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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει  για την επιστολή του μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου με θέμα τις αθέμιτες πρακτικές των Τραπεζών:  

«Σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητήριου Άρτας θέλω να μεταφέρω 

την αγανάκτηση μου για τις αθέμιτες πρακτικές των τραπεζών στην πόλη μας. 

Συγκεκριμένα όλες οι τράπεζες τα τελευταία χρόνια μη έχοντας άλλο αντικείμενο πλέον 

(καταθέσεις, χορηγήσεις δανείων, χρηματιστηριακές εντολές) έχουν μπει δυναμικά στις 

πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων. τα πρώτα χρόνια ζητούσαν ορθώς ασφαλιστήριο σε 

περιπτώσεις στεγαστικού δανείου και στην πορεία αρχίσαν να πουλάνε οι ίδιες οι 

τράπεζες τα ασφαλιστήρια με ασφάλιστρα και όρους σύμφωνα με τις δικές τους 

απαιτήσεις.  

Το γεγονός αυτό καταγγέλθηκε στο παρελθόν από τα Πανελλήνια Συνδικαλιστικά μας 

όργανα με αποτέλεσμα οι τράπεζες να πιστοποιήσουν με πρόχειρες και συνοπτικές 

διαδικασίες υπαλλήλους για να διεκπεραιώνουν τις ασφαλιστικές εργασίες χωρίς να 

γίνονται οι διαδικασίες επαναπιστοποίησης που απαιτούνται από τα Επιμελητήρια για 

την ανανέωση της άδειας.(15 ώρες minimum κάθε χρόνο, συνδρομή στο Επιμελητήριο, 

ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης και πιστοποιητικά για κάθε υπάλληλο που ασχολείται με 

τις ασφαλίσεις) 

Στη συνέχεια οι τράπεζες ιδρύοντας οι ίδιες Ανώνυμες Εταιρείες θυγατρικές των 

ασφαλιστικών εταιριών επεκτάθηκαν στον κλάδο αυτοκίνητου και στους κλάδους ζωής 

και υγείας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έδωσαν κάποια <<αποτυχημένα>> 

golden boys  της ασφαλιστικής αγοράς στις Διοικήσεις τους και μετέφεραν τον πιεστικό -

εξαναγκαστικό τρόπο πώλησης στους τραπεζικούς υπαλλήλους επιτυγχάνοντας του 

στόχους τους. 

 Όμως αυτή η κατάσταση δημιούργησε ένα κομφούζιο διότι οι πιεστικές πωλήσεις 
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επέφεραν το αντίθετο αποτέλεσμα με αποτέλεσμα πολλοί πελάτες  σε περιπτώσεις 

επέλευσης κινδύνου (ατυχήματα, ασθένειες, νοσοκομειακά έξοδα κλπ.) δεν 

αποζημιώθηκαν λόγω κακής εκτίμησης του κινδύνου (προασφαλιστικός έλεγχος-

underwriting) και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται το κύρος και η αξιοπιστία του 

θεσμού της ιδιωτικής ασφάλιση   

 Με την παρούσα επιστολή θα επιθυμούσα: 

α) να ενημερωθούν όλα τα μέλη του Επιμελητήριου Άρτας προτείνοντας τους να 

συμβουλεύονται τους επαγγελματίες ασφαλιστικούς συμβούλους σε κάθε περίπτωση 

β) να γίνει απαιτητό αναδρομικά το ποσό της ετήσιας συνδρομής των υπαλλήλων τους  

(όχι των εταιρειών ΑΕ) για το Επιμελητήριο Άρτας όπως έκανε και πέτυχε το 

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.   » 

                                                           

Άρτα 14/4/2021 

Δημήτρης Κοσσυβάκης 

Ασφαλιστικός πράκτορας 

Μέλος ΔΣ  Επιμελητηρίου Άρτας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


