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Ο σύµβουλος «insurance & risk management»στη σύγχρονη επιχείρηση
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ΣΤΟ σύγχρονο ελληνικό περιβάλλον επικρατεί ευρέως η αντίληψη ότι Σύµβουλος Επιχειρήσεων είναι αυτός που έχει τη
δυνατότητα να «εξασφαλίσει» επιχορηγήσεις και Ασφαλιστής αυτός που προτείνει ασφάλειες ζωής, µεριµνά για την
ασφάλιση του αυτοκινήτου ή για την καλύτερη κάλυψη έναντι κινδύνου πυρός του σπιτιού ή της επιχείρησης (εφόσον έχει
συναφθεί τραπεζικό δάνειο).
∆εν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο ρόλος του εξειδικευµένου Συµβούλου Ασφαλίσεων, µε την ιδιότητα του Μεσίτη (Broker)
Ασφαλίσεων, είναι σχετικά άγνωστος όχι µόνο στο ευρύ κοινό, αλλά ακόµη και στους επιχειρηµατικούς κύκλους.
Γι' αυτόν το λόγο, κρίνουµε σκόπιµο να αναφερθούµε στο θεσµό του εξειδικευµένου Συµβούλου Ασφαλίσεων, ο οποίος,
στις ώριµες αγορές, αποτελεί ουσιαστική παράµετρο για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας µιας επένδυσης, µιας επιχείρησης
και των εκτελεστικών της οργάνων, σε τελευταία ανάλυση, του ίδιου του επιχειρηµατία.
Όσο η αγορά συνειδητοποιεί ότι το εκάστοτε Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο δεν αποτελεί απλά ένα αναγκαίο χαρτί ή ακόµη ένα
«ψευδεπίγραφο» ασφαλείας για την εξασφάλιση των τυπικών προϋποθέσεων ανάληψης ενός δανείου ή ενός έργου, τόσο ο
Σύµβουλος Ασφαλίσεων και οι υπηρεσίες Risk Management αναδεικνύονται σε έναν κρίσιµο παράγοντα για υλοποίηση
µιας επένδυσης ή την απρόσκοπτη λειτουργία µιας επιχείρησης.
Η αξιόπιστη διαχείριση των διαφόρων κινδύνων, µε την εφαρµογή των κατάλληλων ασφαλιστικών καλύψεων, λειτουργεί
καταλυτικά σε κάθε παραγωγική δραστηριότητα καθώς διασφαλίζει τους εµπλεκόµενους σε αυτήν, περιορίζει τις
αβεβαιότητες και επιδρά καταλυτικά στην ποιότητα και αποδοτικότητά της.
Αξιόπιστη ασφάλιση
Η ασφάλιση ανάγεται σε υπόσχεση, µέσω του ασφαλιστηρίου, για παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών που προβλέπουν
ενδεχόµενη υποχρέωση για αποζηµίωση, ύψους πολλαπλάσιου του ασφαλίστρου που καταβάλλει ο ασφαλιζόµενος. Αυτό
το χαρακτηριστικό, οδηγεί στην ανάγκη για πλέον αξιόπιστο προσδιορισµό των όρων και ορίων ασφάλισης µε την
υπεύθυνη συνδροµή του κατάλληλου Συµβούλου Ασφαλίσεων.
Βασική προϋπόθεση για να είναι αποτελεσµατική η ασφάλιση στο πλαίσιο µιας επένδυσης, είναι να υπάρχουν τα
κατάλληλα Ασφαλιστήρια Συµβόλαια από φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρείες, τα οποία να είναι ολοκληρωµένα, σαφή και
συµβατά µε δοκιµασµένα διεθνή πρότυπα.
Ουσιαστική εγγύηση για εξασφάλιση µέσω της ασφάλισης, είναι η συµβολή ενός αξιόπιστου Συµβούλου Ασφαλίσεων.
Φυσικά, όταν µιλάµε για Σύµβουλο Ασφαλίσεων, εννοούµε αυτόν που διαθέτει τα εχέγγυα του Μεσίτη (Broker) Ασφαλίσεων
και ο οποίος είναι σε θέση:
· να προσεγγίζει σωστά τους κινδύνους και τις ευθύνες των διαφόρων εµπλεκοµένων
· να διαπραγµατεύεται και να ελέγχει τους όρους και το κόστος των κατάλληλων ασφαλίσεων και
· να συµβάλλει καθοριστικά στην αποτελεσµατική διευθέτηση των τυχόν ζηµιών ή απαιτήσεων αποζηµίωσης
· να προσφέρει εγγυηµένες υπηρεσίες, παραµένοντας υπόλογος για την αποτελεσµατικότητά του και για τυχόν ζηµιά
(χρηµατική απώλεια) που µπορεί να υποστούν οι πελάτες του. ∆ηλαδή να διαθέτει σε ισχύ, κατάλληλη και µε επαρκή όρια
ασφαλιστική κάλυψη της επαγγελµατικής του ευθύνης για τις συνέπειες από λάθη ή παραλείψεις του.
Με την εκπλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων, οι υπηρεσίες ∆ιαχείρισης και Ασφάλισης Κινδύνων θα είναι
αποδοτικές και το πραγµατικό κόστος ελάχιστο.
Η διαδικασία της ασφάλισης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την κάλυψη εξειδικευµένων κινδύνων εµπορικών ή βιοµηχανικών
επιχειρήσεων, την υλοποίηση µιας τεχνολογικής ή γενικότερα µιας παραγωγικής επένδυσης, δεν µπορεί να προσοµοιωθεί
µε τη διαδικασία προµήθειας ενός τυποποιηµένου προϊόντος.
Κατά συνέπεια, η όποια απλουστευµένη διαδικασία για ασφάλιση, αδιαφορώντας για την ποιότητα των προσδοκώµενων
υπηρεσιών, είναι πιθανό να οδηγήσει σε δυσάρεστες εκπλήξεις ή φθοροποιούς διαδικασίες διεκδικήσεων που τελικά, µόνο
«ασφάλεια» δεν µπορούν να σηµαίνουν. Παρόµοιας ποιότητας «ασφάλεια» θα µπορούσε κανείς να περιµένει και στις
περιπτώσεις εκείνες που η ασφάλιση προτείνεται απευθείας από την ίδια την ασφαλιστική εταιρεία, µε τυπική
διαµεσολάβηση Ασφαλιστή ο οποίος δεν διαθέτει επαρκή γνώση του αντικειµένου και των κανόνων της αγοράς.
Κρίνεται σκόπιµο να επισηµανθεί πως όταν πρόκειται για ασφάλιση κινδύνων επιχειρήσεων, η διαδικασία που βασίζεται
στη γνωριµία και φιλία µε κάποιον απλό Ασφαλιστή ή ακόµη η συνεργασία µε τον Ασφαλιστή που προτείνει το τραπεζικό

