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�Η online ασφάλιση
στην Ευρώπη είναι ο “νικητής”

της οικονοµικής κρίσης
Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σύνοψη µελέτης παραθέτουµε στη συνέχεια,

την οποία διέθεσε αποκλειστικά στην «Ασφαλιστική Αγορά» ο ∆ρ. Johannes Ospald,
∆/νων Σύµβουλος της MOUNT ONYX, µιας εταιρείας συµβούλων µε ιδιαίτερη εξειδίκευση στα

κανάλια απευθείας πώλησης ασφαλίσεων στην Ευρώπη.
Η συγκεκριµένη µελέτη της MOUNT ONYX, σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο
της Βιέννης, προβαίνει σε πλήρη ανάλυση της online ασφάλισης στην Ευρώπη,

µε τίτλο “Online Insurance Trend Report”.
Βασιζόµενοι στα ευρήµατα της µελέτης τους, οι συντάκτες του παρόντος άρθρου διαπιστώνουν
ότι τα κανάλια απευθείας πωλήσεων στην Ευρώπη κατέγραψαν σηµαντικά υψηλότερους ετήσι-
ους ρυθµούς ανάπτυξης από το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς. Παράλληλα, όµως, διατυπώ-
νουν την άποψη-συµπέρασµα ότι «οι νέες οnline ασφαλίσεις συµπληρώνουν τα παραδοσιακά
κανάλια, αλλά δεν τα αντικαθιστούν», κι αυτό είναι επίσης εξόχως σηµαντικό, στα πλαίσια της

όλης συζήτησης που διεξάγεται και στη χώρα µας για τις οnline ασφαλίσεις.

Των Dr. Jorg Finsinger και Dr. Johannes Ospald

ΠΠολλοί καταναλωτές ασφαλιστικών
προϊόντων έχουν γίνει πιο απαιτη-
τικοί: ζητούν ππεερριισσσσόόττεερρεεςς ππλληη--

ρροοφφοορρίίεεςς και έχουν πλέον συνηθίσει να
υπάρχει µµεεγγάάλληη πποοιικκιιλλίίαα ππρροοϊϊόόννττωωνν κκααιι
κκααννααλλιιώώνν δδιιααννοοµµήήςς. 
ΗΗ αασσφφααλλιισσττιικκήή ααγγοορράά χχααρραακκττηηρρίίζζεεττααιι
ααππόό δδύύοο ββαασσιικκέέςς ππρροοσσεεγγγγίίσσεειιςς::
� ΤΤοο ππααρρααδδοοσσιιαακκόό ((ππλλήήρροουυςς εεξξυυππηηρρέέττηη--
σσηηςς)) ππρροοσσωωππιικκόό κκααιι εεξξααττοοµµιικκεευυµµέέννοο µµοο--
ννττέέλλοο µµεε ττοο pprreemmiiuumm bbrraanndd,, που ενδια-
φέρεται να κυριαρχήσει βασικά στο θέµα
“ποιότητα” µε εύλογες τιµές και απευθύ-
νεται στους απαιτητικούς πελάτες, που
ζητούν την καλή εξυπηρέτηση. Αξία προ-
στίθεται µέσα από την παροχή πλήρους
γκάµας χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών
και επιµέρους λύσεων, ενώ η προσωπο-
ποιηµένη πλήρης εξυπηρέτηση παρέχε-
ται µέσω προσωπικών πωλήσεων σε δια-
πραγµατεύσιµες τιµές.
� ΤΤοο άάµµεεσσοο κκααιι χχααµµηηλλοούύ κκόόσσττοουυςς µµοοννττέέλλοο
µµεε ττοο χχααµµηηλλοούύ κκόόσσττοουυςς bbrraanndd, που ενδια-

