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ΕΙΑΓΨΓΗ 
 

Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο έρνπλ κνλαδηθή ζέζε ζε όηη αθνξά ην κάξθεηηλγθ. Σα 

πξντόληα πνπ πξνζθέξνπλ είλαη άπια κε απνηέιεζκα νη ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ πνπ ζα 

πινπνηήζνπλ λα βαζίδνληαη ζηηο ηζρπξέο ζρέζεηο πνπ έρνπλ κε ηνπο πειάηεο, έηζη ώζηε 

λα κπνξέζνπλ λα επηβηώζνπλ ζηελ αληαγσληζηηθή απηή αγνξά. Σν κίγκα κάξθεηηλγθ 

ησλ αζθαιηζηηθώλ ππεξεζηώλ δελ πεξηιακβάλεη κόλν ηα 4Ρ  (Σηκή, Σόπνο, Πξντόλ, 

Πξνώζεζε), αιιά επίζεο θαη ηνπο αλζξώπνπο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα θπζηθά ζηνηρεία. 

ε κηα επνρή όπνπ ε ηερλνινγηθή εμέιημε ζπλερώο επεξεάδεη ηηο επηρεηξήζεηο, νη 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πξέπεη λα θαηαλννύλ ην θνηλό-ζηόρν θαη λα βξίζθνπλ ηνπο πην 

απνηειεζκαηηθνύο ηξόπνπο λα ζπλδεζνύλ καδί ηνπο. Η επαλάζηαζε ζηνλ θιάδν ηεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο έρεη αληίθηππν ζηνλ θιάδν ηεο αζθάιηζεο. Η αζθάιηζε 

νρεκάησλ απνηειεί ζεκαληηθό θνκκάηη ησλ αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ θαζώο ε θάιπςε 

είλαη ππνρξεσηηθή από ην λόκν, αλεμάξηεηα από ηε ρξήζε πνπ γίλεηαη ζην όρεκα. 

Σν ςεθηαθό κάξθεηηλγθ έρεη θέξεη κεγάιεο αιιαγέο ζην επηρεηξεκαηηθό ηνπίν. Η 

ςεθηαθή ηερλνινγία αιιάδεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη θαηαλαισηέο ζπλδένληαη κε ηα 

πξντόληα θαη ηελ αγνξά. Σν κνληέιν δηαλνκήο ησλ αζθαιηζηηθώλ πξντόλησλ αιιάδεη, 

θαη από ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν αζθάιηζεο κέζσ ελόο δηακεζνιαβεηή, κεηαβαίλνπκε 

ζηελ απεπζείαο πώιεζε ησλ ππεξεζηώλ ζηνπο πειάηεο κέζσ δηαδηθηύνπ. Οη λέεο 

ηερλνινγίεο έρνπλ επεξεάζεη ηηο αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο ησλ θαηαλαισηώλ κε 

αληίθηππν ην κάξθεηηλγθ ζηνλ θιάδν ηεο αζθάιηζεο νρεκάησλ, ην νπνίν αιιάδεη 

αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πειαηώλ πνπ αιιειεπηδξνύλ κε ηηο αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο θαη ησλ πξνζδνθηώλ πνπ έρνπλ νη πειάηεο από ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. 

Η ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαζηζηά αλαγθαία ηε βειηίσζε ησλ αζθαιηζηηθώλ 

εηαηξεηώλ κε δηαδηθαζίεο πην επέιηθηεο θαη ςεθηνπνηεκέλεο δεδνκέλνπ όηη 

δηαρεηξίδνληαη νπζηαζηηθά δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο. Ο ζπληεξεηηθόο ραξαθηήξαο 

πνιιώλ αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ είλαη ν θύξηνο ιόγνο πνπ παξεκπνδίδεηαη ε θαηλνηνκία 

ζε απηόλ ηνλ θιάδν. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα, ε πιεηνςεθία ησλ αζθαιηζηηθώλ 

εηαηξεηώλ λα έρεη παξακείλεη ζηαηηθή γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, ρσξίο λα έρεη 

πξνβεί ζε ζεκαληηθέο ελέξγεηεο θαηλνηνκίαο. Ο αζθαιηζηηθόο θιάδνο αξρίδεη λα 

επελδύεη κε απμεκέλε ηαρύηεηα ζην ςεθηαθό πεξηβάιινλ, κε θαηλνηόκεο θαη ρξήζηκεο 

εθαξκνγέο, κε λέεο κεζόδνπο ειεθηξνληθώλ πιεξσκώλ θαη κε ςεθηαθέο ππεξεζίεο 
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πξνθεηκέλνπ λα είλαη πην θνληά ζηνπο πειάηεο ηνπο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πνηθίιεο αλάγθεο ηνπο. 

Η αλάιπζε ησλ BigData είλαη ήδε αηζζεηή ζηνλ αζθαιηζηηθό ηνκέα νδεγώληαο ζε κηα 

άηππε ηαμηλόκεζε κεηαμύ ησλ παξαδνζηαθώλ αζθαιηζηώλ θαη ησλ αζθαιηζηηθώλ 

θνξέσλ πνπ δηεξεπλνύλ ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ πξνζθέξνληαη από ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Οη 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ πώο θξίζηκεο ηερλνινγίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεγάισλ δεδνκέλσλ, ηνπ cloudcomputing, ηεο ηερλεηήο 

λνεκνζύλεο (ArtificialIntelligence - AI), ηνπ blockchain, θαη ηνπ Γηαδηθηύνπ ησλ 

πξαγκάησλ (InternetofThings - IoT), ζα θαηαζηήζεη δπλαηή ηελ θαηλνηνκία θαη πώο λα 

θπξηαξρήζεη θαη λα ελζσκαηώζνπλ απηέο ηηο ηερλνινγίεο ζηελ επηρείξεζή ηνπο. 
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ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ 
 

ηελ παξνύζα βηβιηνγξαθηθή  έξεπλα έγηλε ζπιινγή δεδνκέλσλ κέζα από ηελ θξηηηθή 

αλάιπζε άιισλ εκπεηξηθώλ κειεηώλ, ζεσξεηηθώλ κειεηώλ θαη άιισλ βηβιηνγξαθηθώλ 

εξεπλώλ ζρεηηθώλ κε ην ζέκα ηνπ ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ζηνλ ηνκέα ηεο 

αζθάιηζεο νρεκάησλ. Έγηλε κία πξνζπάζεηα ζύλνςεο θαη ζύγθξηζεο ηνπ 

δεκνζηεπκέλνπ πιηθνύ. Σν πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ από βηβιία, άξζξα 

πεξηνδηθώλ θαζώο θαη από ηζηνζειίδεο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1. Η ΑΥΑΛΙΗ 
 

1.1 Η ϋννοια τησ αςφϊλιςησ 
 

Οη αιιαγέο ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ζηηο ζύγρξνλεο θαη αλαπηπγκέλεο θνηλσλίεο 

απεηινύλ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ηδηώηεο κε κόλε δηέμνδν πξνζηαζίαο ηελ ηδησηηθή 

αζθάιηζε. Η αζθάιηζε είλαη έλα κέζν πξνζηαζίαο από νηθνλνκηθέο δεκίεο θαη 

απώιεηεο. πκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ θνηλσληώλ αιιά θαη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Πξόθεηηαη γηα κηα κνξθή δηαρείξηζεο θηλδύλνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ αληηζηάζκηζε κηαο ελδερόκελεο απώιεηαο, ζε 

αληάιιαγκα κηαο ινγηθήο ακνηβήο.Γεληθά, είλαη κία ζύκβαζε, ζηελ νπνία έλα 

ζπκβαιιόκελν κέξνο ζπκθσλεί λα πιεξώζεη γηα ηηο νηθνλνκηθέο απώιεηεο ελόο άιινπ 

ζπκβαιιόκελνπ κέξνπο, σο απνηέιεζκα ελόο δηεπθξηληζκέλνπ γεγνλόηνο. Μηα 

νληόηεηα πνπ παξέρεη αζθάιηζε είλαη γλσζηή σο αζθαιηζηήο ή αζθαιηζηηθή εηαηξεία 

θαη ην πξόζσπν ή ε νληόηεηα πνπ αγνξάδεη αζθάιηζε είλαη γλσζηή σο αζθαιηζκέλνο. 

Ο νξηζκόο πνπ απνδίδεηαη από ηνλ λόκν 2496/1997 άξζξν 1 αλαθέξεη ηελ έλλνηα ηεο 

αζθάιηζεο σο “ηελ αζθαιηζηηθή ζύκβαζε κε ηελ ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη κέζσ αζθαιίζηξνπ ζηνλ ζπκβαιιόκελν ηεο 

ε ζε ηξίην, παξνρή ζε ρξήκα ή εθόζνλ ππάξρεη άιιε εηδηθή ζπκθσλία, άιιε παξνρή ζε 

είδνο, όηαλ επέιζεη ην πεξηζηαηηθό από ην νπνίν ζπκθσλήζεθε λα εμαξηάηαη ε 

ππνρξέσζε ηνπ”[1] 

Ο αζθαιηζκέλνο ιακβάλεη κηα ζύκβαζε πνπ νλνκάδεηαη αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην 

όπνπ  πεξηγξάθνληαη νη ζπλζήθεο θαη νη ζπλζήθεο ππό ηηο νπνίεο ν αζθαιηζηήο ζα 

απνδεκηώζεη ηνλ αζθαιηζκέλν.  

Η αζθαιηζηηθή ζύκβαζε πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ : 

 α) ηα ζηνηρεία ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη ηνπ δηθαηνύρνπ ηνπ αζθαιίζκαηνο, αλ απηόο 

είλαη δηαθνξεηηθό πξόζσπν, 

 β) ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο αζθαιηζηηθήο ζύκβαζεο, 

 γ) ην πξόζσπν ή ην αληηθείκελν θαη ηε ρξεκαηηθή αμία ηνπ ή ηελ πεξηνπζία πνπ 

απεηινύληαη ή ζρεηίδνληαη κε ηελ επέιεπζε ηνπ  

δ) ην είδνο ησλ θηλδύλσλ ή ησλ εθηεινύκελσλ εξγαζηώλ,  
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ε) ην ηπρόλ αλώηαην όξην επζύλεο ηνπ αζθαιηζηή (αζθαιηζηηθό πνζό)  

ζη) ηηο ηπρόλ εμαηξέζεηο θάιπςεο,  

δ) ην εθάπαμ ή ην αξρηθό αζθάιηζηξν, ην ρξεκαηηθό πνζό δειαδή πνπ ρξεώλεη ν 

αζθαιηζηήο ζηνλ αζθαιηζκέλν γηα ηελ θάιπςε πνπ νξίδεηαη ζην αζθαιηζηήξην 

ε) ην εθαξκνζηέν δίθαην, αλ απηό δελ είλαη ην ειιεληθό. 

1.2 Η αςφϊλιςη οχημϊτων 
 

Οπνηνζδήπνηε θίλδπλνο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί πνζνηηθά κπνξεί λα είλαη 

αζθαιίζηκνο. Σα ζπγθεθξηκέλα είδε θηλδύλνπ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ αμηώζεηο 

είλαη γλσζηά σο θίλδπλνη. Έλα αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην αλαθέξεη ιεπηνκεξώο πνηνη 

θίλδπλνη θαιύπηνληαη θαη πνηνη όρη. 

Η αζθάιηζε νρεκάησλαλαθέξεηαη ζηελ αζθάιηζε απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηώλ, 

θνξηεγώλ θαη άιισλ νδηθώλ νρεκάησλ. Δίλαη κία ζύκβαζε κε ηελ νπνία ν αζθαιηζηήο 

αλαιακβάλεη ηνλ θίλδπλν νπνηαζδήπνηε απώιεηαο κπνξεί λα ππνζηεί ν ηδηνθηήηεο ελόο 

νρήκαηνο κέζσ πιηθώλ δεκηώλ σο απνηέιεζκα αηπρήκαηνο. [2] 
 

Η αζθάιηζε νρεκάησλ κπνξεί λα πξνζθέξεη νηθνλνκηθή πξνζηαζία ζε πεξηπηώζεηο 

δεκηώλ πνπ ζα πξνθιεζνύλ ζε ηξίηνπο ιόγσ ηξνραίσλ ζπγθξνύζεσλ αιιά θαη ζε 

πεξηπηώζεηο δεκηώλ ηνπ νρήκαηνο από θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Απνηειεί ηελ πην δηαδεδνκέλε κνξθή αζθάιηζεο ιόγσ ηνπ ππνρξεσηηθνύ ηεο 

ραξαθηήξα θαη ιόγσ απηνύ ππάξρεη κεγάινο αληαγσληζκόο ζηηο αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο, νη νπνίεο ηα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ δεκηνπξγήζεη παθέηα αζθάιηζεο, ηα 

ιεγόκελα βαζηθά παθέηα, γηα ηα αζθαιηζκέλα απηνθίλεηα.[3]
 

1.3 Ιςτορικό αναδρομό τησ αςφϊλιςησ αυτοκινότου 
 

Δίλαη ζαθέο όηη δε ζα ππήξρε ε αζθάιεηα ηνπ απηνθηλήηνπ ρσξίο ην απηνθίλεην. Η 

έιεπζε ησλ νρεκάησλ ήηαλ κηα κεγάιε πεγή ελζνπζηαζκνύ ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα. 

Η αικαηώδεο αλάπηπμε ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο είρε σο απνηέιεζκα όιν θαη 

πεξηζζόηεξα νρήκαηα λα εκθαλίδνληαη ζηνπο δξόκνπο κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη 

θπθινθνξηαθή ζπκθόξεζε πνπ κε ηε ζεηξά ηεο δεκηνπξγνύζε  αηπρήκαηα. Σν 1896 

ζηηο ΗΠΑ ν GilbertL.Loomis ρξεζηκνπνίεζε έλα κνλνθύιηλδξν θηλεηήξα γηα λα 

θαηαζθεπάζεη ην πξνζσπηθό ηνπ απηνθίλεην.  Λόγσ ηνπ πόζνπ ηνπ λα εληππσζηάζεη 

θαη λα πξνζειθύζεη ππνςήθηνπο επελδπηέο απνθάζηζε λα θπθινθνξήζεη ην όρεκά ηνπ 
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ζηνπο δξόκνπο ηεο πόιεο, όπνπ θπθινθνξνύζαλ ήδε πεδνί θαη ηππήιαηα άξκαηα, ρσξίο 

λα ππάξρεη θάπνηνο θώδηθαο θπθινθνξίαο. Ο Loomis ζέινληαο λα πξνζηαηεύζεη ηελ 

εθεύξεζή ηνπ από ηνλ θίλδπλν δεκηάο απεπζύλζεθε ζε δηάθνξεο αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο. To 1897 ν GilbertL.Loomis αγόξαζε έλα αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην από ηελ 

αζθαιηζηηθή εηαηξεία Travelers Insurance Company γηα ην απηνθίλεηό ηνπ. Σν γεγνλόο 

απηό ζεσξήζεθε σο ην πξώην αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην νρήκαηνο κε θάιπςε αζηηθήο 

επζύλεο θαη θάιππηε ηνλ Loomis ζε πεξίπησζε πνπ έβιαπηε θάπνηνλ ζε αηύρεκα ή ηελ 

πεξηνπζία θάπνηνπ. Η αγνξά ινηπόλ ζπκβνιαίσλ αζθάιηζεο αζηηθήο επζύλεο άξρηζε 

γξήγνξα λα εμαπιώλεηαη θαη λα γίλεηαη πην νινθιεξσκέλε. Σν Γηεζλέο Ιλζηηηνύην 

Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ αλαθέξεη όηη ην  1902 εκθαλίζηεθε θαη ε πξώηε πνιηηηθή κε 

επζύλεο γηα έλα όρεκα κε ηελ θάιπςε ππξόο θαη θινπήο. Απηό νδήγεζε ζε άιινπο 

ηύπνπο απηνκαηνπνηεκέλσλ αζθαιηζηηθώλ θαιύςεσλ θαη ζύληνκα ζπληάρζεθαλ 

αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα κε θαιύςεηο πνπ κνηάδνπλ κε ηηο ζεκεξηλέο. Σν 1913 ζηηο 

ΗΠΑ, ε απηνθηλεηνβηνκεραλία αλαπηύζζεηαη ξαγδαία θαη ην απηνθίλεην γίλεηαη έλα 

αγαζό πξνζηηό γηα ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ. Καζώο όιν θαη πεξηζζόηεξνη 

άλζξσπνη άξρηζαλ λα νδεγνύλ ηα απηνθίλεηα, άξρηζαλ λα ζπκβαίλνπλ όιν θαη 

πεξηζζόηεξα αηπρήκαηα θαη λα πξνθύπηνπλ λνκηθέο δηαθνξέο Η έιιεηςε εθπαίδεπζεο 

ησλ νδεγώλ, νη αλύπαξθηνη θαλόλεο θπθινθνξίαο θαη ε θαθή πνηόηεηα ηνπ 

νδνζηξώκαηνο είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ησλ αηπρεκάησλ ρσξίο λα 

πξνβιέπεηαη θαλελόο είδνο απνδεκίσζε. Σν κεγαιύηεξν δήηεκα πνπ πξνθιήζεθε ήηαλ 

όηη δελ ππήξρε θακία εγγύεζε κεηά από έλα αηύρεκα όηη ν νδεγόο ζα κπνξνύζε λα 

πιεξώζεη ηα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαλ κε απηό.  Σν 1925 ην θξάηνο ηνπ Κνλλέθηηθαη  

έγηλε ην πξώην θξάηνο πνπ πηνζέηεζε λόκν πεξί νηθνλνκηθήο επζύλεο. ύκθσλα κε 

απηό ην λόκν, νη ηδηνθηήηεο ησλ απηνθηλήησλ έπξεπε λα απνδείμνπλ όηη ζα κπνξνύζαλ 

λα πιεξώζνπλ γηα ηπρόλ ηξαπκαηηζκνύο ή πιηθή δεκηά πνπ ζα πξνθαινύζαλ ζε ηξίηνπο 

ζε έλα απηνθηλεηηζηηθό αηύρεκα. Ο επθνιόηεξνο ηξόπνο γηα λα απνδεηρζεί απηό ήηαλ 

κε ηελ αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ γηα αζηηθή επζύλε. Ο λόκνο πεξί νηθνλνκηθήο επζύλεο 

ηνπ Κνλλέθηηθαη απαηηνύζε από ηνπο νδεγνύο λα απνδείμνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο 

επζύλε κεηά ην πξώην αηύρεκα. Σν 1930 ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, ν Νόκνο Πεξί Οδηθήο 

Κπθινθνξίαο ηίζεηαη ζε εθαξκνγή θαη νη ηδηνθηήηεο κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ είλαη 

πιένλ ππνρξεσκέλνη λα αζθαιίδνπλ ηελ αζηηθή ηνπο επζύλε γηα ζσκαηηθέο βιάβεο  ή 

πιηθέο δεκηέο πξνο ηξίηνπο.[4][5] 

 



7 
 

1.4 Η αςφϊλιςη οχημϊτων ςτην Ελλϊδα 
 

ύκθσλα κε έξεπλα ηεο Έλσζεο Αζθαιηζηηθώλ Δηαηξηώλ Διιάδνο ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ Τπεξεζία Μειεηώλ ηαηηζηηθήο πνπ δεκνζηεύζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2017 

παξνπζηάζηεθε όηη ε αζθάιηζε απηνθηλήηνπ απνηειεί έλαλ από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο 

θιάδνπο ζηελ ειιεληθή αζθαιηζηηθή αγνξά όπνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ 29 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ην 2016 κε ηελ παξαγσγή ηνπ θιάδνπ αζθάιηζεο νρεκάησλ λα 

αλέξρεηαη ζε 986 εθαη.€. [6] 

 

Εικόνα 1. Αζθαλιζηικέρ Επισειπήζειρ Αςηοκινήηων ζηην Ελλάδα 

 

Η ειιεληθή αζθαιηζηηθή αγνξά κέζσ ηεο παξνρήο αζθαιηζηηθώλ θαιύςεσλ ζπκβάιιεη 

ζηελ πξναγσγή ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζηαζεξόηεηαο. Η 

ππνρξεσηηθή αζθάιηζε αζηηθήο επζύλεο έλαληη ηξίησλ απνηέιεζε ηε κεγαιύηεξε ζε 

όγθν αζθαιίζηξσλ παξαγσγή κε 806 εθαη.€. Με βάζε ηα θαηαγεγξακκέλα ζηνηρεία 

ησλ αζθαιηζκέλσλ νρεκάησλ ηνπ 2016, ε θαηεγνξία επηβαηηθά-ηαμί απνηειεί ην 71,4% 

ηνπ πιήζνπο νρεκάησλ θαη ην πιήζνο δεκηώλ αληηζηνηρεί ζην 79,1% ηνπ ζπλόινπ. 

Δπηπιένλ, ηα ηξνραία αηπρήκαηα κε λεθξνύο θαη ηξαπκαηίεο αλήιζαλ ζε 11.439, κε 

θπξηόηεξε αηηία ζαλαηεθόξσλ αηπρεκάησλ λα απνηεινύλ νη ζπγθξνύζεηο, νη εθηξνπέο 

απηνθηλήησλ θαη νη παξαζύξζεηο πεδώλ. Σέινο, κεγάινο ήηαλ θαη ν αξηζκόο ησλ 

θινπώλ ν νπνίνο αλήιζεθε ζε 26 ρηιηάδεο θινπέο. [7]
 

Η αζθαιηζηηθή αγνξά ζηελ Διιάδα αληηπξνζσπεύεηαη από: 

 Αζθαιηζηηθό ύκβνπιν: είλαη ην θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, ην νπνίν κειεηά 

ηελ αγνξά, παξνπζηάδεη θαη πξνηείλεη ιύζεηο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ 

αλαγθώλ ησλ πειαηώλ, κε αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο, γηα ινγαξηαζκό ησλ 

αζθαιηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ ή αζθαιηζηηθώλ πξαθηόξσλ ή κεζηηώλ ή 

ζπληνληζηώλ αζθαιηζηηθώλ ζπκβνύισλ. 
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 Αζθαιηζηηθό Πξάθηνξα: είλαη ην θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ έρεη σο έξγν 

ηελ αλάιεςε κε ζύκβαζε, έλαληη πξνκήζεηαο, αζθαιηζηηθώλ εξγαζηώλ ζην 

όλνκα θαη γηα ινγαξηαζκό κηαο ή πεξηζζόηεξσλ αζθαιηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ. 

 Μεζίηε αζθαιίζεσλ θαη αληαζθαιίζεσλ: είλαη ην πξόζσπν, ην νπνίν έρεη σο 

έξγν, θαη’ εληνιή ηνπ αζθαιηδόκελνπ,ρσξίο λα δεζκεύεηαη σο πξνο ηελ επηινγή 

ηεο αζθαιηζηηθήο ή αληαζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο, έλαληη πξνκήζεηαο πνπ 

θαηαβάιιεηαη από ηηο αζθαιηζηηθέο ή αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, λα θέξεη 

ζε επαθή αζθαιηδόκελνπο ή αληαζθαιηδόκελνπο θαη αζθαιηζηηθέο ή 

αληαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, λα πξνβαίλεη ζε όιεο ηηο αλαγθαίεο 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα ηελ ζύλαςε αζθαιηζηηθώλ ή 

αληαζθαιηζηηθώλ ζπκβάζεσλ, λα ιακβάλεη ηελ απνδνρή από ηελ αζθαιηζηηθή ή 

αληαζθαιηζηηθή επηρείξεζε θαη ηελ έγθξηζε ηνπ αζθαιηδόκελνπ ή 

αληαζθαιηδνκέλνπ θαη λα βνεζά θαηά ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ εθηέιεζε ηνπο, 

ηδίσο ζε πεξίπησζε επέιεπζεο ηνπ θηλδύλνπ. 