http://www.naftemporiki.gr/news/printstory.asp?stories=984948&id984948=on

14/2/2011

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ -

Page 2 of 3

κατάστηµα της περιοχής, πρέπει να παραχωρήσουν τη θέση τους στην εξειδικευµένη γνώση και στον επαγγελµατισµό των
κατάλληλων «διαµεσολαβούντων», που είναι οι Μεσίτες (Brokers) Ασφαλίσεων.
Η διεθνής πρακτική έχει επιβάλει εδώ και πολλά χρόνια το ρόλο του Συµβούλου Ασφαλίσεων. ∆εν είναι καθόλου τυχαίο το
γεγονός πως ακόµη και µεγάλες διεθνούς εµβέλειας εµπορικές, βιοµηχανικές εταιρείες ή εταιρείες παροχής υπηρεσιών,
µολονότι διαθέτουν στελέχη έµπειρα σε νοµικά και ασφαλιστικά θέµατα, για τις ασφαλίσεις τους εµπιστεύονται κατ'
αποκλειστικότητα οργανωµένα Γραφεία Συµβούλων - Μεσιτών Ασφαλίσεων. Οι Σύµβουλοι αυτοί βεβαίως διαθέτουν
εξειδικευµένη τεχνογνωσία και γνωρίζουν µε επάρκεια τους κανόνες της ασφαλιστικής αγοράς, έχοντας και οι ίδιοι
ασφάλιση της επαγγελµατικής τους ευθύνης για τα ενδεχόµενα λάθη ή παραλείψεις τους που θα µπορούσαν να ζηµιώσουν.
Αξίζει δε να σηµειωθεί επιπλέον, ότι η διαµεσολάβηση ενός Μεσίτη Ασφαλίσεων δεν επιβαρύνει τον ασφαλιζόµενο, αφού η
σχετική αµοιβή του καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρεία που τελικά επιλέγεται, µε βάση ποσοστό προµηθείας που
µπορεί να είναι γνωστό εκ των προτέρων ακόµη και από τον ασφαλιζόµενο.
Η ελληνική αγορά
Η ελληνική αγορά, σε σύγκριση µε αυτές του εξωτερικού, έχει σηµαντικές ιδιαιτερότητες οι οποίες συνηγορούν ακόµη
περισσότερο στην αξιοποίηση των εξειδικευµένων Συµβούλων Ασφαλίσεων µε την ιδιότητα των Μεσιτών (Brokers)
Ασφαλίσεων καθώς παρατηρείται :
· Απουσία κατάλληλων στελεχών εντός των επιχειρήσεων αλλά και εξειδικευµένων Γραφείων Συµβούλων στην ελεύθερη
αγορά, που να είναι σε θέση να προσεγγίζουν µε επάρκεια τις ιδιαίτερα απαιτητικές υπηρεσίες Ανάλυσης και ∆ιαχείρισης
Επιχειρηµατικών Κινδύνων, ώστε να εξασφαλίζουν το απαραίτητο αίσθηµα ασφάλειας στη σύγχρονη επιχείρηση.
· Μικρή και ανώριµη ασφαλιστική αγορά εξειδικευµένων προϊόντων για την κάλυψη σύγχρονων επιχειρηµατικών κινδύνων.
· Ανεπάρκεια της ασφαλιστικής αγοράς σε εξειδικευµένο προσωπικό (µηχανικοί, οικονοµολόγοι, στελέχη µε εµπειρία σε
θέµατα Risk Management).
Οι παραπάνω συγκεκριµένες διαπιστώσεις θα πρέπει ίσως να προβληµατίσουν το σύγχρονο έλληνα επιχειρηµατία ο
οποίος επιθυµεί συνειδητά να έχει γόνιµη δραστηριότητα στο σηµερινό περιβάλλον ανταγωνισµού ή το φορέα που φέρει
την ευθύνη για υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων µε ποιότητα και αντοχή στο χρόνο.
Συµπέρασµα
Αν ο θεσµός του «outsourcing», δηλαδή η κατ' ανάθεση υπηρεσία διαχείρισης κινδύνων σε εξειδικευµένους Ασφαλιστικούς
Συµβούλους - Μεσίτες (BROKERS) αποτελεί επιλογή για τις ωριµότερες και µεγαλύτερες αγορές του εξωτερικού, για την
