
ά ν θ ρ ω -
πος που 
υ π η ρ ε τ ε ί 
με ζήλο το 
χώρο της 
διαμεσολά-
βησης εδώ 
και δεκαε-
τίες, τόσο 
μέσα από 

τη δραστηριότητά του στην περιοχή των Σερρών, όσο και 
πανελλαδικά μέσω της συμμετοχής του στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών 
Διαμεσολαβητών (ΠΟΑΔ). Πρόσφατα μάλιστα ανέλαβε τα 
καθήκοντα του Προέδρου της ΠΟΑΔ, θέση η οποία τον 
καθιστά αυτόματα και Πρόεδρο της Ένωσης Ασφαλιστι-
κών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ).

Ο κύριος Τσολάκης μοιράζεται μαζί μας το όραμά του για 
την ΠΟΑΔ, υπογραμμίζοντας ότι βασική επιδίωξή της είναι 
η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, έχοντας ως στόχο την εν-
δυνάμωση της φωνής της ομοσπονδίας έναντι των θεσμών 
της πολιτείας.

Κύριε Τσολάκη, ξεκινήσατε εδώ και λίγους μήνες το έργο σας 
ως ο νέος πρόεδρος της ΠΟΑΔ. Ποιες είναι οι προτεραιότητές 
σας; Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξουν αλλαγές ως προς τη 
λειτουργία της ομοσπονδίας;

Σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μας δίνετε, ώστε να 
σας πληροφορήσουμε σχετικά με τα τεκταινόμενα στην Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. Η 
ΠΟΑΔ έχει θέσει εδώ και πολλά χρόνια και πριν από εμένα 
με γνώμονα το συμφέρον του Έλληνα διαμεσολαβητή, πρά-
κτορα, μεσίτη και συντονιστή ασφαλιστικών διαμεσολαβη-
τών να γίνει η φωνή του έναντι των ζητημάτων που τον 
ταλαιπωρούν.

Προτεραιότητα μας θα είναι η δυνατή εκπροσώπηση της 
διαμεσολάβησης σε όλους τους φορείς που ασκούν εξου-
σία στον χώρο μας εν απουσία μας. Οι μόνες αλλαγές που 
θα υπάρξουν θα είναι η καθαρή δυνατή παρουσία της ομο-
σπονδίας και όλου του ΔΣ σε όλες τις εκφάνσεις της πολι-
τείας.

Δεύτερη αλλαγή που θα πραγματοποιηθεί θα είναι η συ-
νεχής ενημέρωση των μελών - σωματείων μας για όλα τα 
τρέχοντα θέματα που ενδιαφέρουν τους διαμεσολαβητές. Η 
άγνοια πολλές φορές δημιουργεί κενά που ταλαιπωρούν και 
αφήνουν λάθος εντυπώσεις.

Με την αποδοχή της προεδρίας της ΠΟΑΔ, αυτόματα ανα-
λαμβάνετε και τη θέση του προέδρου της ΕΑΔΕ. Ποιος είναι ο 
ρόλος της ΕΑΔΕ σήμερα, σε σχέση με τα υπόλοιπα σωματεία, 
αλλά και με την ΠΟΑΔ;

Η ανάληψη της προεδρίας στην ΕΑΔΕ για το υπόλοιπο της 
θητείας μου, αφού, όπως γνωρίζετε, ο ρόλος περνάει από 
όργανο σε όργανο κάθε χρόνο, θέλω να χαρακτηριστεί ως 
ενωτικός προς τα φίλια σωματεία που απαρτίζουν αυτόν 
τον φορέα. Μόνον μέσα από μια κοινή γραμμή μπορεί να 
υπάρξει μέλλον στον χώρο μας. Βομβαρδιζόμαστε καθημερι-
νά από εκατοντάδες παραπλανητικά μηνύματα που σκοπό 
έχουν να βάλλουν τον επαγγελματία διαμεσολαβητή. Προ-
σφορές, εκπτώσεις, ψηλά γράμματα παροχές χωρίς αντίκρι-
σμα όλα αυτά καταπονούν περισσότερο τον ήδη ευαίσθητο 
χώρο μας.

Η ίδρυση της ΕΑΔΕ το 2011 από τις τέσσερεις βασικές επαγ-
γελματικές ενώσεις των ασφαλιστών δηλαδή την  ΠΟΑΔ, 
τον  ΣΕΜΑ, τον ΠΣΣΑΣ και τον ΠΣΑΣ συνέβαλε στον 
συντονισμό της δράσης αλλά κυρίως της κοινής έκφρασης 
όλων αυτών των οργανώσεων σε επαφές, διεκδικήσεις και 
διαβουλεύσεις με την πολιτεία και τους θεσμικούς φορείς 
της ιδιωτικής ασφάλισης.