 πληνληζηήο Αζθαιηζηηθώλ πκβνύισλ: είλαη ην θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ην 

νπνίν γηα ινγαξηαζκό κηαο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο δσήο ή θαη κηαο κόλν 

αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο αζθαιίζεσλ θαηά δεκηώλ, έλαληη πξνκήζεηαο 

δηακεζνιαβεί ζηε ζύλαςε αζθαιηζηηθώλ ζπκβάζεσλ δηακέζνπ νκάδαο 

αζθαιηζηηθώλ ζπκβνύισλ, ηνπο νπνίνπο επηιέγεη, εθπαηδεύεη θαη επνπηεύεη. 

 πλδεδεκέλνο Αζθαιηζηηθόο Γηακεζνιαβεηήο: είλαη ην θπζηθό ή λνκηθό 

πξόζσπν πνπ αζθεί δξαζηεξηόηεηα αζθαιηζηηθήο δηακεζνιάβεζεο εμ νλόκαηνο 

θαη γηα ινγαξηαζκό αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ή πεξηζζόηεξσλ ηεο κηαο 

αζθαιηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ, εθόζνλ ηα ζρεηηθά αζθαιηζηηθά πξντόληα δελ 

είλαη αληαγσληζηηθά κεηαμύ ηνπο, αιιά ην νπνίν δελ εηζπξάηηεη ηα αζθάιηζηξα 

ή ηα πνζά πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνλ πειάηε θαη ελεξγεί ππό ηελ πιήξε επζύλε 

ησλ ελ ιόγσ αζθαιηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ γηα ηα πξντόληα πνπ αθνξά θάζε κία 

από απηέο. 

 Τπάιιεινο Αζθαιηζηηθήο Δπηρείξεζεο: κπνξεί λα αζθεί πξάμεηο αζθαιηζηηθήο 

δηακεζνιάβεζεο ρσξίο λα ππνρξενύηαη ζε εγγξαθή ζην αξκόδην 

Δπηκειεηήξην[8] 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2.ΣΟ ΧΗΥΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΕ 

ΕΣΑΙΡΕΙΕ 
 

2.1 Οριςμόσ Χηφιακού Μϊρκετινγκ (DigitalMarketing) 
 

Σν ςεθηαθό κάξθεηηλγθ είλαη κηα εμειηζζόκελε έλλνηαθαη πεξηιακβάλεη όιεο ηηο 

πξνζπάζεηεο κάξθεηηλγθ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ κηα ειεθηξνληθή ζπζθεπή ή ην ίληεξλεη. 

Οη επηρεηξήζεηο εθκεηαιιεύνληαη ηα ςεθηαθά θαλάιηα, όπσο κεραλέο αλαδήηεζεο, 

θνηλσληθά κέζα, ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν θαη ηνπο ηζηνηόπνπο, γηα λα ζπλδεζνύλ κε 

ηνπο ππάξρνληεο θαη κειινληηθνύο πειάηεο. 

Πνιινί νξίδνπλ ηνλ όξν απιά σο “Γηαδηθηπαθό Μάξθεηηλγθ” (OnlineMarketing).  Σν 

δηαδηθηπαθό κάξθεηηλγθ κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή απνζηνιήο κελύκαηνο ειεθηξνληθνύ 

ηαρπδξνκείνπ, βειηηζηνπνίεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο (SEO) ή 

πξνβνιήο δηαθεκίζεσλ banner ζε κηα ηζηνζειίδα γηα λα πξνζεγγίζεη πηζαλνύο 

πειάηεο. Σν ςεθηαθό κάξθεηηλγθ είλαη θάηη πεξηζζόηεξν από απηό.Tν OnlineMarketing 

θαη ην DigitalMarketingδελ είλαη ζπλώλπκα θαζώο ην onlinemarketing ζπλήζσο 

πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε κόλν ηνπ δηαδηθηύνπ γηα ηελ πξνώζεζε πξντόλησλ θαη 

ππεξεζηώλ ζηνπο θαηαλαισηέο ελώ ην ρξεζηκνπνηεί πιήζνο άιισλ θαλαιηώλ. 

ΣνDigitalMarketingInstituteνξίδεηηνςεθηαθόκάξθεηηλγθ σο “τθ ρξήζε ςεθηαθώλ 

ηερλνινγηώλ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο, ζηνρνζεηεκέλεο θαη κεηξήζηκεο 

επηθνηλσλίαο πνπ βνεζά ζηελ απόθηεζε θαη δηαηήξεζε ησλ πειαηώλ ελώ νηθνδνκεί 

βαζύηεξεο ζρέζεηο καδί ηνπο."[9] 

 Απηόο ν νξηζκόο πεξηιακβάλεη ηνπο όξνπο ςεθηαθέο, ζηνρεπόκελεο, κεηξήζηκεο θαη 

αθνξνύλ όινπο ηνπο όξνπο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηνλ νξηζκό ηνπ Φεθηαθνύ 

Μάξθεηηλγθ. Πξέπεη λα είλαη ςεθηαθό ιόγσ ηεο ηερλνινγίαο. Δίλαη ζηνρεπόκελε 

εμαηηίαο ηεο αμίαο πνπ ηεο επηηξέπεη ε ηερλνινγία. Πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο, 

δηόηη ε εκπνξία κε ρξήζε ςεθηαθήο ηερλνινγίαο απαηηεί γεληθά εηζξνή από δπλεηηθνύο 

θαηαλαισηέο. Πξέπεη λα είλαη κεηξήζηκν, δηόηη ε κεηξεζηκόηεηα είλαη εγγελήο ζηε 

ρξήζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη είλαη ζύκθπηε κε ηε ρξήζε ηνπ κάξθεηηλγθ.[10]
 

Σν ςεθηαθό κάξθεηηλγθ νξίδεηαη σο πξαθηηθή πξνώζεζεο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ςεθηαθά θαλάιηα δηαλνκήο, θηάλνληαο ζε ζηνρνζεηεκέλνπο 

θαηαλαισηέο, νηθνδνκώληαο επαλαιεπηηθέο ζρέζεηο κε απηνύο ηνπο θαηαλαισηέο θαη 

έρνληαο ηελ ηθαλόηεηα λα παξάγνπκε κεηξήζηκα απνηειέζκαηα. Σν ςεθηαθό 
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κάξθεηηλγθ πξέπεη λα ζηνρεύεη, πξέπεη λα είλαη κεηξήζηκν θαη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ηελ νηθνδόκεζε ηζρπξώλ ζρέζεσλ. (SmithK,2007) 

Σν ςεθηαθό κάξθεηηλγθ πεξηιακβάλεη ηόζν ην άκεζν κάξθεηηλγθ, ην νπνίν 

αληηκεησπίδεη ηνπο πειάηεο σο άηνκα θαη ηνπο θαζνξίδεη όρη κόλν από ηα αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο αιιά θαη από ην πώο ζπκπεξηθέξνληαη θαη ην δηαδξαζηηθό 

κάξθεηηλγθ πνπ έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα απεπζύλεηαη ζε έλα άηνκν θαη ηε δπλαηόηεηα λα 

ζπιιέγεη θαη λα ζπκάηαη ηελ αληαπόθξηζε απηό ην άηνκν (DeightonJ, 1996).[11] 

Σν πξώην κέξνο ηνπ νξηζκνύ ηνπ ςεθηαθνύ κάξθεηηλγθ επηδεηθλύεη ην θάζκα ησλ 

πιαηθνξκώλ πξόζβαζεο θαη ησλ εξγαιείσλ επηθνηλσλίαο πνπ απνηεινύλ ηα 

δηαδηθηπαθά θαλάιηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη έκπνξνη ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη αλάπηπμε ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο. Οη πιαηθόξκεο πξόζβαζεο παξέρνπλ 

πεξηερόκελν θαη επηηξέπνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κέζσ δηαθόξσλ εξγαιείσλ 

ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο, όπσο νξγαλσηηθέο ηζηνζειίδεο, πύιεο, κεραλέο 

αλαδήηεζεο, ηζηνιόγηα, ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, αληαιιαγή άκεζσλ κελπκάησλ θαη 

κελπκάησλ θεηκέλνπ. Οξηζκέλα πεξηιακβάλνπλ επίζεο παξαδνζηαθό θσλεηηθό 

ηειέθσλν σο κέξνο ηνπ ςεθηαθνύ κάξθεηηλγθ. Σν δεύηεξν κέξνο ηεο πεξηγξαθήο 

ππνδεηθλύεη όηη ν θύξηνο κνριόο ηνπ ςεθηαθνύ κάξθεηηλγθ είλαη νη επηρεηξεκαηηθέο 

απνδόζεηο από ηελ απόθηεζε λέσλ πειαηώλ θαη ηε δηαηήξεζε ζρέζεσλ κε ππάξρνληεο 

πειάηεο, όρη ηελ ηερλνινγία πνπ νδεγεί ζην ςεθηαθό κάξθεηηλγθ.  

Σν ςεθηαθό κάξθεηηλγθ παξέρεη ηελ γέθπξα κεηαμύ ησλ ςεθηαθώλ ζεκείσλ επαθήο 

ηνπ πειάηε θαη ησλ δηεπαθώλ ςεθηαθήο ζπλνκηιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη επηρεηξήζεηο 

γηα λα παξέρνπλ ζρεηηθό πεξηερόκελν ζηνλ πειάηε.[9] 

 

Εικόνα 2. DigitalMarketing 
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2.2 ΟριςμόσΧηφιακόσΑςφϊλιςησ (DigitalInsurance) 
 

Η πηνζέηεζε λέσλ πξνηύπσλ, λέσλ δηαδηθαζηώλ θαη ηερλνινγηθώλ ζπληζησζώλ κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε πεξηζζόηεξσλ εζόδσλ, νηθνλνκηθήο απνδνηηθόηεηαο θαη 

ειέγρνπ, ζε απμεκέλν ξπζκό θαηλνηνκίαο θαη ηδηαίηεξα ζηελ επειημία ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Η ςεθηαθή αζθάιηζε ζεκαίλεη όηη κηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί όιεο ηηο 

δηαζέζηκεο ιύζεηο γηα λα απηνκαηνπνηήζεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο 

εηαηξείαο θαη λα αλαπηύμεη άξηζηεο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ πώιεζε / αγνξά πξντόλησλ θαη 

ηελ παξνρή ππεξεζηώλ κε πνιπθαλαιηθή πξνζέγγηζε (NicolettiB, 2014).[12] 

Έλαο αθόκε νξηζκόο πνπ δίλεηαη γηα ηελ ςεθηαθή αζθάιηζε από ην 

TheDigitalInsurerνξίδεη ηελ ςεθηαθή αζθάιηζε σο ζηξαηεγηθή θαη ζθόπηκε εθαξκνγή 

ηεο ηερλνινγίαο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αλαγλώξηζε ησλ αιιαγώλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαλαισηώλ πνπ επεξεάδνληαη από ηελ ηερλνινγία, ηε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ 

αζθαιηζηηθώλ επηρεηξεκαηηθώλ κνληέισλ θαζώο θαη ηε δεκηνπξγία εμ νινθιήξνπ 

λέσλ.[13] 

2.3 Νϋεσ πραγματικότητεσ του μϊρκετινγκ ςτον ψηφιακό κόςμο 
 

Σν ςεθηαθό κάξθεηηλγθ έρεη θέξεη κεγάιεο αιιαγέο ζην επηρεηξεκαηηθό ηνπίν, κεηαμύ 

ησλ νπνίσλ είλαη ε εκθάληζε ησλ “θαηαλαισηώλ ηνπ θπβεξλνρώξνπ” 

(cyberconsumers) θαη ηνπ θόζκνπ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θπβεξλνρώξν 

(cyberbusiness).  

Η ςεθηαθή ηερλνινγία αιιάδεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη θαηαλαισηέο ζπλδένληαη κε 

ηα πξντόληα θαη ηηο αγνξέο.Ο θαηαλαισηήο ηνπ θπβεξλνρώξνπ, θαηαδεηθλύεη ζαθώο 

ηελ αλάγθε γηα λέεο πξνζεγγίζεηο κάξθεηηλγθ γηα ηελ θάιπςε ησλ κεηαβαιιόκελσλ 

αλαγθώλ ηνπο.Απηνί νη θαηαλαισηέο ηνπ θπβεξλνρώξνπ αλακέλνπλ λα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζαξκόζνπλ ζηηο αλάγθεο ηνπο  ηα πξντόληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ αγνξάδνπλ, ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηνύλ θαη ζηελ ηηκή πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξώζνπλ.Οη 

θαηαλαισηέο ζηνλ θπβεξλνρώξν δελ είλαη νκνηνγελείο θαζώο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζε 

ζρέζε κε ην βαζκό ζηνλ νπνίν βαζίδνληαη ζην Γηαδίθηπν. Η εκπηζηνζύλε πνπ δίλνπλ 

απηνί νη θαηαλαισηέο ζην δηαδίθηπν πνηθίιιεη αλάινγα κε ηνλ ηνκέα 

(ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο έλαληη εηαηξηώλ έλδπζεο) θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

θαηαλαισηώλ, όπσο είλαη ε επθνιία ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ.[14] 
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2.4 Σο μοντϋλο διανομόσ αςφαλιςτικών προιόντων 
 

Έλα θνηλό κνληέιν δηαλνκήο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιηζεο είλαη ην B2B2C, ζην νπνίν νη 

θαηαλαισηέο εμππεξεηνύληαη θπξίσο κέζσ δηακεζνιαβεηώλ όπσο πξάθηνξεο, κεζίηεο 

θαη ηξάπεδεο.  

Οη ελδηάκεζνη απηνί δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ηειηθώλ 

θαηαλαισηώλ.  Απηό ην κνληέιν Β2Β2C είλαη ην θπξίαξρν κνληέιν ζηελ αζθαιηζηηθή 

αγνξά. Οη πεξηζζόηεξνη πειάηεο επηιέγνπλ ηνλ αζθαιηζηηθό ηνπο θνξέα βάζεη ηεο 

ζύζηαζεο ησλ κεζαδόλησλ θαη έρνπλ κεγαιύηεξε εκπηζηνζύλε ζηνπο κεζάδνληεο παξά 

ζηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο. 

Από ηελ πιεπξά ηνπο νη κεζάδνληεο αλαπηύζζνπλ κηα ζρέζε εκπηζηνζύλεο κε ηνπο 

πειάηεο, θαζώο θαη κηα βαζηά θαηαλόεζε ησλ αλαγθώλ ηνπο. Οη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ 

αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ, ησλ ζπλεξγαηώλ θαη ησλ πειαηώλπεξηγξάθνληαη από ην 

γξακκηθό κνληέιν ζην παξαθάησ ζρήκα. 

 

Εικόνα 3. Παπαδοζιακό Μονηέλο Διανομήρ Αζθαλιζηικών Πποιόνηων 

 

Η ςεθηαθή ηερλνινγία παξέρεη επθαηξίεο ζηηο επηρεηξήζεηο Β2Β λα εκπιαθνύλ κε ηνπο 

ηειηθνύο θαηαλαισηέο. ην παξειζόλ νη επηρεηξήζεηο Β2Β εζηίαδαλ ηηο πεξηζζόηεξεο 

από ηηο ςεθηαθέο ηνπο δηαδηθαζίεο κόλν ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ησλ πειαηώλ. 

Απηό είρε σο απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηεο επηρείξεζεο Β2Β 

θαη ηνπ ηειηθνύ θαηαλαισηή θαη λα κελ ππάξρεη αληίιεςε από κεξηά ηεο εηαηξείαο 

ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ πειαηώλ. ήκεξα πνιιέο επηρεηξήζεηο Β2Β 

ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηερλνινγία γηα λα βειηηώζνπλ ηα θαηαλαισηηθά ηνπο πξντόληα θαη 

γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο ηειηθνύο θαηαλαισηέο θάλνληαο έκκεζεο ή άκεζεο πσιήζεηο. 
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Γηα λα εμεηάζνπκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο κπνξνύλ λα 

εθκεηαιιεπηνύλ ηελ ςεθηαθή θαηλνηνκία γηα ηελ θαιύηεξε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

θαηαλαισηέο κπνξνύκε λα βαζηζηνύκε ζην Πιαίζην Γέζκεπζεο Καηαλαισηώλ 

(ConsumerEngagementFramework) 

Σν πιαίζην έρεη δύν δηαζηάζεηο:  

 Σν πεδίν ηεο αγνξάο (Β2Β ή B2C) 

 Σν επίπεδν ςεθηνπνίεζεο ηνπ πξντόληνο 

ηελ πξώηε δηάζηαζε νη νξγαληζκνί Β2Β ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθή πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο πξνθεηκέλνπ λα βειηηώζνπλ ηηο βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο 

θαη ελδερνκέλσο λα επεθηείλνπλ ηα πξντόληα ηνπο.  

Η δεύηεξε δηάζηαζε ζπλίζηαηαη από ηελ ςεθηαθή αλαβάζκηζε ησλ ππαξρόλησλ 

πξντόλησλ (αμηνπνηώληαο ηερλνινγίεο όπσο αηζζεηήξεο θαη θηλεηέο εθαξκνγέο) έσο 

Εικόνα 4. Παπαδοζιακή και Νέα Πποζέγγιζη 
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ηελεηζαγσγή εμ νινθιήξνπ λέσλ ςεθηαθώλ πξντόλησλ (όπσο ε πξνώζεζε ησλ 

θξηηηθώλ ησλ πειαηώλ) 

Υξεζηκνπνηώληαο ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, νη νξγαλώζεηο Β2Β κπνξνύλ λα 

αιιειεπηδξνύλ κε ηνπο θαηαλαισηέο θαη λα αμηνπνηνύλ ηα δεδνκέλα ησλ θαηαλαισηώλ 

κε έμη μερσξηζηνύο ηξόπνπο, ν θαζέλαο κε δηαθνξεηηθέο επηπηώζεηο γηα ηα 

επηρεηξεκαηηθά κνληέια θαη ηηο δηαδηθαζίεο.  

 

Εικόνα 5. Πλαίζιο Δέζμεςζηρ Καηαναλωηή 

ε επίπεδν Β2Β ζην πιαίζην ηεο εκπινθήο κε ηνπο θαηαλαισηέο, νη αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο κπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηώλ θαη ησλ πξντόλησλ ηνπο θαη λα επηιέμνπλ έλα ηξηγσληθό κνληέιν πνπ λα 

επζπγξακκίδεη ηα ζπκθέξνληά ηνπο κε απηά ησλ δηακεζνιαβεηώλ θαη ησλ 

θαηαλαισηώλ. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο κπνξνύλ λα θάλνπλ 

ζηξαηεγηθέο επηινγέο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ δηαθνξεηηθώλ ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ. 
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Εικόνα 6. Σπιγωνικό Μονηέλο Διανομήρ Αζθαλιζηικών Πποϊόνηων 

Βειηηζηνπνίεζε ηωλ δηαδηθαζηώλ 

Σν πξώην επίπεδν θαηλνηνκίαο ζην επίπεδν Β2Β γίλεηαη κέζσ ηεο βειηηζηνπνίεζεο ησλ 

δηαδηθαζηώλ γηα ηα ππάξρνληα πξντόληα. ε απηό ην επίπεδν νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

βειηηζηνπνηνύλ ηηο εζσηεξηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο, αλαιύνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

πειαηώλ θαη δηακνξθώλνπλ αλάινγα ηα πξντόληα ηνπο. ε απηό ην επίπεδν νη 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο έρνπλ σο ζηόρν λα πξνζειθύζνπλ ηνπο πειάηεο θαη ηνπο 

δπλεηηθνύο κέζσ ζπρλόηεξσλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηνπο δηακεζνιαβεηέο, από 

νπνηνδήπνηε ζεκείν θαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Απηή ε πξνζέγγηζε ζπλδπάδεη ηε θπζηθή 

θαη ηελ ςεθηαθή εκπεηξία ησλ θαηαλαισηώλ ζην κνληέιν δηαλνκήο. Οη θαηαλαισηέο 

πξνηηκνύλ ηα ςεθηαθά κέζα γηα λα δεηήζνπλ κηα πξνζθνξά αζθάιηζεο ελώ παξάιιεια 

εληζρύνπλ ηελ πξνζσπηθή επαθή κε ηνπο δηακεζνιαβεηέο γηα ηελ ιήςε ζπκβνπιώλ, 

ηελ αγνξά, ηε δηεθπεξαίσζε αηηεκάησλ θαη ηε ιήμε ηεο αζθαιηζηηθήο ζύκβαζεο. 

Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο δηακεζνιαβεηέο ζηνλ 

ςεθηαθό κεηαζρεκαηηζκό πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο γηα ηε ζηήξημε ηεο θπζηθήο θαη 

ςεθηαθήο ηνπο παξνπζίαο. Απηέο νη ππεξεζίεο κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνπλ ηελ 

ςεθηαθή παξαγσγή ησλ θπζηθώλ δηαθεκηζηηθώλ πιηθώλ, όπσο επηρεηξεκαηηθά 

ινγόηππα ή αθίζεο, θαζώο θαη ην ζρεδηαζκό δηαθόξσλ εμαξηεκάησλ, όπσο 

δηαθεκηζηηθά ζηπιό  βάζε ην ζήκα θαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ 

δηακεζνιαβεηώλ. Δπηπιένλ, κπνξεί λα παξέρεηαη εθπαίδεπζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε 
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ησλ δηακεζνιαβεηώλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνζειίδαο, ησλ θνηλσληθώλ κέζσλ θαη ηεο 

παξνπζία ηνπο ζε θηλεηέο εθαξκνγέο.  

Ψεθηαθά Δληζρπκέλα Δπηρεηξεκαηηθά Πξνϊόληα 

Σν δεύηεξν επίπεδν θαηλνηνκίαο ζην επίπεδν Β2Β γίλεηαη κέζσ ηεο ςεθηαθήο 

ελίζρπζεο ησλ ππεξεζηώλ. ε απηό ην επίπεδν, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πξνζπαζνύλ 

λα θάλνπλ ηα πξντόληα πην ειθπζηηθά ζηνλ θαηαλαισηή, πξνζθέξνληαο πην 

εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο θαη ςεθηαθά ραξαθηεξηζηηθά.  

Ψεθηαθά  Δπηρεηξεζηαθά Πξνϊόληα 

Σν ηξίην επίπεδν θαηλνηνκίαο ζην επίπεδν Β2Β γίλεηαη κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη 

πώιεζεο εθαξκνγώλ πιεξνθόξεζεο ή ινγηζκηθνύ πνπ βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα ησλ 

θαηαλαισηώλ. Σν ρακειόηεξν θόζηνο απηώλ ησλ ςεθηαθώλ πξντόλησλ ηα θαζηζηά 

νηθνλνκηθά όζν αθνξά ην marketing θαη από ηε κεξηά ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο θαη 

από ηε κεξηά  ησλ δηακεζνιαβεηώλ. 

Καηλνηνκία  Β2C 

Οξηζκέλεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο επηιέγνπλ λα αμηνπνηήζνπλ ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία 

ώζηε λα αιιειεπηδξνύλ άκεζα κε ηνπο θαηαλαισηέο. Οη θπξηόηεξνη ιόγνη γηα ηελ 

πηνζέηεζε απηνύ ηνπ κνληέινπ είλαη ε ζρέζε πνηόηεηαο – ηηκήο θαη ε γξήγνξε 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ. 

