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Ο θεσµός του Μεσίτη Ασφαλίσεων

Ο ρόλος του Μεσίτη ασφαλίσεων 

επισήµως θεσµοθετήθηκε στην 

Ελλάδα µε τον νόµο 2170/1993.

Ανεξάρτητος Ασφαλιστικός 

∆ιαµεσολαβητής.

Ελεύθερη πρόσβαση σε όλη την 

ασφαλιστική αγορά χωρίς συµβατικές 

δεσµεύσεις µε ασφαλιστικές εταιρίες.

Εκπροσώπηση του πελάτη δια 

λογαριασµό του οποίου ασκεί την 

επαγγελµατική του δραστηριότητα.

1



Ενδεικτικά ο ρόλος του στην ασφαλιστική διαµεσολάβηση, σύµφωνα και µε την κείµενη ασφαλιστική 

νοµοθεσία συµπεριλαµβάνει τα παρακάτω:

Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικών συµβουλών και επί θεµάτων διαχείρισης ασφαλιστικών κινδύνων 

(risk management).

Παρουσίαση, πρόταση και προπαρασκευαστικές εργασίες για την σύναψη ασφαλιστικών συµβάσεων.

Συνδροµή κατά την διαχείριση και εκτέλεση των συµβάσεων, ιδίως σε περιπτώσεις επέλευσης των 

ασφαλιστικών κινδύνων, διατηρώντας την νοµική και οικονοµική ανεξαρτησία έναντι των ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων.

Συµβολή και διαµεσολάβηση στην διεκπεραίωση ασφαλιστικών περιπτώσεων για τον δίκαιο διακανονισµό 

της ζηµιάς.
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Ο ΣΕΜΑ αποτελεί το συλλογικό φορέα των Μεσιτών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα. Ο σκοπός του 

συνδέσµου συνίσταται στα παρακάτω:

Η ανάπτυξη µε κάθε νόµιµο µέσο του θεσµού του Μεσίτη Ασφαλίσεων ως διαµεσολαβούντος προσώπου 

στην Ιδιωτική Ασφάλιση.

Η αντιµετώπιση και η προώθηση όλων των θεµάτων (θεσµικών, ενηµέρωσης, εκπαίδευσης κλπ) που 

απασχολούν τους Μεσίτες.

Η προστασία και προαγωγή των ηθικών, επαγγελµατικών και οικονοµικών συµφερόντων των µελών του 

Συνδέσµου.

Η προστασία του υγιούς ανταγωνισµού κατά την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας των Μεσιτών 

στην Ελληνική & ∆ιεθνή αγορά και λήψη µέτρων για την αποφυγή του αθέµιτου ανταγωνισµού.

Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός της ασφαλιστικής αγοράς και η εξύψωση της ασφαλιστικής συνείδησης.
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3 Νέα Πρωτοβουλία ΣΕΜΑ

Επιλογή Πραγµατογνωµόνων:
�Επαγγελµατική κατάρτιση
�Εξειδίκευση

�Εµπειρία

Κώδικας ∆εοντολογίας & Συµπεριφοράς:
�Ευγένεια και σεβασµός στον πελάτη
�Συνεργασία µε τον Μεσίτη, κοινοποίηση στοιχείων και επικοινωνία  
�Εµπιστευτικότητα, αµεροληψία & αντικειµενικότητα 

Σύστηµα Αξιολόγησης:
�Θέσπιση κριτηρίων αξιολόγησης και απόδοσης από τις   
ασφαλιστικές εταιρίες.

Με σκοπό η διαδικασία 
διακανονισµού της ζηµιάς, 
µετά την επέλευση 
καλυπτόµενου κινδύνου να 
προχωράει απρόσκοπτα και 
οµαλά, ο ΣΕΜΑ προσφάτως 
ανέλαβε πρωτοβουλία για 
την θέσπιση κάποιων κοινά 
αποδεκτών βασικών 
κανόνων συµπεριφοράς και 
προϋποθέσεων που θα 
πρέπει να πληρούνται από 
τους Πραγµατογνώµονες.



Πρωταρχικός ρόλος του Μεσίτη Ασφαλίσεων:

Να διερευνάει και να επεξεργάζεται τις ασφαλιστικές ανάγκες του εκάστοτε πελάτη του.