Οι δράσεις της ΕΑΔΕ στηρίζονται στην ομοφωνία των ορ-
γανώσεων που την απαρτίζουν και έπαιξαν καθοριστικό 
ρόλο στην ενιαία εκπροσώπηση όλων των επαγγελματικών 
οργανώσεων των ασφαλιστών, τα τελευταία 10 χρόνια, που 
υπήρξαν σημαντικές θεσμικές και νομοθετικές διαδικασίες 

Ηλίας Τσολάκης: 
Προτεραιότητα μας θα είναι 
η δυνατή εκπροσώπηση της 
διαμεσολάβησης σε όλους τους 
φορείς που ασκούν εξουσία 
στον χώρο μας εν απουσία μας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Insurance & More 1977» πριν από 15 χρόνια, ξεκίνησα μια 
στροφή στις Corporate Ασφαλίσεις δίνοντας βάρος σε ειδι-
κές ασφαλίσεις για ιδιαίτερους και «δύσκολους» κινδύνους. 
Με αυτό ως δεδομένο, δεν υπάρχει συγκεκριμένος κλάδος 
που να μου προκαλεί το ενδιαφέρον περισσότερο από άλ-
λους, καθώς όταν ασχολείσαι με το Corporate Insurance 
κάθε δουλειά είναι εντελώς διαφορετική από την άλλη, ακό-
μα και αν είναι στον ίδιο κλάδο!  

Τι θα θέλατε να αλλάξει στην ελληνική ασφαλιστική αγορά;

Με μια λέξη… ΠΟΛΛΑ! Θεωρώ ότι η ασφαλιστική αγορά 
βρίσκεται στο χειρότερο της σημείο εδώ και δεκαετίες… Συρ-
ρικνώνεται αντί να διευρύνεται, δημιουργούνται περίεργα 
ολιγοπώλια, αν όχι μονοπώλια, και ο ρόλος του ασφαλιστι-
κού διαμεσολαβητή, συνεχώς υποβιβάζεται! Το βασικότερο 
όμως που πρέπει να αλλάξει και έχουμε και εμείς οι δια-
μεσολαβητές μερίδιο ευθύνης στο να το πετύχουμε, είναι 
η ασφαλιστική συνείδηση του κόσμου. Αν καταφέρουμε να 
αυξήσουμε τα ποσοστά ασφαλιστικής συνείδησης, θα έχου-
με κάνει ένα μεγάλο βήμα σε όλα τα υπόλοιπα προβλήματα 
του κλάδου.

Τι θα θέλατε να αλλάξει στην τοπική κοινωνία σε σχέση με 
την ασφαλιστική συνείδηση των πολιτών;

Η έλλειψη ασφαλιστικής συνείδησης των πολιτών δεν είναι 
τοπικό φαινόμενο αλλά εθνικό. Έχω την τύχη να συναλλάσ-
σομαι με πελάτες από πολλές περιοχές τις χώρας και διαπι-
στώνω ότι το ίδιο έλλειμμα ασφαλιστικής συνείδησης που 
αντιμετωπίζω εγώ και οι συνάδελφοι μου στα Χανιά, υπάρ-
χει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και δεν βλέπω κανένα 
λόγο να μην ισχύουν συνολικά σε όλη την χωρά. 

Η ασφαλιστική συνείδηση είναι κάτι που θα πρέπει να αντι-
μετωπιστεί συνολικά και κεντρικά σε όλη την χώρα και αυτό 
μόνο η κεντρική κυβέρνηση έχει την δύναμη να το κάνει. Το 
ζήτημα όμως είναι οι όροι με τους οποίους θα το κάνει και 
για να γίνω ποιο σαφής, αν αυτό γίνει, αφήνοντας έξω, την 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση επιδιώκοντας γρήγορα αποτε-
λέσματα μέσω κεντρικών deal με ασφαλιστικές εταιρείες, θα 

είναι πρόσκαιρο. Η παρα-
μονή και η διεύρυνση της 
διαμεσολάβησης στην δια-
νομή ασφαλιστικών προϊό-
ντων σε συνδυασμό με τις 
υψηλού επιπέδου συμβου-
λευτικές υπηρεσίες που 
μόνο οι ασφαλιστικοί δια-
μεσολαβητές μπορούν να 
προσφέρουν, μπορούν να 
εγγυηθούν την σταδιακή 
και σταθερή αύξηση των 
ποσοστών ασφαλιστικής 
συνείδησης των πολιτών.  

Ποιο πιστεύετε ότι είναι 
το σοβαρότερο πρόβλημα 
στην ελληνική ασφαλιστι-
κή αγορά σήμερα;

Ίσως το μεγαλύτερο πρό-
βλημα που αντιμετωπίζει 
σήμερα η Ελληνική Ασφα-
λιστική Αγορά είναι η συρ-
ρίκνωση της διαμεσολάβη-

σης και αυτό σαν ένδειξη. Ένδειξη των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει καθημερινά ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
προκειμένου να ασκήσει την δραστηριότητα του, τα οποία 
είναι τόσο πολλά και πολύπλοκα που σε συνδυασμό με την 
κατακόρυφη πτώση των ασφαλίστρων τα τελευταία χρόνια 
που είχαν ως αποτέλεσμα και την κατακόρυφη πτώση των 
εισοδημάτων του αλλά και την υπερβολική φορολόγηση 
του, αποθαρρύνουν νέους από το να ασχοληθούν. Αυτή εί-
ναι και η «φωτογραφία της στιγμής» της Ελληνικής Ασφα-
λιστικής Αγοράς.