ε  απηό ην κνληέιν, ε πώιεζε ησλ αζθαιηζηηθώλ πξντόλησλ γίλεηαη απεπζείαο ζην 

δηαδίθηπν θαη νη πειάηεο κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο ππαιιήινπο ηεο 

αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο κέζσ ηειεθώλνπ, ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ή 

onlinechat.[15],[16] 

2.5 Εύδη πελατών 
 

Toκάξθεηηλγθ απνηειεί ζεκαληηθή πηπρή ζηελ πινπνίεζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

ςεθηαθήο αζθάιηζεο. Η ηαρεία πηνζέηεζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο επεξεάδεη ην 

κάξθεηηλγθ, ην νπνίν αιιάδεη αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πειαηώλ θαη 

δηαθνξνπνηείηαη από ην παξαδνζηαθό κάξθεηηλγθ.Δηζάγνληαη ινηπόλ λένη ηξόπνη κε 

ηνπο νπνίνπο νη πειάηεο πξαγκαηνπνηνύλ ηηο αζθαιηζηηθέο ζηνπο δξαζηεξηόηεηεο θαη 

αιιειεπηδξνύλ κε ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη 

ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ ςεθηαθνύ αζθαιηζηηθνύ κάξθεηηλγθ. 
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2.5.1 Βϊςει του τρόπου αλληλεπύδραςησ με την αςφαλιςτικό εταιρεύα 

 

Ηέξεπλα Global Distribution & Marketing Consumer Survey ηνπ Accenture Financial 

Servicesζπγθέληξσζεηηοαπόςεηο 32.715 αζθαιηζηηθώλπειαηώλζε 18 αγνξέο. Η έξεπλα 

παξέρεη πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη πειάηεο 

επηζπκνύλ λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηνπο αζθαιηζηέο ηνπο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

αζθαιηζηηθήο ηνπο θάιπςεο. Οη πειάηεο κπνξνύλ λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθέο θαηαλαισηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη 

πξνηηκήζεηο γύξσ από ην πώο ζέινπλ λα αιιειεπηδξνύλ κε ηνπο αζθαιηζηέο ηνπο.Σα 

θαηαλαισηηθά απηά πξόηππα δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ηε ζηάζε ησλ κειώλ ηνπο 

έλαληη ηεο αληαγσληζηηθήο ηηκνιόγεζεο θαη ηνπ ρακεινύ θόζηνπο, θαζώο θαη ην 

επίπεδν ελδηαθέξνληνο ηνπο γηα πςειήο πνηόηεηαο εμππεξέηεζε. Δπηπιένλ, δύν 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηαμηλόκεζε είλαη ε εκπηζηνζύλε, ε νπνία 

κεηξηέηαη από ηελ ηθαλόηεηα ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο λα πξνζηαηεύεη ηα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα ησλ πειαηώλ θαη ε πξνζπκία ησλ θαηαλαισηώλ λα αγνξάζνπλ από έλαλ 

onlineπάξνρν όπσο ην  Googleή ε Amazonαζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο.[17] 

1. Nomads 

Η νκάδα απηή πειαηώλ είλαη κηα άθξσο ςεθηαθά ελεξγή νκάδα, έηνηκε γηα έλα λέν 

κνληέιν παξνρήο αζθαιηζηηθώλ ππεξεζηώλ. Οη nomadsδελ είλαη πξνζθνιιεκέλνη κε 

ηνπο παξαδνζηαθνύο παξόρνπο ρξεκαηνπηζησηηθώλ ππεξεζηώλ θαη είλαη ζεηηθά 

πξνζθείκελνη ζην λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην Googleή ηελ Amazonγηα αζθαιηζηηθέο 

ππεξεζίεο. Η νκάδα απηή εθηηκά ηελ ςεθηαθή θαηλνηνκία θαη αλαδεηά λένπο ηξόπνπο 

πξόζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο. Δπηπιένλ είλαη δεθηηθνί ζηελ ηδέα ηνπ λα έρνπλ πξόζβαζε 

ζε αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο κόλν κέζσ ππνινγηζηή, ζεσξώληαο ην πην βνιηθό παξά ην 

γεγνλόο όηη κπνξεί λα ράζνπλ ηελ πξνζσπηθή επαθή θαη ηελ αλζξώπηλε ζρέζε κε έλαλ 

δηακεζνιαβεηή ή κε έλαλ ππάιιειν κηαο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο θαζώο ζεσξνύλ όηη 

είλαη ρξήζηκνη ζε κεηαγελέζηεξα ζηάδηα ηεο αζθάιηζεο, πην πνιύπινθα. 

2. Hunters 

H νκάδα απηή ησλ πειαηώλ αλαδεηά ηελ θαιύηεξε δπλαηή ηηκή. Η αληαγσληζηηθή 

ηηκνιόγεζε θαη ε θαιύηεξε απόδνζε ησλ ρξεκάησλ ηνπο είλαη νη ιόγνη πνπ νδεγνύλ 

ζηελ αθνζίσζή ηνπο ζε κηα εηαηξεία. Δπηπιένλ, ε νκάδα απηή ησλ πειαηώλ ζεσξεί 

πνιύ ζεκαληηθή ηελ αλζξώπηλε ζπκβνπιή γηα ην ιόγν απηό ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο 

παξαδνζηαθνύο ηξόπνπο αζθάιηζεο. Πνιινί από απηνύο ηνπο πειάηεο ζεσξνύλ ηε 
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ζρέζε ηνπο κε ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία σο απνκαθξπζκέλε θαη άγλσζηε. Δηδηθά νη 

πειάηεο πνπ δελ έρνπλ απαηηήζεηο από ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία (εθηόο από ηελ 

πεξίπησζε απνδεκηώζεσλ) ζεσξνύλ όηη νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο «θιέβνπλ» ηα 

ρξήκαηα ηνπο ρσξίο λα ηνπο επηζηξέθνπλ ηίπνηα. Γηα ην ιόγν απηό είλαη  απαξαίηεην λα 

βειηησζεί ε ζρέζε κεηαμύ ησλ πειαηώλ θαη ηεο αζθαιηζηηθήο. Σα πξνγξάκκαηα 

επηβξάβεπζεο ηεο αθνζίσζεο θαη νη εμαηνκηθεπκέλεο πξνζθνξέο κπνξνύλ λα 

βνεζήζνπλ ζην λα αηζζάλνληαη νη πειάηεο πεξηζζόηεξν εκπιεθόκελνη, απμάλνληαο έηζη 

ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζήο ηνπο. 

3. Quality Seekers 

Η νκάδα απηή ησλ πειαηώλ είλαη πηζηνί ζηηο εηαηξείεο πνπ πξνζθέξνπλ ηελ 

αθεξαηόηεηα ηεο κάξθαο θαη πςειήο πνηόηεηαο ππεξεζίεο. Οδεγνύληαη από ηελ 

εκπηζηνζύλε θαη ην επίπεδν εμππεξέηεζεο θαη όρη από ην θόζηνο ηεο ππεξεζίαο. 

Θέινπλ έλαλ πάξνρν αζθαιηζηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ λα δίλεη πξνηεξαηόηεηα ζηα 

ζπκθέξνληά ηνπο θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο δεδνκέλσλ. 

Η πνηόηεηα ησλ πξνζθεξόκελσλ ιεηηνπξγηώλ όπσο είλαη ε αζθάιεηα, ε απιόηεηα θαη ε 

πνηθηιία είλαη από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αθνζίσζε 

ηνπ πειάηε θαη ηελ νηθνδόκεζε κηαο δηαξθνύο ζρέζεο κε ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία. 
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Εικόνα 7.ςγκπιηικόρ Πίνακαρ ηος Σπόπος Αλληλεπίδπαζηρ ηων Πελαηών 

 

2.5.2 Βϊςει των προςδοκιών των πελατών 

 

ύκθσλα κε έξεπλα ηεο Google δηαπηζηώζεθε όηη νη εκπεηξίεο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ 

πειαηώλ αιιάδνπλ θαηαπνθαιύθζεθαλ ηξία λέα είδε πειαηώλ, πνπ πηζηεύεηαη όηη ζα 

κπνξνύζαλ λα έρνπλ έλα ζνβαξό αληίθηππν ζηνλ αζθαιηζηηθό θιάδν. Οη πειάηεο 

γίλνληαη όιν θαη πην πεξίεξγνη, απαηηεηηθνί θαη αλππόκνλνη. Οη αλαδεηήζεηο ησλ 

πειαηώλ κέζσ ηεο Googleγηα θξηηηθέο πξντόλησλ όιν θαη πεξηζζόηεξν απμάλνληαη, 
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θαζώο νη πειάηεο είλαη όιν θαη πην πεξίεξγνη θαη ζέινπλ λα ελεκεξώλνληαη γηα ην εάλ 

ην πξντόλ ή ε ππεξεζία αμίδεη ην ρξόλν θαη ηα ρξήκαηά ηνπο. Οη απαηηεηηθνί πειάηεο 

βάζε ηεο έξεπλαο, γλσξίδνπλ όηη έρνπλ δώζεη πνιιά δεδνκέλα θαη ηελ άδεηα 

πξόζβαζεο ζε απηά, νπόηε έρνπλ ηελ απαίηεζε από κηα επηρείξεζε λα πξνζαξκόζεη ηηο 

ππεξεζίεο ηεο ζε απηνύο. Η κεγαιύηεξε ηάζε σζηόζν, είλαη ε άλνδνο ηνπ αλππόκνλνπ 

πειάηε θαζώο ε Googleπαξνπζίαζε αύμεζε θαηά 300% ζηηο αλαδεηήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε επηρεηξήζεηο πνπ είλαη αλνηρηέο ηώξα. Απηνί νη ηύπνη πειαηώλ 

παξνπζηάδνπλ κεγάιεο πξνθιήζεηο θαη πξνζθέξνπλ επίζεο επθαηξίεο ζηνλ αζθαιηζηηθό 

θιάδν λα βειηηώζεη ηελ εκπεηξία ηνπ πειάηε. Γηα ηνλ πεξίεξγν πειάηε, νη αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο πξέπεη λα βξνύλε λένπο ηξόπνπο γηα λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπο, γηα 

ηνλ απαηηεηηθό πξέπεη λα βξνύλε λένπο ηξόπνπο γηα λα ηνπ παξνπζηάζνπλ ηηο ζσζηέο 

πιεξνθνξίεο ηελ θαηάιιειε ζηηγκή θαη γηα ηνλ αλππόκνλν πειάηεπξέπεη λα 

κεηαηνπίζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο γηα λα ζπκβαδίζνπλ καδί ηνπο. Πέξα όκσο από ηελ 

ηερλνινγία, ε νπνία δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

κεηαβαιιόκελσλ αλαγθώλ ησλ πειαηώλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηερλνγλσζία ζηνλ ηνκέα 

ηεο αζθάιηζεο, έλαο πειαηνθεληξηθόο ζρεδηαζκόο θαη ζπλερήο έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ 

εκπεηξία ησλ ρξεζηώλ από ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο.[18] 

2.6 Αγοραςτικϋσ υνόθειεσ Καταναλωτών 
 

Σα ςεθηαθά θαλάιηα θαη νη θηλεηέο ζπζθεπέο δηαδξακαηίδνπλ έλα θξίζηκν ξόιν θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο  ιήςεο απνθάζεσλ γηα αζθαιηζηηθή θάιπςε. Σα 

παξαθάησ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δείρλνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα ύπαξμεο κηαο ςεθηαθήο 

ζηξαηεγηθήο. 

 Οη θαηαλαισηέο δαπαλνύλ ην 40% ηνπ ρξόλνπ γηα ηελ αλαδήηεζε 

αζθαιηζηηθώλ πξντόλησλ ζε θηλεηέο ζπζθεπέο (smartphones,tablets), ελώ ην 

25% ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο γηα απηή ηελ έξεπλα. 

Δπηπιένλ, νη κηζνί από ηνπο ηειηθνύο αγνξαζηέο αζθαιηζηηθώλ πξντόλησλ 

έρνπλ μεθηλήζεη ηελ αλαδήηεζή από θηλεηέο ζπζθεπέο.[19] 

 Μηα από ηηο πην ηζρπξέο πηπρέο ησλ θνηλσληθώλ κέζσλ είλαη ε ζεηξά ηάζεσλ θαη 

πξνηύπσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη από κεγάια δεδνκέλα.  ύκθσλα κε έξεπλα ηεο 

LeadSift,  πιαηθόξκα πνπ επηηξέπεη ηελ θνηλσληθή πώιεζε κε ηελ αθξόαζε θαη 

ηελ παξνρή δπλεηηθώλ νδεγηώλ ζε εηαηξείεο, έρνπλ απνθαιπθζεί ηάζεηο ζηα 

δεδνκέλα πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθόηεξεο ζηηο πξνζπάζεηεο κάξθεηηλγθ θαη πσιήζεσλ. ε έλα κήλα, 
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ε εηαηξεία απνθάιπςε 3,7 εθαηνκκύξηα tweets ζρεηηθά κε ηελ αζθάιηζε, 23.401 

θνηλσληθά tweets ζρεηηθά κε ηελ πξόζεζε αγνξάο θαη κόλν ην 1% από απηά ηα 

tweets έιαβαλ απάληεζε από θάπνηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία.[20] 

 Σο 71% των καταναλωτϊν χρθςιμοποιεί κάποια μορφι ψθφιακισ ζρευνασ πριν 

αγοράςει αςφάλιςθ (π.χ. ςφγκριςθ τιμϊν ι κοινωνικά μζςα) και το 26% των 

καταναλωτϊν αγοράηει τα αςφαλιςτιριά του ςτο διαδίκτυο (π.χ. ιςτό ι μζςω κινθτισ 

ςυςκευισ)[21] 

 

2.7 Πλεονεκτόματα ψηφιακόσ αςφϊλιςησ 
 

ην παξειζόλ, ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ησλ ςεθηαθώλ κέζσλ από ηηο αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο ήηαλ πεξηνξηζκέλε. Αξρηθά, ε ςεθηαθή αζθάιηζε εθαξκόζηεθε κέζσ 

απνζηνιήο κελπκάησλ SMS (ShortMessageService) από ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία 

ζηνλ πειάηε, γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην ππάξρνλ αζθαιηζηηθό ζπκβόιαην ή γηα ηελ 

πξνώζεζε κηαο λέαο πξνζθνξάο. Με ηε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, νη 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνλ πειάηε λα θάλεη ρξήζε ησλ 

εθαξκνγώλ ηνπο νπνπδήπνηε. 

Σα θπξηόηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο ςεθηαθήο αζθάιηζεο. 

 Απνδνηηθόηεηα ηεο αζθαιηζηηθήο δηαδηθαζίαο 

Η αζθαιηζηηθή δηαδηθαζία είλαη ρξνλνβόξα θαη απνηειεί έλα από ηα πην 

ζπλεζηζκέλα παξάπνλα ησλ πειαηώλ. Με ηε δεκηνπξγία κηαο ςεθηαθήο 

δηαδηθηπαθήο πιαηθόξκαο, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ 

ηνπο πειάηεο λα πάξνπλ κηα ηαρύηεξε απόθαζε ζρεηηθά κε ην είδνο ηεο 

αζθάιηζεο πνπ ζα ήζειαλ. Δπηπιένλ, δίλνληαο ζηνπο πειάηεο ηε δπλαηόηεηα λα 

ζπγθξίλνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζθνξέο, νη εηαηξείεο δηεπθνιύλνπλ ηε δηαδηθαζία  

ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο. 

 Βειηηζηνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο  

Σα πνιπάξηζκα θαλάιηα επηθνηλσλίαο όπσο είλαη νη πιαηθόξκεο θνηλσληθώλ 

κέζσλ δηθηύσζεο, ε δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο βίληεν θιήζεο, αθόκε θαη ε 

ζπλνκηιία ζε πξαγκαηηθό ρξόλν (live-chat) κε ην πάηεκα ελόο θνπκπηνύ. 

 Πξνζέιθπζε θαη ησλ millennial πειαηώλ. 

Λόγσ ηεο ζηαηηθόηεηαο ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ εμέιημε ηνπ αζθαιηζηηθνύ 

θιάδνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα, έρεη δεκηνπξγεζεί έλα ράζκα ζηελ επηθνηλσλία κε 

ηα κεγαιύηεξα ειηθηαθά άηνκα ηεο millennial γεληάο. Παξόιν πνπ πνιιέο 
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εηαηξείεο εθαξκόδνπλ ηηο ζσζηέο ζηξαηεγηθέο γηα λα ελζσκαηώζνπλ απηνύο 

ηνπο πειάηεο, ν αζθαιηζηηθόο θιάδνο πξέπεη λα επηηαρύλεη ηνπο ξπζκνύο γηα λα 

πξνζεγγίζεη απηή ηε γεληά, ε νπνία έρεη κεγάιε αγνξαζηηθή δύλακε.  

 Μεηαηξνπή ζε Πειαηνθεληξηθή βηνκεραλία 

Ο αζθαιηζηηθόο θιάδνο έρεη θαηαζηεί πιένλ κηα πειαηνθεληξηθή βηνκεραλία 

θαζώο ε εκπινθή ηνπ πειάηε απνηειεί πιένλ ππξήλα ησλ αζθαιηζηηθώλ 

εηαηξεηώλ θαη έλα ζεκαληηθό ηνκέα βειηίσζεο. Με ηελ ελζσκάησζε κηαο 

RoboticAutomationProcess, νη εηαηξείεο είλαη ζε ζέζε λα αλακνξθώζνπλ ηηο 

επηρεηξεζηαθέο ηνπο δηαδηθαζίεο θαη λα εθαξκόζνπλ κηα πην πειαηνθεληξηθή 

κέζνδν.[22] 

2.8 Σομεύγμαμϊρκετινγκςτηνψηφιακό αςφϊλιςη 
 

Ονξηζκόοηνπκίγκαηνοκάξθεηηλγθείλαηαπιόο. Πξόθεηηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

ζσζηνύ πξντόληνο ή ελόο ζπλδπαζκνύ απηνύ ζηε ζέζε, ηελ θαηάιιειε ζηηγκή θαη ηε 

ζσζηή ηηκή.Toκείγκα κάξθεηηλγθείλαη έλα επηρεηξεκαηηθό εξγαιείν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θαζαξηζκό πνιηηηθώλ θαη ζηξαηεγηθώλ. Toκείγκα 

κάξθεηηλγθείλαη ζπρλά θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο πξνζθνξάο 

ελόο πξντόληνο ή ππεξεζίαο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ κείγκα 

κάξθεηηλγθθαη αλαιύνληαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ςεθηαθήο αζθάιηζεο.
 

Σν κνληέιν ησλ 4Ps: ηηκή (Price),  πξντόλ (Product), πξνώζεζε (promotion), 

ηνπνζέηεζε (place). 

 Product: αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν εθείλν πνπ ηθαλνπνηεί ή επηιύεη ηελ 

αλάγθε ηνπ πειάηε. Δίλαη έλα απηό αγαζό ή κηα άπιε ππεξεζία ή έλα 

κείγκα θαη ησλ δύν. 

Η ςεθηαθή αζθάιηζε επηηξέπεη ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία λα 

αλακεηγλύεη ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο: πνιηηηθέο, πιεξσκέο, θαιύςεηο 

ζπκβνιαίσλ θαη λα ζπλδπάδεηαη κε δηαθνξεηηθά κέζα όπσο ε ιήςε 

θσηνγξαθίαο ηεο άδεηαο νδήγεζεο, όηαλ ν πειάηεο ππνβάιιεη αίηεζε 

γηα αζθάιηζε. 

 Price: αλαθέξεηαη ζην ρξεκαηηθό πνζό πνπ πιεξώλεη ν πειάηεο γηα ην 

πξντόλ θαζώο θαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην πιεξώλεη. 

Η ςεθηαθή αζθάιηζε κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ 

ζπλνιηθνύ θόζηνπο ηεο αζθάιηζεο. Δθηόο από ηε κείσζε ησλ 
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πξνκεζεηώλ ησλ δηακεζνιαβεηώλ, ε ςεθηαθή αζθάιηζε δελ απαηηεί λα 

κεηαβεί ν πειάηεο ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ή ζε έλα ΑΣΜ γηα ηελ 

πιεξσκή ηνπ αζθαιίζηξνπ.  

 Promotion: αλαθέξεηαη ζηηο κεζόδνπο επηθνηλσλίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηα πξντόληα 

ή ηηο ππεξεζίεο. Η πξνώζεζε πεξηιακβάλεη ζηνηρεία όπσο ε δηαθήκηζε, 

νη δεκόζηεο ζρέζεηο θαη νη πξνζσπηθέο πσιήζεηο. 

Η ςεθηαθή αζθάιηζε επηηξέπεη ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία λα 

απνζηέιιεη εμαηνκηθεπκέλεο πξνζθνξέο κε βάζε ηελ ηνπνζεζία. Γηα 

παξάδεηγκα ράξε ζηε ιεηηνπξγία GlobalPositioningSystem(GPS) ζην 

θηλεηό, ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία κπνξεί λα ζηείιεη πξνζθνξέο γηα 

ηαμηδησηηθή αζθάιηζε όζνπο βξίζθνληαη ζε έλα αεξνδξόκην. 

 Place: αλαθέξεηαη ζηελ παξνρή ηνπ πξντόληνο ζε έλα κέξνο πνπ είλαη 

θαηάιιειν γηα πξόζβαζε θαη ρξήζε. 

Η ςεθηαθή αζθάιηζε είλαη πξνζβάζηκε από νπνπδήπνηε, από 

νπνηαδήπνηε ζπζθεπή θαη αλά πάζα ζηηγκή. Πνιιέο αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο δηαζέηνπλ επίζεο εθαξκνγέο γηα θηλεηά. 

Σν κνληέιν 7Ps είλαη έλα κνληέιν κάξθεηηλγθ πνπ ηξνπνπνηεί ην κνληέιν 4Ps. Σα 7Ρ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γεληθά ζηηο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηώλ. 

 PhysicalEvidence: αλαθέξεηαη ζηα θπζηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ην πώο κηα επηρείξεζε γίλεηαη αληηιεπηή ζηελ αγνξά, όπσο είλαη ε 

πηλαθίδα ηνπ θαηαζηήκαηνο, ν ηζηόηνπνοθ.α 

ηελ ςεθηαθή αζθάιηζε ε απιόηεηα ζηε ρξήζε ησλ αζθαιηζηηθώλ 

εθαξκνγώλ είλαη ζεκαληηθή, θπξίσο ζηα θηλεηά ιόγσ ηνπ κηθξνύ 

κεγέζνπο ησλ νζνλώλ. 

 People: αλαθέξεηαη ζηνπο αλζξώπνπο πνπ είλαη νη εξγαδόκελνη ηεο 

επηρείξεζεο θαη κε ηνπο νπνίνπο έξρνληαη ζε επαθή νη πειάηεο. 

ηελ ςεθηαθή αζθάιηζε νη άλζξσπνη έρνπλ νπζηαζηηθό ξόιν ζην 

ηειεθσληθό θέληξν θαη δηεπθνιύλνπλ ηελ επηθνηλσλία κε ησλ πειαηώλ 

κε ηελ εηαηξεία. 

