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Γιατί να επιλέξει
ο ασφαλιστής
τη Eurolife ERB Ασφαλιστική;
Απαντά ο
κ. Λεωνίδας Σίδερης
∆ιευθυντής ∆ικτύου Πωλήσεων
Η Eurolife ERB Ασφαλιστική δεν µένει αδρανής περιµένοντας τις εξελίξεις να καθορίσουν την
πορεία και τις προτεραιότητές της. Εδώ και αρκετό διάστηµα, η Εταιρεία, µεθοδευµένα και µε
συγκεκριµένη στόχευση, επιχειρεί να προσελκύσει στο δυναµικό των συνεργατών της ανεξάρτητους ασφαλιστικούς συµβούλους, των οποίων το χαρτοφυλάκιο θα µπορούσε να ωφεληθεί
από τις ασφαλιστικές λύσεις που προτείνει.
Ο κ. Λεωνίδας Σίδερης, ως ∆ιευθυντής του ∆ικτύου Πωλήσεων, προΐσταται του εγχειρήµατος
αυτού και στη συνέντευξη που µας παραχώρησε αναφέρεται συγκεκριµένα στους λόγους για
τους οποίους αξίζει σήµερα ένας ασφαλιστικός σύµβουλος να “ακούσει” την πρόταση της
Eurolife ERB και να ενώσει τις δυνάµεις του µαζί της. Έχει ανάγκη ο κλάδος των ανεξάρτητων
ασφαλιστικών συµβούλων τη στήριξη σοβαρών αλλά και ευέλικτων ασφαλιστικών εταιρειών.
Ελπίζουµε ότι η ανταπόκριση των επαγγελµατιών ασφαλιστών θα αποτελέσει και αφορµή ουσιαστικού διαλόγου, για την περαιτέρω βελτίωση τόσο των υπηρεσιών της ασφαλιστικής όσο και
του χαρτοφυλακίου των συνεργατών.
ά
Αµαλία Ρουχωτ
Συνέντευξη στην

Eurolife ERB Ασφαλιστική, στα χρόνια δραστηριοποίησής της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, έχει
αξιοποιήσει τόσο το τραπεζικό δίκτυο όσο
και τα δίκτυα ανεξάρτητων ασφαλιστικών
διαµεσολαβητών. Το τελευταίο διάστηµα,
ωστόσο, παρατηρούµε µια περαιτέρω
εστίαση και συστηµατική επιδίωξη της
Εταιρείας να συνεργαστεί µε τα ανεξάρτητα δίκτυα που δραστηριοποιούνται στις
ασφαλίσεις Ζωής. Ποιοι ήταν οι λόγοι που
ώθησαν τ ην Ετ αιρεία στη συγκεκριµένη
επιλογή, τη δεδοµένη χρονική στιγµή;
Λ.Σ.: Η Eurolife ERB Ασφαλιστική από την
ίδρυσή της έχει αξιοποιήσει µε ιδιαίτερη
επιτυχία το τραπεζικό δίκτυο, διατηρώντας παράλληλα ένα δυναµικό δίκτυο ανεξάρτητων συνεργατών. Σήµερα, αξιολογώντας την κατάσταση που επικρατεί στην
αγορά και γενικότερα στη χώρα µας, αποφασίσαµε παράλληλα µε την ανάπτυξη
των πωλήσεων µέσω των υπαρχόντων συνεργασιών να εστιάσουµε ακόµα περισσότερο στα δίκτυα που δραστηριοποιούνται
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και εξειδικεύονται στις ασφαλίσεις ζωής.
Επίσης, συνεχίζουµε την αναπτυξιακή
δραστηριοποίηση της εταιρείας στους γενικούς κλάδους µε νέες συνεργασίες.
Οι διαρθρωτικές αλλαγές που προωθούνται στο ασφαλιστικό στην Ελλάδα και που
θα µας αφορούν όλους, η δραµατική µείωση των συντάξεων αλλά και οι περικοπές
στις παροχές υγείας των ασφαλιστικών
ταµείων, οδηγούν όλο και περισσότερους
Έλληνες στην ιδιωτική ασφάλιση. Στην
άποψη αυτή συνηγορούν η αύξηση του
προσδόκιµου ζωής, η πολύ κακή αναλογία
µεταξύ εργαζοµένων και συνταξιούχων,
καθώς και η οικονοµική κατάσταση των
ασφαλιστικών ταµείων. Ταυτόχρονα, έχει
αλλάξει και ο καταναλωτής, έχει γνώση
για τα θέµατα που τον απασχολούν, διερευνά την αγορά, ενηµερώνεται από νέες
πηγές (διαδίκτυο) και έχει άποψη.
Σε αυτούς, λοιπόν, τους καταναλωτές,
που είναι πλέον πολύ περισσότερο ενηµερωµένοι, θεωρούµε σηµαντικό να “επικοινωνηθούν” τα προϊόντα της Eurolife,