Τι πιστεύετε πως χρειάζεται η ελληνική ασφαλιστική αγορά 
για να αναπτυχθεί;

Η πολυπόθητη ανάπτυξη της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγο-
ράς δυστυχώς είναι κάτι που δεν το θεωρώ δύσκολο…. και 
λέω δυστυχώς γιατί αφού δεν το θεωρώ δύσκολο να συμβεί, 
δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό που σταματά τις πρω-
τοβουλίες που πρέπει να παρθούν!

Η παροχή φορολογικών κινήτρων σε συνδυασμό με τα 
οφέλη που θα έχει το κράτος, τόσο από τη φορολόγηση του 
τζίρου που θα δημιουργηθεί στις ασφαλιστικές εταιρείες θα 
φέρει υποπολλαπλάσια οικονομικά αποτελέσματα για το 
κράτος όσο και από το γεγονός ότι θα μειωθεί δραστικά η 
συνεισφορά του κράτους στις φυσικές καταστροφές, εξοι-
κονομώντας τεράστια ποσά από τα δημόσια ταμεία, τότε 
γίνεται ακόμα ποιο δύσκολο να καταλάβει κάνεις γιατί δεν 
έχουν προχωρήσει ακόμα τέτοιες αυτονόητες ενέργειες που 
μόνο θετικά μπορούν να λειτουργήσουν στην αγορά μας. 

Ο Δημήτρης Μουντάκης, είναι ένας επαγγελματίας που 
αποδεικνύει ότι η διαμεσολάβηση μπορεί να αποτελέσει μια 
διέξοδο για νέους ανθρώπους με προσόντα και ακαδημαϊκή 
εκπαίδευση, οι οποίοι όχι μόνο ενισχύουν τη δυναμική του 
επαγγέλματος, αλλά δραστηριοποιούνται και στον τόπο κα-
ταγωγής τους δίνοντας ζωή και στηρίζοντας οικονομικά την 
ιδιαίτερη πατρίδα τους.

Συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση, ο Δημήτρης 
Μουντάκης ανέλαβε πριν από 15 χρόνια τη διεύθυνση της 
«Mountakis Insurance & More 1977», πηγαίνοντάς 
της ένα βήμα πιο μπροστά, μέσω της εξειδίκευσής της στις 
Corporate Ασφαλίσεις, δίνοντας βάρος σε ειδικές ασφαλί-
σεις για ιδιαίτερους και «δύσκολους» κινδύνους. Σήμερα 
είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συλλόγου Ασφαλιστών Νομού Χανίων, ενώ πρόσφατα 
ανέλαβε και τη θέση του Γενικού Γραμματέα της ΠΟΑΔ.

Κύριε Μουντάκη, πώς ξεκινήσατε την καριέρα σας στον 
ασφαλιστικό κλάδο;

Τα πρώτα μου ένσημα στην καρτέλα του ταμείου κοινωνι-
κής ασφάλισης ήταν σαν υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρεί-

ας, στην οποία εργάστηκα αμέσως μόλις επέστρεψα από 
τις σπουδές μου στην Μ. Βρετανία. Σημαντική εμπειρία 
για την μετέπειτα καριέρα μου, καθώς περνώντας από διά-
φορα τμήματα, είχα την τύχη να αποκτήσω βαθιά γνώση 
των λειτουργιών μιας ασφαλιστικής εταιρίας «εκ των έσω», 
εμπειρία ιδιαίτερα χρήσιμη, καθημερινά, ακόμα και σήμερα, 
χρόνια μετά. Η πρώτη μου επαφή όμως, ήταν μερικά χρόνια 
πριν, ένα καλοκαίρι στο ασφαλιστικό γραφείο του πατέρα 
μου, όπου ασχολούμουν με τις εισπράξεις.  

Τι είναι αυτό που σας κάνει να ξεκινάτε με όρεξη την εργασι-
ακή σας μέρα;

Μια κούπα καφέ και ένα φορτωμένο αλλά καλά οργανωμέ-
νο πρόγραμμα στο ημερολόγιο μου νομίζω ότι είναι η ιδανι-
κή αρχή μιας αποτελεσματικής μέρας! 

Τι σημαίνει για σας η λέξη «ασφάλιση»;

Σε εντελώς προσωπικό επίπεδο και σαν ασφαλιστής δεύτε-
ρης γενιάς, η λέξη ασφάλιση είναι ένας όρος για τον οποίο 
έχω ακούσματα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Ως εκ 
τούτου, σημαίνει χιλιάδες πράγματα για μένα…

Από το ότι ήταν η δουλειά η οποία 
πρόσφερε στην οικογένεια μας το 
εισόδημα με το οποίο ζούσαμε και 
μεγαλώσαμε, ότι ήταν η δουλειά 
που πλήρωσε τις σπουδές μου και 
ότι είναι η δουλειά με την οποία ζω 
και εγώ πλέον την δική μου οικο-
γένεια. 