 Processes: αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο καδί κε ηα ζπζηήκαηα 

ηνπ νξγαληζκνύ επεξεάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ κάξθεηηλγθθαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο.  
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ηελ ςεθηαθή αζθάιηζε νη δηαδηθαζίεο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο 

θαζώο έρνπλ σο θύξην ζηόρν λα παξέρνπλ κηα εμαηξεηηθή εκπεηξία ζηνλ 

πειάηε.[23] 

2.9 Εύδη μϊρκετινγκ ψηφιακόσ αςφϊλιςησ 
 

Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αγνξά γηα ηε ρξήζε ηεο 

αζθάιηζεο κέζσ δηαδηθηύνπ πξέπεη λα θάλνπλ κηα πνιπθαλαιηθή πξνζέγγηζε. Θα 

πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπλ ζηνπο ππνςήθηνπο πειάηεο θαη λα εθπαηδεύζνπλ ηνπο 

ππάξρνληεο ζρεηηθά κε ηα νθέιε ηεο ςεθηαθήο αζθάιηζεο.  Οη ελέξγεηεο κάξθεηηλγθζα 

πξέπεη λα γίλνληαη από ζηνπο αζθαιηζηηθνύο δηακεζνιαβεηέο, από ηα ηειεθσληθά 

θέληξα επηθνηλσλίαο θαη από ην δηαδίθηπν, ηνλίδνληαο ηα πνιιαπιά νθέιε ηεο 

ςεθηαθήο αζθάιηζεο όπσο ε έθδνζε θαη ε αλαλέσζε ελόο ζπκβνιαίνπ, ε πιεξσκή 

αζθαιίζηξσλ θ.α. Η αζθάιηζε κέζσ δηαδηθηύνπ είλαη κία επέθηαζε ηνπ παξαδνζηαθνύ 

ηξόπνπ αζθάιηζεο θαζώο νη δηαδηθαζίεο πνπ θάλνπλ νη πειάηεο παξακέλνπλ ίδηεο αιιά 

απηνκαηνπνηνύληαη κέζσ ηεο ηερλνινγίαο. Η εθπαίδεπζε ησλ πειαηώλ απνηειεί 

πξόθιεζε γηα πνιιέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη σο εθ ηνύηνπ ε αμηνπνίεζε ησλ 

ςεθηαθώλ θαλαιηώλ όπσο ην βίληεν θαη ε δηαθήκηζε ζην δηαδίθηπν απνηεινύλ έλαλ 

ελδηαθέξνληα ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη αζθαιηζηηθέο πξνζειθύνπλ λένπο πειάηεο θαη 

δηαηεξνύλ ηνπο ππάξρνληεο. Γηα παξάδεηγκα νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πξνρσξνύλ ζε 

ελέξγεηεο κάξθεηηλγθόπσο ηελ πξνβνιή βίληεν ζην δηαδίθηπν πξνθεηκέλνπ λα δείμνπλ 

ζηνπο πειάηεο πσο κπνξνύλ λα ιάβνπλ κία πξνζθνξά αζθάιηζεο κέζσ δηαδηθηύνπ θαη 

ηελ θαηεύζπλζε ησλ πειαηώλ κέζσ δηαθεκίζεσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αζθαιηζηηθήο 

εηαηξείαο. 

Σν κάξθεηηλγθβαζηθά ζεκαίλεη λα ζθεθηόκαζηε ηηο αλάγθεο ησλ αλζξώπσλ θαη λα ηηο 

πξνζαξκόδνπκε έηζη ώζηε λα πξνζθέξνπκε ζηνπο πειάηεο κηα εμαηξεηηθή εκπεηξία 

ρξήζηε θαη κηα αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο. Οη ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθκέζσ δηαδηθηύνπ θαη 

θηλεηνύ κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζηνπο ζηόρνπο ηεο ςεθηαθήο αζθάιηζεο.  

2.9.1 WebMarketing 

 

To Web Marketing αλαθέξεηαη ζε κηα επξεία θαηεγνξία δηαθήκηζεο πνπ παίξλεη 

πνιιέο δηαθνξεηηθέο κνξθέο αιιά γεληθά ζπλεπάγεηαη νπνηαδήπνηε δξαζηεξηόηεηα 

κάξθεηηλγθγίλεηαη κέζσ δηαδηθηύνπ. Δίλαη έλαο θαηλνύξγηνο θαη δηαθνξεηηθόο ηξόπνο 

πξνζέγγηζεο ησλ πειαηώλ έρνληαο σο ζεκείν εθθίλεζεο ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε-
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ζηόρνπ θαη απνηειεί πιένλ πόιν έιμεο πνιιώλ εηαηξεηώλ ιόγσ ηνπ ρακεινύ θόζηνπο. 

Ο δπλεηηθόο πειάηεο δελ είλαη πιένλ παζεηηθόο θαζώο κπνξεί λα αλαδεηήζεη απηό πνπ 

ρξεηάδεηαη. Με κηα θαιά ζρεδηαζκέλε ηζηνζειίδα ν πειάηεο είλαη ζε ζέζε λα βξεη κέζσ 

ησλ κεραλώλ αλαδήηεζεο ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία, λα εηζέιζεη ζηελ ζειίδα ηεο θαη 

λα ςάμεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηηκνιόγεζε θαη ηηο θαιύςεηο ησλ 

αζθαιηζηεξίσλ, ή αθόκε κπνξεί λα ζπλνκηιήζεη κε ην θέληξν εμππεξέηεζεο. 

Δίδε Web Marketing 

 DisplayAdvertising. Υξήζε δηαθεκίζεσλ banner θαη άιισλ γξαθηθώλ 

δηαθεκίζεσλ γηα ηελ εκπνξία πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ ζην δηαδίθηπν. 

 SearchEngineMarketing. Υξήζε ησλ κεραλώλ αλαδήηεζεο γηα ηε ζύλδεζε ησλ 

ρξεζηώλ κε ηα πξντόληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ 

 SearchEngineOptimization. Έλαο ειεύζεξνο θαη νξγαληθόο ηξόπνο γηα ηηο 

εηαηξείεο γηα  ηελ βειηίσζε ηεο πξνβνιήο ηνπο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. 

 Email Marketing. Δπηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο κέζσ πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλσλ 

ειεθηξνληθώλ κελπκάησλ 

 ReferralMarketing. Υξήζε δηαδηθηπαθώλ θαλαιηώλ γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ 

θαηαλαισηώλ λα πξνηείλνπλ ηελ εηαηξεία ζε  άιινπο. 

 AffiliateMarketing. πλεξγαζία κε άιιεο επηρεηξήζεηο γηα ηελ δηεπθόιπλζε ησλ 

θαηαλαισηώλ λα αγνξάζνπλ δηαδηθηπαθά  ηα πξντόληα 

 InboundMarketing. Δλίζρπζε ηεο δηαδηθηπαθήο παξνπζίαο ηεο εηαηξείαο κε ηελ 

πξνώζεζε κνλαδηθνύ πεξηερνκέλνπ όπσο blogs, παηρλίδηα θαη εθπαηδεπηηθά 

βίληεν 

 VideoMarketing. Υξήζε  βίληεν γηα δηαθεκηζηηθνύο ζθνπνύο 

2.9.2 MobileMarketing 

 

Σν mobilemarketing κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα θνκκάηη ηνπ Web Marketing θαζώο 

είλαη κηα λεόηεξε εθδνρή θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο ίδηεο αξρέο. Σν κάξθεηηλγθκέζσ θηλεηνύ 

ηειεθώλνπ είλαη έλα εξγαιείν κάξθεηηλγθπνπ παξέρεη ηε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κε 

ηνπο πειάηεο κε πνιύ θαιύηεξν ηξόπν από ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαζώο παξέρεη 

αξθεηέο επθαηξίεο αλάπηπμεο πξνζσπηθώλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο. Οη αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθύζνπλ πειάηεο κέζσ ηνπ mobilemarketing ζα πξέπεη 

λα δεκηνπξγήζνπλ θακπάληεο γηα κάξθεηηλγθκέζσ θηλεηνύ. Βαζηθή ελέξγεηα απνηειεί 

ε δεκηνπξγία κηαο θηλεηήο έθδνζεο ηεο επίζεκεο δηαδηθηπαθήο ηζηνζειίδα πνπ ζα 
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κπνξεί λα είλαη εύθνιε ζηελ αλάγλσζε από θηλεηέο ζπζθεπέο. Γεύηεξνλ, ην QRCode 

επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα αμηνινγήζνπλ ηελ ηζηνζειίδα ησλ αζθαιηζηηθώλ 

επηρεηξήζεσλ ζαξώλνληαο έλα 2Dbarcode θαζώο κε απηό ηνλ ηξόπν εηζέξρεηαη 

απηόκαηα ζηνλ ηζηόηνπν ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα πιεθηξνινγήζεη ν ρξήζηεο. Σξίηνλ, ην 

SMS marketing πεξηιακβάλεη ηε ιήςε ηνπ ηειεθσληθνύ αξηζκνύ ελόο  πειάηε θαη  ηελ 

απνζηνιή ελόο θεηκέλνπ ζρεηηθά κε πξνζθνξέο ή εθπησηηθά θνππόληα. [24] 

2.9.3 SocialMediaMarketing 

 

Οξηζκέλεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνύλ ηα θνηλσληθά δίθηπα όπσο ην 

Facebook ή ην Twitter θαζώο είλαη ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηελ πξνώζεζε πνιιώλ 

δηαθνξεηηθώλ ππεξεζηώλ θαη αζθαιηζηηθώλ εξγαζηώλ. Σα εξγαιεία απηά ηαηξηάδνπλ 

ηδηαίηεξα ζε κηθξέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ επηζπκνύλ λα βειηηώζνπλ ηελ 

πειαηεηαθή ηνπο βάζε, πξνζεγγίδνληαο πεξηζζόηεξνπο δπλεηηθνύο πειάηεο ή ζε 

κεγαιύηεξεο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο πνπ επηζπκνύλ λα επεθηαζνύλ ή λα πξνβάινπλ λέα 

πξντόληα. Σα θνηλσληθά κέζα κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο λα 

βειηηώζνπλ ηελ εκπεηξία ησλ πειαηώλ θαζώο κέζσ  απηώλ νη πειάηεο κπνξνύλ λα 

ιακβάλνπλ ελεκεξώζεηο γηα εηδήζεηο θαη λα απνηεινύλ κέξνο κηαο εηθνληθήο νκάδαο. 

2.10 τρατηγικϋσ μϊρκετινγκ για την προςϋγγιςη του ςύγχρονου 

καταναλωτό 
 

Ο ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο βξίζθεηαη ζε ζεκείν θακπήο θαη νη αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο πξέπεη λα εθηηκήζνπλ ην κέγεζνο ηεο επθαηξίαο θαη ηε ζνβαξόηεηα ηεο 

απεηιήο. Απηό είλαη κόλν ην πξώην βήκα γηα ηε δηακόξθσζε κηαο ςεθηαθήο 

ζηξαηεγηθήο. Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αλάγθεο 

ησλ ηερλνινγηθά εμνηθεησκέλσλ θαηαλαισηώλπξέπεη λα εθαξκόζνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ 

λα κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ θαη ζηα ςεθηαθά θαλάιηα. Σα πεξηζζόηεξα 

αζθαιηζηηθά ζηειέρε αληηιακβάλνληαη όηη πξέπεη λα εληείλνπλ ηηο ςεθηαθέο ηνπο 

επελδύζεηο, αιιά παξακέλεη αθόκε αζαθήο ν ηξόπνο ζρεηηθά κε ην πώο ζα πξνρσξήζεη 

ε νξγάλσζε ηεο ςεθηαθήο θαηλνηνκίαο θαη ν επαλαζρεδηαζκόο ησλ δηαδηθαζηώλ. Σν 

Digital ζα αγγίμεη θάζε πηπρή ησλ αζθαιηζηηθώλ εξγαζηώλ, από ηελ αλάπηπμε λέσλ 

αζθαιηζηηθώλ πξντόλησλ έσο ηε δηαρείξηζε θηλδύλσλ. 

Μηα επηηπρήο ζηξαηεγηθή digitalmarketing πξέπεη λα βαζηζηεί: 
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 ζηελ ζαθή θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ε ςεθηαθή αζθάιηζε 

δεκηνπξγεί αμία. 

 ζηελ ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ πξννπηηθώλ ζρεηηθά κε ην ηη ζα πξνζδώζεη 

αμία ζηνπο πειάηεο  

 ζηελ πξνζεθηηθή ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο ςεθηαθέο 

αιιαγέο. 

2.11 Ενϋργειεσ των αςφαλιςτικών εταιρειών ςτα κοινωνικϊ μϋςα 
 

Οη θαηαλαισηέο θάζε ειηθίαο ρξεζηκνπνηνύλ ηα θνηλσληθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 

γηα λα κνηξαζηνύλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, ηόζν αξλεηηθέο όζν θαη ζεηηθέο ζρεηηθά κε έλαλ 

νξγαληζκό, πξντόλ ή κηα ππεξεζία. Όζν αθνξά ηνλ αζθαιηζηηθό θιάδν, νη 

θαηαλαισηέο αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο ζηα θνηλσληθά κέζα πξηλ ιάβνπλ ηηο απνθάζεηο 

ηνπο θαη εμεηάδνπλ ηα ζρόιηα άιισλ ζρεηηθά κε ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ή κε ην 

πξάθηνξα κε ηνλ νπνία ζα ζπλεξγαζηνύλ.  

Οη πειάηεο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ απαηηνύλ πςειόηεξα επίπεδα εμππεξέηεζεο 

όηαλ θαη όπνπ ην ζέινπλ, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θνηλσληθά κέζα. Πειάηεο νη νπνίνη 

έρνπλ επηδηώμεη λα εμππεξεηεζνύλ κέζσ ησλ θνηλσληθώλ κέζσλ  πεξηκέλνπλ 

αληαπόθξηζε από ηελ εηαηξεία κέζα ζε 30 ιεπηά νη πην απαηηεηηθνί θαη κέζα ζε 60 

ιεπηά νη ιηγόηεξν. Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο από ηε κεξηά ηνπο πηζηεύνπλ όηη νη 

ιεηηνπξγίεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηώλ κπνξνύλ λα σθειεζνύλ από ηε ρξήζε ησλ 

θνηλσληθώλ κέζσλ.  Σν ζπκπέξαζκα είλαη όηη ν αζθαιηζηηθόο θιάδνο είλαη ώξηκνο γηα 

θνηλσληθό κάξθεηηλγθ, πώιεζε ησλ πξντόλησλ ηνπο ζηα θνηλσληθά κέζα θαη γηα 

εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε κέζσ απηώλ. Μέζσ ησλ θνηλσληθώλ κέζσλ νη αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο κπνξνύλ λα αθνύζνπλ ηη ιέλε νη πειάηεο ηνπο, λα απνθηήζνπλ γλώζε ηεο 

πειαηεηαθήο ζπκπεξηθνξάο θαη λα πξνζηαηεύζνπλ ην εκπνξηθό ζήκα ηνπο. [25] 

Μηα επηηπρεκέλε ςεθηαθή ζηξαηεγηθή αξρίδεη κε ηελ θαηαλόεζε όηη ηα παξαδνζηαθά 

θαλάιηα δελ είλαη πιένλ αξθεηά γηα λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθά ζηελ ζεκεξηλή 

αγνξά. Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ κε κηα ςεθηαθή λννηξνπία, 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρύζνπλ ηελ απόθηεζε θαη δηαηήξεζε ησλ ζεκεξηλώλ ζύγρξνλσλ 

αζθαιηζηηθώλ θαηαλαισηώλ. Γηα θαηαθέξεη κηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία λα έρεη κηα 

άξηηα εηθόλα ζηα θνηλσληθά κέζα θαη λα επηδηώμεη πσιήζεηο κέζσ απηώλ ζα 

πξέπεη:[26],[27],[288] 
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1. Έιεγρνο ηεο παξνπζίαο ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο ζηα θνηλσληθά κέζα 

Πνιιέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο δελ γλσξίδνπλ ηελ πιήξε έθηαζε ηεο ρξήζεο 

ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο ζηελ νξγάλσζή ηνπο. Θα πξέπεη λα γίλεη 

έιεγρνο θαη ζπγθεληξσηηθή ηδηνθηεζία όισλ ησλ ινγαξηαζκώλ ησλ θνηλσληθώλ 

κέζσλ θαζώο επίζεο θαη απνγξαθή όισλ ησλ ινγαξηαζκώλ θνηλσληθώλ κέζσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εκπνξηθό ζήκα ηεο εηαηξείαο, ιόγσ ηνπ όηη κπνξεί λα 

ππάξρνπλ αδξαλείο ινγαξηαζκνί πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

εθζηξαηείαο κάξθεηηλγθ. 

 

Εικόνα 8. Έλεγσορ ηηρ παποςζίαρ ηηρ αζθαλιζηικήρ εηαιπείαρ ζηα κοινωνικά μέζα 

 

2. Γεκηνπξγία ζηξαηεγηθήο θνηλσληθώλ κέζσλ γηα ηελ επίηεπμε επηρεηξεκαηηθώλ 

ζηόρσλ 

Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα ελνπνηήζνπλ ηα ηκήκαηα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κάξθεηηλγθ, ησλ πσιήζεσλ, ηεο εμππεξέηεζεο 

πειαηώλ, ησλ αλζξώπηλσλ πόξσλ, ηεο ζπκκόξθσζεο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο, γηα 

λα δηαζθαιίζνπλ κηα θνηλσληθή ζηξαηεγηθή πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο θαη λα ππνζηεξίδεη ηνπο επηρεηξεκαηηθνύο ζηόρνπο. Ο 

ζρεδηαζκόο ηεο ζηξαηεγηθήο ζα πξέπεη λα γίλεη ζε νκάδεο, επηρεηξεκαηηθέο 

κνλάδεο θαη πεξηνρέο πξνζζέηνληαο εηηθέηεο ζηηο ιέμεηο-θιεηδηά θαη αθνύγνληαο 

απηά πνπ ιέγνληαη ζηα θνηλσληθά δίθηπα ζρεηηθά κε ηελ εηαηξεία, ην εκπνξηθό 

ζήκα, ηα πξντόληα, ηηο ππεξεζίεο, ηε βηνκεραλία θαη ηνπο αληαγσληζηέο. Η 

επηζεκνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ θαη ησλ ξνώλ εξγαζίαο γηα ηε ιήςε, ηελ θνηλή 

ρξήζε θαη ηελ αληαπόθξηζε ζηα κελύκαηα ησλ πειαηώλ κέζσ ησλ θνηλσληθώλ 

δηθηύσλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο θαζώο 

έλα κήλπκα κπνξεί λα απεπζύλεηαη ζην εμππεξέηεζεο πειαηώλ, πσιήζεσλ, 

κάξθεηηλγθ ή ζε άιιν ηκήκα. Γηα ην ιόγν απηό ζα πξέπεη λα γίλεη ζρεδηαζκόο 
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ώζηε λα εκπιέθνληαη νη θαηάιιεινη άλζξσπνη γηα λα ππάξρεη άκεζε θαη νξζή 

αληαπόθξηζε ζηνλ πειάηε.  

 

Εικόνα 9. Δημιοςπγία ηπαηηγικήρ Κοινωνικών Μέζων 

 

3. πκκόξθσζε κε ηνπο θαλνληζκνύο 

Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζήκεξα ρξεζηκνπνηνύλ ηζρπξέο πιαηθόξκεο 

θνηλσληθώλ κέζσ γηα λα κεηξηάζνπλ ηνπο θηλδύλνπο, λα δηαζθαιίζνπλ ηε 

ζπκκόξθσζε ζηνπο θαλνληζκνύο θαη λα εκπιέθνληαη κε εκπηζηνζύλε ζην 

θνηλσληθό κάξθεηηλγθ, ηηο πσιήζεηο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ. 

Δπηπιένλ, ε θαηεγνξηνπνίεζε θαη ε αξρεηνζέηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

θνηλσληθώλ κέζσλ κπνξεί λα δηεπθνιύλεη ηε γξήγνξε αλάθηεζε αιιά θαη ηελ 

ηήξεζε ησλ θαλνληζηηθώλ νδεγηώλ. 

 

Εικόνα 10. ςμμόπθωζη με ηοςρ κανονιζμούρ 

 

4. Δθπαίδεπζε ηεο νκάδαο 

Έλα εθπαηδεπκέλν εξγαηηθό δπλακηθό πνπ είλαη εμνηθεησκέλν κε ηα θνηλσληθά 

κέζα απνηειεί αληαγσληζηηθή αλαγθαηόηεηα γηα κηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία. Γηα 

ην ιόγν απηό ζα πξέπεη λα πξνζπάζεηεο θαηάξηηζεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν  
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απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ θνηλσληθώλ κέζσλ γηα ηελ επίηεπμε 

επηρεηξεκαηηθώλ ζηόρσλ. 

 

Εικόνα 11. Εκπαίδεςζη ηηρ ομάδαρ 

5. Δλεξγνπνίεζε πειαηώλ 

Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ ζηελ ζσζηή πξνζέγγηζε ηνπ 

πειάηε γηα λα επεθηαζεί ε εηθόλα ηνπο ζηα θνηλσληθά κέζα. Οη αλαξηήζεηο ησλ 

αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε δεκνγξαθηθή ζηόρεπζε κε 

βάζε ηελ ειηθία, ην θύιν, ηελ θαηάζηαζε ηεο ζρέζε, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

θαη άιια γλσξίζκαηα. Δπηπιένλ, ε ρξήζε ησλ ινγαξηαζκώλ ησλ θνηλσληθώλ 

κέζσλ κπνξεί λα γίλεη γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιώλ αζθάιεηαο ζε πεξηπηώζεηο 

θαηαζηξνθηθώλ γεγνλόησλ  θαη ζηνλ ηξόπν δηεθδίθεζεο αμηώζεσλ.  

 

Εικόνα 12. Ενεπγοποίηζη πελαηών 

 

6. Οξηζκόο ξνώλ εξγαζίαο γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε πειαηώλ 

Σα θνηλσληθά κέζα ελεκέξσζεο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηηο αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηώλ, κεηώλνληαο ην 
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θόζηνο.  Η αζθαιηζηηθή εηαηξεία Metlife γηα παξάδεηγκα έρεη ζέζεη σο ζηόρν λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηήκαηα ησλ πειαηώλ ζηα θνηλσληθά κέζα εληόο δύν 

σξώλ. Θα πξέπεη ινηπόλ λα εμνκαιπλζεί ε ξνή εξγαζίαο ησλ εηζεξρόκελσλ 

κελπκάησλ, λα πξνζδηνξηζηεί πνηα κελύκαηα πξέπεη λα απαληεζνύλ  ζηα 

δεκόζηα θαλάιηα ή λα απαληεζνύλ ηδησηηθά ή λα κελ απαληεζνύλ θαζόινπ θαη 

γίλεη πξνζδηνξηζκόο ησλ ηππνπνηεκέλσλ απαληήζεσλ. 

