
Διαφάνεια και Aποκάλυψη αμοιβής 

Η Marsh, είναι ηγέτιδα εταιρία σε θέματα διαφάνειας στον χώρο των  μεσιτών ασφαλίσεων, με 
δέσμευση να γνωστοποιούμε τον ρόλο που επιτελούμε καθώς και τα συμφέροντά μας στα πλαίσια 
ασφαλιστικών συναλλαγών που διενεργούμε και να αποκαλύπτουμε το είδος της αμοιβής που 
λαμβάνουμε.   

Η Marsh μπορεί να αμείβεται με διάφορους τρόπους,  συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών και των 
αμοιβών που λαμβάνονται από τις ασφαλιστικές εταιρίες καθώς και των αμοιβών που καταβάλλονται 
από τους πελάτες.  Η Marsh μπορεί να αμείβεται με έναν ή περισσότερους τρόπους συνδυαστικά οι 
οποίοι αναφέρονται παρακάτω, σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία και διατάξεις. 

Προμήθειες:   Η προμήθεια καταβάλλεται στη Marsh από τον ασφαλιστή ως  ποσοστό επί των 
ασφαλίστρων,  που χρεώνεται ο ασφαλισμένος για την ασφαλιστική του κάλυψη.  Το ποσό αυτό της 
προμήθειας μπορεί να  ποικίλλει, εξαρτώμενο  από διάφορους  παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων 
του τύπου των ασφαλιστικών προϊόντων που πωλούνται καθώς και του ασφαλιστή που επιλέγεται, 
από τον πελάτη.   Τα ποσοστά  προμήθειας μπορεί να διαφέρουν  από  συναλλαγή σε  συναλλαγή  και 
από  ασφαλιστήριο σε  ασφαλιστήριο. 

Αμοιβές από πελάτες:  Μερικοί πελάτες μπορεί  να συμφωνήσουν να πληρώσουν τη Marsh με αμοιβή 
αντί της  προμηθείας ή επιπλέον της  προμήθειας , που καταβάλλεται από τους ασφαλιστές για τις 
υπηρεσίες που τους παρέχει.   Η αμοιβή της Marsh μπορεί να  εισπραχθεί  μερικώς  ή στο σύνολο της  
μέσω των  προμηθειών  που καταβάλλονται στη Marsh από τον ασφαλιστή  για την ασφάλιση  των 
πελατών της. 
 
Αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες στον ασφαλιστή: Η Marsh μπορεί να λαμβάνει αμοιβές από 
ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανάλυση δεδομένων ή 
άλλες υπηρεσίες.  Οι υπηρεσίες αυτές έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν τα προϊόντα  των 
ασφαλιστικών εταιριών που διατίθενται στους πελάτες της Marsh, να βοηθήσουν τις ασφαλιστικές 
εταιρίες στον  εντοπισμό νέων ευκαιριών και να ενισχύσουν λειτουργικά την αποτελεσματικότητά τους.  
Η έκταση και η φύση των  υπηρεσιών αυτών  μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με  τον ασφαλιστή και την  
γεωγραφική περιοχή. 

 
 
Πρόσθετες προμήθειες: Μερικές ασφαλιστικές εταιρείες συμφωνούν να πληρώσουν στη Marsh 
πρόσθετες  προμήθειες όταν  ικανοποιούνται  στόχοι που έχουν τεθεί σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο της 
Marsh κατά τη διάρκεια ενός δεδομένου έτους ή μιας άλλης δεδομένης χρονικής περιόδου. Οι 
προκαθορισμένοι στόχοι μπορεί να αφορούν στο μέγεθος  του χαρτοφυλακίου, την κερδοφορία, τη 
διατήρηση και / ή την ανάπτυξη αυτού. Το ποσό των πρόσθετων προμηθειών  που καταβάλλονται στη 
Marsh μπορεί να ποικίλλει εξαρτώμενο  από διάφορους παράγοντες που σχετίζονται με το σύνολο του  
χαρτοφυλακίου της Marsh  κατά τη διάρκεια του έτους ή της δεδομένης χρονικής περιόδου. Ως 
αποτέλεσμα, το ποσό των πρόσθετων προμηθειών που αποδίδεται σε κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο, 
συνήθως, δεν είναι γνωστό κατά τη στιγμή της τοποθέτησης του ασφαλιστικού κινδύνου. 
 
