
INTERNATIONAL-BROKERS.COM

Because everything begins with you



 Ποιοί είμαστε

To my-policies.com είναι το ιντερνετικό brand των εταιριών
μας International-Brokers.com & International-Agents.com.

Η International-Brokers.com  είναι μεσιτική εταιρία ασφαλίσεων με πλήρη εξειδίκευση σε 
συμβόλαια υγείας ατομικά και ομαδικά και παρέχει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών στον τομέα 
των ομαδικών σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Η σημαντική εμπειρία μας στον συγκεκριμένο τομέα, μας δίνει τη δυνατότητα να 
προσφέρουμε στους ασφαλισμένους μας υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση, μοναδικές 
ασφαλιστικές λύσεις και ποιοτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για εταιρίες από 3 άτομα 
προσωπικό και άνω.

Χάρη στο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό μας, βρισκόμαστε συνεχώς δίπλα 
στον πελάτη, ο οποίος βιώνει μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης καθ’ όλη την διάρκεια 
της συνεργασίας μας.



Τι πρέπει να γνωρίζετε για εμάς

Η International-Brokers.com 
είναι εταιρία Brokers, δηλαδή μεσιτών ασφαλίσεων.

Ο μεσίτης ασφαλίσεων βάσει νόμου αντιπροσωπεύει τον
πελάτη απέναντι στις ασφαλιστικές σε αντίθεση με τον
πράκτορα ο οποίος αντιπροσωπεύει τις ασφαλιστικές 

στον πελάτη.

Με άλλα λόγια είμαστε σαν τους εξειδικευμένους
νομικούς συμβούλους σας απέναντι στις ασφαλιστικές 

συμβάσεις.
Η εταιρία μας έχει διαχειριστεί πελάτες στο σύνολο της

Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς , καθώς και στο
μεγαλύτερο μέρος της Διεθνούς αγοράς.

Brokers - Μεσίτες

“Μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων είναι το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που, με γραπτή εντολή τού πελάτη, ασκεί τη δραστηριότητα 

της διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων με 
βάση την ανάλυση επαρκούς αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που 
διατίθενται στην αγορά, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή 

της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης.”

Πηγή : Τράπεζα της Ελλάδος.

Δημοφιλείς Υπηρεσίες:
VIP Ομαδικά

Ομαδικά

D & O

Υγείας Διεθνή

Κατοικίες μέσω LLOYDs

Ασφαλίσεις Ναυτιλίας



Γνωρίστε την ομάδα μας

Γιάννης Μάμαλης, CEO
Ιδρυτής της εταιρίας με όραμα την δημιουργία αξιόπιστης και 
πρωτοποριακής ασφαλιστικής διαμεσολάβησης τόσο για τους 
πελάτες όσο και για τους συνεργάτες.

Αθανάσιος Γκουμάς,  Insurance Broker
Βασικό στέλεχος στην δημιουργία και ανάπτυξη της εταιρείας. 
Με εμπειρία και γνώσεις που συμβάλλουν στην σωστή αξιόπιστη 
ασφαλιστική εξυπηρέτηση πελατών.

Ελένη Σταυροπούλου, CFO
Με χρόνια εμπειρία στον τραπεζικό τομέα διεκπαιρεώνει τις 
οικονομικές υποθέσεις της εταιρίας προσδίδοντας κομμάτι της 
αξιοπιστίας για την οποία φημιζόμαστε.

Αλεξάνδρα Τσιρίκου, Customer Care Manager
Με εμπειρία στην διαχείριση διεθνών πελατών, προσφέρει 
υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση στους πελάτες της εταιριας μας.

Βασιλική Κλεφτάκη, Back Office Manager
Χρόνια εμπειρίας στην οργάνωση του back office με 
προτεραιότητα στην λεπτομέρεια και στην υψηλού επιπέδου 
ολοκλήρωση των αιτημάτων.
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Συχνές Απορίες:
Με ποιον τρόπο τιμολογείτε τους πελάτες σας;

Οι τιμές των προσφορών μας είναι τιμές που τις δίνουν
οι ασφαλιστικές εταιρίες και δεν τις καθορίζουμε εμείς.
Επομένως δεν τιμολογούμε ε μ ε ί ς αλλά διαπραγματευόμαστε 
για λογαριασμό των πελατών μας τους όρους ασφάλισης.