 

Εικόνα 13. Οπιζμόρ Ροών Επγαζίαρ για ηην Καλύηεπη Εξςπηπέηηζη Πελάηη 

 

7. Μέηξεζε θαη αλάιπζε ηεο απόδνζεο επέλδπζεο (ROI) 

Σα θνηλσληθά κέζα πξνζθέξνληαη γηα κεηξήζεηο θαη αλαιύζεηο επεηδή 

δεκηνπξγνύλ κεηξήζηκα δεδνκέλα. Η ζηξαηεγηθή ησλ θνηλσληθώλ κέζσλ ζα 

πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ζπγθεθξηκέλνπο επηρεηξεζηαθνύο ζηόρνπο πνπ 

ζα νδεγήζνπλ ζε κεγαιύηεξε απόδνζε επέλδπζεο. Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνύλ ηα παθέηα αλαιύζεσλ πνπ πξνζθέξνληαη όπσο ηα 

GoogleAnalytics θαη λα παξαθνινπζνύλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηώλ 

όπσο ηα θιηθ πνπ γίλνληαη ζηνλ ηζηόηνπν, ηα νπνία ήηαλ κέζσ άιισλ ζειίδσλ 

πνπ νδεγήζεθαλ εθεί ή κέζσ αλαδήηεζεο Google. 
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Εικόνα 14. Μέηπηζη και ανάλςζη ηηρ απόδοζηρ επένδςζηρ 

 

8. Αλάπηπμε κηαο ηζρπξήο ζηξαηεγηθήο πεξηερνκέλνπ 

Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο είλαη πηζαλό λα ρξεζηκνπνηνύλ πνιιαπιά θνηλσληθά 

δίθηπα σο κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο, όπσο ην Twitter, ην LinkedIn, ην 

Facebook. Θα πξέπεη ινηπόλ λα αλαπηπρζεί κηα απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή 

πεξηερνκέλνπ γηα λα είλαη ην θνηλό αθνζησκέλν. Θα πξέπεη ην πεξηερόκελν πνπ 

δεκηνπξγείηαη λα αλαδεηθλύεη ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία σο εκπεηξνγλώκνλα 

απέλαληη ζηηο αζθαιηζηηθέο αλάγθεο ησλ πειαηώλ θαη λα αθνινπζείηαη έλα 

εκεξνινγηαθό πξόγξακκα αλαξηήζεσλ. Πνιινί θαηαλαισηέο δελ θαηαλννύλ 

πιήξσο ηελ έλλνηα ηεο αζθάιηζεο. Γηα ην ιόγν απηό ην πεξηερόκελν πνπ ζα 

πξέπεη λα είλαη ελεκεξσηηθό θαη εθπαηδεπηηθό γηα λα θηλεζεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

θαηαλαισηή λα κεηαβεί ζηνλ ηζηόηνπν θαη λα δηαβάζεη πεξηζζόηεξα ζηνηρεία 

γηα ην πξντόλ. Γηα παξάδεηγκα, κηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία πνπ επηζπκεί λα 

πξνσζήζεη  ηελ αζθάιηζε απηνθηλήηνπ ζα κπνξνύζε λα δεκνζηεύζεη άξζξα πνπ 

πεξηέρνπλ ζπκβνπιέο γηα ρεηκεξηλή νδήγεζε, ζπκβνπιέο γηα νδήγεζε ζην 

εμσηεξηθό θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν απνθπγήο βιαβώλ. 

 

Εικόνα 15.Ανάπηςξη Ιζσςπήρ ηπαηηγικήρ Πεπιεσομένος 
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9. Υξήζε Video ζηηο δεκνζηεύζεηο 

Σν βίληεν αληηπξνζσπεύεη ζήκεξα ην 67% ηεο ζπλνιηθήο θίλεζεο ζην 

Γηαδίθηπν, θαη κέρξη ην 2019 αλακέλεηαη λα αληηπξνζσπεύεη ην 90%. Σν βίληεν 

είλαη έλα ηζρπξό εξγαιείν κάξθεηηλγθ, εηδηθά γηα ρξήζηεο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 

πνπ κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ πεξηερόκελν βίληεν ελ θηλήζεη ζε ζύγθξηζε 

κε ηελ αλάγλσζε ζειίδσλ πεξηερνκέλνπ.  

 

Εικόνα 16. Υπήζη Video ζηιρ δημοζιεύζειρ 

10. Υξήζε ηνπ κάξθεηηλγθ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ γηα ηελ απόθηεζε θαη 

δηαηήξεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ 

Σν κάξθεηηλγθ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ είλαη έλα εμαηξεηηθό ςεθηαθό 

θαλάιη γηα ηνπο εκπόξνπο αζθάιηζεο γηα λα απνθηήζνπλ λένπο θαηόρνπο 

αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ θαζώο θαη λα δηαηεξήζνπλ ηνπο ππάξρνληεο 

πειάηεο. Με ηηο ζσζηέο πιεξνθνξίεο γηα ην θνηλό ζην θνηλό, ηα ππεξ-

ζηνρεπκέλα κελύκαηα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

απμήζνπλ δξακαηηθά ηηο κεηαηξνπέο θαη ηε δηαηήξεζε.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3. ΧΗΥΙΑΚΟ ΜΕΣΑΦΗΜΑΣΙΜΟ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΗ 

ΑΥΑΛΙΗ 
 

Η ςεθηαθή αζθάιηζε αθνξά ηελ παξνρή αζθαιηζηηθώλ ππεξεζηώλ θαζώο θαη ηνλ 

ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο. Με ηε 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, νη δξαζηεξηόηεηεο απηνκαηνπνηνύληαη θαη γίλνληαη κε 

κεγαιύηεξε ηαρύηεηα. Σν γεγνλόο απηό δηεπθνιύλεη ηελ εηαηξεία ζηελ εθηέιεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαζώο ν ρξόλνο πνπ δαπαλνύζε ειαρηζηνπνηείηαη, κε απνηέιεζκα 

λα  εμππεξεηεί ηνλ πειάηε πην άκεζα. Μέζσ ησλ ςεθηαθώλ θαλαιηώλ, νη αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο κπνξνύλ λα δείμνπλ κε δηαδξαζηηθό ηξόπν ηελ ηαπηόηεηα ηνπο θαη ηελ 

εηαηξηθή ηνπο θνπιηνύξα ζε όιν ηνλ θόζκν. [29] 

Οη πειάηεο αλακέλνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξεο άκεζεο αιιειεπηδξάζεηο κε ηελ 

αζθαιηζηηθή εηαηξεία κέζσ ςεθηαθήο αζθάιηζεο κε ζηνρνζεηεκέλεο ππεξεζίεο όπσο: 

 πζηήκαηα πνπ ζα ηνπο ελεκεξώλνπλ όηη ην αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην πξέπεη λα 

αλαλεσζεί 

 Γηαδξαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα άκεζε ζύλδεζε κε ην ηειεθσληθό θέληξν ηεο 

αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο  

 πκβνπιέο ζρεηηθά κε ην πώο λα δηαρεηξηζηνύλ ην αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην 

 Γπλαηόηεηα ρξήζεο ησλ θνηλσληθώλ κέζσλ δηθηύσζεο σο θαλάιη ζρέζεσλ κε 

άιινπο αζθαιηζκέλνπο θαη κε ηελ εηαηξεία 

 Γξήγνξνπο θαη απνηειεζκαηηθνύο ηξόπνπο ππνβνιήο απαίηεζεο θαη επηζηξνθήο 

ρξεκάησλ. 

Η ςεθηαθή αζθάιηζε έρεη επίζεο θνηλσληθή αμία θαζώο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ή άηνκα κε πεξηνξηζκέλε θηλεηηθόηεηα. 

Σα αζθαιηζηηθά πξντόληα, νη δηαδηθαζίεο θαη ηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια 

αλαζρεκαηίδνληαη από ηελ ηαρεία ηερλνινγηθή πξόνδν ησλBigData, ηνπ 

CloudComputing θαη ηνπ InternetofThings. Σαπηόρξνλα νη θαηαλαισηέο αλακέλνπλ 

νινέλα θαη πεξηζζόηεξν από ηηο αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο λα πξνζθέξνπλ ςεθηαθέο 

ππεξεζίεο κε ζπλαξπαζηηθέοδηεπαθέο ρξήζηε θαη εκπεηξίεο θαζώο έρνπλ εμνηθεησζεί κε 

ηελ απιόηεηα θαη ηελ ηαρύηεηα αιιειεπίδξαζεο κέζσ ησλ ππεξεζηώλ θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο θαη ησλ θηλεηώλ εθαξκνγώλ. 
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3.1 Οριςμόσ InsurTech 
 

Η ηερλνινγία ζπκβάιιεη όιν θαη πην ελεξγά ζηελ πην πξνζηηή, πιήξε θαη 

απνηειεζκαηηθή αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ πνιίηε. Σν κέιινλ ηνπ αζθαιηζηηθνύ 

θιάδνπ πεξηγξάθεηαη από ηελ έλλνηα InsurTech. 

H InsurTech αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ηερλνινγηθώλ θαηλνηνκηώλ πνπ απνζθνπνύλ ζηνλ 

κεηαζρεκαηηζκό ηνπ αζθαιηζηηθνύ θιάδνπ γηα ηελ βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ πειάηε, 

ηελ απινπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο θαη ηελ αύμεζε ηνπ αληαγσληζκνύ. 

Αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε θαηλνηνκίαο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο ππάξρνπζαο 

ηερλνινγίαο, πνιινί αζθαιηζηέο αλέιαβαλ πξνγξάκκαηα βαζηθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ. Οη 

επελδύζεηο απηέο πξννξίδνληαλ λα βνεζήζνπλ ηνπο αζθαιηζηέο λα εηζέιζνπλ ζηελ 

ςεθηαθή επνρή, αιιά αληηπξνζσπεύνπλ κόλν έλα πξώην βήκα , ώζηε νη αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ βαζηθέο ςεθηαθέο επηθνηλσλίεο, online 

θαηαρώξεζε δεδνκέλσλ, εθαξκνγέο γηα θηλεηά θαη έγγξαθα ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

[30] 

3.2 Παγκόςμια Αςφαλιςτικό Έκθεςη 2018 
 

Κάζε ρξόλν δηεμάγεηαη ε  Έξεπλα “World Insurance Report” από ηελ Capgemini ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ  Efma. Η έξεπλα απηή κειεηά ηελ πειαηεηαθή εκπεηξία ζηνλ ηνκέα 

ηεο αζθάιηζεο θαη θαηαηάζζεη ηνπο πειάηεο ζηηο εμήο θαηεγνξίεο :[31] 

1. Generation Y (Gen Y) ήMilleninials. Απηή ε θαηεγνξία αθνξά άηνκα ειηθηώλ 

κεηαμύ 18 θαη 34 εηώλ, πνπ δξνπλ θπξίσο κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη ησλ 

θνηλσληθώλ κέζσλ δηθηύσζεο. [32] 

2. Non Gen Y. Η θαηεγνξία απηή αληηπξνζσπεύεη πειάηεο ειηθίαο 35 εηώλ θαη 

άλσ. 

3. Tech-Savvy. Η θαηεγνξία απηή αλαθέξεηαη ζε πειάηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 

ζπρλά ηα δηαδηθηπαθά θαλάιηα θαη ηηο θνξεηέο ζπζθεπέο γηα λα 

πξαγκαηνπνηνύλ ζπλαιιαγέο όπσο ε αγνξά δηαθόξσλ εηδώλ, ε πιεξσκή 

ινγαξηαζκώλ θιπ. 

4. NonTech-Savvy. Η θαηεγνξία απηή αλαθέξεηαη ζε πειάηεο πνπ πξνηηκνύλ λα 

πξαγκαηνπνηνύλ ζπλαιιαγέο ηνπο κε παξαδνζηαθό ηξόπν ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηύνπ. 



36 
 

Με βάζε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα επξήκαηα ηεο παγθόζκηαο έξεπλαο ηνπ 

2018 δείρλνπλ όηη ην 32.8% ησλ πειαηώλ είρε κηα ζεηηθή εκπεηξία από ηελ αζθαιηζηηθή 

εηαηξεία, ελώ νηGen Y πειάηεο θαη νη Tech-Savvy αλέθεξαλ όηη είραλ ζεηηθέο 

εληππώζεηο από ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο κε πνζνζηό 25.7%  θαη 28.6% αληίζηνηρα. Η 

GenYαπνηεινύλ  κία κεγάιε πξόθιεζε γηα όιεο ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαζώο είλαη 

έλα ζεκαληηθό κεξίδην ηεο κειινληηθήο αγνξάο ιόγσ ηνπ λεαξνύ ηεο ειηθίαο ησλ 

πειαηώλ. Γηα ην ιόγν απηό, απηή ε θαηεγνξία πειαηώλ είλαη έλαο δσηηθόο ζηόρνο γηα 

θάζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία, ε νπνία πξέπεη λα θηλεζεί γξήγνξα θαη λα θαηλνηνκήζεη 

όζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ησλ πξντόλησλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο. 

 

Εικόνα 17.Πελάηερ με Θεηική Εμπειπία ζηον Αζθαλιζηικό Κλάδο βάζη Δημογπαθικήρ 

Καηάηαξηρ 

 

ηελ Δπξώπε, ην πνζνζηό ησλ αζθαιηζκέλσλ Gen Y θαη Tech-Savvy πνπ δήισζαλ 

ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ αζθαιηζηηθή ηνπο εκπεηξία ήηαλ ρακειό. Απηό ελδερνκέλσο 

νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη νη πειάηεο παιαηόηεξεο γεληάο πξνηηκνύλ ηελ θαζνδήγεζε 

από ηνπο αζθαιηζηηθνύο δηακεζνιαβεηέο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπο παξαδνζηαθνύο 

ηξόπνπο αζθάιηζεο. Σα παξαθάησ πνζνζηά καο δείρλνπλ όηη νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

είλαη ιηγόηεξν επηθεληξσκέλεο ζηελ εκπεηξία ησλ πειαηώλ θαη παξεκπνδίδνπλ ηελ 

ηερλνινγηθή ηνπο αλάπηπμε. 
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Δπηπιένλ, ζηελ έξεπλα παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

πειαηώλ αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ κε παξακέηξνπο ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ. Σν  

έλα ηξίην ησλ εξσηεζέλησλ πειαηώλ κε πνζνζηό 36.1% δήισζε όηη ήηαλ πνιύ 

ηθαλνπνηεκέλναπό ηελ επθνιία ρξήζεο ησλ αζθαιηζηηθώλ ζπλαιιαγώλ. Όζνλ αθνξά 

ηελ εμαηνκίθεπζε θαη ηε δηαζεζηκόηεηα εθαξκνγώλ γηα θηλεηά, νη πειάηεο δελ ήηαλ 

ηδηαίηεξα επραξηζηεκέλνη κε πνζνζηό 28.1% θαη 21.0% αληίζηνηρα. Οη αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο πξνθεηκέλνπ λα βειηηώζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ πξέπεη λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο ηερλνινγίεο γηα λα βειηηώζνπλ ηελ επθνιία ρξήζεο, ηελ ηαρύηεηα 

εμππεξέηεζεο θαη λα πξνζθέξνπλ πην εμαηνκηθεπκέλεο ιύζεηο, θαζώο νη πειάηεο πιένλ 

απνθαζίδνπλ γηα ηελ αγνξά ελόο πξντόληνο βάζε ηεο θηιηθόηεηαο πξνο ην ρξήζηε θαη 

ηεο αηζζεηηθήο πνπ δηαζέηνπλ νη δηαδηθηπαθέο θαη θηλεηέο εθαξκνγέο. 

 

Εικόνα 18.Πελάηερ με Θεηική Εμπειπία ζηον Αζθαλιζηικό Κλάδο ζηην Εςπώπη 
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Εικόνα 19.Ικανοποίηζη Πελαηών με Παπάμεηπο ηιρ Τπηπεζίερ 

 

Οη πειάηεο πιένλ αξρίδνπλ λα πηνζεηνύλ ηα ςεθηαθά θαλάιηα επηθνηλσλίαο. Η 

δπλαηόηεηα απηνεμππεξέηεζεο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ηεο ηζηνζειίδαο κηαο 

αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο είλαη ηζόηηκε κε ηελ ηειεθσληθή εμππεξέηεζε  πειαηώλ πνπ 

πξνζθέξνπλ απηέο νη εηαηξείεο. Πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο πειάηεο έδσζαλ κεγάιε 

ζεκαζία ζηελ ηζηνζειίδα ησλ εηαηξεηώλ γηα ηε δηεμαγσγή αζθαιηζηηθώλ ζπλαιιαγώλ. 

Δπηπιένλ πεξηζζόηεξνη από ην 40% ησλ πειαηώλ ζεσξνύλ ηηο εθαξκνγέο γηα θηλεηό 

ηειέθσλν σο έλα ζεκαληηθό θαλάιη επηθνηλσλίαο, θαζώο παξέρεη επθνιία, 

εμαηνκίθεπζε θαη άκεζε πξόζβαζε από παληνύ ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη. Σα 

παξαδνζηαθά θαλάιηα επηθνηλσλίαο όπσο είλαη ν αζθαιηζηηθόο δηακεζνιαβεηήο θαη ε 

ηειεθσληθή εμππεξέηεζε πειαηώλ είλαη ζε πςειά πνζνζηά γεγνλόο πνπ δείρλεη όηη νη 

πειάηεο εθηηκνύλ κελ ηνπο ςεθηαθνύο ηξόπνπο, επηδηώθνπλ δε κηα νκνηόκνξθε 

εκπεηξία. 
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Εικόνα 20.ημανηικόηηηα ηων Καναλιών Επικοινωνίαρ για ηοςρ Πελάηερ 

Οη λέεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο επηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα πξνζθέξνπλ θαηλνηόκεο 

ππεξεζίεο  θαη λα απμάλνπλ ηνλ αξηζκό ησλ ζεκείσλ επαθήο κε ηνλ πειάηε, 

θαηαξγώληαο έηζη ηνπο παξαδνζηαθνύο πεξηνξηζκνύο. ηνλ αζθαιηζηηθό θιάδν 

εκθαλίδνληαη λέεο πξνθιήζεηο θαζώο  κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο ηερλνινγίαοπνπ 

νδεγνύλ ζε κεγάιεο θνηλσληθέο αιιαγέο επνλνκαδόκελεο σο BigTech όπσο ην Google, 

ε Amazon, ην Facebook θαη ε Apple κπαίλνπλ ζηαδηαθά ζην ρώξν ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθώλ ππεξεζηώλ κε λέα κνληέια πνπ βαζίδνληαη ζε ηερλνινγίεο. Γηα 

παξάδεηγκα ε Amazonεκθαλίζηεθε ην 2016 κε ην AmazonProtectπνπ πξνζθέξεη 

αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα βιάβεο θαη θινπήο αγνξώλ από ηελ Amazon. Η θαηλνηνκία 

απηώλ ησλ εηαηξεηώλ εζηηάδεηαη ζην όηη ζπγθεληξώλνπλ πνιιά πξνζσπηθά δεδνκέλα 

θαη δεδνκέλα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πειαηώλ θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο 

ζηελ αλάιπζε θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε, πξνζεγγίδνπλ ηνπο πειάηεο κε πην 

εμαηνκηθεπκέλν ηξόπν. Σα ηειεπηαία ρξόληα νη πειάηεο έρνπλ γίλεη πην αλνηθηνί ζηελ 

αγνξά αζθαιηζηηθώλ πξντόλησλ από ηηο BigTech κε πνζνζηό 29,5% λα αλαθέξεη ηελ 

πξνζπκία ηνπο ζην λα αγνξάζνπλ από απηέο αζθαιηζηηθά πξντόληα εάλ ήηαλ 

δηαζέζηκα.ηελ Δπξώπε ην πνζνζηό απηό θπκαίλεηαη ζην 20.9% γηα ην 2018 

παξνπζηάδνληαο αύμεζε 11.7% από ην 2015 όπνπ ην πνζνζηό επηζπκίαο ησλ πειαηώλ 

γηα αγνξά αζθαιηζηηθώλ πξντόλησλ από BigTechεηαηξεία ήηαλ ζην 9.2%. [33] 
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Εικόνα 21.Πποθςμία ηων Πελαηών για Αγοπά Αζθαλιζηικών Πποϊόνηων από BigTech 

 

Δάλ ινηπόλ, νη εηαηξείεο BigTech εηζέιζνπλ ζηνλ αζθαιηζηηθό θιάδν, ηα ηκήκαηα ησλ 

πειαηώλ Gen Y θαη Tech-Savvy ιόγσ ηνπ όηη αλαθέξνπλ ρακειόηεξεο ζεηηθέο 

εκπεηξίεο από ηνλ αζθαιηζηηθό θιάδν, είλαη πηζαλόηεξν λα αιιάμνπλ ηελ αζθαιηζηηθή 

ηνπο εηαηξεία κέζα ζε δηάζηεκα 12 κελώλ θαη λα ζηξαθνύλ ζηελ αγνξά αζθαιηζηηθώλ 

πξντόλησλ από ηηο εηαηξείεο ηερλνινγίαο.  

Οξηζκέλεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο μεθίλεζαλ λα επελδύνπλ ζηε βειηηζηνπνίεζε ησλ 

πιεξνθνξηαθώλ ηνπο ζπζηεκάησλ θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ δηαδηθηπαθώλ 

ηερλνινγηώλ ηνπο. Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο αληηιακβάλνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν όηη 

γηα λα πεηύρνπλ ζε έλα λέν ςεθηαθό θόζκν, είλαη αλαγθαίν λα πηνζεηήζνπλ ηηο 

ζπλήζεηεο θαη ηνλ πνιηηηζκό ησλ digitalnatives, ησλ αηόκσλ δειαδή πνπ γελλήζεθαλ 

θαη κεγαιώλνπλ ζηελ ςεθηαθή επνρή. Έλα παξάδεηγκα λέαο ζπλήζεηαο είλαη ε εγγξαθή 

ησλ αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ ζε εηδηθέο ειεθηξνληθέο πιαηθόξκεο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ 

ζηνπο πειάηεο λα ζπγθξίλνπλ πξνζθνξέο από δηαθνξεηηθέο εηαηξείεο.Οη ζπγθεθξηκέλεο 

πιαηθόξκεο είλαη γλσζηέοζηνλ ηνκέα ησλ αζθαιεηώλ σο InsuranceComparators. Η 

αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν είλαη πνιύ ζπρλά ην πξώην βήκα γηα ηελ εύξεζε πξνζθνξάο 

αζθάιεηαο πξηλ ν πειάηεο θαηαιήμεη ζηελ ηειηθή ηνπ απόθαζε. Η επθνιία ρξήζεο, ε 

ηαρύηεηα εκθάληζεο ησλ απνηειεζκάησλ, ε πνηθηιία ησλ πξνζθνξώλ θαη ε 

εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ είλαη βαζηθά ζηνηρεία βάζεη ησλ νπνίσλ νη 

InsuranceComparators ηείλνπλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηνπο παξαδνζηαθνύο 

αζθαιηζηηθνύο δηακεζνιαβεηέο.[34][ 35] 

3.3 Οριςμόσ ψηφιακού μεταςχηματιςμού 
 

Ο ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο νξίδεηαη σο ε αμηνπνίεζε ηεο δύλακεο ηεο ηερλνινγίαο 

γηα ηελ επαλεμέηαζε επηρεηξεκαηηθώλ κνληέισλ, ηελ απόθηεζε πειαηώλ ζε λέα 
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θαλάιηα θαη ηε δεκηνπξγία βαζηθώλ εκπεηξηώλ από ηνπο ρξήζηεο. Οη αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο πνπ αξρίδνπλ λα κεηαζρεκαηίδνληαη ςεθηαθά απηνκαηνπνηνύλ ηηο αξγέο, 

επηξξεπείο ζε ζθάικαηα θαη δαπαλεξέο δηαδηθαζίεο  απινπζηεύζνπλ ηηο ππάξρνπζεο 

ιεηηνπξγίεο κε απνηέιεζκα λα γίλνπλ πην επέιηθηεο γηα καθξνπξόζεζκε επηηπρία.  