Πέραν όμως των προσωπικών/συ-
ναισθηματικών αναφορών, η λέξη 
ασφάλιση δεν μπορεί να σημαίνει 
κάτι διαφορετικό απ’ ότι σημαίνει 
και για όλο τον υπόλοιπο κόσμο…. 
Δηλαδή «ηρεμία μυαλού», «ευημε-
ρία», «εξασφάλιση κεκτημένων», 
«εργαλείο ανάπτυξης» αλλά και 
«βοήθεια», «συμπαράσταση» και  
«αξιοπρέπεια».

Ποιος είναι για σας ο πιο ενδιαφέ-
ρον ασφαλιστικός κλάδος;

Λίγο μετά αφότου ανέλαβα την 
διεύθυνση της «Mountakis 

Δημήτρης Μουντάκης: 
Η έλλειψη ασφαλιστικής 
συνείδησης των πολιτών 
δεν είναι τοπικό, 
αλλά εθνικό φαινόμενο
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INTERAMERICAN εξαγοράζει 
το insurancemarket.gr

Αγγίζουν τα $5,3 δις οι 
επενδύσεις Insurtech το 
τρίτο τρίμηνο του 2021! 
Πρωτοπόρες ασφαλιστικές 
εταιρείες σε ΗΠΑ, Βρετανία 
και Ινδία

Δειγματοληπτικοί έλεγχοι 
από την ΤτΈ σε ασφαλιστικά 
γραφεία

Διαθέσιμη και στα 
ελληνικά η ιστοσελίδα του 
Έγγυητικού Κεφαλαίου της 
Ρουμανίας για την υπόθεση 
της City Insurance!

Σχεδόν 5 εκατ. ευρώ οι 
συνολικές αποζημιώσεις 
για τους σεισμούς του 
Σεπτεμβρίου στην Κρήτη! 

Ίση μεταχείριση 
και προστασία 
σε περίπτωση πτώχευσης 
της ασφαλιστικής 
εταιρείας εγγυάται η νέα 
νομοθεσία της ΈΈ για την 
ασφάλιση αυτοκινήτων

Η INTERAMERICAN ΑΕΓΑ, εταιρεία μέλος του ολλανδικού 
ασφαλιστικού ομίλου ACHMEA και o online ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής moneymarket ΑΕ, γνωστός με την εμπο-
ρική επωνυμία insurancemarket.gr, εμβαθύνουν περαιτέ-
ρω τη μακρόχρονη στρατηγική τους συνεργασία τους με 
την απόκτηση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της 
moneymarket ΑΕ από την INTERAMERICAN AEΓΑ. Κοι-
νός στόχος αυτής της συνεργασίας, που είχε ξεκινήσει το 
2013, είναι η βελτιστοποίηση της αγοραστικής εμπειρίας 
του καταναλωτή μέσα από την άμεση συγκριτική δυνατότη-
τα, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής διανο-
μής ασφαλιστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την έκθεση του Forrester Research Inc., το τρίτο 
τρίμηνο του 2021 οι επενδύσεις στον κλάδο του Insurtech 
άγγιξαν τα 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια, με τις συνολικές 
επενδύσεις μέχρι στιγμής για το έτος 2021 να ξεπερνούν τα 

15 δισεκατ. δολάρια. Περίπου το 70% της χρηματοδότησης του τρίτου τριμήνου του 2021 εντοπίζεται σε ασφαλιστικές εται-
ρείες με έδρα τις ΗΠΑ, ύψους 3,77 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο με 330 εκατομμύρια 
δολάρια και η Ινδία με 259 εκατομμύρια δολάρια.

Δειγματοληπτικούς ελέγχους έχει ξεκινήσει το αρμόδιο τμή-
μα της Τράπεζας της Ελλάδος σε ασφαλιστικά γραφεία από 
όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα, έχουν γίνει αναφορές για δια-
δικτυακό κλείσιμο τηλεδιασκέψεων με ασφαλιστικούς πρά-
κτορες κατά τη διάρκεια των οποίων γίνονται ερωτήσεις που 
αφορούν τον τρόπο λειτουργίας των γραφείων, την αρχειο-
θέτηση εγγράφων, τον τρόπο δημιουργίας προσφορών προς 
τον πελάτη.

Η εποπτική αρχή της Ρουμανίας Financial Supervisory 
Authority ενημέρωσε ότι οι ασφαλισμένοι και οι δικαιούχοι 
αποζημίωσης από ασφάλιση στην Societatea de Asigurare-
Reasigurare City Insurance S.A. (CITY) μπορούν να ανατρέ-
ξουν για οδηγίες στον ιστοχώρο της, καθώς και στον ιστο-
χώρο του Εγγυητικού Κεφαλαίου της Ρουμανίας (FGA). Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να βρουν κατευθύνσεις στην ελληνική γλώσσα για την υποβολή αίτησης επιστροφής ασφα-
λίστρου και καταβολής αποζημίωσης στον ιστοχώρο του FGA με τον τίτλο «Απαραίτητα διαβήματα για τη λήψη των αποζη-
μιώσεων/παροχών».