Αμοιβές για παροχή διοικητικών και άλλων υπηρεσιών προς τους ασφαλιστές: Η Marsh διαχειρίζεται   
ασφαλιστικά panels, facilities, quota shares και άλλες συμφωνίες τοποθέτησης με κάποιες 
ασφαλιστικές εταιρείες. Για αυτές τις  συμφωνίες που μπορεί να έχει και τις υπηρεσίες που παρέχει 



στις ασφαλιστικές εταιρίες η Marsh λαμβάνει  πρόσθετη  αμοιβή ή προμήθεια επιπροσθέτως των  
όποιων  προμηθειών  ή αμοιβής .    
 
 
Άλλες αμοιβές ή προνόμια: Η Marsh μπορεί, από καιρό σε καιρό, να συμμετέχει σε προωθητικές 
ενέργειες μιας ασφαλιστικής εταιρείας ή ασφαλιστές  να  αναλάβουν την κατάρτιση και ανάπτυξη των 
εργαζομένων της Marsh  αναφορικά με  υπηρεσίες που παρέχονται από αυτούς ( τους ασφαλιστές 
δηλαδή ). Κάποιες φορές, η Marsh αμείβεται από τους ασφαλιστές  για τη συμμετοχή της  σε 
προωθητικές ενέργειες.  Όπου επιτρέπεται από το νόμο, η Marsh λαμβάνει έσοδα από τόκους και 
έσοδα που καταβάλλονται στη Marsh από  χρηματοπιστωτικά  ιδρύματα για τις περιπτώσεις  που 
κρατούνται τα ασφάλιστρα πριν αποδοθούν στους ασφαλιστές. 
 
 
Συμβατικές συμφωνίες με τους ασφαλιστές 
 
Η Marsh έχει συμφωνίες με αρκετούς ασφαλιστές, βάση των οποίων αμείβεται, για τις υπηρεσίες που 

τους παρέχει.  Στις υπηρεσίες αυτές, για παράδειγμα, εντάσσονται υπηρεσίες διαχείρισης captive, 

διαχείρισης ζημιών, παροχής λογισμικού για διαχείριση ζημιών και συναφών υπηρεσιών, υπηρεσίες 

αξιολόγησης ασφαλιστικών προγραμμάτων (Due Diligence) στα πλαίσια εξαγορών και συγχωνεύσεων , 

συμβουλευτικές υπηρεσίες στον ασφαλιστή, υπηρεσίες managing general agent, διαχείριση 

ασφαλιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης για ασφαλιστικά προϊόντα.  Η 

Marsh συμμετέχει επίσης σε συμφωνίες με ασφαλιστές για τη διευκόλυνση συναλλαγών 

συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών εκπροσώπησης, συμφωνιών για τη διαχείριση facilities και για τη 

λειτουργία διαδικτυακών εφαρμογών για ασφαλιστικές τοποθετήσεις. 

 

Η Marsh συνήθως συμμετέχει σε διάφορες μορφές συμφωνιών με ασφαλιστές οι οποίες είναι 

υποστηριχτικές στις διαδικασίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης,  ή σε άλλες που αφορούν υπηρεσίες 

για λογαριασμό πελατών.  Ενδεικτικά μπορεί να  περιλαμβάνουν συμβάσεις εμπιστευτικότητας και μη 

αποκάλυψης  δεδομένων  που συνδέονται με ασφαλίσεις ( ασφαλιστικές τοποθετήσεις ) , διαχείριση 

ζημιών, προγραμμάτα ελέγχου ζημιών (loss control programs),  συμφωνίες μη αποκάλυψης ή /και μη 

ανταγωνισμού για την ανάπτυξη νέων ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, συμφωνίες χορήγησης 

αδειών που αφορούν σ την πρόσβαση και στη χρήση συστημάτων διαχείρισης και βάσεων δεδομένων. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αμοιβές της Marsh ή συμβατικές συμφωνίες που έχει η 
Marsh με τους ασφαλιστές, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο για την  εξυπηρέτησής σας. 
 
 