από εξειδικευµένους συνεργάτες, οι
οποίοι θα µπορέσουν να διερευνήσουν
σωστά τις ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά, να τις ιεραρχήσουν και, τέλος, να
υλοποιήσουν αυτά που για τον πελάτη είναι άµεσες προτεραιότητες.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της Εταιρείας που λειτ ουργούν ως
συγκριτικό τους πλεονέκτηµα και θα επηρεάσουν την απόφαση ενός επαγγελµατία
ασφαλιστή προκειµένου να συνεργαστεί
µαζί σας;
Λ.Σ.: Στη Eurolife πιστεύουµε ότι δεν µπορεί να είσαι επαγγελµατίας ασφαλιστής
ζωής και να µην έχεις στη “φαρέτρα” σου
τα προϊόντα της Εταιρείας µας. Μιας εταιρείας που, από την ίδρυσή της, η φιλοσοφία και το όνοµά της ήταν συνώνυµο µε
τον κλάδο ζωής.
Αυτό σε συνδυασµό µε το ότι παρέχουµε
µια σειρά “value for money” προγραµµάτων, τα οποία µπορούν να καλύψουν τις
ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου, εκτι(ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013) 21
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µώ ότι είναι τα κύρια πλεονεκτήµατα τα
οποία θα επηρεάσουν έναν επαγγελµατία ασφαλιστή, προκειµένου να επιλέξει
τα προϊόντα µας για τους πελάτες του.
Αντίστοιχα, τα τελευταία χρόνια, έχουµε
διευρύνει και ενισχύσει την γκάµα των
προϊόντων της Εταιρείας και µε προγράµµατα Γενικών Ασφαλίσεων, έχοντας
πάντα υπόψη τη γνώµη των συνεργατών
µας και αποφεύγοντας τα λάθη που έλαβαν χώρα κατά το παρελθόν στην ασφαλιστική αγορά.
Πέρα από τα προϊόντα, για ποιους άλλους λόγους ένας ασφαλιστικός διαµεσολαβητής θα επιλέξει την Εταιρεία;
Λ .Σ.: Είναι σαφές πως µια καλή γκάµα
προϊόντων, από µόνη της, δεν είναι αρκετή για να προσελκύσει έναν ασφαλιστικό διαµεσολαβητή. Για το λόγο αυτό
στην Eurolife έχουµε δηµιουργήσει µια
σειρά από δοµές και διαδικασίες που δίνουν στο συνεργάτη τη δυνατότητα να
έχει µια υψηλού επιπέδου συνεργασία
µαζί µας:
G Ε φαρµόζουµε µία πρότυπη για την ελ-
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κτρονικά αιτήµατα, π.χ. αιτήσεις αυτοκινήτου, ακόµη και να εκτυπώσει τα
συµβόλαια ζωής και αυτοκινήτου,
εξοικονοµώντας χρόνο αλλά και προσδίδοντας µια ισχυρή επαγγελµατική
εικόνα στους συνεργάτες µας.
Παράλληλα, παρέχουµε αυτοµατοποιηµένη µεταφορά όλων των στοιχείων
χαρτοφυλακίου στα εµπορικά συστήµατα που χρησιµοποιούν οι συνεργάτες, µηδενίζοντας το κόστος διαχείρισης.
Για τα µεγαλύτερα γραφεία, παρέχουµε δυνατότητ α πλήρους µηχανογραφικής υποστήριξης “δένδρων” συνεργατών, τόσο στον κλάδο ζωής όσο και
στους γενικούς κλάδους, µε ιδιαίτερη
έµφαση στον κλάδο αυτοκινήτων.
Έτσι, λύνουµε θέµατα διαχείρισης
γραφείων µε µεγάλους όγκους συνεργατών, αναλαµβάνοντας απευθείας
την εκκαθάριση προµηθειών.
Με την ανάπτυξη συστηµάτων έξυπνων πληρωµών, όπως απευθείας είσπραξη από πελάτες (µέσω ταχυπληρωµής, λογαριασµού ή πιστωτικής

µ’ εµάς γραφεία, µε επισκέψεις και εκπαιδεύσεις στο χώρο τους.

