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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Με αφορµή το 4ρόσφατο κλείσιµο 5 ασφαλιστικών εταιρειών (σε συνέχεια µε τις ∆ιεθνείς 4τωχεύσεις
ασφαλιστικών κολοσσών), 4ου ανεβάζει το συνολικό αριθµό των ανακλειθέντων εταιρειών στην Ελλάδα σε
4ερισσότερες α4ό 55!, θεωρώ χρήσιµο να τεκµηριωθεί η ιδιαίτερη σηµασία 4ου έχει για την ε4ιχείρηση η σωστή
ε/ιλογή της ασφαλιστικής εταιρείας στην ο4οία θα ασφαλισθείτε, η ο4οία α4οτελεί το ένα σκέλος ενός
ισό4λευρου τριγώνου του ο4οίου οι άλλες 4λευρές συνίστανται α4ό τον ίδιο τον Ασφαλιζόµενο και τον Μεσίτη
Ασφαλίσεων.
Ας εµβαθύνουµε όµως στους 4αράγοντες 4ου ε4ηρρεάζουν και οδηγούν στην ε4ιλογή της «σωστής» Ασφαλιστικής
Εταιρείας. Αυτοί είναι:
1. Η αξιο4ιστία
2. Η Οικονοµική ευρωστία
3. Η τεχνογνωσία
4. Τα ανταγωνιστικά 4ροϊόντα
Αναλυτικά σηµειώνουµε τα κάτωθι:
1. Αξιο/ιστία
Οι σχέσεις µεταξύ ασφαλιζόµενου και ασφαλιστικής ε4ιχείρησης 4ρέ4ει να διαµορφώνονται και να διέ4ονται µε
βάση το Good faith / Καλή Πίστη
Good faith στη διαφάνεια των όρων και την γλώσσα σύνταξης των ασφαλιστηρίων συµβολαίων, στην διαχείριση
των α4οζηµιώσεων, στην συνέ4εια και σεβασµό, στη διάθεση για την διασφάλιση «του 4ροϊόντος» 4ου αγοράζει ο
ασφαλισµένος
Ακόµη, η ιστορία και η 4ορεία της ασφαλιστικής εταιρείας ασφαλώς 4ροσδιορίζουν και αυτές την αξιο4ιστία της,
δεδοµένου ότι σηµατοδοτούν το 4αρελθόν της, καταγράφοντας την οικονοµική και 4αραγωγική ανά4τυξή της,
την συµ4εριφορά της στις ζηµιές, την τεχνογνωσία της, την διεθνή 4αρουσία της, την Εταιρική Κοινωνική της
Ευθύνη κλ4 κλ4.
2. Η Οικονοµική Ευρωστία
Οι ασφαλιστικές εταιρείες λειτουργούν σύµφωνα µε νόµους και 4ρακτικές 4ου στοχεύουν στην διασφάλιση των
οικονοµικών υ4οχρεώσεων 4ου αναλαµβάνουν, ασφαλίζοντας ε4ιχειρήσεις ή φυσικά 4ρόσω4α.
Η κεφαλιακή βάση, τα µαθηµατικά α4οθεµατικά, τα 4εριθώρεια φερεγγυότητας, το Solvency II κλ4, είναι µερικά
α4ά τα µεγέθη και τα µέτρα εκείνα, η τήρηση των ο4οίων εξασφαλίζουν στον ασφαλιζόµενο την ικανότητα
ικανο4οιήσεως των µελλοντικών υ4οχρεώσεων της ασφαλιστικής εταιρείας, µε την ταυτόχρονη λειτουργία της
Ε4ο4τικής Αρχής.
Ακόµη η φερεγγυότητα του αντασφαλιστή µε τον ο4οίο υ4οχρεούτε α4ό το νόµο η κάθε ασφαλιστική εταιρεία να
συµ4ράττει, συµβάλει και εγγυάται την φερεγγυότητα του 4ρωτ-ασφαλιστή!
3. Η Τεχνογνωσία
Τόσο οι κλασσικοί κλάδοι ασφαλίσεων, όσο και οι ασφαλίσεις 3ης γεννιάς 4ου αντα4οκρίνονται στις σύγχρονες
ανάγκες των κοινωνιών (φυσικών 4ροσώ4ων και ε4ιχειρήσεων) α4αιτούν τεχνογνωσία και εξειδικευµένα στελέχη
έτσι ώστε µέσω καινοτόµων 4ροϊόντων να αντα4οκρίνονται και να ικανο4οιούν τις σηµερινές α4αιτήσεις και
ανάγκες των ασφαλιζόµενων.
Κίνδυνοι ό4ως η ασφάλιση Α4αγωγής, Μολυσµένων Προϊόντων, Ηλεκτρονικές Α4άτες, Ευθύνες Μελών ∆Σ κλ4
α4αιτούν µορφωµένα, εκ4αιδευµένα και 4ε4ειραµένα στελέχη.
4. Τα ανταγωνιστικά Προϊόντα
Τα ασφαλιστικά 4ροϊόντα, οι κλαδοι ασφαλίσεως καθώς και οι 4αρεχόµενες υ4ηρεσίες εξυ4ηρέτησης των
ασφαλιζόµενων, 4ρέ4ει να αντα4οκρίνονται ανταγωνιστικά µε τα 4ιο αξιό4ιστα της αγοράς.
Ο ανταγωνισµός όµως του ασφαλίστρου σε καµµία 4ερί4τωση δεν θα 4ρέ4ει να α4οτελεί το µόνο ή το κυριώτερο
4αράγοντα ε4ιλογής της ασφαλιστικής εταιρείας, γιατί 4ιθανώς να υ4οκρύ4τει άλλες αδυναµίες οι ο4οίες
εµφανίζονται κυρίως στις α4οζηµιώσεις και οδηγούν 4ολλές φορές στο κλείσιµο της εταιρείας.