Δμ νξηζκνύ, νη ζηξαηεγηθέο ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζε 

γεληθέο γξακκέο ζε νιόθιεξν ηνλ νξγαληζκό θαη λα ελζσκαησζνύλ ζε κηα ζεηξά 

ζρεηηθώλ επηζηεκνληθώλ θιάδσλ.Ο ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο πξνζδίδεη αμία ζηελ 

αζθαιηζηηθή αιπζίδα, κε ζπγθεθξηκέλα νθέιε ζε έμη βαζηθνύο ηνκείο:[36] 

1. Μείσζε θόζηνπο 

2. Δλίζρπζε εκπεηξίαο θαηαλαισηή 

3. Σαρύηεηα ζηελ αγνξά 

4. Παξαγσγηθόηεηα ησλ πσιήζεσλ 

5. Αλαδνρή underwriting 

6. Αλαδνρή αηηηάζεσλ 

 

 

Εικόνα 22. Σομείρ Αζθαλιζηικήρ Αλςζίδαρ 

 

3.4 Νϋεσ τεχνολογύεσ ςτο πλαύςιο του ψηφιακού μεταςχηματιςμού 

3.4.1 τρατηγικό Omni-Channel 

 

Σν Omni-channel είλαη κηα ζηξαηεγηθή πεξηερνκέλνπ πνπ πξνέξρεηαη από πνιιά 

θαλάιηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη νξγαληζκνί γηα λα βειηηώζνπλ ηελ εκπεηξία ησλ 

ρξεζηώλ ηνπο. Αληί λα εξγάδνληαη παξάιιεια, ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο θαη νη 

ππνζηεξηθηηθνί πόξνη ηνπο ζρεδηάδνληαη γηα λα ζπλεξγαζηνύλ. Σν Omni-channel 

ζπλεπάγεηαη ελνπνίεζε ησλ θαλαιηώλ, έηζη ώζηε ε εκπεηξία ηεο ζπκκεηνρήο ζε όια ηα 

θαλάιηα πνπ θάπνηνο επηιέγεη λα ρξεζηκνπνηήζεη λα είλαη πεξηζζόηεξν, απνδνηηθή από 

ηε ρξήζε μερσξηζηώλ θαλαιηώλ. Οη ζεκεξηλνί θαηαλαισηέο δηέπνληαη από ηελ ινγηθή 

ηνπ Omni-channel, θαζώο εξεπλνύλ ηα πξντόληα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ ζην δηαδίθηπν, 

κηιάλε γηα απηά ζηα θνηλσληθά κέζα θαη αγνξάδνπλ κέζσ θηλεηώλ εθαξκνγώλ .  Έλα 

θαιύηεξν Οmni-channel πεξηβάιινλ κπνξεί λα επηηξέςεη ζηνπο αζθαιηζηέο λα 
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ηνπνζεηήζνπλ λέα πξντόληα κπξνζηά ζε πηζαλνύο πειάηεο πην γξήγνξα θαη πην άκεζα 

απ 'ό, ηη ζην παξειζόλ. Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πξέπεη λα δνπλ πέξα από ηελ απιή 

ππνζηήξημε πνιιαπιώλ θαλαιηώλ θαη λα βξνπλ ηα κέζα πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο πειάηεο 

λα θηλνύληαη άςνγα αλάκεζα ζε θαλάιηα ή αθόκα θαη κέζα ζε θαλάιηα όπσο γηα 

παξάδεηγκα ε κεηάβαζε κηαο ζπδήηεζεο κε έλα bot( πξόγξακκα ππνινγηζηή πνπ 

εθηειεί απηνκαηνπνηεκέλεο εξγαζίεο ζην δηαδίθηπν) κε έλαλ αλζξώπηλν πξάθηνξα 

ρσξίο λα πξέπεη νη πειάηεο λα επαλαιάβνπλ ηηο εξσηήζεηο ηνπο ή λα μαλαδειώλνπλ 

θσδηθνύο. Σν Omni-Channel είλαη όιν θαη πεξηζζόηεξν κηα βαζηθή δπλαηόηεηα πνπ 

πξέπεη λα εγθαζηδξύζνπλ νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο γηα λα επηηύρνπλ ηελ ςεθηαθή 

σξηκόηεηα. 

3.4.2 BigDataAnalytics 

 

Η εθαξκνγή πξνεγκέλσλ αλαιπηηθώλ ηερληθώλ ζε κεγάια θαη ζπλερώο δηεπξπλόκελα 

ζύλνια δεδνκέλσλ είλαη επίζεο ζεκειηώδεο γηα ηνπο ςεθηαθνύο αζθαιηζηέο. Γηα 

παξάδεηγκα, νη αλαιπηηθέο κέζνδνη πξόβιεςεο κπνξνύλ λα εληνπίζνπλ θαηάιιεια 

πξντόληα γηα πειάηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θαη δεκνγξαθηθέο νκάδεο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηηο ππνηππώδεηο πξνζεγγίζεηο πνιιαπιήο πώιεζεο θαη αλαβάζκηζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη από πνιινύο αζθαιηζηέο. Οη κεγάιεο αλαιύζεηο δεδνκέλσλ 

θαηέρνπλ επίζεο ην θιεηδί γηα ηε δεκηνπξγία εμαηνκηθεπκέλσλ εκπεηξηώλ ρξήζηε. Σα 

Analytics πνπ αλαγλσξίδνπλ ηηο εηζξνέο πειαηώλ θαη πξόηππα κπνξνύλ λα εληνπίζνπλ 

επθαηξίεο γηα λέα πξντόληα πνπ κπνξνύλ λα μεθηλήζνπλ γξήγνξα γηα λα αδξάμνπλ ηα 

αλνίγκαηα ηεο αγνξάο. Η βαζηά αλάιπζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο κπνξεί λα θαηαζηήζεη 

ζαθέο πνηα θαλάιηα δηαλνκήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεκνλσκέλσλ αληηπξνζώπσλ 

θαη κεζηηώλ) είλαη ηα θαηαιιειόηεξα γηα νξηζκέλνπο ηύπνπο πειαηώλ, νδεγώληαο ζε 

αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ησλ πσιήζεσλ. Καζώο νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

θηλνύληαη πξνο αθξηβέζηεξεο αμηνινγήζεηο θηλδύλνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ρξήζεο δεδνκέλσλ από θνηλσληθά θαλάιηα), πξέπεη επίζεο λα γλσξίδνπλ ηε κεηαηόπηζε 

ησλ θαλνληζκώλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ ηδησηηθή δσή ησλ 

θαηαλαισηώλ. 

3.4.3 InternetofThings 

 

Η εκθάληζε ησλ έμππλσλ θαηνηθηώλ παξέρεη ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο κηα κνλαδηθή 

επθαηξία λα πηνζεηήζνπλ πην πξνεγκέλεο θαη απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο κεηξηαζκνύ ηνπ 

θηλδύλνπ. Γηα παξάδεηγκα, έμππλνη αηζζεηήξεο κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηε ξνή 
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ηνπ λεξνύ πνπ δηέξρεηαη κέζσ ζσιήλσλ γηα πξνζηαζία από ηηο απώιεηεο πνπ 

πξνθαινύληαη από έλα ζπαζκέλν ζσιήλα λεξνύ. Παξόκνηα ηερλνινγία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαθνινύζεζε ππξθαγηάο ή πιεκκπξώλ ή εηζβνιώλ ηόζν ζε 

ηδησηηθέο θαηνηθίεο όζν θαη ζε εκπνξηθέο ηδηνθηεζίεο. 

3.4.3 Telematics 

 

Σα δεδνκέλα από αηζζεηήξεο θαη ζπζθεπέο ηειεκαηηθήο έρνπλ εθαξκνγέο ζε όιν ην 

θάζκα ησλ αζθαιηζηηθώλ γξακκώλ. Η πηνζέηεζε ηειεκαηηθήο επηηξέπεη ηε ρξήζε 

ηέηνησλ επηρεηξεκαηηθώλ κνληέισλ όπσο: 

 αζθάιηζε βαζηδόκελε ζηε ρξήζε  (usage-basedinsurance -UBI) 

 pay-as-you-drive (PAYD) 

 pay-how-you-drive (PHYD) 

Οη πιεξνθνξίεο αληί λα βαζίδνληαη απιώο ζε βαζηθέο πιεξνθνξίεο όπσο ε ειηθία θαη 

ην θύιν ηνπ νδεγνύ, ν ηύπνο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ην ηζηνξηθό ησλ αηπρεκάησλ, νη 

αζθαιηζηέο ζήκεξα κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ δεδνκέλα ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ζρεηηθά 

κε ηηο νδεγηθέο ζπλήζεηεο ησλ αζθαιηζκέλσλ όπσο γηα παξάδεηγκα,  πόζν γξήγνξα 

νδεγνύλ, πόζν ζπρλά, πνηα ώξα ηεο εκέξαο θαη ζε πνηα ηνπνζεζία. Η δηάζεζε απηώλ 

ησλ πιεξνθνξηώλ επηηξέπεη ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο λα ιακβάλνπλ πην 

ελεκεξσκέλεο απνθάζεηο αλαδνρήο θαη λα παξέρνπλ αληίζηνηρεο πνιηηηθέο. 

ύκθσλα κε κηα έθζεζε ηεο Markets and Markets, κηα εηαηξεία έξεπλαο αγνξάο, νη 

αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θαη νη απηνθηλεηνβηνκεραλίεο αλαπηύζζνπλ γξήγνξα 

αζθαιηζηηθέο ηειεκαηηθέο ιύζεηο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

νδεγώλ, ηελ απινπνίεζε ηεο νδηθήο βνήζεηαο, ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

απαηηήζεσλ, ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ αζθαιηζηηθώλ δεδνκέλσλ θαη ηελ 

επίηεπμε αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο. Η έθζεζε εμεγεί όηη ράξε ζηελ αλάπηπμε 

ηεο ηερλνινγίαο ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη ηνπ ελζνπζηαζκνύ ησλ θαηαλαισηώλ γηα 

ζπλδεζηκόηεηα ζην απηνθίλεην, ε αγνξά ηεο ηειεκαηηθήο πξνβιέπεηαη όηη ζα επεθηαζεί 

γξήγνξα θαηά ην ππόινηπν ηεο δεθαεηίαο από 857 εθαηνκκύξηα δνιάξηα ην 2015 ζε 2,2 

δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα ην 2020. [37] 
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Εικόνα 23.Η ηηλεμαηική ζηην Παγκόζμια Αζθαλιζηική Αγοπά 

Παξαδείγκαηα εηαηξεηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ρώξν είλαη νη Metromile, Octo, 

Zubie θαη MyDriveSolutions.  

Η Metromile, κηα εηαηξία αζθάιηζεο απηνθηλήηνπ κε έδξα ηηο ΗΠΑ πνπ πξνζθέξεη 

αζθάιηζηξα πιεξσκήο αλά κίιη, ηζρπξίδεηαη όηη εμνηθνλνκεί  θαηά κέζν όξν 500 

δνιάξηα εηεζίσο από ηνπο πειάηεο κε ρακειό αξηζκό ρηιηνκέηξσλ. Η εηαηξεία είλαη 

είδνπο ηεο ζηηο Η.Π.Α., ιεηηνπξγεί ζήκεξα ζε επηά θξάηε, αιιά ζρεδηάδεη λα επεθηαζεί 

θαη ζε άιια θξάηε ζην εγγύο κέιινλ. Οη πειάηεο ιακβάλνπλ κηα κηθξή αζύξκαηε 

ζπζθεπή ε νπνία ζπλδέεηαη ζηε δηαγλσζηηθή ζύξα ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπο θαη 

παξαθνινπζεί ηα ρηιηόκεηξα ηα νπνία κεηαδίδεη ζηελ εηαηξεία θαζώο θαη ζηνλ ρξήζηε 

κέζσ εθαξκνγήο ηνπ θηλεηνύ. 

Η Octo, κηα ηηαιηθή εηαηξεία, παξέρεη ηειεκαηηθή ζηε βηνκεραλία αζθαιίζεσλ 

απηνθηλήησλ θαη βνεζά ζηελ αθξηβέζηεξε θαη πην δηαθαλή ηηκνιόγεζε αζθάιηζεο. 

ύκθσλα κε ηνλ δηθηπαθό ηόπν ηεο εηαηξείαο, έρεη «εμειηρζεί ζηνλ θνξπθαίν 

παγθόζκην πάξνρν ηειεκαηηθήο αζθάιηζεο, κε πεξηζζόηεξνπο από 60 αζθαιηζηηθνύο 

ζπλεξγάηεο θαη ηέζζεξα εθαηνκκύξηα ελεξγνύο ηειηθνύο ρξήζηεο». Δθηόο από ηελ 

παξαθνινύζεζε ησλ δηαλπζέλησλ ρηιηνκέηξσλ, ε ηερλνινγία ηεο εηαηξείαο επηηξέπεη 

ζηνπο αζθαιηζηέο λα ζπιιέγνπλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ νδήγεζε ησλ πειαηώλ 

ζπλήζεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο - γηα παξάδεηγκα, πώο επηηαρύλνπλ θαη πώο θξελάξνπλ - 

θαη ρξεώλνπλ ηα αζθάιηζηξα αλάινγα κε ην πξνθίι θηλδύλνπ ηνπο. Η εηαηξεία έρεη 

ζπγθεληξώζεη πεξηζζόηεξα από 100 δηζεθαηνκκύξηα κίιηα από δεδνκέλα νδήγεζεο θαη 

απνξξνθά λέεο πιεξνθνξίεο κε ξπζκό 60.000 κίιηα θάζε ιεπηό. Η Octo δειώλεη όηη ε 
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ηερλνινγία ηνπο επηηξέπεη ζηνπο νδεγνύο λα επσθειεζνύλ από εμνηθνλόκεζε έσο θαη 

30% θαζώο θαη απμεκέλα ραξαθηεξηζηηθά αζθάιεηαο, ελώ νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

επσθεινύληαη από ηελ θαιύηεξε αμηνιόγεζε θηλδύλσλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

απαηηήζεσλ, γεγνλόο πνπ βειηηώλεη ηηο νηθνλνκηθέο επηδόζεηο. 

Η Zubie πνπ εδξεύεη ζηηο Η.Π.Α. παξέρεη επίζεο κηα ζπζθεπή πνπ ζπλδέεη ηα 

απηνθίλεηα κε ην Internet θαη παξαθνινπζεί ηηο ζπλήζεηεο νδήγεζεο. Η εηαηξεία έρεη 

ζπλεξγαζηεί κε ηελ Progressive γηα λα πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο πξνζαξκνζκέλα 

αζθάιηζηξα αθνύ ν αζθαιηζηήο παξαθνινπζήζεη ηα δεδνκέλα νδήγεζεο ηνπ νδεγνύ 

γηα πεξίνδν έμη κελώλ. Σέινο, ε MyDriveSolutions  κε έδξα ην Λνλδίλν, πνπ 

απνθηήζεθε ην 2015 από ηελ ηηαιηθή αζθαιηζηηθή εηαηξεία Generali, ρξεζηκνπνηεί ηελ 

αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη ηελ ηερλνινγία ινγηζκηθνύ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ 

νδεγνύ πξνο όθεινο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ. Η ηερλνινγία ηεο ηειεκαηηθήο 

εμαθνινπζεί λα εμειίζζεηαη. Δίλαη πηζαλό λα γίλεη όιν θαη πην δηαδεδνκέλε θαη 

εμειηγκέλε ε πξόνδνο, επηηξέπνληαο ζηνπο αζθαιηζηέο λα εθηηκνύλ κε κεγαιύηεξε 

αθξίβεηα ηα κεκνλσκέλα πξνθίι θηλδύλνπ, δηεπθνιύλνληαο ηα πην δίθαηα αζθάιηζηξα 

γηα ηνπο νδεγνύο θαη ελζαξξύλνληαο ηνπο αλζξώπνπο λα νδεγνύλ κε κεγαιύηεξε 

αζθάιεηα.[38]
 

3.4.4 Voicebiometrics and analysis 

 

Οη θαλνληζκνί GDPR θαη MiFID II έθεξαλ ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

ζε κεγαιύηεξε έληαζε από πνηέ. Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζε όιν ην εύξνο πξέπεη λα 

αλαδεηήζνπλ λένπο θαη εμειηζζόκελνπο ηξόπνπο γηα λα εληζρύζνπλ ηελ αζθάιεηα θαη 

λα πξνζηαηεύζνπλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ αλζξώπσλ. Έλα από ηα κεγάια 

πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε αλαγλώξηζε θσλήο είλαη όηη κε ηνλ έιεγρν ηνπ 

θσλεηηθνύ απνηππώκαηνο κπνξεί λα αληρλεπηεί κηα απάηε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη ην 

πξνζσπηθό ησλ θέληξσλ επαθήο λα ελεξγήζεη ακέζσο. Η αλαγλώξηζε ηεο θσλήο είλαη 

επίζεο κηα επθαηξία γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο εκπεηξίαο ησλ αλζξώπσλ από ηνλ 

αζθαιηζηηθό θιάδν θαζώο νη πειάηεο αηζζάλνληαη αζθαιείο. Η αλαγλώξηζε θσλήο 

ρξεζηκνπνηεί επίζεο αλάιπζε ζπλαηζζεκάησλ, πνπ ζεκαίλεη όηη είλαη ζε ζέζε λα 

θαζνξίδεη απηόκαηα θαη κε αθξίβεηα ηε ζπγθίλεζε θαη ηνλ ηόλν ζηε θσλή ηνπ 

πειάηε. Όηαλ είλαη πιήξσο ελζσκαησκέλν κε ζεκαζηνινγηθή εξκελεία ζην δίθηπό, 

απηό ζεκαίλεη όηη είλαη ζε ζέζε λα δξνκνινγήζεη θιήζεηο πην γξήγνξα ζηελ θαηάιιειε 

νκάδα.[39]
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3.4.5 Drones and Satellites 

 

Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο άξρηζαλ λα πεηξακαηίδνληαη κε ηα κε επαλδξσκέλα ελαέξηα 

νρήκαηα (unmannedaerialvehicles - UAVs) πεξίπνπ πξηλ από πέληε ρξόληα θαη ηα 

έθξηλαλ ρξήζηκα γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ αμηώζεσλ ηδηνθηεζίαο. Σα drones δηαζέηνπλ 

νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα θαζηζηνύλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα γηα ηηο αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο θαζώο είλαη εύθνια ζηε ρξήζε θαη θηλνύληαη ηαρύηεξα από ηνπο αλζξώπνπο. 

ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ηα drones ρξεζηκνπνηνύληαη γηα: 

 Δπηζεσξήζεηο δεκηώλ ζηε ζηέγε. Μία από ηηο ζπλεζέζηεξεο ρξήζεηο ησλ drones 

από ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο είλαη νη επηηόπηεο επηζεσξήζεηο. Οη ζηέγεο είλαη 

δύζθνιεο θαη επηθίλδπλεο γηα ηελ επηζεώξεζε. Μηα επηζεώξεζε είλαη ηδηαίηεξα 

επηθίλδπλε εάλ κηα ζηέγε είλαη απόηνκε ή έρεη ππνζηεί δεκηά από ππξθαγηά. Οη 

θάκεξεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε drones κπνξνύλ λα θαηαγξάςνπλ πνιύ 

ιεπηνκεξείο εηθόλεο. Δπηπιένλ, έλαο drone κπνξεί λα θσηνγξαθίζεη νιόθιεξε 

ηε ζηέγε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηκεκάησλ πνπ δελ είλαη πξνζβάζηκα από 

άλζξσπν. 

 Δπηζεσξήζεηο δηεθδηθήζεσλ κεηά από θαηαζηξνθή. Σα αεξνζθάθε είλαη 

πνιύηηκα γηα ηελ επηζεώξεζε πεξηνρώλ πνπ πιήηηνληαη από κηα κεγάιε 

θαηαζηξνθή, όπσο κηα πιεκκύξα ή ζεηζκό.[40] 

3.4.6 Blockchain 

 

Σν Blockchain παξέρεη ηε βάζε γηα εληειώο λέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια θαη 

πξνζθνξέο πξντόλησλ, όπσο ε αζθάιεηα peer-to-peer, ράξε ζηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα 

παξέρεη εηθνληθή βνήζεηα γηα ηελ παξαπνκπή, ηελ δηεθπεξαίσζε αμηώζεσλ θαη άιιεο 

εξγαζίεο. Παξέρεη επίζεο έλα λέν επίπεδν δηαθάλεηαο πιεξνθόξεζεο, αθξίβεηαο θαη 

λνκίζκαηνο, κε επθνιόηεξε πξόζβαζε γηα όια ηα κέξε θαη ηα ελδηαθεξόκελα κέξε ζε 

αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην. Με πςειόηεξα επίπεδα απηνλνκίαο θαη αλάζεζεο, νη 

αξρηηεθηνληθέο ηδηόηεηεο ηνπ blockchain παξέρνπλ έλα ηζρπξό ςεθηαθό ππόβαζξν γηα 

ηε ρξήζε ησλ ζπλαιιαγώλ κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ θαη ηα ηαρύηεξα, αζθαιέζηεξα 

κνληέια πιεξσκώλ, ηε βειηησκέλε δηαθάλεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνλ κεησκέλν 

θίλδπλν επηθάιπςεο ή δηαρείξηζεο ηεο έθζεζεο. Έλα δίθηπν blockchain αλαπηύζζεηαη 

σο έλαο κεραληζκόο γηα ηελ ελζσκάησζε απηήο ηεο νκόηηκεο αγνξάο κε έλα 

θαηαλεκεκέλν βηβιίν ζπλαιιαγώλ, δηαθαλή έιεγρν θαη "έμππλε" εθηειέζηκε πνιηηηθή. 

Οη ειεθηξνληθνί ζπζζσξεπηέο είλαη έλα άιιν αλαδπόκελν επηρεηξεκαηηθό κνληέιν πνπ 



47 
 

είλαη πηζαλό λα θεξδίζεη έιμε, επεηδή είλαη ειθπζηηθό ηόζν γηα ηνπο αζθαιηζηέο όζν 

θαη γηα ηνπο πειάηεο. Οη αζθαιηζηέο κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ θαιύηεξεο ηηκέο ιόγσ 

κεησκέλσλ πξνκεζεηώλ ζε ζύγθξηζε κε έλα παξαδνζηαθό κνληέιν δηαλνκήο πνπ 

βαζίδεηαη ζε πξάθηνξεο, ελώ νη πειάηεο απνθηνύλ λέα ειεπζεξία λα ζπγθξίλνπλ 

δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο βάζεη θαιύηεξεο πιεξνθόξεζεο. Φπζηθά, νη ειεθηξνληθνί 

aggregators (είηε είλαη πιήξσο αλεμάξηεηνη είηε ρηηζκέλνη κέζσ κηαο ππάξρνπζαο 

ηερλνινγηθήο πιαηθόξκαο) ζα απαηηήζνπλ κηα εμειηγκέλε θαη ζηηβαξή ςεθηαθή 

πιαηθόξκα γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ από δηάθνξεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο γηα λα 

ηελ παξνπζηάζνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο ζην πιαίζην κηαο ζαθνύο, δηαηζζεηηθήο 

εκπεηξίαο. Απηόο είλαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ην blockchain είλαη ε ζσζηή ηερλνινγία 

γηα ηε ζύλδεζε ησλ aggregators θαη ησλ αζθαιηζηώλ. [41] 

Οη πηζαλνί ηξόπνη µε ηνπο νπνίνπο νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο µπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ 

ηελ ηερλνινγία blockchainπεξηιαµβάλνπλ:  

 απηνµαηνπνίεζεαηηεµάησλαπνδεµίσζεο, πξνθεηµέλνπ λα εμνηθνλνµήζνπλ 

θόζηε θαη λα πξνζθέξνπλ επηπιένλ νθέιε γηα ηνπο πειάηεο  

 βειηηζηνπνίεζε ζηε δηαρείξηζεο δεδνµέλσλ, εμαζθαιίδνληαο µεγαιύηεξε 

θαηαλόεζε θαη θαιύηεξν έιεγρν ζηελ εθηίµεζε ηνπ θηλδύλνπ  

 ζπγθέληξσζε θαη επηµεξηζµόο ησλ θαηαζηξνθηθώλ θηλδύλσλ θαη δεµηώλ, 

επηηπγράλνληαο θαιύηεξε παξαθνινύζεζε, θαηαλόεζε θαη δηαθάλεηα ησλ 

αλνηγµάησλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ απνδεµίσζεο 
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Εικόνα 24. ηπαηηγικέρ Φηθιακού Μεηαζσημαηιζμού και ζε ποιοςρ ηομείρ ηιρ 

αζθαλιζηικήρ αλςζίδαρ πποζδίδοςν αξία. 

