
Ελάτε μαζί μας…



Ποιοι είμαστε…

 Σχεδόν 50 χρόνια στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης

 Καταξίωση στην ασφαλιστική αγορά λειτουργώντας έντιμα και με ειλικρίνεια

 Άψογη εξυπηρέτηση πελατών 

 Προσαρμοσμένη εξυπηρέτηση συνεργατών

 Επιλεκτικές συνεργασίες με ασφαλιστικές εταιρείες και μεσιτικά γραφεία 

πάντα με γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων των πελατών και των 

συνεργατών μας 

 Δραστηριοποίηση σε όλους τους κλάδους ασφάλισης

 Μέλη του Πάνορμου Ασφαλιστικού Συνεταιρισμού



Η φιλοσοφία μας…

Συνεχής βελτίωση 
και προσαρμογή

Πελάτες 

«Οπαδοί»

Ενθουσιώδεις 

& παραγωγικοί 

εργαζόμενοι

Διοίκηση μέσω αξιών

«Ολοκληρωτική» εξυπηρέτηση συνεργατών 

με σκοπό την ελάχιστη δικής τους εμπλοκή 

στο διοικητικό κομμάτι της διαμεσολάβησης  



Σύνθεση χαρτοφυλακίου…

ΚΛΑΔΟΣ %

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 18

ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 55

ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ 5

ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 22



Με ποιους συνεργαζόμαστε…

 Ασφαλιστικές Εταιρείες 

 Στρατηγικοί συνεργάτες – πράκτορες



 Συμμετοχικές διαδικασίες σε θέματα συνεργασίας

 Συνεργασία με αξιόπιστες και ανταγωνιστικές Ασφαλιστικές

 Πλήρης Διοικητική υποστήριξη (προσφορές ασφάλισης, τοποθέτηση 

κινδύνων, παρακολούθηση ζημιών –διευκρινίσεις οικονομικών 

εκκρεμοτήτων πελατών – εταιριών κλπ.) 

 Ηλεκτρονική υποστήριξη χαρτοφυλακίου / πελατολογίου                                                                          

(παραγωγικών – στατιστικών – οικονομικών στοιχείων)

 Δυνατότητα εγκατάστασης και λειτουργίας στα γραφεία της εταιρίας

 Απευθείας συνδέσεις με site συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιριών

 Συμμετοχή σε ηλεκτρονικά προγράμματα ανάπτυξης πωλήσεων                                                          

(αξιοποίησης υπάρχοντος πελατολογίου)                       

 Υποστήριξη ειδικών ασφαλίσεων μέσω συνεργαζόμενων ειδικευμένων 

Μεσιτών 

Τι μπορούμε να σας  προσφέρουμε…



 Δυνατότητα υποστήριξης χαρτοφυλακίου 

(χωρίς απαραίτητα τη συνεχή φυσική παρουσία του Συνεργάτη)

 Δυνατότητα εκπαίδευσης- ενημέρωσης  στους  χώρους της εταιρίας

 Τακτικές επαγγελματικές συναντήσεις των συμμετεχόντων Συνεργατών

(εξελίξεις επαγγελματικών θεμάτων – οδηγίες Τραπέζης Ελλάδος  –

νομοθεσία - οικονομικά δεδομένα εταιριών κα)

 Δημιουργία ισχυρής και υπολογίσιμης ομάδας συνεργασίας

 Ικανοποιητικό καθεστώς προμηθειών και bonus

 Συνεργασία με συνεταιριστικό πρακτορείο ΠΑΝΟΡΜΟΣ

 Ομαδική εκτίμηση συμμετεχόντων για επιλογή και συνεργασία με 

Ασφαλιστικές εταιρίες και Μεσίτες Ασφαλίσεων

 Δυνατότητα ευρύτερης συνεργασίας σε μελλοντικό χρόνο 

Τι μπορούμε να σας  προσφέρουμε…



Για να δημιουργήσουμε μία εξατομικευμένη πρόταση συνεργασίας η

οποία θα είναι προσαρμοσμένη στα δεδομένα σας και θα καλύπτει

στο μέγιστο δυνατό τις ανάγκες σας, θα θέλαμε να μας αποστείλετε

μέσω email την ετησιοποιημένη παραγωγή σας ανά συνεργαζόμενη

εταιρεία και ανά κλάδο ασφάλισης. Σε περίπτωση που όλη ή μέρος

της παραγωγής σας δεν είναι στις ασφαλιστικές εταιρείες μέσω

απευθείας συμβάσεων σας αλλά με μέσω κάποιου μεσίτη

παρακαλώ όπως μας το αναφέρετε.

Την ολοκλήρωση της πρότασής μας θα ακολουθήσει συνάντηση στα

γραφεία μας για περαιτέρω αναλύσεις και διευκρινήσεις.

Σας ευχαριστούμε πολύ

Τι θα θέλαμε από εσάς…