φέρεται να κυριαρχήσει βασικά στο θέµα
“κόστος” µε εύλογες τιµές και απευθύ-
νεται στους πελάτες που έχουν την τιµή
ως βασικό κριτήριο επιλογής. Έξυπνες
προσφορές τυποποιηµένων προϊόντων
και εύκολων, γρήγορων και βολικών υπη-
ρεσιών (µε µερική αυτοεξυπηρέτηση)
διατίθενται, κυρίως, µέσω διαδικτύου και
τηλεφώνου, µε χαµηλό κόστος. 
ΚΚααιι τταα δδύύοο ααυυττάά εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκάά µµοοννττέέλλαα
έέχχοουυνν ππρροοοοππττιικκέέςς.. Οι άµεσες και χαµη-
λού κόστους προσεγγίσεις παρουσιάζουν
σήµερα υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε
όλους τους τοµείς και τις αγορές της Ευ-
ρώπης:
� 175 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι ήδη κά-
νουν τις αγορές τους στο διαδίκτυο, ένα-
ντι 80 εκατοµµυρίων πριν από 6 χρόνια. 
� Σε όλους τους κλάδους, το µερίδιο αγο-
ράς των εκπτωσιακών και χαµηλού κό-
στους προτάσεων έχει αυξηθεί σηµαντι-
κά, από τις αεροπορικές εταιρείες και την
αυτοκινητοβιοµηχανία µέχρι τον τραπε-

ζικό τοµέα και τα ταχέως κινούµενα κα-
ταναλωτικά αγαθά. Η ευαισθησία απένα-
ντι στις τιµές έχει επίσης αυξηθεί, λόγω
της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης.

Έσοδα ύψους 80 δις ευρώ 
από κανάλια online 

και απευθείας πωλήσεων 
ασφαλιστικών προϊόντων

Πριν από 25 χρόνια, στην Ευρώπη υπήρ-
χαν πολύ λίγα µοντέλα χαµηλού κόστους
και απευθείας πωλήσεων στον ασφαλι-
στικό κλάδο. Υπάρχει λεπτοµερής τεκµη-
ρίωση των πρωτοπόρων σε αυτόν τον το-
µέα και των πλεονεκτηµάτων που απέ-
κτησαν, όπως η CCoossmmooss DDiirreekktt, θυγατρι-
κή της Generali Group Γερµανίας, από το
1982, ή ηη DDiirreecctt LLiinnee, θυγατρική της Royal
Bank of Scotland στη Βρετανία, από το
1985.
Σήµερα, οι διαφορετικές προσεγγίσεις
κυριαρχούν στην αγορά: τταα ττααχχύύττεερραα
ααννααππττυυσσσσόόµµεενναα εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκάά µµοοννττέέλλαα

εείίννααιι τταα κκααννάάλλιιαα oonnlliinnee κκααιι ααππεευυθθεείίααςς
ππωωλλήήσσεεωωνν ττωωνν αασσφφααλλιισσττιικκώώνν εεττααιιρρεειιώώνν,
µε συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ζω-
ής και ζηµιών στην Ευρώπη ύψους 80 δις
ευρώ. Αυτός ο όγκος ασφαλίστρων δεν
περιλαµβάνει τα εναλλακτικά κανάλια
διανοµής (λιανεµπόριο, συγγενείς οµά-
δες).
Η σύναψη οnline ή απευθείας ασφάλισης
οριστικοποιείται κυρίως online ή τηλε-
φωνικώς, αλλά και ταχυδροµικώς ή µέσω
SMS ή φαξ. Η συναλλαγή πραγµατοποι-
είται είτε από την ίδια την ασφαλιστική
εταιρεία είτε από συνεργάτες της εται-
ρείας που έχουν αναλάβει τις απευθείας
πωλήσεις, όπως οnline µεσίτες ή οι ιστό-
τοποι συνάθροισης τοποθεσιών, η προ-
µήθεια των οποίων διαµορφώνεται από
την προσφορά των απευθείας καναλιών
ασφαλιστικών εταιρειών. Τα µοντέλα
απευθείας πωλήσεων προσφέρουν προϊ-
όντα σε χαµηλές τιµές, σε σχέση µε τις
τιµές προϊόντων που προσφέρονται µέσω
άλλων µοντέλων πωλήσεων. 
Βασικά, όλα τα είδη προϊόντων µπορούν
να προσφερθούν και προσφέρονται
online, υπάρχουν όµως σηµαντικές δια-
φορές στον τρόπο µε τον οποίο αυτό γί-
νεται στην Ευρώπη. Μεγαλύτερη προσο-
χή εξακολουθεί να δίδεται στον κλάδο
Ζηµιών. Ορισµένες χώρες, όπως η Γερµα-
νία, εξακολουθούν να είναι συγκριτικά
ισχυρότερες στον κλάδο Ζωής. Η Ολλαν-
δία, για παράδειγµα, είναι συγκριτικά
ισχυρότερη στον κλάδο Υγείας. 

