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«Η πραγματική αξία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης»
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Γιατί ο Επαγγελματίας Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής  
ήταν και παραμένει ο πιο δυνατός και αναντικατάστατος 

κρίκος στην αλυσίδα της Διανομής
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Ας ξεκινήσουμε…
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Ανάγκη (στο πρώιμο στάδιο) είναι η επιθυμία ή/και η αγωνία,  του υποψήφιου πελάτη, 
όπως αυτή αποτυπώνεται σε μερικές από τις παρακάτω φράσεις:

• Θέλω να έχω ένα κομπόδεμα για τα γεράματα μου…

• Θέλω να εξασφαλίσω τα παιδιά μου όταν κλείσω τα μάτια μου…

• Αν μου συμβεί κάτι πως θα συνεχίσει η επιχείρηση μου να λειτουργεί…

• Αγόρασα το σπίτι μου δάνειο, αν πάθω όμως κάτι ποιος θα το ξεπληρώσει…



Ο ρόλος του  Επαγγελματία Ασφαλιστικού  Διαμεσολαβητή είναι να μετατρέπει αυτή  την 
επιθυμία ή/και την αγωνία σε πραγματική ανάγκη να την αναλύει και να την εξασφαλίζει μέσα 
από τα Ασφαλιστικά Προγράμματα που είναι διαθέσιμα για τον καταναλωτή 

Γιατί ο Επαγγελματίας Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής συμμετέχει σε αυτήν την διεργασία ;

Γιατί: 

✓ Είναι Πιστοποιημένος & η Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματός του απαιτεί συγκεκριμένα νομικά έγγραφα 

✓ Εκπαιδεύεται καθημερινά & αυτοβελτιώνεται 

✓ Θέτει Υψηλούς Στόχους τους οποίους κατακτά με σκληρή και συστηματική εργασία 

Γιατί χαρακτηρίζεται από:

✓ Ήθος & Πίστη στον Θεσμό της Ασφάλισης

✓ Ενθουσιασμό & Πάθος για την δουλειά του

✓ Προσαρμοστικότητα

✓ Ανθεκτικότητα

✓ Ειλικρινή Σχέση με τον πελάτη του

✓ Επικοινωνιακή ικανότητα 
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Ας κάνουμε μια αναδρομή…

Πως λειτουργούσαμε την δεκαετία του ‘80 και του ‘90:

✓Βήμα 1ο: Προσδιορισμός της Αγοράς μου→ καταγραφή των γνωστών, φίλων και 
συγγενών 

✓Βήμα 2ο: Πρώτη προσέγγιση και κλείσιμο του ραντεβού μέσω τηλεφώνου 

✓Βήμα 3ο: Πραγματοποίηση 1ουραντεβού→ Συλλογή Ατομικών Στοιχείων του 
Υποψήφιου προς Ασφάλιση 

✓Βήμα 4ο: Μελέτη Ασφαλιστικού Σχεδιασμού και προγραμματισμός 2ου  ραντεβού 

✓Βήμα 5ο: Πραγματοποίηση του 2ου ραντεβού →Παρουσίαση της Ασφαλιστικής Μελέτης, 
Αντιρρήσεις υποψήφιου Πελάτη, Κλείσιμο 

✓Βήμα 6ο: Πραγματοποίηση 3ου ραντεβού, Παράδοση Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, 
Συζήτηση τυχόν αποριών κλπ. 
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Πως λειτουργούμε σήμερα…

Copyright © 2022 SPATE 7www.spate.gr



Τι συνετέλεσε σε αυτή την αλλαγή…

o Οικονομικό περιβάλλον, 10ετής κρίση και Μνημόνια

o Νομικό Πλαίσιο, Ν4583/2018

o Ψηφιακή εξέλιξη

o Υγειονομικές συνθήκες, #covid-19

Οι Επαγγελματίες Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές την τελευταία 15ετία επέδειξαν μια εξαιρετική
ανθεκτικότητα:

✓προσαρμόστηκαν γρήγορα στις νέες νομοθετικές απαιτήσεις

✓κατανόησαν εγκαίρως τις απαιτήσεις του νέου Ψηφιακού Περιβάλλοντος

✓επένδυσαν στην νέα τεχνολογία η οποία υιοθετήθηκε στις καθημερινές λειτουργίες

✓Προσαρμόστηκαν στις συνθήκες που δημιούργησε η υγειονομική κρίση #covid-19
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Για όλους αυτούς τους λόγους …
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…αποτελούμε τον πιο δυνατό κρίκο στην αλυσίδα της Διανομής

Αρκεί όμως μόνο η δική μας συμβολή για την ανάπτυξη της Αγοράς μας και της 
Ασφαλιστικής Συνείδησης των Πολιτών ; 



Θα απαντήσουμε όχι …..