Σύμφωνα με έρευνα της ΕΑΕΕ, δηλώθηκαν συνολικά 212 
ζημιές, με την αρχική πρόβλεψη των αποζημιώσεων να δια-
μορφώνεται σε 4,9 εκατ. ευρώ. Οι συμμετέχουσες στην έρευ-
να Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιές σε ακίνητα 
όλων των κατηγοριών (κατοικίες, εμπορικές και βιομηχανι-

κές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία), τα οποία βρίσκονταν κυρίως στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Η μέση δηλωθείσα 
ζημία (για το σύνολο των κινδύνων) ανέρχεται στα 23.216 €, ενώ το μέσο ποσοστό (‰) της ζημιάς (προ απαλλαγών) επί των 
ασφαλισμένων κεφαλαίων των εγκαταστάσεων που επλήγησαν έφτασε στα 22,65 ‰.

Έχοντας ως προτεραιότητα την προστασία των θυμάτων, η 
Ε.Ε. αναπροσαρμόζει τους κανόνες της αναφορικά με τα τρο-
χαία ατυχήματα, με τις νέες διατάξεις να εναρμονίζουν τα 
υποχρεωτικά ελάχιστα ποσά κάλυψης σε ολόκληρη την ΕΕ με 
την επιφύλαξη τυχόν υψηλότερων εγγυήσεων που ενδέχεται 

να ορίσουν τα κράτη μέλη. Η νέα νομοθεσία προστατεύει τα θύματα ατυχημάτων ανεξάρτητα από το αν συμβαίνουν στη χώρα 
διαμονής τους ή σε κράτος- μέλος ΕΕ. Οι επικαιροποιημένοι κανόνες συμπληρώνουν τα κενά στην ισχύουσα νομοθεσία για 
την ασφάλιση αυτοκινήτων, προστατεύοντας τους πολίτες ακόμη και στην περίπτωση πτώχευσης της ασφαλιστικής εταιρείας.

Διαβάστε τη συνέχεια των άρθρων εδώ:
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Ασφαλιστικό Μαγκαζίνο: 
Όλες οι ειδήσεις του κλάδου κάθε Τρίτη 
στις 18:00, με τον Αριστείδη Βασιλειάδη

Το Ασφαλιστικό Μαγκαζίνο αποτελεί μια νέα υπηρεσία 
ενημέρωσης, εκπαίδευσης, και επικοινωνίας που ήρθε να 
καλύψει την ανάγκη για ακόμη πιο άμεση ενημέρωση των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Το «Ασφαλιστικό Μαγκαζί-
νο», η μοναδική διαδικτυακή εκπομπή για τους επαγγελμα-
τίες του ασφαλιστικού κλάδου στην Ελλάδα, εμπλουτίζει τα 
απογεύματα μας με ενημέρωση, διαδραστικές υπηρεσίες, 
πλούσια θεματολογία και ξεχωριστούς καλεσμένους.

Ήδη από την έναρξη της τρίτης σεζόν πλήθος επαγγελματι-
ών και στελεχών με μακρόχρονη πορεία στον ασφαλιστικό 
κλάδο έχουν φιλοξενηθεί στο «Ασφαλιστικό Μαγκαζίνο», 
αποτυπώνοντας τον παλμό της αγοράς, αναλύοντας θέματα 
που αφορούν τον επαγγελματία ασφαλιστικό διαμεσολαβη-
τή. Στις επόμενες σελίδες ακολουθούν ορισμένα αποσπά-
σματα από τις συνεντεύξεις που μεταδόθηκαν ζωντανά από 
τη συχνότητα του insuranceforum web tv.

Γ. Κακριδής - Συντονιστής Ασφαλιστικών Πρακτόρων 
exasfalisou.gr: Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν 
μπορεί να αντικατασταθεί – Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο 
ότι ένα συμβόλαιο υγείας δεν μπορεί να σου καλύψει 
τα πάντα, είναι όμως η καλύτερη επιλογή σου

«Πρέπει να κοιτάξουμε αυτόν που έχουμε απέναντί μας 
στα μάτια και να του πούμε, ότι ένα συμβόλαιο υγείας δεν 
μπορεί να σου καλύψει τα πάντα, είναι όμως η καλύτερη 
επιλογή σου. Θα πρέπει να είναι ειλικρινής ο ασφαλισμένος 
απέναντι στην ασφαλιστική εταιρεία. Να δηλώσει τυχόν θέ-
ματα που έχει σε σχέση με την κατάσταση της υγείας του 
και να μην φοβηθεί γιατί υπάρχουν λύσεις. Η ασφαλιστική 
αγορά παρέχει πληθώρα λύσεων ακόμη κι αν έχεις ένα θέμα 
υγείας είτε πιο μικρό είτε πιο μεγάλο.

Δεν μπορεί να αντικατασταθεί ο ασφαλιστικός διαμεσολα-
βητής, εκτός από την ασφάλεια αυτοκινήτου που και εκεί 
έχω σοβαρότατες αντιρρήσεις από οποιοδήποτε άλλο. Δεν 
μας φταίνε τα υπόλοιπα κανάλια διανομής. Αν εμείς κάνου-
με σωστά τη δουλειά μας δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέ-
ναν. Το κάθε κανάλι διανομής έχει ένα μερίδιο που μπορεί 
να πάρει στην αγορά. Του αναλογεί και θα το πάρει».