Ελλάδα φαίνεται να είναι η µοναδική αποδοτική λύση.
Σε αυτήν την περίπτωση, όπως άλλωστε και σε κάθε περίπτωση αξιοποίησης του θεσµού «outsourcing», είναι απαραίτητη
η διαµόρφωση του αντικειµένου του Συµβούλου. Σηµειώνουµε σχετικά ότι ο Σύµβουλος - Μεσίτης Ασφαλίσεων, θα πρέπει
µε αξιοπιστία και συνέπεια να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:
· ∆ιεξοδική ανάλυση των παραµέτρων της επιχείρησης, εφόσον αυτή βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία, µε στόχο την
εκτίµηση των κινδύνων και ευθυνών που σχετίζονται µε τη δραστηριότητά της ή τις επενδύσεις της.
· Εκτίµηση των εφαρµοζόµενων συστηµάτων ασφάλειας και πρόληψης κινδύνων, της κατανοµής και του βαθµού
εκχώρησής τους.
· Προσδιορισµός των απαιτήσεων ασφάλισης, δηλαδή, καθορισµός των αναγκαίων παραµέτρων ασφάλισης
(ασφαλιζόµενοι, καλυπτόµενοι κίνδυνοι, όρια κάλυψης κατά κίνδυνο, ποσά απαλλαγών κατά ζηµιογόνο γεγονός, τυχόν
αναγκαίοι ειδικοί όροι κλπ.).
· Υλοποίηση των απαιτούµενων ασφαλίσεων που να περιλαµβάνει: επιλογή φερέγγυων ασφαλιστικών εταιρειών,
αξιολόγηση των προσφορών ασφάλισης, διαπραγµάτευση και έλεγχος των ασφαλιστήριων συµβολαίων.
· Ενηµέρωση ή αναπροσαρµογή των υφιστάµενων ασφαλιστηρίων κατά τη διάρκεια ισχύος τους, εφόσον εµφανίζονται νέες
ανάγκες.
· Συντονισµός των απαιτούµενων ενεργειών για γρήγορη και σωστή διευθέτηση ζηµιών ή απαιτήσεων αποζηµίωσης, οι
οποίες ενδεχοµένως θα προκύψουν.
Προσόντα - υπηρεσίες
Είναι ευνόητο πως από την πλευρά τους, οι Σύµβουλοι - Μεσίτες Ασφαλίσεων, θα πρέπει να διαθέτουν τα ανάλογα
προσόντα ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν αξιόπιστες υπηρεσίες µε τη δέουσα «προστιθέµενη αξία», που να
καταξιώνει τον υπεύθυνο ρόλο τους.
- Να προφέρουν στους ασφαλιζόµενους πελάτες τους τις καλύψεις που πραγµατικά έχουν ανάγκη, εγγυηµένα και µε το
κατάλληλο κόστος.
- Να µην πιέζουν απλά και µόνο για τη µείωση του ασφαλίστρου, αδιαφορώντας για την ποιότητα των καλύψεων.
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- Να είναι πάντα διαθέσιµοι και εφοδιασµένοι µε επιχειρήµατα ώστε να αντιµετωπίζονται άµεσα και δίκαια τα τυχόν
προβλήµατα που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή της ασφαλιστικής σύµβασης.
- Με συνεχές ενδιαφέρον και αξιοπιστία θα πρέπει πάντα να καλλιεργούν τις απαραίτητες σχέσεις εµπιστοσύνης µεταξύ του
εκάστοτε ασφαλιζόµενου και της ασφαλιστικής εταιρείας.
- Να δηµιουργούν στο σύγχρονο επιχειρηµατία το απαραίτητο αίσθηµα ασφάλειας, να τον καθιστούν ικανό να
απελευθερώσει παραγωγικές δυνάµεις προόδου και δηµιουργίας. Να αναλαµβάνει δηλαδή επιχειρηµατικούς κινδύνους,
που χωρίς ουσιαστική ασφάλιση δεν θα τολµούσε να αναλάβει.
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