Ανάλυση, για πρώτη φορά, 
όλων των καναλιών online 
ασφάλισης στην Ευρώπη

Μία µελέτη της MOUNT ONYX, σε συνερ-
γασία µε το Πανεπιστήµιο της Βιέννης,
προβαίνει σε µία πρώτη πλήρη ανάλυση
της online ασφάλισης στην Ευρώπη, µε
τίτλο “Online Insurance Trend Report”.
Η έκθεση περιλαµβάνει συγκριτικά στοι-
χεία από περισσότερες από 30 ευρωπαϊ-
κές χώρες, µε µοναδικά στοιχεία για τις
πλέον πρόσφατες τάσεις στην online
ασφάλιση αλλά και για τις προοπτικές. Τα
αποτελέσµατα ααφφοορροούύνν όόλλεεςς ττιιςς εεττααιιρρεείί--
εεςς πποουυ δδρραασσττηηρριιοοπποοιιοούύννττααιι σσττοο χχρρηηµµααττοο--
οοιικκοοννοοµµιικκόό ττοοµµέέαα.. Ανεξάρτητα από τις
τρέχουσες στρατηγικές και τα έργα τους,
οι εταιρείες χρηµατοοικονοµικών υπηρε-
σιών µπορούν να αποκτήσουν µία πλήρη
και γρήγορη επισκόπηση για το µέλλον
του ασφαλιστικού κλάδου στην Ευρώπη:
� Μεγάλες τάσεις
� Online αγορές και τάσεις
� Online πελάτες και τάσεις
� Online επιχειρηµατικά µοντέλα και τά-

σεις

� Online παίκτες και τάσεις (και τα 230
online κανάλια ασφαλιστικών εταιρει-
ών και οι βασικοί online µεσίτες και
ιστότοποι συνάθροισης τοποθεσιών)

� Βασικοί παράγοντες επιτυχίας για ανά-
πτυξη και χαµηλό κόστος.

Στη συνέχεια συνοψίζονται ορισµένα ση-
µαντικά αποτελέσµατα. 

Μεγάλες διακυµάνσεις 
και προοπτικές στην Ευρώπη

Η ανάπτυξη καναλιών απευθείας εργα-
σιών εµφανίζει µµεεγγάάλλεεςς δδιιαακκυυµµάάννσσεειιςς
µεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών χω-
ρών. Τα µερίδια αγοράς των online και
απευθείας ασφαλίσεων επί του συνόλου
εργασιών διαφέρουν σηµαντικά εντός
της Ευρώπης: Υπάρχουν οι “ώριµες χώ-
ρες”, µε µερίδιο αγοράς πάνω από 10%,
όπως η Βρετανία. οι “αναπτυσσόµενες
χώρες”, µε µερίδιο αγοράς µεταξύ 1,1%
και 10%, όπως η Ισπανία. οι “αναδυόµε-
νες χώρες” µε µερίδιο αγοράς έως 1,0%,
όπως η Ρωσία.
Μεταξύ 2000 και 2010, τα κανάλια απευ-
θείας πωλήσεων στην Ευρώπη κατέγρα-
ψαν σηµαντικά υψηλότερους ετήσιους
ρυθµούς ανάπτυξης από το σύνολο της
ασφαλιστικής αγοράς. Στις 13 µεγαλύτε-
ρες ευρωπαϊκές ασφαλιστικές αγορές,
τα κανάλια απευθείας πωλήσεων ανα-
πτύχθηκαν µε µµέέσσοο εεττήήσσιιοο ρρυυθθµµόό ααννάά--
ππττυυξξηηςς ανά χώρα της τάξης του 2266%%,,