Μπορεί ένας Broker να μου δώσει διαφορετική τιμή από κάποιον άλλον;

Όχι. 
Αν η περιγραφή του ασφαλισμένου αντικειμένου είναι κοινή και 
έχουν ζητηθεί ίδιες καλύψεις η ασφαλιστική εταιρία είναι υποχρεωμένη 
βάσει νόμου να δώσει ακριβώς τις ίδιες προσφορές σε οποιονδήποτε 
συνεργάτη τις ζητήσει (Μεσίτη ή Πράκτορα).

Έχει νόημα να απευθυνθώ σε παραπάνω από έναν Broker ?

Όχι. 
Θα πρέπει να επιλέξετε έναν Broker που πιστεύετε ότι, έχει εμπειρία και 
η εξυπηρέτηση του σας ικανοποιεί, έτσι ώστε να του δώσετε 
την δυνατότητα σε ασφαλίσεις που δεν είναι τιμολογημένες 
(έτοιμα πακέτα) να διαπραγματευτεί τις τιμές για λογαριασμό σας 
με τις ασφαλιστικές. (π.χ. Ομαδικές ασφαλίσεις, Περιουσίας κ.α.)

Σε αντίθεση με αυτό που πιστεύει ο πολύς κόσμος αν απευθυνθείτε
σε παραπάνω από έναν Broker για την ίδια ασφαλιστική σας ανάγκη,
η διαπραγματευτική δύναμη όλων των Broker είναι μηδενική και η
ασφαλιστική θα δώσει μία προσφορά ίδια σε όλους χωρίς να μπεί
στην διαδικασία διαπραγματεύσεων.

Εσείς πως αμείβεστε;

Από την προμήθεια που μας δίνει η ασφαλιστική
εταιρία που εσείς θα επιλέξετε, χωρίς να χρειαστεί να
πληρώσετε εσείς κάτι επιπλέον σε εμάς.
Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί εγγράφως να εισπράξουμε αμοιβή
διαχείρισης συμβολαίων ή και αποζημιώσεων από εσάς.
 
(αυτό συνήθως γίνεται σε πιο πολύπλοκους λογαριασμούς ασφάλισης,
όπου η διαδικασία διαπραγμάτευσης με τις ασφαλιστικές εταιρίες
απαιτεί ιδιαίτερους χειρισμούς ή απαιτεί την διαπραγμάτευση μας με
πολύπλοκες αγορές του εξωτερικού.)
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Ποιός είναι ο ρόλος μας;
Ένας Broker πρέπει να μελετήσει τον προς ασφάλιση κίνδυνο:

για να μπορέσει να δώσει σωστή περιγραφή στην ασφαλιστική εταιρία.
Η μη σωστή περιγραφή μπορεί να οδηγήσει σε μη αποζημίωση του πελάτη. Είναι διαφορετικό για 
παράδειγμα να ζητάει ασφάλιση κάποιος για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών και διαφορετικό αν αυτό 
το σπίτι για παράδειγμα είναι πλήρως κατασκευασμένο από ξύλο και δεν κατοικείται όλους τους 
μήνες του χρόνου!

Να προτείνει καλύψεις

Το Risk Management είναι μέρος της δουλειάς του Broker, που γνωρίζοντας τόσο τους όρους της 
ασφαλιστικής αγοράς όσο και τους πιθανούς κινδύνους από τους οποίους μπορεί να κινδυνεύει ένα 
ασφαλιζόμενο αντικείμενο οφείλει εφόσον του ζητηθεί να προτείνει τις πλήρεις καλύψεις που 
χρειάζεται ο πελάτης του και όχι απλά να προσφέρει το έτοιμο πακέτο της κάθε ασφαλιστικής.
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Να επιτηρεί - αναλύει τον ασφαλισμένο κίνδυνο ανά τακτά χρονικά διαστήματα

Οι αλλαγές είναι συχνές πολλές φορές και για αυτό σε συνεργασία με τον πελάτη ο Broker πρέπει 
να είναι ενημερωμένος τόσο για τις αλλαγές που προκύπτουν στο ασφαλισμένο αντικείμενο όσο 
και για τις αλλαγές που προκύπτουν στις ανάγκες του πελάτη.
(π.χ. Η Ανάγκη κάλυψης απώλειας εσόδων λόγω διακοπής εργασιών από Covid είναι μια νέα ανάγκη 
που έχει δημιουργηθεί ήδη σε πολλούς πελάτες)

Να διαχειρίζεται την αποζημίωση του πελάτη του.