Περιγράψτε µας, σε αδρές γραµµές, τη
διαδικασία ενηµέρωσης και εκπαίδευσης ενός νέου συνεργάτη της Εταιρείας
σας. Πού δίνετε έµφαση;
Λ.Σ.: Γνωρίζοντας ότι το επάγγελµα του
ασφαλιστικού συµβούλου είναι από τα
πιο απαιτητικά επαγγέλµατα σε ό,τι
αφορά τη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, δίνουµε ιδιαίτερη σηµασία στον τοµέα αυτόν.
Στη Eurolife ERB Ασφαλιστική αναγνωρίζουµε ότι η εκπαίδευση δηµιουργεί
επαγγελµατίες, αλλά και χτίζει βαθύτερες σχέσεις µεταξύ της εταιρείας και
των συνεργατών µας, γι’ αυτό διαθέτουµε σύγχρονες υποδοµές, Πιστοποιηµένο
Εκπαιδευτικό Κέντρο, Ετήσιο Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συνεργατών.
Σκοπός του Πιστοποιηµένου Εκπαιδευτικού Κέντρου είναι να παρέχει ολοκληρωµένη εκπαίδευση στα δίκτυα πωλήσεων της εταιρείας, πάνω σε τεχνικές γνώσεις ασφαλιστικών και χρηµατοοικονο-

Τα πλεονεκτήµατα που έχει ένας επαγγελµατίας ασφαλιστικός σύµβουλος µε τη Eurolife είναι
η είσοδός του σε ένα µεγάλο όµιλο, µε ξεκάθαρους όρους συνεργασίας, σύγχρονη αντίληψη
και τεχνογνωσία, υποστηριζόµενος από εξειδικευµένα στελέχη µε µακρόχρονη εµπειρία,
έχοντας στη διάθεσή του ολοκληρωµένες µηχανογραφικές εφαρµογές και συνεχή εκπαίδευση.

G

ληνική ασφαλιστική αγορά οργανωτική δοµή, η οποία είναι προσανατολισµένη στην προσωπική σχέση. Σε αντίθεση µε την παραδοσιακή οργάνωση
ανά προϊόν, οι συνεργάτες και οι πελάτες µας εξυπηρετούνται για όλα
από ένα στέλεχος πωλήσεων και ένα
στέλεχος εξυπηρέτησης.
Παρέχουµε πλήρη µηχανογραφική
υποστήριξη όλων των εργασιών των
συνεργατών για την καλύτερη υποστήριξή τους, µε µοναδικό στόχο την
ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης του συνεργάτη. Ο διαδικτυακός
κόµβος συνεργατών “Μy Spot” αποτελεί ένα µοντέρνο και φιλικό εργαλείο
για το συνεργάτη, µέσα από το οποίο
µπορεί να αντλήσει όλες τις πληροφορίες που του είναι χρήσιµες. Ταυτόχρονα, στο “My Spot” ο συνεργάτης
µπορεί να τιµολογήσει το σύνολο των
κινδύνων/καλύψεων για κάθε υποψήφιο πελάτη του, να δηµιουργήσει προσφορές για όλα τα τιµολογηµένα προϊόντα της εταιρείας, να αποστείλει ηλε-
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κάρτας), ή µε “έξυπνα συστήµατα”
Τυπώνω – Πληρώνω, ελαχιστοποιούµε
τόσο την εισπρακτική διαχείριση του
συνεργάτη, όσο και πιθανούς πιστωτικούς κινδύνους.
G Τέλος, έχουµε δηµιουργήσει ένα
ανταγωνιστ ικό σύστηµα αµοιβών και
κινήτρων, που καθορίζεται µε βάση τα
ποιοτικά και τα παραγωγικά κριτήρια.
Συγκεφαλαιώνοντας, τα πλεονεκτήµατα
που έχει ένας επαγγελµατίας ασφαλιστικός σύµβουλος µε τη Eurolife είναι η είσοδός του σε ένα µεγάλο όµιλο, µε ξεκάθαρους όρους συνεργασίας, σύγχρονη αντίληψη και τεχνογνωσία, υποστηριζόµενος από εξειδικευµένα στελέχη µε
µακρόχρονη εµπειρία, έχοντας στη διάθεσή του ολοκληρωµένες µηχανογραφικές εφαρµογές και συνεχή εκπαίδευση.
Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν την
προσήλωσή µας, στην πράξη, σε αρχές
και πρακτικές που προσοµοιάζουν σε
λειτουργία συστήµατος agency system,
όπως για παράδειγµα τη βούλησή µας να
είµαστε πολύ κοντά στα συνεργαζόµενα