Δραστηριοποιούμαστε σε ένα άκρως Ανταγωνιστικό Περιβάλλον όπου:

η αλματώδης ανάπτυξη της Ψηφιακής Τεχνολογίας και η υιοθέτηση αυτής χωρίς κανόνες, από την Ασφαλιστική

Βιομηχανία καταδεικνύει την ανάγκη αναθεώρησης της γνωστής μας Οδηγίας IDD καθώς δεν προβλέπει

επαρκείς διατάξεις για την Ψηφιακή Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων.

Επίσης,

× Οι αλλαγές στις Πολιτικές των Εταιρειών έναντι των φυσικών τους Δικτύων

× Η στρατηγική προώθησης των Ασφαλιστικών Προϊόντων μέσω πλατφορμών, Τραπεζικών Ιδρυμάτων & λοιπών
Παρόχων (συν. Δευτερεύοντες Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές)

«εκπαιδεύουν» τον υποψήφιο Καταναλωτή (σε μία αγορά με Ασφαλιστικό Αναλφαβητισμό) να επιλέγει ένα
Ασφαλιστικό Προϊόν με βάση το προσφερόμενο ασφάλιστρο και όχι την καταλληλόλητα βάσει της ανάγκης του
και τους όρους ασφάλισης.

→Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι η ΕΙΟPA ενώ κατανοεί τις πρακτικές διαφορικής τιμολόγησης σύμφωνα με το ισχύον
Νομοθετικό Πλαίσιο της ΕΕ, εντούτοις τονίζει ότι ορισμένοι τύποι πρακτικών διαφορικής τιμολόγησης δεν
συμμορφώνονται με το ισχύον πλαίσιο και οδηγούν σε άδικη μεταχείριση των καταναλωτών.

*Ο όρος «price walking» υιοθετείται 1η φορά από την ΕΙΟPA, η οποία ξεκινά τρίμηνη δημόσια διαβούλευση σχετικά με 
τις διαφορικές πρακτικές τιμολόγησης και με στόχο την προστασία των καταναλωτών  .
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Τι θα μπορούσε να αλλάξει ; 

• Η πολιτική καταβολής επιδομάτων στους πολίτες ως αποζημίωση μετά από μεγάλες
φυσικές καταστροφές δεν βοηθά προς την κατεύθυνση ανάπτυξης της Αγοράς,
αντιθέτως στερεί πόρους για την κάλυψη άλλων κοινωνικών αναγκών και βεβαίως δεν
επαρκούν σε καμία περίπτωση για την αποκατάσταση της ζημίας του πολίτη

• Ο νόμος 3844/2010 που προβλέπει την υποχρεωτική Ασφάλιση Επαγγελματικής
Ευθύνης Επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών,
παραμένει στο συρτάρι εδώ και 12 χρόνια αναμένοντας την κοινή Υ.Α. για την εφαρμογή
του

• Είναι απαραίτητο η Εποπτεία ασκώντας τον ρόλο της να συμβάλλει στην εύρυθμη
λειτουργία της Αγοράς

• Οι Ασφαλιστικές Εταιρίες χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουν την πολιτική Διανομής
των προϊόντων τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φυσικά τους Δίκτυα, στα οποία
επένδυσαν από επιλογή τους, είναι αυτά που συνέβαλαν στην κερδοφόρα ανάπτυξη
και εδραίωση τους στην συνείδηση του Καταναλωτή
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Το ΜΟΝΟ που άλλαξε είναι τα μέσα επικοινωνίας…
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Η  ανθρώπινη επαφή είτε δια ζώσης 
είτε ψηφιακά οδηγεί σε μια ιδιαίτερη 

σχέση Εμπιστοσύνης

«Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής 
ήταν και παραμένει 

ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ 
ΑΞΙΑ» 


