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Η Επιχείρηση και ο Μεσίτης Ασφαλίσεων,

«βίοι παράλληλοι»
Σίμος Ξηρογιαννόπουλος
Γενικός Διευθυντής,«Σ.Ι.Ξηρογιαννόπουλος ΕΠΕ», τ. Πρόεδρος του ΣΕΜΑ

Όλοι συμμετέχουμε σε μια διαδικασία
που απώτερο σκοπό έχει να στηρίξει την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, προκειμένου να αντεπεξέλθει με επιτυχία στις έντονες
ανταγωνιστικές συνθήκες, στην παγκόσμια
οικονομική ύφεση, στην εμφάνιση νέων
αγορών, στις διαρκείς εξαγορές και συγχωνεύσεις, και γενικότερα, στις επιταγές της
ελεύθερης, παγκόσμιας αγοράς.
Ο Μεσίτης Ασφαλίσεων καλείται να αναλάβει αυξημένες ευθύνες, να θέσει υψηλότερα
τον πήχη των παρεχόμενων υπηρεσιών, να
αναδείξει την προστιθέμενη αξία του ως σύγχρονος Σύμβουλος Διαχείρισης Κινδύνων και
Κρίσεων, και να συνδράμει ουσιαστικά, άμεσα και αποτελεσματικά στην προστασία του
πελάτη από πιθανή έλευση κινδύνων, σε
βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα στρατηγικού σχεδιασμού.
Έτσι, η ασφάλιση και ο μεσίτης, ο επιχειρηματίας και ο μεσίτης, είναι έννοιες απόλυτα
συνδεδεμένες μεταξύ τους, και με ότι αυτό
συνεπάγεται για την σωστή και αποτελεσματική ασφάλιση εκείνων που ελεύθερα επιχειρούν στο επαγγελματικό περιβάλλον.
Αν θεωρήσουμε δε, ότι η πεμπτουσία για την
οικονομία μίας χώρας, εξαρτάται από τις πρωτοβουλίες των ανθρώπων που την περιβάλουν όπως, τα έργα τους και η δημιουργική
τους διάθεση να προχωρήσουν συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου, αμέσως θα αναζητήσουμε τον άνθρωπο
και τη δραστηριότητά του, που θωρακίζει ότι
συνήθως με κόπο και δυσκολία αποκτάται.
Ο ρόλος αυτός ανήκει στον Μεσίτη Ασφαλίσεων, στις γνώσεις του στο επιχειρηματικό
γίγνεσθαι, στον τρόπο που προσεγγίζει την
ασφάλιση, και την απόλυτη προστασία που
παρέχει από τους επαπειλούμενους κινδύνους που περιβάλλουν την ανθρώπινη ζωή
και τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

H ασφάλιση και ο μεσίτης,
ο επιχειρηματίας και ο
μεσίτης, είναι έννοιες απόλυτα συνδεδεμένες μεταξύ
τους, και με ότι αυτό συνεπάγεται για την σωστή και
αποτελεσματική ασφάλιση
εκείνων που ελεύθερα επιχειρούν στο επαγγελματικό
περιβάλλον.

Χρειάζεται συνεπώς, η απόλυτη συνεργασία του επιχειρούντος με τον Μεσίτη
Ασφαλίσεων, για τη διαμόρφωση των αναγκαίων όρων
ασφαλίσεως, για να εξασφαλισθεί η αποζημίωση της επιχείρησης όταν επέλθει οποιοδήποτε
ασφαλιστικό γεγονός, ούτως ώστε να της δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσει να δρα παραγωγικά, χωρίς τον φόβο του απειλούμενου κινδύνου από μία πιθανή οικονομική κατάρρευση.
Επίσης, το σημερινό δύσκολο οικονομικό περιβάλλον με τις λιγοστές δυνατότητες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, «χαλαρώνει»
συνήθως την υιοθέτηση σύγχρονων μέσων
προστασίας, ή και την αποτελεσματική συντήρηση των υπαρχόντων, αυξάνοντας τις πιθανότητες ζημίας.
Όσο ποτέ άλλοτε, λοιπόν, η συνεργασία για
ένα αποτελεσματικό Risk Management από
τον Μεσίτη Ασφαλίσεων και οι προτεινόμενες λύσεις του για την προστασία του προς
ασφάλιση κινδύνου - αφού ληφθεί υπόψη
και η οικονομική δυσκολία, και χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικοί και οικονομικά δυνατοί τρόποι αντιμετώπισης του κινδύνου
- πολλαπλασιάζουν τη συμβολή του για την
απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης.
Η διεθνής εμπειρία, στην παρούσα φάση, δίνει τη δυνατότητα της χρησιμοποίησης υπο-

στηρικτικών μέσων προστασίας για κάθε
επιχείρηση, με τη μορφή εντοπισμού και διεύρυνσης των ασφαλιστικών κινδύνων, ενώ
παράλληλα με το κανονιστικό πλαίσιο αυστηρής παρακολούθησης των ασφαλιστικών
εταιριών και των διαμεσολαβούντων προσώπων που εφαρμόζεται από τις εποπτικές αρχές της Ε.Ε., διασφαλίζει το μέλλον της.
Έτσι, ο ρόλος του Μεσίτη Ασφαλίσεων, που
ανήκει στην υψηλότερη βαθμίδα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης μέσα σ’ αυτό το
αυστηρό πλαίσιο αρχών, νόμων και δεοντολογίας, αναβαθμισμένος από την ίδια την πολιτεία, συμβάλει με τη γνώση του και τις οργανωτικές δομές του στην εξυπηρέτηση και
τη σωστή ασφάλιση των επιχειρήσεων.
Τηρουμένων δε, των αναφερομένων κανονιστικών δομών, χωρίς να παραποιείται το
έργο του από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και
από παρεμβάσεις ανεύθυνων τρίτων, διαμορφώνει τις συνθήκες ενός υγιούς ασφαλιστικού και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος,
που τόσο ανάγκη έχει σήμερα η κοινωνία με
τους ανθρώπους της, σε όλους τους τομείς
της δραστηριότητας της.