µικών προϊόντων, σε µεθόδους πωλήσεων αλλά και σε θέµατα επαγγελµατικής
και προσωπικής ανάπτυξης.
Με σεβασµό στις διαφορετικές ανάγκες
των συνεργατών, προετοιµάζονται –σε
εξαµηνιαία βάση– ειδικά σχεδιασµένες
εκπαιδευτικές δράσεις, τόσο µε τους πεπειραµένους Εκπαιδευτές µας αλλά και
σε συνεργασία µε καταξιωµένους εξωτερικούς εκπαιδευτές αλλά και µε καθηγητές Πανεπιστηµίου.
Στόχος µας είναι να διατηρήσουµε και να
αναπτύξουµε ένα επίλεκτο, καλά εκπαιδευµένο, σύγχρονο και εναρµονισµένο
µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας δίκτυο
συνεργατών.
Εξυπηρετώντας τον παραπάνω σκοπό,
µέσα στο 2013 υλοποιήθηκαν για τους
συνεργάτες µας εκπαιδευτικά σεµινάρια
και ηµερίδες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Λάρισα, Πάτρα, Ιωάννινα, Κρήτη.
Συνοπτικά, αναφέρονται στη συνέχεια:
G Το Advanced Program in Managem ent
for Insurance Executives (Master),
διάρκειας 40 ωρών, που υλοποιείται

µε τη συνεργασία καθηγητών του Μεταπτυχιακού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Πειραιώς και
περιλαµβάνει θεµατικά πεδία: Ψυχολογίας,
Marketing, Πωλήσεων, Ανάλυσης Οικονοµικών
Καταστάσεων, Management και Ηγεσίας,
Business Plans.
G Ηµερίδες Ανάπτυξης ∆εξιοτήτων, οι οποίες οργανώνονται στα γραφεία συνεργατών, µε θέµατα όπως Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών, Αποτελεσµατικές ∆ιαπραγµατεύσεις, Συναισθηµατική Νοηµοσύνη και Πωλήσεις, Αποτελεσµατική
∆ιαχείριση Χρόνου, ∆ιερεύνηση Ασφαλιστικών
Αναγκών & Τεχνικές Πωλήσεων, Ο ρόλος της
Επικοινωνίας στις Πωλήσεις.
G Εξειδικευµένες Ηµερίδες γ ια την ανάπτυξη ευρύτερων επαγγελµατικών γνώσεων στον Ασφαλιστικό Χώρο, όπως: Οικονοµικά για µη Οικονοµικούς, Solvency II: Πώς επηρεάζει τις Ασφαλιστικές, Social Media, κ.λπ.
G Πρ οϊοντικές Εκπαιδεύσεις, οι οποίες δίνουν έµφαση στα προγράµµατα Υγείας και Συνταξιοδοτικά, ασφαλίσεις Πυρός, Αυτοκινήτου και διαχείρισης µεγάλων κινδύνων.
G Τέλος, υποστηρίζουµε το Πρόγραµµα Προετοιµασίας για τις Εξετάσεις Ασφαλιστικής ∆ιαµεσολάβησης επιπέδου Α΄ της Τράπεζας της Ελλάδας, µε ποσοστό επιτυχίας για το 2012 93,7%.
Ποιο είναι το προφίλ του επιθυµητού συνεργάτη
της Eurolife ERB Ασφαλιστικής; Αναζητάτε επαγγελµατίες µε συγκεκριµένα προσόντα και χαρακτηριστικά;
Λ.Σ.: Ζούµε σε µια εποχή που συµβαίνουν κοσµογονικές αλλαγές. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, το προφίλ των επαγγελµατιών που ζητάµε θα πρέπει να
είναι προσαρµοσµένο, έτσι ώστε να µπορεί να
αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της σηµερινής αγοράς.
Θα πρέπει να έχει ένα επίπεδο µόρφωσης και να
επιδιώκει τη συνεχή ενηµέρωση. Να έχει ένα οργανωµένο γραφείο και χρησιµοποιώντας την τεχνολογία να µη χάνεται σε “κυκεώνα” εκκρεµοτήτων. Η προσωπικότητά του να είναι τέτοια, που να
δηµιουργεί σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους πελάτες του, αλλά και αποδοτικής συνεργασίας µε τις
ασφαλιστικές εταιρείες.
Τέλος, η συνέπεια στις υποχρεώσεις του και η ικανότητα να διαχειριστεί όλα τα εργαλεία δουλειάς
και τα προϊόντα νέας γενιάς που έχουν κάνει την
εµφάνισή τους, αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο των
επιθυµητών προσόντων ενός επαγγελµατία του
χώρου µας.
Μεγάλο µέρος τ ων ασφαλιστικών διαµεσολαβητών ανησυχούν για το µέλλον του επαγγέλµατός
τους, βλέποντας µεγάλες εταιρείες της αγοράς
µας να επιλέγουν εναλλακτικά δίκτυα διανοµής
για την προώθηση των προϊόντων τους. Ποια είναι
η δική σας τοποθέτηση ως προς αυτές τις ανησυχίες και πώς προβλέπετε να εξελίσσεται στο µέλλον η διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων µέσω διαδικτύου, ειδικά στον Κλάδο Ζωής;