Να αξιολογεί σωστά τις ασφαλιστικές ανάγκες του πελάτη, να τον ενηµερώνει σχετικά και να προτείνει λύσεις 

διαχείρισης των αναγκών του.

Να προβαίνει κατόπιν συµφωνίας µε τον πελάτη του στην σύναψη των κατάλληλων ασφαλιστικών 

συµβάσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών.

Να συνδράµει µε την ενεργή διαµεσολάβησή µε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη για την διευκόλυνση και την όσο το 

δυνατόν δικαιότερη και ταχύτερη διαπεραίωση της ζηµιάς.

4 Πλεονεκτήµατα από τη συµµετοχή του Μεσίτη στον διακανονισµό της ζηµίας.



Κατά την σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης ο πελάτης ασφαλιζόµενος πρέπει να:

Ενηµερώνεται για τους όρους ασφάλισης, τις προϋποθέσεις κάλυψης, τις απαλλαγές, τις εξαιρέσεις κλπ.

Γνωρίζει τα δικαιώµατα αλλά και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτήν ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν 

δηµιουργούνται εσφαλµένες προσδοκίες αποζηµίωσης για οποιονδήποτε λόγο και από οποιαδήποτε αιτία.
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4 Τι αναµένει µετά από µια ζηµιά ο ασφαλισµένος από τα εµπλεκόµενα µέρη:

Η πεµπτουσία της ασφάλισης είναι η 

αποζηµίωση. Πρόκειται ουσιαστικά 

για µια υποσχετική, ότι όταν και 

εφόσον θα επέλθει ο ασφαλιζόµενος 

κίνδυνος ο ασφαλιζόµενος θα 

δικαιούται αποζηµίωσης για την 

αποκατάσταση της ζηµιάς που 

υπέστη το αντικείµενο της ασφάλισης.

Ο Μεσίτης Ασφαλίσεων λοιπόν 

πρέπει να χρησιµοποιεί µε τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο την γνώση, 

την εµπειρία και την εξειδίκευσή του 

στο ασφαλιστικό αντικείµενο (καθώς ο 

ασφαλιζόµενος δεν είναι σε θέση να 

γνωρίζει) ώστε να µπορεί να 

διασφαλίσει ότι η ασφαλιστική 

σύµβαση θα ανταπεξέλθει επαρκώς 

κατά την επέλευση του ασφαλιστικού 

κινδύνου.

Άρα ο ασφαλιζόµενος αυτό που 

αναµένει µετά από µία ζηµιά είναι η 

ενεργοποίηση της σωστά 

διαµορφωµένης εξ αρχής 

ασφαλιστικής του κάλυψης, 

προκειµένου η διαδικασία της 

αποζηµίωσής του να προχωρήσει 

απρόσκοπτα και οµαλά.



4 Προϋποθέσεις για τη δίκαιη και ταχεία διεκπεραίωση της ζηµιάς 

Φερεγγυότητα & Αξιοπιστία

Ξεκάθαροι όροι ασφάλισης & καλύψεων, απαλλαγών, 

εξαιρέσεων κλπ

Ασφαλιστικές 

εταιρείες



Σωστή επικοινωνία, ενηµέρωση και συνεννόηση µε 
τον πελάτη κατά την επιθεώρηση της ζηµιάς ώστε να 
είναι σε θέση να συλλέξει όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά σωστά και γρήγορα.

Συνεργασία µε τον Μεσίτη / Ασφαλιστικό Συνεργάτη 
ο οποίος µπορεί να συνδράµει σηµαντικά στην 
συλλογή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών 
αλλά και διευκρινιστικά στην σωστή εκτίµηση της 
ζηµιάς και της τελικής απαίτησης. 

Σύνταξη Εκθέσεων πραγµατογνωµοσύνης 
αµερόληπτα και αποστολή τους στην ασφαλιστική 
εταιρία σε εύλογο χρονικό διάστηµα.

