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 ΣΩΣΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ v.s. ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
 & 

ΤΟ AFTER SALES SERVICE  
 
Η ολοκληρωµένη /αροχή υ/ηρεσιών ενός Μεσίτη Ασφαλίσεων στην κατεύθυνση της «α/όλυτης» εξασφάλισης των 
ε/ιχειρηµατικών κινδύνων, ξεκινά α/ό τις /ροϋ/οθέσεις /ου /ρέ/ει να υ/άρξουν για να ε/ιτευχθεί η «Σωστή 
Ασφάλιση» άρα να διασφαλισθεί η γρήγορη και σωστή α/οζηµίωση.   
Α/αραίτητη /ροϋ/όθεση είναι ο ίδιος ο Μεσίτης να διαθέτει την τεχνογνωσία, εµ/ειρία και οργάνωση στο 
χειρισµό /αρόµοιων ε/ιχειρηµατικών κινδύνων, ώστε να:  
   

1. Προσδιορίσουµε, εφαρµόσουµε και διατηρήσουµε τα ε/αρκή µέτρα /ροστασίας της ε/ιχείρησης 
/ροκειµένου να /ετύχουµε τους καλύτερους όρους ασφάλισης (ασφάλιστρα, εξαιρέσεις, α/αλλαγές κλ/) µε 
το ανάλογο Risk Management 

2. Συντάξουµε την ολοκληρωµένη /εριγραφή του ασφαλιζόµενου αντικειµένου µε /ροασφαλιστικό έλεγχο 
µέσω γραφείου Surveyors 

3. Εκτιµήσουµε µε αδιαφιλονίκητες µεθόδους /.χ. µε την µεσολάβηση Γραφείου Εκτιµητών τα κεφάλαια /ου 
αντα/οκρίνονται στα /εριουσιακά στοιχεία και τα στοιχεία ισολογισµού της ε/ιχείρησης, αλλά να 
συµφωνήσουµε και την βάση υ/ολογισµού τους /.χ. Αξία αντικατάστασης καινουργούς  

4. Προσδιορίσουµε τους /ρος ασφάλιση κινδύνους /ου καλύ/τουν τις ανάγκες της ε/ιχείρησης (tailored 
made), και τέλος 

5. Ε/ιλέξουµε τις ασφαλιστικές εταιρείες µε τις ο/οίες θα συνεργαστούµε στην «το/οθέτηση» του κινδύνου, 
µε βάση την φερεγγυότητα, ανταγωνιστικότητα, τεχνογνωσία, εµ/ειρία και οργάνωση 

 
Όταν αυτά ε/ιτευχθούν τότε µόνο οι συγκεκριµένες διαδικασίες /ου /ρέ/ει να διαθέτει και να /αρέχει ο Μεσίτης 
Ασφαλίσεων, στο After Sales Service, διασφαλίζουν την «δια βίου» εξασφάλιση της ε/ιχείρησης. 
 
Οι διαδικασίες αυτές είναι: 
 

Α Συνεχής ε/ικαιρο/οίηση των ασφαλιστηρίων 
συµβολαίων στις µεταβολές – αλλαγές του 
ασφαλιζόµενου κινδύνου µε την βοήθεια του 
ε/ιχειρηµατία 

  

  Β Ετήσια ε/αναδια/ραγµάτευση των όρων 
ασφάλισης µε τις ίδιες ή και νέες ασφαλιστικές 
εταιρείες 

Γ ∆ιαχείριση, διακανονισµός και στατιστική 
/αρακολούθηση των α/οζηµιώσεων, έτσι ώστε να 
γίνονται συστάσεις µη ε/ανάληψης ζηµιών α/ό 
την ίδια αιτία  

  

  ∆ Σύνταξη συνο/τικού /ίνακα συµβολαίων – one site 
image και εγχειριδίου οδηγιών έτσι ώστε η 
ε/ιχείρηση να διαθέτει τις δοµές για την 
καθηµερινή αντιµετώ/ιση των ασφαλιστικών 
θεµάτων 

Ε Συνεχής εκ/αίδευση του υ/εύθυνου ασφαλίσεων 
της ε/ιχείρησης για την α/οτελεσµατική day by 
day συνεργασία του µε τον Μεσίτη 

  

  ΣΤ Προγραµµατισµένη τακτική ενηµέρωση της 
∆ιοίκησης για την /ορεία των συµβολαίων, τις 
εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις  κλ/ 

Ζ Παροχή συµβουλευτικών υ/ηρεσιών   

 
Έτσι εφόσον τηρούνται α/ό τον Μεσίτη οι αρχές «Σωστής Ασφάλισης – Γρήγορης ΑBοζηµίωσης» και οι 
διαδικασίες του «After Sales Service», /αρέχεται η Bροστιθέµενη αξία στην συνεργασία Μεσίτη – Ε/ιχειρηµατία 
και εγγύηση για την ολοκληρωµένη εξασφάλιση της ε/ιχείρησης και τον καθιστούν στρατηγικό του σύµµαχο. 