έέννααννττιι 77%% ττηηςς σσυυννοολλιικκήήςς ααγγοορράάςς. Η συνο-
λική ασφαλιστική αγορά της ∆υτικής Ευ-
ρώπης σηµείωσε µέσο ετήσιο ρυθµό
ανάπτυξης ανά χώρα 4%, ενώ της Ανατο-
λικής Ευρώπης, 10%. 
Ταυτόχρονα, οι εργασίες των καναλιών
απευθείας πώλησης στη ∆υτική Ευρώπη
σηµείωσαν αύξηση 14%, και στην Ανατο-
λική Ευρώπη 40%. Ιδιαίτερα στις µεγαλύ-
τερες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, η πίεση
στην αγορά από τις online ασφαλιστικές
εργασίες αυξάνει σταθερά. Η απευθείας
ασφάλιση αρχίζει σιγά σιγά να σηµειώνει
επιτυχία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. 
Οι εργασίες online και απευθείας πωλή-
σεων παίρνουν, επίσης, ώθηση και από
την τρέχουσα οικονοµική κρίση: Μεταξύ
2007 και 2010, τα κανάλια απευθείας
πωλήσεων κατέγραψαν σηµαντικά υψη-
λότερους ετήσιους ρυθµούς ανάπτυξης
από το σύνολο της αγοράς.
Στον κλάδο Ζηµιών των “αναπτυσσόµε-
νων χωρών”, οι ηγέτιδες εταιρείες απευ-
θείας πωλήσεων είχαν κατά µέσο όρο 2
µε 4 φορές ισχυρότερη ετήσια ανάπτυξη
(8,1%) σε σχέση µε τις σχετικές συνολι-
κές αγορές (1,8%). 
Στον κλάδο Ζωής, για παράδειγµα στη
ΓΓεερρµµααννίίαα, η ηγέτιδα εταιρεία απευθείας
πωλήσεων είχε κατά µέσο όρο 7 µε 10
φορές ισχυρότερη ετήσια ανάπτυξη
(18,1%) σε σχέση µε τη σχετική συνολική
αγορά (4,6%).

 

Μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης ανά χώρα online/απευθείας πωλήσεων έναντι αγοράς
Συνολικές ασφαλιστικές εργασίες
Ευρώπη* Δυτική έναντι Ανατολικής, 2000 έως 2010, σε %

Απευθείας 
πωλήσεις

Αγορά

Δυτική Ανατολική

* Οι 13 μεγαλύτερες χώρες με 87% της ακαθάριστης παραγωγής ασφαλίστρων στην Ευρώπη: 
7 μεγαλύτερες χώρες Δυτικής Ευρώπης: Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία, Ελβετία.
6 μεγαλύτερες χώρες Ανατολικής Ευρώπης: Ρωσία, Αυστρία, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβακία.

Πηγή: MOUNT ONYX, Online Insurance Trends, 2012

Ο Dr. Jorg Finsinger
κατέχει την Έδρα

Χρηµατοοικονοµικών
Υπηρεσιών στο Πα-

νεπιστήµιο της
Βιέννης.