Πραγµατογνώµονες
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Συνεργασία µε πραγµατογνώµονες και τήρηση καθ’ 
υπόδειξη αυτών, όλων των απαραίτητων διαδικασιών για 
την έγκαιρη διεκπεραίωση της ζηµιάς και την αποστολή 
όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Καταρχήν θα πρέπει όλοι να λειτουργούν καλόπιστα και 
καλοπροαίρετα,  χωρίς προκαταλήψεις και στερεότυπα. 
Στην επέλευση µιας ζηµιάς δεν θα πρέπει να υπάρχουν 
αντίθετα στρατόπεδα αλλά µέσα από την αρεστή 
συνεργασία µεταξύ της ασφαλιστικής εταιρίας, του 
ασφαλιζοµένου, του πραγµατογνώµονα και του µεσίτη θα 
πρέπει όλοι να καταβάλουν τα µέγιστα για την 
απρόσκοπτη και δίκαιη διεκπεραίωση της ζηµιάς. 

Πελάτες / 
Ασφαλιζόµενοι
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Μέσα από τον επαγγελµατισµό και την αξιοπιστία όλων των εµπλεκόµενων µερών θα πρέπει να 

εξαλειφθούν κακώς κείµενες νοοτροπίες που οδηγούν (αµφότερα) σε a priori αντιλήψεις ότι:

Οι ασφαλιστικές εταιρίες ψάχνουν τρόπους να αποφύγουν την αποζηµίωση ή να µειώσουν το δυνατόν το 

τελικό ποσό αποζηµίωσης.

Οι πραγµατογνώµονες προκειµένου να είναι αρεστοί στις ασφαλιστικές εταιρίες από τις οποίες 

λαµβάνουν την εντολή για την πραγµατογνωµοσύνη της ζηµιάς, προσπαθούν να περιορίζουν τα ποσό 

που τελικά δικαιολογούν ως αποζηµίωση στην Έκθεσή τους ή και να απορρίπτουν τελείως µια ζηµιά ως 

µη καλυπτόµενη.

Ο ασφαλιζόµενος έχοντας στο µυαλό του τις παραπάνω προκαταλήψεις, προσπαθεί να µεγαλώσει την 

αρχική του απαίτηση ώστε, µετά τις περικοπές, να λάβει τελικά το ποσό που πιστεύει ότι αντιστοιχεί στην 

δίκαιη αποζηµίωσή του.

Ο Μεσίτης, θέλοντας να έχει ικανοποιηµένο τον πελάτη, τον οποίο εκπροσωπεί, πιέζει υπέρµετρα τις 

ασφαλιστικές εταιρίες και τους πραγµατογνώµονες, παρόλο που ενδεχοµένως αναγνωρίζει ότι η κάποια 

απαίτηση είναι υπερβολική, µη δίκαιη ή όχι απολύτως στοιχειοθετηµένη.
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5 Alfa Beta Roto / Πυρκαγιά Κοµοτηνή 22.07.2011
Ολική Καταστροφή Εργοστασίου



Πλήρη αποκατάσταση των ζηµιών (κτιριακές 

εγκαταστάσεις, µηχανήµατα, εµπορεύµατα / Α’ 

ύλες & απώλεια εισοδήµατος / κερδών από 

διακοπή εργασιών (B.I.)

Συνολικό ποσό αποζηµίωσης από κλάδο 

Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης € 25.850.000

Επιπλέον € 250.000 από συµβόλαιο 

Εργοδοτικής Ευθύνης
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Success Story:

9 ηµέρες µετά το καταστροφικό γεγονός εγκρίθηκε και δόθηκε ποσό € 5.000.000 ως προκαταβολή 

αποζηµίωσης.

Μόλις 24 ηµέρες απαιτήθηκαν για την σύνταξη της τελικής Έκθεσης Πραγµατογνωµοσύνης από το αίτηµα 

της οριστικής απαίτησης.

Χρειάστηκαν µόλις 4,5 µήνες από την ηµεροµηνία της ζηµιάς για τον οριστικό διακανονισµό και την 

συµφωνία στο τελικό ποσό. Μόλις 6 ηµέρες µετά έναρξη καταβολής της αποζηµίωσης.
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Αποτέλεσµα:

Το εργοστάσιο κατασκευάστηκε από την αρχή και ξεκίνησε η επαναλειτουργία του µόλις ένα χρόνο µετά.