Άρης Καλύβας - Διευθυντής Υποκαταστήματος Λάρι-
σας της ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική: Οι ασφαλιστικές εται-
ρείες ενεργοποιούν άμεσα τους μηχανισμούς ελέγ-
χου ζημιών και αποζημιώσεων, δίνοντας το έναυσμα 
στους επαγγελματίες να καλλιεργήσουν την ασφαλι-
στική συνείδηση των πελατών τους

«Τη τελευταία τριετία οι ασφαλιστικές εταιρείες ενεργοποι-
ούν άμεσα τους μηχανισμούς τους όσον αφορά τις αποζη-
μιώσεις και τον έλεγχο του ύψους των ζημιών. Βρίσκονται 
κοντά στο γεγονός αλλά και στους πελάτες τους. Αυτό είναι 

ένα έναυσμα για εμάς τους επαγγελματίες, ώστε να αφυπνί-
σουμε την ασφαλιστική συνείδηση των πελατών μας.

Εμείς στην ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική, που δραστηριοποιού-
μαστε εξειδικευμένα σε αυτούς τους κινδύνους και στους 
μεγάλους επιχειρησιακούς και βιομηχανικούς κινδύνους, 
όπου χρειάστηκε στην περίπτωση του Ιανού στην περιοχή 
της Θεσσαλίας αλλά και στην περίπτωση του σεισμού στην 
Ελασσόνα, δράσαμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Γιατί δί-
νουμε ιδιαίτερη σημασία στον αλληλοσεβασμό που πρέπει 
να διέπει τις συμβάσεις μας τόσο ως προς το δίκαιο, όσο 
και προς τους πελάτες. Θεωρώ ότι μόνο δείχνοντας αυτό 
το πρόσωπο οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να αφυπνί-
σουν τους πολίτες οι οποίοι βλέπουν την αντιμετώπιση που 
έχει στην ζημιά του ο διπλανός τους».  

Νίκος Λεβετσοβίτης -Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής, 
Μέλος του Δ.Σ. του Ε.Ε.Α., Επικεφαλής ΑΝΑΝΕΩΤΙ-
ΚΗΣ Κίνησης Επαγγελματιών: Ο ρόλος της πολιτείας 
στο τομέα της ασφάλισης πρέπει να είναι συνεπικου-
ρικός – Ο πρωθυπουργός πιστεύει στο θεσμό της ιδι-
ωτικής ασφάλισης και μπορούμε να το πούμε αυτό με 
σιγουριά από τη μέχρι τώρα στάση του.

«Αυτό που έχουμε καταλάβει είναι ότι η κυβέρνηση και ο 
πρωθυπουργός πιστεύει στο θεσμό της ιδιωτικής ασφάλι-
σης και μπορούμε να το υποστηρίξουμε αυτό με σιγουριά 
από τη μέχρι τώρα στάση του. Γιατί από προηγούμενες κυ-
βερνήσεις δεν υπήρχε αυτή η άποψη ότι η ιδιωτική ασφά-
λιση πρέπει να ενισχυθεί»

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει πει και μέσα από την Βουλή 
ότι πιστεύει στο θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης και στην 
αναγκαιότητα να ασφαλίζονται οι πολίτες. Ο ρόλος της πο-
λιτείας από εκεί και πέρα πρέπει να είναι συνεπικουρικός».

N. Mπουσουλόπουλος - Αντιπρόεδρος Extra 
Assistance: Βασικός πυλώνας της ανάπτυξής μας εί-
ναι η σύμπραξη με ανεξάρτητους ασφαλιστικούς δια-
μεσολαβητές

«Η Extra Assistance εναρμονίζεται απόλυτα με τις σχετικές 
διατάξεις αλλά και τις τροποποιήσεις του νόμου που πλαι-
σιώνει την οδική βοήθεια, αναπτύσσοντας δραστηριότητα 
σε όλη την ελληνική επικράτεια, την ηπειρωτική και νησιω-
τική Ελλάδα, χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία μας σε 
πολλά σημεία, όπου η Extra Assistance δραστηριοποιείται 
με κυρίως με κατά τόπους συνεργάτες.

Οι επιλογές που δίνει η Extra Assistance είναι είτε σε άμεση 
συνεργασία με μία ασφαλιστική εταιρεία μέσα από τις προ-
τάσεις που κάνει η ίδια η ασφαλιστική, είτε σαν ξεχωριστή 
επιλογή κάλυψης μέσα από την φαρέτρα των προϊόντων 
που έχει διαθέσιμα ένας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής.»