Ο Dr. Johannes
Ospald είναι
∆/νων Σύµβου-
λος της MOUNT
ONYX. 
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κανάλια ανά χώρα. Στη Γερµανία, για πα-
ράδειγµα, η αγορά είναι εξαιρετικά
ανταγωνιστική και υπάρχει γενικά πολύ
διαδεδοµένη η κουλτούρα προσφοράς
εκπτώσεων. Εντούτοις, ο αριθµός των µι-
κρών εταιρειών απευθείας πωλήσεων
εξακολουθεί να είναι υψηλότερος από
άλλες µεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, µε
συνολικά 27 online κανάλια σε λειτουρ-
γία το 2012. 
Το 2012, από το συνολικό αριθµό µεγά-
λων συµµετεχόντων στην αγορά της Ευ-
ρώπης, το 58% είναι διεθνείς εταιρείες
online καναλιών (µε παρουσία σε περισ-
σότερες από µία ευρωπαϊκές χώρες). Το
42% δραστηριοποιούνται αποκλειστικά
σε εθνικό επίπεδο. Για παράδειγµα, η
αγορά απευθείας πώλησης ασφαλιστι-
κών προϊόντων στη Βρετανία κυριαρχεί-
ται κυρίως από διεθνείς οµίλους, ενώ
στην Ολλανδία κυρίως από εθνικούς οµί-
λους.
Συνολικά, ππεερριισσσσόόττεερροοιι ααππόό 2200 δδιιεεθθννεείίςς
αασσφφααλλιισσττιικκοοίί όόµµιιλλοοιι δδρραασσττηηρριιοοπποοιιοούύννττααιι
κκααιι ωωςς δδιιεεθθννήή oonnlliinnee κκααννάάλλιιαα.. Σύµφωνα
µε τον αριθµό χωρών στις οποίες διαθέ-
τουν οnline κανάλια, οοιι κκοορρυυφφααίίοοιι δδιιεε--
θθννεείίςς αασσφφααλλιισσττιικκοοίί όόµµιιλλοοιι σσττηηνν ΕΕυυρρώώππηη
εείίννααιι οοιι AAlllliiaannzz,, GGeenneerraallii,, AAXXAA κκααιι RRSSAA..

Σήµερα, τα online κανάλια 
και η προσέγγιση 

µε πολλαπλά κανάλια 
είναι προαπαιτούµενα

Κανένας κλάδος δεν µπορεί πλέον να
αγνοεί τις online αγορές. Σε σχέση µε άλ-
λους κλάδους, στην ασφάλιση η τάση αυ-
τή άρχισε να διαχέεται µε σχετική καθυ-
στέρηση, εν µέρει λόγω της θεώρησης
ότι θα υπήρχαν συγκρούσεις συµφερό-
ντων µε την οργάνωση πωλήσεων. Στις
παραδοσιακές ασφαλιστικές εργασίες
κυριαρχούν ακόµα οι ασφαλιστές, της
εταιρείας ή συνδεδεµένοι, οι πράκτορες,
µεσίτες και τραπεζικοί υπάλληλοι, που
εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν το νέο
µοντέλο ως ανταγωνιστικό και ως απειλή
για την ύπαρξή τους και συνεπώς το
απορρίπτουν. 
Οι πελάτες, όµως, ζητούν περισσότερη
Online και απευθείας παροχή και την
παίρνουν. Ασφαλιστικές εταιρείες ανά
τον κόσµο µελετούν ή σχεδιάζουν επεν-
δύσεις για την ανάπτυξη ενός νέου κανα-
λιού διανοµής, αξιοποιώντας ιστότοπους

συνάθροισης τοποθεσιών ως κανάλι ή δι-
ευρύνοντας υπηρεσίες και εµπειρίες που
παρέχονται από το διαδίκτυο ή τηλεφω-
νικώς.
Οι νέες οnline ασφαλίσεις συµπληρώ-

νουν τα παραδοσιακά κανάλια, αλλά δεν
τα αντικαθιστούν. Για την επίτευξη ανά-
πτυξης και κερδοφορίας άνω του µέσου
όρου, τα στελέχη οφείλουν να στρέψουν
το βλέµµα στο µέλλον. �

Στις “ώριµες αγορές”, όπως η ΒΒρρεεττααννίίαα,
ήδη ππάάννωω ααππόό ττοο 2255%% ττοουυ σσυυννοολλιικκοούύ ππλληη--
θθυυσσµµοούύ εείίννααιι ππεελλάάττεεςς κκααννααλλιιώώνν ααππεευυθθεείί--
ααςς ππώώλληησσηηςς αασσφφάάλλιισσηηςς αασσττιικκήήςς εευυθθύύννηηςς
ααυυττοοκκιιννήήττοουυ. Λαµβάνοντας υπόψη όλους
τους κλάδους προϊόντων, ττοο µµεερρίίδδιιοο ππεε--
λλααττώώνν oonnlliinnee κκααιι ααππεευυθθεείίααςς ππωωλλήήσσεεωωνν
εεππίί ττοουυ σσυυννοολλιικκοούύ ππλληηθθυυσσµµοούύ φφττάάννεειι ττοο
3300%%.. Το βασικό κοινό-στόχος είναι οι
ιδιώτες πελάτες αλλά και µικρές επιχει-
ρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες. 
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, τα επόµενα 10
χρόνια, η αγορά αυτή θα αντιπροσωπεύει,
κατ’ ελάχιστον, επιπλέον παραγωγή
ασφαλίστρων ύψους 44 δις ευρώ σε ολό-
κληρη την Ευρώπη.

∆ιαφορετικά επιχειρηµατικά 
µοντέλα και στρατηγικές

Τα κανάλια οnline και απευθείας πωλήσε-
ων υλοποιούνται ως υβριδικά, παθητικά ή
ενεργητικά επιχειρησιακά µοντέλα: 
Τα υυββρριιδδιικκάά oonnlliinnee κκααννάάλλιιαα εστιάζουν, κυ-
ρίως, στη διατήρηση πελατών και έχουν
µεγάλη συγγένεια µε τις online αγορές,
ενώ τα υφιστάµενα προϊόντα προσφέρο-
νται χωρίς ενεργητικές προωθητικές

ενέργειες και µέσα από τα παραδοσιασκά
κανάλια. 
Τα ππααθθηηττιικκάά oonnlliinnee κκααννάάλλιιαα εστιάζουν βα-
σικά στη διατήρηση πελατών αλλά και
στην απόκτηση νέων πελατών µέσα από
το brand και την ιστοσελίδα και µε τις µέ-
γιστες δυνατές µικρές επενδύσεις για
προβολή. 
Αντίθετα, τα εεννεερργγηηττιικκάά oonnlliinnee κκααννάάλλιιαα
εστιάζουν κυρίως στην ενεργητική από-
κτηση νέων πελατών µέσα από το brand
και την ιστοσελίδα, αλλά και µε ενεργητι-
κές και σχετικές προωθητικές ενέργειες,
όπως διαφηµίσεις στην τηλεόραση.
Αντίθετα µε τα κανάλια απευθείας πωλή-
σεων, το κλασικό άµεσο µάρκετινγκ ή οι
άµεσες πωλήσεις εντός του πλαισίου του
παραδοσιακού µοντέλου ποιότητας (πλή-
ρους εξυπηρέτησης) θα πρέπει να υπο-
στηρίζουν το δυναµικό πωλήσεων ή άλ-
λους παραδοσιακούς συνεργάτες διανο-
µής. Βάσει σύµβασης, η πληρωµή του δυ-
ναµικού πωλήσεων ή των συνεργατών θα
γίνεται µε προµήθειες. 
ΤΤοο 22001122,, οοιι αασσφφααλλιισσττιικκέέςς εεττααιιρρεείίεεςς σσττηηνν
ΕΕυυρρώώππηη αακκοολλοουυθθοούύνν δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς σσττρραα--
ττηηγγιικκέέςς γγιιαα ττιιςς oonnlliinnee εερργγαασσίίεεςς:: Από το σύ-

νολο των  παικτών στην αγορά, το 24,6%
έχουν οργανωθεί ως ενεργητικά online
κανάλια. το 23,3% ακολουθούν το παθητι-
κό µοντέλο και 52,2% είναι υβριδικά. Το
µοντέλο διαφέρει, επίσης, σηµαντικά µε-
ταξύ χωρών και διεθνών οµίλων. Οι περισ-
σότεροι διεθνείς όµιλοι δραστηριοποιού-
νται σε δύο µοντέλα online εργασιών.