 

 

3.5 Βελτιςτοπούηςη των πωλόςεων και τησ κερδοφορύασ μϋςω του 

ψηφιακού μεταςχηματιςμού 
 

Οη πεξηζζόηεξεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο γλσξίδνπλ όηη πξέπεη λα μεθηλήζνπλ λα 

αμηνπνηνύλ ηα νθέιε ησλ ςεθηαθώλ ηερλνινγηώλ πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ πεξηζζόηεξν 

πειαηνθεληξηθνί σο απάληεζε ζηηο κεηαβαιιόκελεο ζπκπεξηθνξέο ησλ θαηαλαισηώλ 

θαη λα αληηκεησπίζνπλ λένπο αληαγσληζηέο πνπ εηζέξρνληαη ζηνλ θιάδν. Οη λέεο 

ςεθηαθέο ηερλνινγίεο αλνίγνπλ λένπο ηξόπνπο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Ο 

ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο πξέπεη λα εκβαζύλεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξεκαηηθώλ 

θαη ιεηηνπξγηθώλ κνληέισλ πνπ εθκεηαιιεύνληαη ηηο λέεο δπλαηόηεηεο πνπ δίλεη ε 

ςεθηαθή ηερλνινγία γηα ηε δεκηνπξγία απηήο αμίαο. Δλ νιίγνηο, νη αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο πξέπεη λα πεξάζνπλ από ηελ απιή ρξήζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο  ζηελ 
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ελίζρπζε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ ηνπο κνληέισλ κε ςεθηαθή ηερλνινγία γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα καθξνπξόζεζκε αμία θαη βησζηκόηεηα. 

Οη κνρινί αμίαο κπνξνύλ λα νκαδνπνηεζνύλ ζε δύν επξείεο θαηεγνξίεο: εθείλεο πνπ 

απμάλνπλ ηηο πσιήζεηο θαη ηα έζνδα θαη εθείλεο πνπ βειηηώλνπλ ην θέξδνο. 

3.5.1 Βελτύωςη των πωλόςεων 

 

Όηαλ πξόθεηηαη γηα ςεθηαθέο πσιήζεηο, έλα επεξγεηηθό ζύλζεην απνηέιεζκα 

δεκηνπξγείηαη από ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο γηα ηελ αύμεζε ηεο εζηίαζεο ησλ πειαηώλ: 

• Υξεζηκνπνηώληαο ηελ ηερλνινγία δίλεηαη ζηνλ αζθαιηζηή ε δπλαηόηεηα λα είλαη 

δηαζέζηκνο όηαλ ν πειάηεο βηώλεη κηα αλάγθε. 

• Βειηηζηνπνίεζε ηεο δπλακηθήο δηαδηθαζίαο πσιήζεσλ, ηδηαίηεξα κε ηε ρξήζε ηνπ 

ηειεθσληθνύ θέληξνπ γηα ηε κεηαηξνπή ησλ ςεθηαθώλ νδεγώλ πσιήζεσλ. 

• Βειηηζηνπνίεζε ησλ πσιήζεσλ κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ δνθηκώλ βαζηζκέλσλ 

ζε αλαιύζεηο, γηα ηε δεκηνπξγία κηαο πνιπθαλαιηθήο εκπεηξίαο θαη ηελ πώιεζε λέσλ 

ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ. 

Σα παξαδνζηαθά θαλάιηα ζα επσθειεζνύλ από ηελ θαιύηεξε θαηαγξαθή ησλ online 

πξνζθνξώλ, θαζώο θαη από εξγαιεία αλάιπζεο πνπ ζα απμήζνπλ ηα πνζνζηά 

κεηαηξνπήο θαη ζηαπξνεηδνύο πώιεζεο κέζσ ηερληθώλ θνξπθαίαο βαζκνιόγεζεο. Σα 

λέα εξγαιεία γηα θηλεηά ζα απμήζνπλ επίζεο ηελ παξαγσγηθόηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ δπλάκεσλ πσιήζεσλ, επηηξέπνληάο ηνπο λα έρνπλ πξόζβαζε 

ζε απηή ηε λέα ππεξεζία ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

πσιήζεσλ. 
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Εικόνα 25. Φηθιακοί Παπάγονηερ για ηην αύξηζη ηων πωλήζεων 

 

3.5.2 Βελτύωςη του Κϋρδουσ 

 

Έλα από ηα θπξηόηεξα νθέιε ηνπ ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ είλαη ε βειηίσζε ηνπ 

θέξδνπο. 

Μεηαμύ ησλ ζεκαληηθόηεξσλ κνριώλ είλαη ε ζρέζε θόζηνπο – απνηειεζκαηηθόηεηαο κε 

βάζε ηελ ηθαλόηεηα επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ πειαηώλ θαη θηλδύλσλ, ηε κείσζε ηεο 

απάηεο θαη ηε βειηίσζε ησλ δεηθηώλ ηηκνιόγεζεο. Απηά κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ γηα 

παξάδεηγκα κε ηελ αμηνπνίεζε λέσλ ηερληθώλ γηα ηελ πξόβιεςε ηεο αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ, ηελ αμηνπνίεζε αλνηρηώλ ςεθηαθώλ δεδνκέλσλ θαζώο θαη ηελ 

ςεθηνπνίεζε δηαδηθαζηώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνγξαθή θαη ηελ απεπζείαο 
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επεμεξγαζία έσο ηελ απηνκαηνπνίεζε κεηά ηελ πώιεζε θαη ηελ ςεθηαθή εμππεξέηεζε 

ησλ πειαηώλ. 

 

Εικόνα 26. Φηθιακοί Παπάγονηερ για ηην αύξηζη ηων κεπδών 

 

Έρνληαο εληνπίζεη ηνπο κνρινύο αμίαο θαη ηηο δπλαηόηεηεο θαζελόο γηα βειηίσζε ησλ 

νηθνλνκηθώλ επηδόζεσλ θαηαιήγνπκε ζε έλα ράξηε πνξείαο πξνο ηελ ςεθηαθή 

σξηκόηεηα ζύκθσλα κε ηηο κεκνλσκέλεο ζηξαηεγηθέο. 

Ο ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο απαηηεί επίζεο λέεο νξγαλσηηθέο δπλαηόηεηεο. Δλ 

νιίγνηο, ε κεηάβαζε ζε έλαλ ςεθηαθό αζθαιηζηή είλαη βαζύηεξε από ηελ απιή 

ςεθηνπνίεζε ησλ ηξερνπζώλ πξαθηηθώλ γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό ησλ ζεκειησδώλ 
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ζηνηρείσλ ηεο εκπεηξίαο, ησλ πξντόλησλ, ησλ ππεξεζηώλ, ησλ ιεηηνπξγηώλ ή ηνπ 

νηθνλνκηθνύ κνληέινπ ησλ πειαηώλ. Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα 

εθαξκόζνπλ θάπνηεο θαηεπζπληήξηεο αξρέο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηύμνπλ ηε κνλαδηθή 

ζηξαηεγηθή κεηαζρεκαηηζκνύ ηνπο γηα λα γίλνπλ ςεθηαθνί αζθαιηζηέο πςειήο 

απόδνζεο. 

Οη βαζηθέο δπλαηόηεηεο απαηηνύληαη ζήκεξα ζηνλ αζθαιηζηηθό θιάδν θαη θάζε 

αζθαιηζηήο ζα πξέπεη λα ηα θαηαθέξεη γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απμαλόκελεο 

πξνζδνθίεο ησλ πειαηώλ. Απηέο νη δπλαηόηεηεο εκθαλίδνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα θαη 

ζα ζεκαίλνπλ όηη όια ηα θαλάιηα δηαλνκήο ζα πξέπεη λα επζπγξακκηζηνύλ κε απηέο ηηο 

λέεο δπλαηόηεηεο. Απνηεινύλ ην ειάρηζην όξην γηα θάζε εηαηξεία λα ιεηηνπξγεί ζηηο 

ζεκεξηλέο αγνξέο. Χζηόζν, είλαη πνιύ ζπρλά βαζηθά ζηνηρεία καθξνπξόζεζκσλ θαη 

εθηεηακέλσλ ζηξαηεγηθώλ ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ. [42] 

3.6 Μοντϋλα ψηφιακόσ αςφϊλιςησ 
  

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηέζζεξα ςεθηαθά  κνληέια. Σν κνληέιν πνπ ζα επηιέμεη 

κηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία εμαξηάηαη από ην πνπ ζα επηιέμεη ε εηαηξεία λα ηνπνζεηεζεί  

ζηνπο δύν άμνλεο ζηξαηεγηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ην είδνο ηεο πειαηεηαθήο ζρέζεο 

ηελ νπνία επηδηώθεη.  

 Σν κνληέιν ελεξγνπνίεζεο θαλαιηνύ. Σν κνληέιν απηό επηιέγεηαη από 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο κε ζηξαηεγηθέο πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηελ αλάπηπμε 

θαη ηηο πσιήζεηο. Οη εηαηξείεο απηέο επηζπκνύλ λα εληζρύνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε 

ηνπο πειάηεο κε εμαηνκηθεπκέλα πξντόληα θαη ππεξεζίεο. Σν κνληέιν απηό 

επηθεληξώλεηαη ζηελ ελεξγνπνίεζε πθηζηάκελσλ θαλαιηώλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ 

κνληέισλ κε ηε ρξήζε ςεθηαθήο αζθάιηζεο. Απηό ην κνληέιν ρξεζηκνπνηείηαη 

από πνιιέο εηαηξείεο, εηδηθά ζηελ Δπξώπε. Οη πξάθηνξεο παξακέλνπλ έλα από 

ηα βαζηθά θαλάιηα γηα απηέο ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. 

Σν 2012 ζην πιαίζην ηεο ςεθηαθήο ηεο ζηξαηεγηθήο ε ΑΥΑ εμνπιίδεη ηνπο 

εξγαδόκελνπο ζην ηκήκα πσιήζεσλ ηεο Γαιιίαο κε tablets θαη κε ηε βνήζεηα 

ηνπ CloudBased CRM ηεο Salesforce επηηξέπεη ηελ άκεζε αλαδνρή ησλ 

ζπκβάζεσλ θαη ηε ρξήζε ησλ ςεθηαθώλ ππνγξαθώλ, απμάλνληαο έηζη ηελ 

παξαγσγηθόηεηα ησλ πσιήζεσλ. 

 Σν πξνζαξκνζκέλν κνληέιν. Σν κνληέιν απηό ηαηξηάδεη ζηηο αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο πνπ επηθεληξώλνληαη ζηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο. Η επηρεηξεκαηηθή ηνπο 
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ζηξαηεγηθή επηθεληξώλεηαη ζηε βειηίσζε ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηεο δηαηήξεζεο 

ησλ πειαηώλ. Οη εηαηξείεο πνπ αθνινπζνύλ απηό ην κνληέιν ζηνρεύνπλ λα 

γίλνπλ πιήξσο ςεθηαθέο εηαηξείεο, επηδηώθνπλ αληαγσληζηηθή δηαθνξνπνίεζε 

ρξεζηκνπνηώληαο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο γηα λα πξνζθέξνπλ εμαηνκηθεπκέλα 

πξντόληα θαη ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηώληαο ςεθηαθή ηερλνινγία, όπσο ε 

ηειεκαηηθή. 

Έλα παξάδεηγκα αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ην πξνζαξκνζκέλν 

κνληέιν είλαη ε North American FinancialServices.Η εηαηξεία πξνζπάζεζε λα 

πξνζθέξεη πξντόληα θαη ππεξεζίεο κε ηξόπν ώζηε λα επζπγξακκίδεηαη κε ηηο 

αλάγθεο ησλ πειαηώλ θαη όρη κε ηηο δηθέο ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο. Η 

εηαηξεία ρξεζηκνπνίεζε επίζεο ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο γηα ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κε ηνπο πειάηεο. Απηό είρε σο απνηέιεζκα ε εηαηξεία 

λα γίλεη πην επέιηθηε, λα πξνζθέξεη θαιύηεξεο εκπεηξίεο πειαηώλ, λα βειηηώζεη 

ηελ παξαγσγηθόηεηα θαη λα πξνσζήζεη ηελ θαηλνηνκία ησλ πξντόλησλ.  

 Σν δηαδηθηπαθό κνληέιν. Σν κνληέιν απηό πηνζεηείηαη από εηαηξείεο πνπ 

ειαρηζηνπνηνύλ ηε ρξήζε ησλ ππαξρόλησλ δηθηύσλπώιεζεο, όπσο νη 

αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο θαη εζηηάδνπλ ζηελ πξνώζεζε ησλ ππεξεζηώλ 

ηνπο κέζσ ειεθηξνληθώλ πιαηθνξκώλ. Σν κνληέιν απηό όπσο θαη ην 

πξνζαξκνζκέλν κνληέιν απεπζύλεηαη ζε επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη 

ζηξαηεγηθέο επηθεληξώλνληαη ζηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο θαη ηε  

δηαηήξεζε πειαηώλ, αιιά πξνηηκνύλ κηα πην απιή ζρέζε κε ηνλ πειάηε. 

Έλα παξάδεηγκα εηαηξείαο πνπ αμηνπνίεζε ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο είλαη ε 

Direct Line. Ξεθίλεζε από ηε Μεγάιε Βξεηαλία ηνλ Απξίιην ηνπ 1985 

πξνζθέξνληαο έλα κόλν αζθαιηζηηθό πξντόλ, ηελ αζθάιηζε απηνθηλήηνπ θαη 

έλα κόλν ηξόπν απόθηεζήο ηνπ από ηνπο πειάηεο, κέζσ ηειεθώλνπ. ήκεξα, νη 

πσιήζεηο ησλ αζθαιηζηηθώλ ηεο πξντόλησλ γίλνληαη κέζσ  δηαδηθηύνπ ή 

ηειεθώλνπ. Η Direct Line είλαη ν θνξπθαίνο αζθαιηζηήο απηνθηλήησλ ηνπ 

Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, κε βξαβεία ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ 

ζηηο αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο. ηελ Ιηαιία, κέζα ζε ιίγα ρξόληα από ηελ έλαξμή 

ηεο, ε Direct Line αλαδείρζεθε σο ε κεγαιύηεξε online αζθαιηζηηθή εηαηξεία 

έρνληαο κεξίδην αγνξάο άλσ ηνπ 25% θαη θαηέζηε ε δέθαηε όζνλ αθνξά ηελ 

αμία ηνπ αζθαιίζηξνπ απηνθηλήησλ.[43][44] 

 To πβξηδηθό κνληέιν. Σν κνληέιν απηό πξνζειθύεη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ 

βιέπνπλ ηελ ςεθηαθή αζθάιηζε σο κηα επθαηξία λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ 

ππάξρνπζα επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα κε κηα λέα ςεθηαθή επηρείξεζε. 



54 
 

Γεκηνπξγνύλ νπζηαζηηθά δύν επηρεηξήζεηο. Απηό ην κνληέιν ηαηξηάδεη ζηηο 

εηαηξείεο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηηο πσιήζεηο θαη επηζπκνύλ κηα 

πξνζαξκνζηηθή πειαηεηαθή ζρέζε. Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ πηνζεηνύλ  

απηό ην κνληέιν ρξεζηκνπνηνύλ ςεθηαθέο ιύζεηο ηόζν γηα ηελ ελεξγνπνίεζε 

ησλ πθηζηάκελσλ θαλαιηώλ όζν θαη γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ.[43],[46] 

  

Εικόνα 27. Μονηέλα Φηθιακήρ Αζθάλιζηρ 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4. Ο ΧΗΥΙΑΚΟ ΜΕΣΑΦΗΜΑΣΙΜΟ ΣΙ 

ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΑΥΑΛΙΣΙΚΕ ΕΣΑΙΡΙΕ 

 

Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο αλαδεηνύλ όιν θαη πεξηζζόηεξν εμσηεξηθέο ιύζεηο γηα λα 

αληαπνθξηζνύλ ζηηο επηρεηξεζηαθέο πξνθιήζεηο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ δίλνληαη θαη 

γίλνληαη πην δξαζηήξηεο γηα λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηελ πςειή ηερλνινγία. 

Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο αξρίδνπλ ζπλεξγαζίεο κε θνξείο θαη εηαηξείεο θαηλνηνκίαο 

γηα λα κπνξέζνπλ λα επηηαρπλζνύλ απηέο νη αιιαγέο. 

ύκθσλα κε έξεπλα ηεο PwC, 2017 GlobalFinTechSurvey, πνπ βαζίζηεθε ζηηο 

απαληήζεηο 189 αλσηάησλ ζηειερώλ ηνπ αζθαιηζηηθνύ θιάδνπ από 39 ρώξεο νη 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο αληηιακβάλνληαη θαη απνδέρνληαη ηα νθέιε πνπ κπνξνύλ λα 

έρνπλ από κία πην ςεθηνπνηεκέλε κνξθή ζε ζρέζε κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν 

αζθάιηζεο κε ην 52% ησλ αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα  λα 

δειώλεη όηη ε θαηλνηνκία βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο. Η ηερληθή 

λνεκνζύλε (ΑΙ) θαη ηα dataanalytics νδεγνύλ ζε έλα θαιύηεξν απνηέιεζκα γηα ηνλ 

πειάηε. Βάζεη ηεο έξεπλαο ην 94% ησλ αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ δειώλνπλ όηη ε 

θαιύηεξε αλάιπζε ησλ θηλδύλσλ είλαη ε ζεκαληηθόηεξε ηάζε ζε επίπεδν θαηλνηνκίαο. 

Σα dataanalytics ζα απνξξνθήζνπλ ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ ηερλνινγηθώλ 

επελδύζεσλ ηνλ επόκελν ρξόλν, µε ην 84% ησλ εηαηξεηώλ λα ζρεδηάδνπλ επελδύζεηο 

ζηνλ ηνκέα απηό. Όζνλ αθνξά ζηε ζπλεξγαζία ηνπο µε εηαηξείεο θαηλνηνκίαο (startups) 

ν κεγαιύηεξνοπξνβιεκαηηζκόο γηα ην 63% ησλ αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ πεγάδεη από 

ηελ αλάγθε ζπκκόξθσζεο µε ην λνκνζεηηθό πιαίζην θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ.  

Ο αζθαιηζηηθόο θιάδνο αλαδεηά ηξόπνπο γηα λα εμαζθαιίζεη κεγαιύηεξε δέζκεπζε 

θαη θαιύηεξε επαθή κε ηνπο πειάηεο πξνζθέξνληάο ηνπο πξντόληα πνπ ρξεηάδνληαη 

πξαγκαηηθά ρξεζηκνπνηώληαο κε θαιύηεξν ηξόπν ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα. Γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηόρσλ απηώλ ν κεηαζρεκαηηζκόο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ γίλεηαη 

πξνο έλα πην πξνιεπηηθό κνληέιν, όπσο γηα παξάδεηγκα ππνζηεξίδνληαο ηνπο πειάηεο 

λα απνθύγνπλ θάπνην αηύρεκα, αζζέλεηα ή άιιν αζθαιηζηηθό γεγνλόο, ή κε ηελ 

παξνρή αζθαιηζηηθώλ  θαιύςεσλ θαηά παξαγγειία (pay-as-you-go). Οη αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο ζα επηδηώμνπλ επίζεο λα εμαγνξάζνπλ startups, λα ζπλεξγαζηνύλ µε θνξείο 

θαηλνηνκίαο θαη λα εληζρύζνπλ ηα ην αλζξώπηλν δπλακηθό ηνπο, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζειθύνπλ ηνπο ζσζηνύο αλζξώπνπο ζην κέιινλ. 
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ηελ Διιάδα, ε κείσζε ηεο παξαγσγήο ζηα ρξόληα ηεο νηθνλνκηθήο ύθεζεο θαη ηα 

ζπκπηεζκέλακέζα αζθάιηζηξα ελδερνκέλσο απνηεινύλ έλα εκπόδην γηα ηελ αθνκνίσζε 

ηεο πιεηάδαο ησλ ηερλνινγηθώλ εμειίμεσλ πνπ ζπληεινύληαη παγθνζκίσο. Χζηόζν, κηα 

ζηνρεπόκελε πηνζέηεζε θαηλνηόκσλ ιύζεσλ ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη ηελ απάληεζε 

ζηε βειηίσζε ησλ ήδε ζπκπηεζκέλσλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο. Η ηνπνζέηεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο ζηελ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή ησλ αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηα αληαγσληζηηθά ηνπο πιενλεθηήκαηα. ηελ ειιεληθή αζθαιηζηηθή αγνξά 

έλαο αλαζηαιηηθόο παξάγνληα ζηελ πηνζέηεζε ιύζεσλ όπσο ε αλάιπζε δεδνκέλσλ γηα 

εμαηνκηθεπκέλε ηηκνιόγεζε, αλάιεςε θηλδύλσλ θαη επεμεξγαζία απνδεκηώζεσλ είλαη 

ε έιιεηςε ππνδνκώλ θαη επαξθώλ δεδνκέλσλ γηα λα αλαιπζνύλ κε απνηέιεζκα λα 

θξίλεηαη απαξαίηεηε πξσηίζησο ε βειηίσζε ησλ ππνδνκώλ ησλ αζθαιηζηηθώλ 

εηαηξεηώλ θαη γεληθόηεξα ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο επάξθεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ηζηνξηθόηεηαο) ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηεξνύληαη. Δπηπιένλ, ζεκαληηθό ξόιν ζηελ 

αλάπηπμε ηεο πηνζέηεζεο ςεθηαθώλ ιύζεσλ αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζεη θαη ε 

παξαγσγή ζρεηηθήο θαηλνηνκίαο από ειιεληθά startups,νη ιύζεηο ησλ νπνίσλ ζα είλαη 

πεξηζζόηεξν πξνζηηέο ζηηο ειιεληθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο.[47] 

4.1 Η περύπτωςη τησ αςφαλιςτικόσ εταιρεύασ Allianz 
 

Η Allianz είλαη έλαο από ηνπο θνξπθαίνπο Οκίινπο παξνρήο ππεξεζηώλ ζηνλ θόζκν, 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο θιάδνπο ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο, ηεο δηαρείξηζεο 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππεξεζηώλ παξνρήο βνήζεηαο.  

Η Allianzέρεη κηα παγθόζκηα ςεθηαθή πξσηνβνπιία πνπ ππνζηεξίδεηαη από ζεκαληηθά 

πνζά επελδύζεσλ θαη επηρνξεγήζεσλ ζε επίπεδν δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίσλ. Η εηαηξεία 

επελδύεη € 400-500 εθαηνκκύξηα εηεζίσο ζε ςεθηαθέο πξσηνβνπιίεο. Αληηπξνζσπεύεη  

έλα εμαηξεηηθό παξάδεηγκα παξαδνζηαθνύ αζθαιηζηή πνπ εξγάδεηαη γηα λα εληζρύζεη 

ηελ ςεθηαθή ηνπ πξνζθνξά θαη λα κεηακνξθώζεη ην επηρεηξεζηαθό ηνπ κνληέιν. Δλώ 

ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο επηρείξεζεο παξακέλεη παξαδνζηαθό, ε δηνίθεζε επελδύεη ζε 

κεγάιν βαζκό γηα ζηνλ ςεθηαθό κεηαζρεκαηηζκό ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνπ ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ.[42] 

Οη επελδύζεηο ηεο Allianz επηθεληξώλνληαη ζε πέληε βαζηθέο πξσηνβνπιίεο: 

1) Φεθηνπνίεζε δηαδηθαζηώλ: Δηζαγσγή επεμεξγαζίαο απ 'επζείαο κέζσ 

επηρεηξεζηαθώλ γξακκώλ 
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2) Γηαδηθηπαθή δπλαηόηεηα ζπλαιιαγώλ: Ηιεθηξνληθή έξεπλα, πξνζθνξά, αγνξά θαη 

εμππεξέηεζε γηα έλα επξύ θάζκα θαηεγνξηώλ πξντόλησλ. 

