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ΣΣτην αρχή της 3ης δεκαετίας της
ζωής µου είχα την τύχη να µε προ-
σέξει ένας έµπειρος διευθυντής

ασφαλιστικού γραφείου. Είδε κάτι σ’
εµένα και κκααττάάφφεερρεε νναα µµεε ππεείίσσεειι όόττιι
ππρρέέππεειι νναα ξξεεκκιιννήήσσωω νναα εερργγάάζζοοµµααιι ωωςς
αασσφφααλλιισσττιικκόόςς σσύύµµββοουυλλοοςς.. 
Εκπαιδεύτηκα µε το σύστηµα της επο-
χής εκείνης. «Κάνουµε ασφάλειες µικτή
– επιβίωση – ΘΑ – ΜΟΑ, κ.λπ., θα σε
εκπαιδεύσω (λίγες ώρες προϊοντικής
εκπαίδευσης), θα σου δώσουµε το έντυ-
πο τιµολόγιο και θα πας να ασφαλίσεις
τους ανθρώπους»!!! Πρωτόγονες κατα-
στάσεις, αν συγκριθεί το τότε σύστηµα
µε την εκπαίδευση και τα µέσα που δια-
θέτει ένας νέος “ασφαλιστής” σήµερα. 
Έπρεπε να “πουλήσω” ασφάλειες ζωής
(δεν είχαµε υγείας), πυρός και αυτοκι-
νήτων. ««ΤΤαα σσυυµµββόόλλααιιαα ααυυττοοκκιιννήήττωωνν εείί--
ννααιι ηη σσύύννττααξξήή σσοουυ»».. ΤΤιι
φφρράάσσηη κκιι ααυυττήή;; Στα 22 µου
έλεγαν να κάνω συµβό-
λαια αυτοκινήτων για τη
σύνταξή µου!! ΥΥππάάρρχχοουυνν
σσυυννάάδδεελλφφοοιι αασσφφααλλιισσττιικκοοίί
σσύύµµββοουυλλοοιι ήή ππρραακκττοορρεείίαα,,
πποουυ ττοο χχααρρττοοφφυυλλάάκκιιόό ττοουυςς
εείίννααιι ααυυττοοκκίίννηητταα ππάάννωω
ααππόό 8800%%..
Από τότε πολλά άλλαξαν.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες
άρχισαν να πωλούν κάρτες νοσηλείας,
κατασκευάστηκαν φορητοί ηλεκτρονι-
κοί υπολογιστές, ανακαλύφθηκαν τα κι-
νητά τηλέφωνα, το Internet, το e-mail,
τα social media και φτάσαµε στα
smartphones και τα tablets, τα οποία
κατάργησαν το ηµερολόγιο, τον υπολο-
γιστή τσέπης, τον υπολογιστή γραφεί-
ου, την έντυπη αλληλογραφία, το ρα-
διόφωνο, τις σηµειώσεις και πολλά άλ-
λα. 

ΈΈττσσιι φφττάάσσααµµεε κκααιι σσττηηνν
κκααττάάρρρρεευυσσηη ττηηςς ““εεγγ--
γγυυηηµµέέννηηςς σσύύννττααξξηηςς ττοουυ
αασσφφααλλιισσττήή ααππόό ττιιςς ππρροο--
µµήήθθεειιεεςς ττωωνν σσυυµµββοολλααίί--
ωωνν ααυυττοοκκιιννήήττωωνν””.. Το
έτος 2015 ασφάλειες
αυτοκινήτων πωλούν οι
αντιπροσωπίες αυτοκι-
νήτων, ασφαλιστικές
online, πρακτορεία στο
internet µε ζωντανή σύ-
γκριση αρκετών εταιρι-
κών πακέτων, τα super
markets, τα ΚΤΕΟ, οι
τράπεζες στο γκισέ ή µέ-
σω ebanking, τα βενζινάδικα, λογιστικά
γραφεία, οι εφηµερίδες, τα καταστήµα-
τα ηλεκτρικών ειδών και …πού και πού
οι ασφαλιστικοί σύµβουλοι…

Φαντάζοµαι ότι σε λίγο θα κά-
νουν ασφάλειες αυτοκινήτων
και στα περίπτερα!!!
Επίσης, µειώθηκαν ραγδαία τα
ασφάλιστρα και οι προµήθειες.
Σίγουρα έέχχοουυνν σσυυννττεελλεεσσττεείί µµεε--
γγάάλλεεςς ααλλλλααγγέέςς.. Προσωπική µου
άποψη, η οποία πηγάζει και από
έρευνες που έχουν γίνει στην
παγκόσµια αγορά, είναι ότι οοιι
αασσφφααλλίίσσεειιςς κκααττοοιικκιιώώνν θθαα αακκοο--
λλοουυθθήήσσοουυνν ττηηνν εεξξέέλλιιξξηη πποουυ εείί--