Περισσότερα από 250 online 
κανάλια ασφαλιστικών εταιρειών

στην Ευρώπη
Το 2012, στις 32 µεγαλύτερες ευρωπαϊκές
χώρες, δραστηριοποιούνταν 223322 αασσφφααλλιι--
σσττιικκέέςς εεττααιιρρεείίεεςς µµεε οοnnlliinnee κκααννάάλλιιαα, χωρίς
ο αριθµός αυτός να περιλαµβάνει τα τοπι-
κά “αντίγραφα” online καναλιών των εται-
ρειών αµιγώς ταξιδιωτικής ασφάλισης,
ούτε τους online µεσίτες και ιστότοπους
συνάθροισης τοποθεσιώνσ, η προµήθεια
των οποίων διαµορφώνεται από την προ-
σφορά των απευθείας καναλιών ασφαλι-
στικών εταιρειών.
Στις “ώριµες χώρες”, υπάρχουν κατά µέ-
σο όρο 21 online κανάλια σε κάθε χώρα,
στις “αναπτυσσόµενες χώρες” 12 κανάλια
και στις “αναδυόµενες χώρες” 4 online
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* 232 online κανάλια ασφαλιστικών εταιρειών στις 32 μεγαλύτερες χώρες [με αλφαβητική σειρά]: 
Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ελβετία, Εσθονία,  Ιρλανδία, 
Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Λετονία, Λευκορωσία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία, 
Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία, Σουηδία, Τουρκία, 
Τσεχία, Φιλανδία.  

Πηγή: MOUNT ONYX, Online Insurance Trends, 2012

Μέσος όρος  online καναλιών ανά χώρα
Συνολικές ασφαλιστικές εργασίες  
Ευρώπη*, 2012, σε πλήθος

Ώριμες χώρες             Αναπτυσσόμενες χώρες Αναδυόμενες χώρες

   

 

Μερίδιο επιχειρηματικών μοντέλων online καναλιών
Συνολικές ασφαλιστικές εργασίες 
Ευρώπη*, 2012, σε %

Ενεργητικό Παθητικό Υβριδικό

* 232 online κανάλια ασφαλιστικών εταιρειών στις 32 μεγαλύτερες χώρες [με αλφαβητική σειρά]: 
Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ελβετία, Εσθονία,  Ιρλανδία, 
Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Λετονία, Λευκορωσία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία, 
Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία, Σουηδία, Τουρκία, 
Τσεχία, Φιλανδία.   

Πηγή: MOUNT ONYX, Online Insurance Trends, 2012

(ΑΡΘΡΟ)
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* Για περισσότερες πληροφορίες, λήψεις και παραγγελία
του “Online Insurance Trend Report” επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.mountonyx.com.

Επιπλέον, στην έκθεση “Best Practice Report/Direct and Low-cost Insurance in Europe” 
θα βρείτε περισσότερες και τις πλέον πρόσφατες λεπτοµέρειες για τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας 

και τις καινοτόµες και κερδοφόρες βέλτιστες πρακτικές του ασφαλιστικού κλάδου.

ΛΛααµµββάάννοοννττααςς υυππόόψψηη όόλλοουυςς ττοουυςς κκλλάάδδοουυςς ππρροοϊϊόόννττωωνν,, ττοο µµεερρίίδδιιοο ππεελλααττώώνν 

oonnlliinnee κκααιι ααππεευυθθεείίααςς ππωωλλήήσσεεωωνν εεππίί ττοουυ σσυυννοολλιικκοούύ ππλληηθθυυσσµµοούύ φφττάάννεειι ττοο 3300%%..

ΤΤοο ββαασσιικκόό κκοοιιννόό--σσττόόχχοοςς εείίννααιι οοιι ιιδδιιώώττεεςς ππεελλάάττεεςς 

ααλλλλάά κκααιι µµιικκρρέέςς εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς κκααιι εελλεεύύθθεερροοιι εεππααγγγγεελλµµααττίίεεςς.. 
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