Λ.Σ.: Είναι απόλυτα λογική η ανησυχία που υπάρχει στους ασφαλιστικούς συµβούλους σε ό,τι αφορά στα εναλλακτικά δίκτυα διανοµής. Είναι όµως
µια πραγµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο. Είναι
και αυτό µια από τις αλλαγές που συµβαίνουν γενικά στην αγορά.
Θεωρώ ότι το κάθε ένα από αυτά τα κανάλια διανοµής έχει τη δική του αγορά. Όταν θα κλείσει ο
πρώτος κύκλος αυτής της σηµαντικής αλλαγής, τότε το κάθε ένα από τα εναλλακτικά κανάλια διανοµής θα “κατασταλάξει” στο ποσοστό της αγοράς που του αναλογεί.
Σε ό,τι αφορά τους ασφαλιστικούς συµβούλους, ο
µόνος τρόπος για να αντιµετωπίσουν τη νέα πραγµατικότητα, είναι να εντείνουν τον επαγγελµατισµό τους και να διευρύνουν τις γνώσεις τους, ώστε
να µπορούν να έχουν το συγκριτικό πλεονέκτηµα
εκείνου που θα µπορέσει να πλησιάσει τον κάθε
υποψήφιο πελάτη “ανθρώπινα”, να ακούσει αυτά
που τον απασχολούν, να διερευνήσει τις ανάγκες
του και, αφού τις ιεραρχήσει, µε τις γνώσεις του
να δώσει την καλύτερη δυνατή λύση, έτσι ώστε να
καλυφθούν οι προσδοκίες του πελάτη µε τη µεγαλύτερη δυνατή ένταση.
Ποια είναι µέχρι σήµερα η δραστηριότ ητα της
Εταιρείας σας ως προς τη στήριξη του επαγγέλµατος του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή (σεµινάρια,
χορηγία/στήριξη εκδηλώσεων που διοργανώνονται από φορείς του Κλάδου);
Λ.Σ.: Η Εταιρεία υποστηρίζει ενεργά όλες τις ουσιαστικές προσπάθειες προβολής του επαγγελµατία ασφαλιστή, ανεξαρτήτως της κατηγορίας διαµεσολάβησης (ΠΣΑΣ, Σύνδεσµος Συντονιστών, ΣΕΜΑ, MDRT, κ.λπ.), είτε µε µορφή χορηγίας, είτε µε
συµµετοχές στελεχών της και συνεργατών.
Ποια θα λέγατε ότι είναι η µεγαλύτερη πρόκληση
που αντιµετωπίζουν σήµερα οι ασφαλιστικοί σύµβουλοι στην Ελλάδα; Τ ι δυνατότ ητες υπάρχουν
στο παρόν για σηµαντικές παραγωγικές επιδόσεις,
δεδοµένης της µειωµένης αγοραστικής δύναµης
των καταναλωτών, και πώς προοιωνίζεται το µέλλον;
Λ .Σ.: Η µεγαλύτερη πρόκληση και δυσκολία που
αντιµετωπίζουν σήµερα οι ασφαλιστικοί σύµβουλοι είναι η προσπάθεια να κρατήσουν το πελατολόγιό τους και να µειώσουν όσο µπορούν τις απώλειές τους. Σε ένα περιβάλλον κρίσης που διέπει
τη χώρα αλλά και όλο τον κόσµο, το να βρεις λύσεις επιβίωσης και, πολύ περισσότερο, ανάπτυξης
δεν είναι εύκολο. Όλο αυτό το οικονοµικό περιβάλλον δηµιουργεί προβλήµατα αλλά και ευκαιρίες. Κανείς δεν µπορεί να προβλέψει το µέλλον
και, πολύ περισσότερο, το πότε θα υπάρξει αναστροφή της σηµερινής κατάστασης.
Το µόνο σίγουρο είναι ότι όσοι εναρµονιστούν µε
τους νέους όρους, συνθήκες και δεδοµένα που
διαµορφώνονται στην αγορά και ακολουθήσουν
και µια σωστή τακτική, θα είναι αυτοί που θα καρπωθούν τα όποια οφέλη, την επόµενη µέρα της
κρίσης.
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Eurolife, ως ∆ιευθυντής Ανάπτυξης
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