χχαανν οοιι αασσφφααλλίίσσεειιςς ααυυττοοκκιιννήήττωωνν,, µµεε ττοονν
ίίδδιιοο ρρυυθθµµόό, µόλις ο Έλληνας καταναλω-
τής συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να
ασφαλίσει την περιουσία του. Επίσης, οοιι
αασσφφααλλίίσσεειιςς υυγγεείίααςς οοδδηηγγοούύννττααιι ππρροοςς ααυυ--
ττήήνν ττηηνν κκααττεεύύθθυυννσσηη.. 
Οι ασφαλιστικές εταιρείες ααππλλοοπποοιιοούύνν
τα ππρροοϊϊόόνντταα τους, για να µπορούν να
πωλούνται ευκολότερα από όλα τα δί-
κτυα. Στο πολύ κοντινό µέλλον, ακόµη
και στην Ελλάδα ο καταναλωτής θα αγο-

ράζει αυτά τα ασφα-
λιστήρια µόνος του.
ΤΤοο µµέέλλλλοονν ττοουυ αασσφφαα--
λλιισσττιικκοούύ ““ΣΣυυµµββοούύ--
λλοουυ”” εείίννααιι σσττηηνν
““εεξξααττοοµµιικκεευυµµέέννηη
σσυυµµββοουυλλήή””,, ττηηνν
““εεξξεειιδδίίκκεευυσσηη””.. ΕΕίίννααιι
σστταα ννέέαα ππρροοϊϊόόνντταα::
Αστική ευθύνη
Directors and
Officers – Cyber
insurance – ρύπαν-
ση περιβάλλοντος –
ανανεώσιµες πηγές.

στα Οµαδικά ασφαλι-
στήρια, στην αστική ευθύνη επαγγελµα-
τικών οµάδων και  στις ασφαλίσεις ζω-
ής. Η διαδικασία του financial planning
είναι επιβεβληµένη πλέον.  
ΑΑννττίί γγιιαα ““ππωωλληηττέέςς σσυυµµββοολλααίίωωνν”” ππρρέέππεειι
νναα γγίίννοουυµµεε ““εεξξεειιδδιικκεευυµµέέννοοιι ffiinnaanncciiaall
ppllaannnneerrss””, που θα δίνουν εξατοµικευ-
µένες συµβουλές µετά από την εµπερι-
στατωµένη ανάλυση αναγκών του πελά-
τη.
ΜΜέέλλλλοονν υυππάάρρχχεειι στη συνεχή εεππιιµµόόρρφφωω--
σσηη, την πποοιιοοττιικκήή εεξξυυππηηρρέέττηησσηη, τη δδιιαα--
χχεείίρριισσηη κκιιννδδύύννοουυ πποολλύύππλλοοκκωωνν ππεερριιππττώώ--
σσεεωωνν, την ααννάάππττυυξξηη σσεε ννέέοουυςς κκλλάάδδοουυςς,
τη χχρρήήσσηη της ττεεχχννοολλοογγίίααςς και µία κκααλλύύ--
ττεερραα σσχχεεδδιιαασσµµέέννηη σσττρρααττηηγγιικκήή ααννάάππττυυ--
ξξηηςς των πωλήσεών µας. Επίσης, σσοοββαα--
ρρόόττηητταα, εεππααγγγγεελλµµααττιισσµµόόςς, σσυυννέέρργγεειιεεςς,
δδηηµµιιοουυρργγίίαα ππρροοσσωωππιικκοούύ bbrraanndd κκααιι όόρραα--
µµαα. Έτσι, όχι µόνο θα επιβιώσουµε, αλ-
λά θα αναπτυχθούµε και θα ανεβάσου-
µε το επάγγελµά µας εκεί που πρέπει
να είναι, ψηλά!! ΥΥππάάρρχχεειι µµέέλλλλοονν,, ααλλλλάά
δδεενν εείίννααιι γγιιαα όόλλοουυςς..
Σύνταξη του ασφαλιστικού συµβούλου
µέσω ασφάλισης αυτοκινήτων “τετέλε-
σται”…

* Ο κ. Λουκάς Τουρνατζής γεννήθηκε το 1970. Σπούδασε Ναυπηγός, έχει µεταπτυχιακό
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ισάριθµες συµµετοχές στο ετήσιο συνέδριο. Είναι ιδρυτικό µέλος του HFPA (Hellenic
Financial Planning Association) και µέλος της επιτροπής επικοινωνίας του MDRT 2013-2016.

Επίσης, είναι ισόβιο µέλος της Limra, µέλος της ΜΕΝΣΑ, έχει Certificate Financial Planning από τν Eureko
Academy Life and Pensions και πιστοποίηση Financial Planning Eficert.

Συνεργάζεται µε τον όµιλο Interamerican.

Αναγκαστική 
µετάβαση…

Του Λουκά Τουρνατζή*
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