Με τα χρήµατα της προκαταβολής η εταιρία µπόρεσε να εξαγοράσει µια έτοιµη εκτυπωτική µονάδα στην 

Χαλκιδική προκειµένου να συνεχίσουν να παράγουν και να διατηρήσουν το πελατολόγιό τους.

Σε αυτό βοήθησε και ο ανταγωνισµός καθώς αποδέχθηκε να υποστηρίξει την Alfa Beta Roto παράγοντας,

κατόπιν ειδικών συµφωνιών, για λογαριασµό τους.

Το εργοστάσιο από την επαναλειτουργία του στις πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις έχει τριπλασιάσει την 

δυνατότητα παραγωγής και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στο Εξωτερικό (εξαγωγές).
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5 Alfa Beta Roto / Πυρκαγιά Κοµοτηνή 22.07.2011
Ολική Καταστροφή Εργοστασίου

Ενηµερωτική επιστολή κ. Χαράλαµπου Αργυρόπουλου, Προέδρου Alfa Beta Roto (28.07.2011)
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Ολική Καταστροφή Εργοστασίου

Ενηµερωτική επιστολή κ. Χαράλαµπου Αργυρόπουλου, Προέδρου Alfa Beta Roto (16.08.2011)
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Ολική Καταστροφή Εργοστασίου

Συµφωνία τελικού ποσού αποζηµίωσης - Επιστολή προς Ασφαλιστικές Εταιρίες (16.12.2011)
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Ολική Καταστροφή Εργοστασίου

Κοινό δελτίου τύπου, Αποζηµίωση € 25.850.000 στην Alfa Beta Roto (15.02.2012)



5 Alfa Beta Roto / Πυρκαγιά Κοµοτηνή 22.07.2011
Ολική Καταστροφή Εργοστασίου

Ευχαριστήρια επιστολή κ. Χαράλαµπου Αργυρόπουλου, Προέδρου Alfa Beta Roto (11.12.2012)



5 Alfa Beta Roto / Πυρκαγιά Κοµοτηνή 22.07.2011 – Θετικός Επίλογος
11.12.2012 - Εορταστική Εκδήλωση για την λειτουργία του νέου εργοστασίου.
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Είναι πολύ σηµαντικό λοιπόν να έχει 
προηγηθεί της ζηµιάς ένα σωστά 
διαµορφωµένο ασφαλιστήριο 

συµβόλαιο και η αντίστοιχη σωστή 
ενηµέρωση του πελάτη.  Συνήθως τα 
προβλήµατα στην διεκπεραίωση της 
ζηµιάς προκύπτουν όταν κάποια 
σηµεία δεν έχουν προβλεφθεί στο 

συµβόλαιο ή όταν ο πελάτης δεν είναι 
σωστά ενηµερωµένος για τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της σύµβασης.

Θα πρέπει όλοι να λειτουργούν 
επαγγελµατικά, έγκαιρα και 

καλόπιστα. Θα πρέπει σε όποια 
περίπτωση να διασφαλίζεται η 
αξιοπιστία, η φερεγγυότητα και η 

εντιµότητα όλων των εµπλεκοµένων 
µερών, για την σωστή και εύρυθµη 
λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς. 

Θα πρέπει όλα τα εµπλεκόµενα µέρη 
να συνεργάζονται µεταξύ τους 

καλόπιστα και καλοπροαίρετα για την 
δίκαιη και ταχύτερη διεκπεραίωση της 

ζηµιάς.

Όταν η αγορά ανταποκρίνεται σωστά 
και απρόσκοπτα, αυτό αντίστοιχα 
προβάλει τα οφέλη της ιδιωτικής 
ασφάλισης στο ευρύτερο κοινό και 

βοηθάει στην ανάπτυξη της 
ασφαλιστικής συνείδησης των 

πελατών. 

Αυτό µε τη σειρά του θα δηµιουργεί το 
πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη 
της ασφαλιστικής αγοράς, ώστε να 
µπορέσουµε κάποια στιγµή να 

φτάσουµε στα επίπεδα διείσδυσης 
που έχουν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές 

χώρες.

Συµπεράσµατα



Ευχαριστώ!

Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος

∆ιευθύνων Σύµβουλος
της Ξηρογιαννόπουλος ΙΚΕ - Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων, 
µέλος ∆.Σ.
του Συνδέσµου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ)


