
 

Επαναπιστοποίηση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών: 
Ψήφος Εμπιστοσύνης στη Generali από τους 
Συνεργάτες της  
 

 

 

 

 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των σεμιναρίων Επαναπιστοποίησης  της 

Generali Hellas. Συνεργάτες, Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές, από ολόκληρη την Ελλάδα έδωσαν το 

«παρών» στα σεμινάρια Επαναπιστοποίησης προκειμένου να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και 

να μπορέσουν να προσφέρουν ακόμη υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίες στο ασφαλιζόμενο κοινό. 

 

Στελέχη του Τμήματος Εκπαίδευσης, τα οποία διακρίνονται για τη μακρόχρονη εμπειρία τους και 

την υψηλή τους εξειδίκευση, ταξίδεψαν, μέσα σε μόλις 1,5 μήνα, σε 8 πόλεις, διοργανώνοντας 

συνολικά 80 σεμινάρια και για τους 3 Τομείς Επαναπιστοποίησης. Συνολικά, συμμετείχαν 2236 

Συνεργάτες της Generali οι οποίοι πέρασαν επιτυχώς 6244 τεστ αξιολόγησης και έλαβαν την 

απαραίτητη πιστοποίηση για το έτος 2015.  

 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Generali ανέλαβε εξαρχής το κόστος των σεμιναρίων τα οποία 

σχεδιάστηκαν με προσοχή ώστε να  ανταποκρίνονται τόσο στα αυστηρά κριτήρια της νομοθεσίας 

όσο και στις απαιτήσεις του σύγχρονου επαγγελματία. 

 

«Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους Συνεργάτες μας ότι η Generali θα συνεχίσει να τους στηρίζει σε 

κάθε τους βήμα και να επενδύει διαρκώς στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους ώστε να είναι πάντα 

σε θέση να ανταποκρίνονται επαρκώς στις Κανονιστικές και κάθε άλλου είδους υποχρεώσεις τους», 

δήλωσε ο Διευθυντής του Τμήματος Εκπαίδευσης της Generali Hellas κ. Κώστας Χομόνδοζλης.  

 

 

 

 

 
 

Ο ΌΜΙΛΟΣ GENERALI 
Ο Όμιλος Generali είναι ένας από τους μεγαλύτερους, παγκοσμίως, ασφαλιστικούς οργανισμούς, με 
εγγεγραμμένα ασφάλιστρα που το 2014 κυμάνθηκαν στα €70 δισεκατομμύρια. Με περισσότερους από 
78.000 εργαζόμενους παγκοσμίως, και 72 εκατομμύρια πελάτες, σε πάνω από 60 χώρες, ο Όμιλος 
κατέχει ηγετικό ρόλο στην αγορά της Δυτικής Ευρώπης και μία όλο και πιο σημαντική θέση στις αγορές 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και στην Ασία. Το 2015, η Generali συγκαταλέχθηκε στις 50 πιο 
έξυπνες εταιρείες του κόσμου, σύμφωνα με την Τεχνολογική Επιθεώρηση - Technology Review του MIT, 
αποτελώντας τη μοναδική ασφαλιστική εταιρεία που κατάφερε να συμπεριληφθεί στη λίστα.  
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