Μπορεί ένας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής να έχει μια ξε-
χωριστή σύμβαση με την Εxtra Assistance και να περνάει 
παραγωγή. Βασικός πυλώνας της ανάπτυξής μας είναι η 
σύμπραξη με ανεξάρτητους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές 
ανά νομό της Ελλάδας. Επιδιώκουμε την επικοινωνία και 

είμαστε πάντα κοντά στους επαγγελματίες αλλά και στους 
πελάτες μας για όποιο πρόβλημα προκύψει. Βασική μας 
επιδίωξη είναι η συνεργασία με ασφαλιστικούς διαμεσολα-
βητές».

Γ. Νασούφης - Έφορος Δημοσίων Σχέσεων Συλλόγου 
Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής: Η σύναψη συλ-
λογικών συμβάσεων δεν δίνει περιθώρια ελιγμών σε 
οποιαδήποτε διοίκηση – Η πώληση δεν θα ολοκληρω-
θεί πριν το τέλος του χρόνου.

«Υπάρχουν επιφυλάξεις εκ μέρους του συλλόγου για την 
εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την CVC, καθώς 
δεν υπάρχουν ξεκάθαρα μηνύματα σχετικά με το κατά πόσο 
είναι σεβαστές οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι κανο-
νισμοί εργασίας, τι θα γίνει με το ενοικιαζόμενο προσωπι-
κό, τι θα γίνει με τους γραμματείς των γραφείων. 

Γνωρίζουν όμως πολύ καλά και η Εθνική Τράπεζα και ο 
νέος μέτοχος ότι ο Σύλλογος σε θέματα όπως η διασφάλι-
ση των θέσεων εργασίας η σύναψη συλλογικών συμβάσεων 
δεν δίνει περιθώρια ελιγμών σε οποιαδήποτε διοίκηση. Η 
συμμετοχή των μελών μας, καθώς και η συσπείρωση γύρω 
από το Σύλλογο σε τέτοια θέματα είναι καθολική. Από την 
άλλη μεριά, έχουμε αποδείξει στο παρελθόν ως σύλλογος ότι 
οι προτάσεις μας δεν είναι ουτοπικές, είναι ρεαλιστικές, εί-
ναι λογικές, κοστολογημένες και με γνώμονα την ανάπτυξη 
της εταιρείας αλλά και του προσωπικού».

Live στο: insuranceforum.gr/webtv

Ασφαλιστικό Μαγκαζίνο:
Όλες οι ειδήσεις του κλάδου
Με τον Αριστείδη Βασιλειάδη 
Κάθε Τρίτη στις 18:00
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Τα τελευταία χρόνια οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν 
στην ηλεκτροκίνηση, συμβάλλοντας στην προσπάθεια για 
μείωση των ρύπων και του οικολογικού αποτυπώματος σε 
μία κρίσιμη περίοδο για τη βιωσιμότητα του πλανήτη. Πα-
ράλληλα, η αύξηση της τιμής του πετρελαίου και των καυσί-
μων αποθαρρύνουν τους καταναλωτές από την ιδέα της αγο-
ράς συμβατικών οχημάτων, αναζητώντας οικονομικότερες 
επιλογές, οι οποίες μακροπρόθεσμα θα μειώσουν το κόστος 
της μετακίνησής τους.

Ωστόσο, το κόστος των καυσίμων δεν αποτελεί το μοναδικό 
όφελος στην τσέπη των πολιτών που αποφασίζουν να επεν-
δύσουν στην ηλεκτροκίνηση. Η ασφαλιστική βιομηχανία έχει 
ήδη μυηθεί στο κλάδο των ηλεκτρικών οχημάτων, προσφέρο-
ντας ανταγωνιστικά πακέτα ασφάλισης αποκλειστικά για τη 
νέα αυτή γενιά αυτοκινήτων, οι τιμές των οποίων σε πολλές 
περιπτώσεις κυμαίνονται κάτω από το κόστος της ασφάλισης 
των συμβατικών οχημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας σύγκρισης τιμών 
Comparethemarket, το πρώτο τρίμηνο του 2021 στη Μ. Βρε-
τανία, το μέσο ετήσιο ασφάλιστρο ενός ηλεκτρικού αυτοκι-
νήτου άγγιξε τα 566£, σημειώνοντας πτώση της τάξεως των 
75£. Η εξέλιξη αυτή καθιστά την ασφάλιση των ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων φθηνότερη κατά 45£ σε σύγκριση με τα αυτοκί-
νητα βενζίνης και τα ντίζελ, με τη μέση τιμή τους να διαμορ-
φώνεται στις 609£.

Η πτωτική αυτή τάση στο κόστος των ασφαλίστρων αποδίδε-
ται στο γεγονός ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν λιγότερα 
σύνθετα κινούμενα μέρη που μπορούν να υποστούν ζημιά σε 
σύγκριση με έναν παραδοσιακό κινητήρα, ενώ οι μπαταρίες 
τους είναι πιο ανθεκτικές σε ατυχήματα, περιορίζοντας την 
ανάγκη αντικατάστασής τους.