3) Γεκηνπξγία 360 ° πξνβνιήο ηνπ πειάηε: Γεκηνπξγία κηαο εληαίαο νπηηθήο γσλίαο γηα 

ηα δεδνκέλα θαη ηηο πνιηηηθέο κέζσ ζεκαληηθώλ πξνζπαζεηώλ ηππνπνίεζεο ησλ ΣΠ. 

4) Σππνπνίεζε δηεπαθώλ ηζηνύ κεηαμύ ησλ ρσξώλ (OneWeb): Η πξόζεζε εδώ είλαη λα 

δηεπθνιπλζεί κηα παγθόζκηα πιαηθόξκα ςεθηαθώλ αιιειεπηδξάζεσλ. 

5) Αλνηρηό θέληξν θαηλνηνκίαο: Σν AllianzDigitalLabs είλαη έλα «αλνηρηό θέληξν 

θαηλνηνκίαο» πνπ επελδύεη ζε πεηξακαηηθά ζέκαηα - γηα παξάδεηγκα, ε εθαξκνγή ηνπ 

BigData θαη ε απεπζείαο αζθάιηζε (on-the spotinsurance). 

Γεκηνπξγία δπλαηνηήησλ γηα ηελ ππνζηήξημε απηώλ ησλ πξσηνβνπιηώλ 

Γηα λα εμαζθαιίζεη όηη ε Allianz κπνξεί λα επηηύρεη ηηο βαζηθέο απηέο πξσηνβνπιίεο, ν 

όκηινο αλαπηύζζεη ηθαλόηεηεο ζηνπο αθόινπζνπο πέληε ηνκείο: 

1) Πειαηνθεληξηθόηεηα - ηππνπνηεκέλε δηαδηθηπαθή δηαζύλδεζε κεηαμύ ησλ 

ρσξώλ. Δθαξκνγέο γηα θηλεηά γηα ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ηνπ θαηαλαισηή. 

επελδύζεηο γηα ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζηα δεδνκέλα ησλ θαηαλαισηώλ από 

δηαζηαπξνύκελα θαλάιηα · πεηξακαηηζκό ζηε ρξήζε ησλ θνηλσληθώλ κέζσλ ζε 

δηάθνξεο ρώξεο  

2) Δπηρεηξεζηαθή Αξηζηεία – πζηεκαηηθή αλάπηπμε ζε όιε ηελ έθηαζε ηεο 

επηρείξεζεο. Απινπζηεπκέλεο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο απνθιεηζηηθά κε ηε 

ρξήζε ηερλνινγίαο, ρσξίο ραξηί, άκεζε επεμεξγαζία  

3) Καηλνηνκία - δεκηνπξγία ελόο παγθόζκηνπ εξγαζηεξίνπ θαηλνηνκίαο πνπ 

ζπλεξγάδεηαη κε εηαηξείεο γηα ηα κεγάια δεδνκέλα, θηλεηά, θνηλσληθά κέζα θαη 

ρνξεγίεο. 

4) ΙΣ-Ο θαζαξηζκόο θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ησλ θαηαλαισηώλ 

γηα ηελ νηθνδόκεζε νκνηνγελνύο άπνςεο ζε όιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο. επελδύζεηο ζε κηα πξνεγκέλε πιαηθόξκα αλάιπζεο (ηθαλόηεηα 

πςειήο ηαρύηεηαο θαη ρσξεηηθόηεηα απνζήθεπζεο) · θαη ηελ παγθόζκηα 

αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ backoffice ζε όιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο γξακκέο. 

5) Κνπιηνύξα ησλ εξγαδνκέλσλ - έγρπζε ςεθηαθήο εμσηεξηθήο πξννπηηθήο από 

κε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο (γηα παξάδεηγκα, Google, Amazon θαη eBay). 
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Σν πξόγξακκα έρεη παγθόζκην ραξαθηήξα. Χζηόζν ε  γεξκαληθή επηρείξεζε 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνσζήζεη λέεο πξσηνβνπιίεο, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ζα 

αλαπηπρζνύλ ζε παγθόζκην επίπεδν. Η γεξκαληθή επηρείξεζε ηεο Allianz επηδηώθεη λα 

επηηύρεη 100% δηαδηθαζίεο ρσξίο ραξηί, πξνεγκέλε πινπνίεζε ηεο απιήο 

δηεθπεξαίσζεο, εθηεηακέλεο δπλαηόηεηεο ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο θαη ςεθηαθή 

ελεξγνπνίεζε ησλ πξαθηόξσλ. Η Allianz ζέηεη επίζεο πξνζπάζεηεο ζηε ρξήζε ηνπ 

ςεθηαθνύ γηα ηε δεκηνπξγία νηθνζπζηεκάησλ θαηαλαισηώλ - γηα παξάδεηγκα, έρεη 

ζπλδεζεί κε ηελ DeutscheTelekom γηα λα πξνσζήζεη ηελ έλλνηα ηεο «ζπλδεδεκέλεο 

δσήο».  

ε γεξκαληθή επηρείξεζε ηεο Allianz πξαγκαηνπνηεί απηή πξόνδν πξνο ηελ θαηεύζπλζε 

ηεο κεηαηξνπήο, ζε όιε ηελ αιπζίδα αμίαο. Λακβάλνληαο κεξηθά παξαδείγκαηα:   

1. Σν OneWeb ζα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ πξνβνιή ηνπ web ηεο 

AllianzGermany ζε όια ηα πξντόληα: Δπηπιένλ, νη ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο 

πξντόλησλ είλαη πιένλ ζε απεπζείαο ζύλδεζε, καδί κε εξγαιεία γηα ηελ αμηνιόγεζε 

ησλ αλαγθώλ ζε απεπζείαο ζύλδεζε - γηα παξάδεηγκα, ππνινγηζηέο αζθαιίζηξσλ. 

2. πζθεπαζκέλα πξντόληα: ε Allianz δηαζέηεη κηα νινθιεξσκέλε online ιύζε πνπ 

επηηξέπεη ζπλδπαζκνύο δηαθόξσλ πξντόλησλ θαη νκάδσλ πξντόλησλ (ζηα 

αληίζηνηρα ηκήκαηα). 

3. Online δηαζέζηκεο πξνζθνξέο γηα έλα επξύ θάζκα πξνηόλησλ , κε online 

εθαξκνγή γηα ηππνπνηεκέλα πξντόληα (γηα παξάδεηγκα, αζθάιηζε νρήκαηνο, 

ηαμηδησηηθή αζθάιηζε). Φεθηαθή ελεξγνπνίεζε παξαγόλησλ γηα ηελ άκεζε 

επεμεξγαζία.  

4. Ηιεθηξνληθόο πηλαθαο αζθάιηζεο πνπ επηηξέπεη ζηνπο θαηαλαισηέο λα έρνπλ κηα 

360 ° άπνςε ησλ πξντόλησλ ηνπο. 

Απηόο ν ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο εθαξκόδεηαη ζε κηα επηρείξεζε πνπ 

εμαθνινπζεί λα έρεη κηα κεγάιε παξαδνζηαθή δύλακε πξαθηόξσλ. Χζηόζν, ε 

Allianz πξνζπαζεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ςεθηαθά κέζα γηα λα βειηηώζεη ηελ 

απνδνηηθόηεηα ηνπ θαλαιηνύ. Γηα παξάδεηγκα, ε πηινηηθή εθαξκνγή DIGITAL 

AGENCY, ε  νπνία  πξνζθέξεη ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Γηαδηθαζία πξν-πώιεζεο: δεκηνπξγία ηζηόηνπνπ / SMS θαη δεκηνπξγία 

αξζξσηώλ πξνζθνξώλ κε ζπζηήκαηα παξαπνκπήο γηα θηλεηά / tablet. 
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2. Γηαδηθαζία ςεθηαθήο πώιεζεο, κε ειεθηξνληθή ππνγξαθή: γξήγνξε ηηκνιόγεζε 

ζύκθσλα κε ηα απνζπάζκαηα ηζηνύ, ςεθηαθέο πιεξσκέο (γηα παξάδεηγκα, 

ρξεσζηηθή θάξηα). 

3. Δθαξκνγή θηλεηνύ δηαζέζηκε γηα πξάθηνξεο: ε ζνπίηα πώιεζεο δηαηίζεηαη ζε 

δηάθνξεο ςεθηαθέο ζπζθεπέο (όπσο ην iPad). 

4. Φεθηαθή εμππεξέηεζε πειαηώλ κέζσ αζθαιώλ θαλαιηώλ: γηα παξάδεηγκα, 

ζπκβόιαηα πνπ απνζηέιινληαη κέζσ αζθαινύο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη 

δηαηίζεληαη ζε αζθαιή δηθηπαθή πύιε. 

Ο όκηινο ζπλδπάδεη ηερλνινγίεο ςεθηαθήο πξόζβαζεο, ππεξεζίεο θαη αζθάιεηεο 

γηα ηε δεκηνπξγία αμίαο γηα ηνπο θαηαλαισηέο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ιηαληθώλ 

θαηαλαισηώλ. ρεδηάδεη λα απμήζεη ηα ζεκεία επαθήο ησλ θαηαλαισηώλ θαη ηε 

ζπρλόηεηα επαθήο κέζσ ηεο ζπληζηώζαο ππεξεζίαο. 

Γηα ηελ επίηεπμε απηνύ, ε Allianz ζπλεξγάδεηαη κε ηελ DeutscheTelekom. 

πλεξγάδνληαη γηα ηελ αλάπηπμε ππεξεζηώλ ελόο ςεθηαθά ζπλδεδεκέλνπ ζπηηηνύ - 

γηα παξάδεηγκα, εάλ εθξήγλπηαη ζσιήλαο λεξνύ, νη αηζζεηήξεο ζα ελεκεξώζνπλ 

απηόκαηα ηνλ ρξήζηε κέζσ ηνπ smartphone θαη ζα εηδνπνηήζνπλ ηελ ηειεθσληθή 

γξακκή έθηαθηεο αλάγθεο ηεο Allianz 

Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2014, ε Allianz δεκηνύξγεζε ηελ AllianzWorldwidePartners 

(AWP) σο λέα παγθόζκηα επηρεηξεκαηηθή γξακκή. Η AWP ζπλδπάδεηηελ Allianz 

Global Assistance θαηηελ Global Automotive, ηελ Allianz Worldwide Care θαηηελ 

Allianz France International Health. 

Η πξόζεζε είλαη ε πξνζέγγηζε ησλ πειαηώλ, ε αλάπηπμε ελόο επξύηεξνπ θάζκαηνο 

πξντόλησλ θαη ε επέλδπζε ζε λέεο αγνξέο θαη ηερλνινγίεο. Η βειηίσζε ηεο 

ςεθηαθήο ηθαλόηεηαο απνηειεί βαζηθό ζηόρν ηεο λέαο δνκήο, ζπγθεθξηκέλα: 

• Δμαζθάιηζε ηεο ςεθηαθήο εηνηκόηεηαο ηεο πξνζθνξάο πξντόλησλ. 

• Παξνρή εκπεηξίαο  πνιιαπιώλ πξνζβάζεσλ ζηνλ θαηαλαισηή. 

• Υξήζε δεδνκέλσλ BigData θαη πξνεγκέλσλ αλαιπηηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ.  

• Απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζηώλ θαη ιεηηνπξγηώλ. 
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4.1.1 ΗΕφαρμογόAllianzontheGo 

 

Η Allianz Διιάδνο κέινο ηνπ νκίινπ Allianz είλαη κία από ηηο θνξπθαίεο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζηελ Διιάδα. Γίλνληαο έκθαζε ζηελ πειαηνθεληξηθόηεηα 

θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ δηθηύνπ πσιήζεσλ θαη αλαγλσξίδνληαο ηελ ζπνπδαηόηεηα 

ηνπ digital&mobile νηθνζπζηήκαηνο ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε, ε εηαηξεία 

ζρεδίαζε κηα εθαξκνγή γηα θηλεηά γηα ηνπο αζθαιηζηηθνύο ζπκβνύινπο ην Allianz 

on the Go.[48],[49] 

Με απηή ηελ εθαξκνγή νη αζθαιηζηηθνί ζύκβνπινη κπνξνύλ λα πξνζζέζνπλ αμία 

ζηελ εκπεηξία ηνπ πειάηε θαζώο κέζσ ελόο θηλεηνύ κπνξνύλ λα παξέρνπλ γξήγνξε 

θαη απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζε. Οη αζθαιηζηηθνί ζύκβνπινη κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο έρνπλ πξόζβαζε ζε ζρεδόλ όιεο ηηο ηηκνινγήζεηο πξντόλησλ θαζώο θαη 

ζε άιιεο ζεκαληηθέο δπλαηόηεηεο νη νπνίεο βνεζνύλ ζηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε 

ηεο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο. 

Ηεθαξκνγή Allianz on the Go απέζπαζεβξαβείν Silver ζηελθαηεγνξία Process 

Automation Mobile Application ησλCyta Mobile Excellence Awards ην 2016. 

Υαξαθηεξηζηηθά Δθαξκνγήο 

Όζνλ αθνξά ηελ αζθάιηζε νρεκάησλ ε εθαξκνγή δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα 

δεκηνπξγία πξνζθνξάο αζθάιηζεο ζε ζπγθεθξηκέλν ηηκνινγηαθό πξόγξακκα ηεο 

εηαηξείαο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη απνζήθεπζε ηεο πξνζθνξά θαη απνζηνιή κέζσ e-

mail ζηνλ πειάηε ζε κνξθή pdf. 

Δπηπιένλ πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο είλαη: 

 Πξόζβαζε ζην εκεξήζην Γειηίν Σηκώλ Ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ κε 

δπλαηόηεηα απνζηνιήο ησλ ηηκώλ κέζσ e-mail ζηνλ πειάηε ζε κνξθή pdf. 

 Γπλαηόηεηα απεπζείαο θιήζεο ζην θέληξν επηθνηλσλίαο ηεο εηαηξείαο. 

 Δνξηνιόγην/Γελεζιηνιόγην κε δπλαηόηεηα απεπζείαο θιήζεο ζηνλ πειάηε 

 Ηκεξνιόγην εξγαζηώλ γηα ηε δηαρείξεζε ησλ επαγγεικαηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ 
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4.1.2 Ηεφαρμογό Allianz Roadside Assistance (RSA) 

 

Η αζθαιηζηηθή εηαηξεία Allianz ζην πιαίζην ηεο ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο θαη 

πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκίζεη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε δεκηνύξγεζε ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ AllianzGlobal Assistance ηελ εθαξκνγή Allianz RSA. [50] 

Ο αζθαιηδόκελνο ηεο εηαηξείαο κέζσ ηεο εθαξκνγήο γηα θηλεηά κπνξεί λα εηδνπνηήζεη 

ηελ ππεξεζία Οδηθήο Βνήζεηαο ζε πεξίπησζε βιάβεο ή αηπρήκαηνο. Μέζα από ηελ 

εθαξκνγή ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ αηηία αθηλεηνπνίεζεο ηνπ νρήκαηόο ηνπ, 

εάλ είλαη βιάβε ή αηύρεκα. Σα δεδνκέλα ηεο ζέζεο ηνπ νρήκαηνο, ν αξηζκόο 

θπθινθνξίαο θαη ην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο ηνπ ρξήζηε απνζηέιινληαη απηόκαηα κέζσ 

SMS ζηελ AllianzGlobal Assistance θαη ην ηειεθσληθό θέληξν ηεο θξνληίδαο 

αηπρήκαηνο θαιεί ηνλ πειάηε. 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο είλαη: 

 κείσζε ησλ ελεξγεηώλ πνπ απαηηνύληαη από ηνλ πειάηε ηε ζηηγκή ηνπ 

αηπρήκαηνο 

 απαιιαγή ηνπ ρξήζηε από ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηνπνζεζίαο 

 απαιιαγή ηνπ ρξήζηε από ελδερόκελε αλακνλή ζην ηειεθσληθό θέληξν ηεο 

θξνληίδαο αηπρήκαηνο 

 αλαβάζκηζε ηεο ζπλνιηθήο εκπεηξίαο ηνπ πειάηε 

 

4.2 Η χρόςητησ τηλεματικόσ μϋςω τησ εφαρμογόσGeneraliMyDrive 
 

H αζθαιηζηηθή εηαηξεία Generali αμηνπνίεζε ηελ ηειεκαηηθή ηερλνινγία κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο “GeneraliMyDrive”. Η θαηλνηόκνο εθαξκνγή είλαη δηαζέζηκε γηα λένπο θαη 

παιηνύο αζθαιηζκέλνπο ηεο εηαηξείαο πξνζθέξνληαο ηε δπλαηόηεηα έθπησζεο γηα ηνπο 

ρξήζηεο. Σνλ Ινύιην ηνπ 2015 ν όκηινο Generali εμαγόξαζε ηελ εηαηξεία 

MyDriveSolutions κε έδξα ην Λνλδίλν, ε νπνία εμεηδηθεύεηαη ζηηο εθαξκνζκέλεο 

ιύζεηο ηειεκαηηθήο ζηνλ θιάδν ηεο αζθάιηζεο, ζπλδπάδνληαο ηελ πςειή ηερλνινγία 

θαη ηελ αζθαιέζηεξε νδήγεζε.[51] 
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Η εθαξκνγή “GeneraliMyDrive” είλαη εύθνιε ζηε ρξήζε θαη ν έμππλνο ζρεδηαζκόο ηεο 

πξνζθέξεη κηα πην εμαηνκηθεπκέλε αληηκεηώπηζε σο πξνο ην ηειηθό αζθάιηζηξν.

 

Εικόνα 28. GeneraliMyDrive 

Οη θάηνρνη αζθάιηζεο απηνθηλήηνπ ζηελ Generali κπνξνύλ κε ηελ αλαλέσζε ηεο 

αζθάιηζεο ηνπο λα θαηεβάζνπλ ζην θηλεηό ηνπο ηελ εθαξκνγή, ε νπνία είλαη δηαζέζηκε 

ζε iphone θαη android. Με ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο , μεθηλάεη ε θαηαγξαθή 

θάζε δηαδξνκήο ηνπο θαη κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ελόο απαηηνύκελνπ αξηζκνύ 

ρηιηνκέηξσλ νδήγεζεο δηακνξθώλεηαη ην θνξ Οδεγηθήο πκπεξηθνξάο ηνπο ρξήζηε 

βάζεη ηνπ νπνίνπ ν αζθαιηζκέλνο κπνξεί λα ιάβεη έθπησζε αζθαιίζηξνπ έσο 30%. 

Δπηπιένλ, ην ζύζηεκα ηνπ “GeneraliMyDriveApp” αμηνινγεί ηελ νδεγηθή ζπκπεξηθνξά 

ηνπ ρξήζηε όπσο είλαη ε νκαιή νδήγεζε, ην νκαιό θξελάξηζκα, ε νκαιή επηηάρπλζε 

θαη ε δηαηήξεζε ζηαζεξήο ηαρύηεηαο βάζεη νξίσλ. Σν πςειό ζθνξ ζηηο παξαπάλσ 

παξακέηξνπο κεηαθξάδεηαη ζε αζθαιέζηεξεο ζπλζήθεο νδήγεζεο, κεηώλνληαο έηζη ηνλ 

θίλδπλν ηξνραίνπ αηπρήκαηνο. 

Μεηά ηελ θαηαγξαθή θάζε δηαδξνκήο ν ρξήζηεο ιακβάλεη άκεζε ηελ αλάιπζε ηεο 

νδεγηθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο θαη κπνξεί λα δεη ζε πνηα ζεκεία ηεο δηαδξνκή ε νδήγεζή 

ηνπ ήηαλ αζθαιήο θαη ζε πνηα επηδέρεηαη βειηίσζε.  
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο αληηκεησπίδνπλ πξνθιήζεηο ζε δηάθνξα κέησπα: 

• Σα παιαηά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο είλαη πνιύπινθα, γεγνλόο πνπ πεξηνξίδεη 

ηελεπειημία ησλ αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ. 

• Η κεξνιεςία πξνο ηελ ελ κέξεη δηακεζνιαβεκέλε δηαλνκή θαη ε ηερληθή θύζε 

ησλπξντόλησλ εκπνδίδνπλ ηε ζηξνθή πξνο έλαλ κεγαιύηεξν πξνζαλαηνιηζκό πξνο 

ηνλθαηαλαισηή. 

Ο ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαιύηεξεο επηδόζεηο 

ηόζνεζσηεξηθά ηεο επηρείξεζεο όπσο είλαη ε αύμεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο θαη 

εαπηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ όζν θαη εμσηεξηθά κέζσ ηεο απμεκέλεο 

ηαρύηεηαοπξαγκαηνπνίεζεο ησλ αγνξώλ όζν θαη ζηελ παξνρή πινπζηόηεξσλ εκπεηξηώλ 

ζηνπο θαηαλαισηέο. 

Αληηκεησπίδνληαο απηέο ηηο πξνθιήζεηο, νη αζθαιηζηέο πξέπεη λα επηθεληξσζνύλ: 

• Πειαηνθεληξηθόηεηα: νη αζθαιηζηέο ζα πξέπεη λα πξνζαξκόζνπλ ηηο πξνζθνξέο θαη 

ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ πειαηώλ ηνπο. Γηαπνιινύο, απηό ζα 

ζπλεπάγεηαη ξηδηθή κεηαηόπηζε ησλ βαζηθώλ δηαδηθαζηώλ ηνπο, όπσο εαλάπηπμε λέσλ 

πξντόλησλ, ε επαθή κε ηνπο πειάηεο θαη λέν ζρεδηαζκόο δηαδηθαζηώλαπνδεκίσζεο 

απαηηήζεσλ 

• Δμέιημε ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ: ε ςεθηαθή ηερλνινγία ρξεηάδεηαη 

ηαζπζηήκαηαπιεξνθνξηθήο λα ιεηηνπξγνύλ ζε δηαθνξεηηθό επίπεδν. Σα δεδνκέλα 

γηαηνπο θαηαλαισηέοπξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκα. νη ιεηηνπξγίεο πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηνύληαη ζεπξαγκαηηθό ρξόλν. Καηά ζπλέπεηα, ηα ζπζηήκαηα 

πιεξνθνξηθήοπξέπεη λα βξνπλ έλαληξόπν λα δηαρεηξίδνληαη ηελ εμέιημε ησλ βαζηθώλ 

ζπζηεκάησλησλ αζθαιηζηώλ κεκεηξεκέλν ξπζκό, επηηξέπνληαο ηαπηόρξνλα ηελ ηαρεία 

απνξξόθεζε ηεο ηερλνινγηθήοθαηλνηνκίαο. 

• Αλαιύζεηο δεδνκέλσλ: νη λέεο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη από ηηο 

ηερλνινγίεοBigData πξέπεη λα ελζσκαησζνύλ ζηελ αζθάιηζε θαη λα ππνζηεξηρζνύλ 

νηπεξηζζόηεξεο απόηηο βαζηθέο αιιαγέο.  
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