Σε περίπτωση που επέλθει ασφαλιστικός κίνδυνος να συντάξει όπου χρειάζεται, έκθεση με 
στοιχεία που θα διευκολύνουν την σωστή αποζημίωση του πελάτη του . Και βέβαια να προσπαθήσει 
να επιταχύνει την διαδικασία της αποζημίωσης της ασφαλιστικής εταιρείας.





Τι πρέπει να προσέχω
Είναι η εταιρία που σας παρουσιάζεται πραγματικός
Broker ή απλά εμφανίζεται ως τέτοιος.

Για αυτό τον λόγο η πολιτεία έχει δημιουργήσει το
Ενιαίο Μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών όπου
εύκολα μπορείτε να αναζητήσετε τον κάθε
επαγγελματία αν όντως έχει νόμιμη άδεια και τι είδους
(Πράκτορα ή Μεσίτη-Broker)

Έχει καλές κριτικές ο Broker που διαλέγετε από
άλλους ήδη πελάτες του;

Οι πελάτες μας μας βαθμολογούν με 5 αστέρια στις
κριτικές του Google.

Είναι αρκετά χρόνια στην αγορά ώστε να έχει την
απαιτούμενη εμπειρία για το είδος της ασφάλισης που
εσείς επιλέγετε;

Η εταιρία μας στελεχώνεται από στελέχη του ασφαλιστικού χώρου 
με εμπειρία από το 1991 στις ασφαλίσεις και έχει ιδιαίτερες διακρίσεις 
στην ασφαλιστική αγορά τόσο της Ελλάδος όσο και του Εξωτερικού.

https://insuranceregistry.uhc.gr/search

https://insuranceregistry.uhc.gr/search


                 

Βελτιώστε την ασφαλιστική καθημερινότητα σας !
Με την μοναδική πλατφόρμα μας my-policies.com έχετε πρόσβαση στα 
συμβόλαια σας ανεξαρτήτως ασφαλιστικής εταιρίας. 
Έχετε πρόσβαση σε μοναδικές προσφορές που προσφέρουν οι ασφαλιστικές 
εταιρίες κατά καιρούς και πρόσβαση σε εργαλεία που σας κάνουν πραγματικά 
εύκολη την ασφαλιστική σας καθημερινότητα .
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Αξιοποιήστε την εμπειρία μας σε όποιον από τους 3 τομείς θέλετε 

Ανάλυση αναγκών
Με την εμπειρία που έχουμε από το 1991, μπορούμε να σας ετοιμάσουμε μια πλήρη ανάλυση για τις 
ανάγκες ασφάλισης σας, είτε είστε ιδιώτης είτε επιχείριση. Εσείς μπορείτε αυτή την μελέτη να την 
χρησιμοποιήσετε για να ασφαλιστείτε είτε μαζί μας είτε με άλλο συνεργάτη της επιλογής σας.

Διαχείριση υπαρχόντων συμβολαίων
Αν θέλετε να απολαύσετε την αξιοπιστία και την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση μας, μπορείτε να 
μας αναθέσετε την διαχείριση του υπάρχοντος συμβολαίου σας απλά με μία επιστολή σας.

Δημιουργία συμβολαίων
Θέλετε νέα ασφάλιση; Μπορούμε να ερευνήσουμε όλη την ασφαλιστική αγορά της Ελλάδος και του 
Εξωτερικού για να σας βρούμε την καταλληλότερη λύση.



                 

Πελάτες μας σε όλο τον κόσμο!

international - brokers.com

Ευρώπη Ασία Ν. Ζηλανδία

Αμερική Αφρική Αυστραλία



international - brokers.com

Διεύθυνση : Λ. Μεσογείων 256 - 15561 - Αθήνα Τηλ. Κέντρο : +30 210 87 33 000
Α.Φ.Μ. : 800806058 Αρ. Μητρώου : 363978/234

Website: www.my-policies.com e-Mail : info@my-policies.com
Licences:

IB:363978/234
IA:389926/7786