Γιατί τα ασφάλιστρα των 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων 
είναι πιο οικονομικά 
από τα συμβατικά;

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Ασφάλιση με ...ηλεκτρικό dna!
νέα προγράμματα ασφάλισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Για αμιγώς ηλεκτρικά & plug-in υβριδικά οχήματα.
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Η ΑΝΑΞ Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις Α.Ε., διευρύνει τις 
υφιστάμενες συνεργασίες της με μεγάλες εταιρίες της εγχώ-
ριας αγοράς όπως η  Interamerican, η  Ergo, η Mondial, η 
Generali κλπ. στον κλάδο της Ταξιδιωτικής Ασφάλισης, με 
μια νέα συνεργασία με την Collinson Insurance Group 
Ltd με έδρα το Λονδίνο και εξειδίκευση στις ταξιδιωτι-
κές ασφαλίσεις μέσω της Globelink Cyprus Insurance 
Agency Ltd.

Με την νέα αυτή συνεργασία, η ΑΝΑΞ  εμπλουτίζει τις 
υφιστάμενες επιλογές καλύψεων ταξιδιωτικής ασφάλισης 
που προσφέρει, με προϊόντα για ανεξάρτητους ταξιδιώτες, 
groups, οργανωμένα ταξίδια και ετήσια ασφαλιστήρια συμ-
βόλαια ταξιδιών.

Από το 1990 η ΑΝΑΞ  διακρίνεται για την τεχνογνωσία και 
την εμπειρία της στις ταξιδιωτικές ασφαλίσεις, προφέροντας 

δυνατότητες κάλυψης ακόμη και για τις πιο ιδιαίτερες απαι-
τήσεις. 

Για περισσότερες πληροφορίες για τα νέα προϊόντα ταξιδιωτι-
κής ασφάλισης επικοινωνήστε με το τμήμα Travel Insurance 
της ΑΝΑΞ στα τηλέφωνα 2316477410 και 2316477477, στο 
email insurancetravel@anax.gr ή επισκεφθείτε 
το: www.anax.gr.

ΑΝΑΞ: Διεύρυνση 
Συνεργασιών στον 
κλάδο των Ταξιδιωτικών 
Ασφαλίσεων

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
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Για ακόμη μία φορά οι ιδρυτές της So Easy Insurance καινο-
τόμησαν, προσφέροντας στους συνεργάτες τους μία διαφορε-
τική εμπειρία εκπαίδευσης και διασκέδασης.

Το απόγευμα του Σαββάτου 4/9/21 περισσότεροι από 130 συ-
νεργάτες της εταιρείας είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μία δι-
αφορετική εμπειρία ενημέρωσης και χαλάρωσης στην Πάφο, 
εντός του Ocean Vision Mega Yacht. Το Ocean Vision Mega 
Yacht – ένα εντυπωσιακό σκάφος μήκους 60 μέτρων – έχει 
κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου στη Κύπρο και είναι από τα λίγα 
ECO Friendly Super Mega yacht στο κόσμο με χωρητικότητα 
άνω των 800 ατόμων. Διαθέτει δε Aquarium με ειδικά γυάλι-
να παράθυρα που επιτρέπουν την παρατήρηση της υποβρύ-
χιας ζωής κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Εντός του συνεδριακού χώρου του Ocean Vision Mega 
Yacht, τη διαφορετική αυτή εκδήλωση προσφώνησαν μέσα 
σε κλίμα ενθουσιασμού και θετικής ενέργειας, οι κ.κ. Γιάννης 
Νικολάου και Άγγελος Παναγή, οι άνθρωποι που διοικούν 
την So Easy Insurance στην επιτυχημένη πορεία της τα τε-
λευταία χρόνια.

Στη συνέχεια, ο λόγος δόθηκε σε συνεργάτες και στελέχη της 
εταιρείας για μια σύντομη ενημέρωση για την πορεία της 
εταιρείας, καθώς και για την εξαιρετική συνεργασία της με 
την KLPP Insurance & Reinsurance Company LTD. Ακολού-
θησε εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα προϊόντα Επαγγελματι-
κής Ευθύνης καθώς και για τις ασφαλίσεις του κλάδου Πυρός 
που διαθέτει η εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης κρουαζιέρας που ακολούθη-

σε και η οποία ξεκίνησε από το γραφικό Λιμανάκι της Πάφου 
μέχρι την Γεροσκήπου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαι-
ρία να συζητήσουν για πολλά θέματα και να ανταλλάξουν 
απόψεις, καθώς η εν λόγω εκδήλωση αποτέλεσε την πρώτη 
ευκαιρία συνάντησης και networking μετά από τα συνεχή 
lockdown λόγω της covid 19.

Η μοναδική αυτή εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα εξαιρετι-
κό δείπνο στο κατάστρωμα του Ocean Vision Mega Yacht με 
πλούσιο μουσικό πρόγραμμα έως αργά το βράδυ που ενθου-
σίασε τους παρευρισκόμενους.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν από την Ελλάδα ο κ. Αριστεί-
δης Βασιλειάδης, Founder Insurance Innovation καθώς και 
η κα Μυρτώ Χαμπάκη, Partner Experto Crede Σύμβουλοι 
Eπιχειρήσεων.

Μία διαφορετική εκδήλωση 
της So Easy Insurance για 
τους συνεργάτες της!

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Y#zoimprosta
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