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Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

H Εταιρεία μας, τιμά την υπόσχεσή της για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών 
της. Η δέσμευσή της Διοίκησης και συγκεκριμένα εμού του ιδίου, για ποιότητα, 
αφορά όλες μας τις συναλλαγές.

Ο σεβασμός στον πελάτη, στον εργαζόμενο, στο περιβάλλον μας, είναι αυτό 
που μας αντιπροσωπεύει.

Απαιτείται συνεχής βελτίωση του επιπέδου λειτουργίας ώστε η εταιρεία 
να μπορεί να είναι συνεχώς ανταγωνιστική και πρωτοπόρος και 
υποστηρίζω την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, 
που μας οδηγεί στην επίτευξη των στόχων μας.

Η υλοποίηση της πολιτικής μας για την ποιότητα σε όλα τα επίπεδα, έχει 
σταθεροποιήσει την εταιρεία μας σε μία από τις υψηλότερες θέσεις στο 
χώρο.

Ευχαριστώ το αξιόλογο προσωπικό μας για την έμπρακτη υποστήριξή του 
και εσάς τους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη σας. Θα συνεχίσουμε με 
την ίδια συνέπεια και θα παραμείνουμε στην κορυφή.

Ο Πρόεδρος 
Κοσμάς Ιατρόπουλος



ΓΙΑΤΙ BROKINS
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ BROKINS

Η BROKINS είναι ένα από τα μεγαλύτερα γραφεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης  
στην Ελλάδα και έχει μεγάλες και αξιόπιστες συνεργασίες με Ασφαλιστικές 
Εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Γιατί αναζητούμε τις καλύτερες λύσεις για τους πελάτες μας

Γιατί η θέση μας είναι πάντα η προάσπιση των συμφερόντων των πελατών μας

Γιατί σχεδιάζουμε ευέλικτα και ανταγωνιστικά ασφαλιστικά προϊόντα

Γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα γραφεία Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης

Γιατί πιστεύουμε στην συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού μας  για την καλύτερη   
εξυπηρέτηση των πελατών μας

Γιατί επιλέγουμε αξιόπιστες συνεργασίες

Γιατί επενδύουμε  συνεχώς στην τεχνολογία για ακόμα ταχύτερο service

Γιατί σεβόμαστε τον πελάτη-ISO 9001



Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΜΑΣ
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η BROKINS ιδρύθηκε το 1983 από τον Κοσμά Ιατρόπουλο    και τη σύζυγό του 
 Βενετία Ιατροπούλου.

Η Εταιρεία

Η εταιρεία σήμερα λειτουργεί ως Πρακτορειακή Εταιρεία Ασφαλίσεων και 
Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων. Το 2000 αποφασίστηκε να ενταχθεί στο 
λογότυπό της το «κλειδί» που συμβολίζει την ασφάλεια. Από την αρχή δόθηκε 
μεγάλη σημασία στην επάνδρωσή της με αξιόλογα στελέχη, με δημιουργική 
σκέψη, εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα τους και υψηλούς στόχους καθώς και 
στις επενδύσεις της στην πιο σύγχρονη τεχνολογία.

Οι προτεραιότητες αυτές δικαίωσαν τους ιδρυτές, που είδαν την εταιρεία τους να 
γίνεται μια από τις μεγαλύτερες Πρακτορειακές Εταιρείες Ασφάλισης στην 
Ελλάδα. Σήμερα, η BROKINS στεγάζεται στα ιδιόκτητα γραφεία της, Λεωφ. 
Βουλιαγμένης 99 & Ιλίου στη Γλυφάδα Αττικής,    απασχολεί συνολικά 35  
εργαζομένους,  έχει  πάνω  από  150.000  πελάτες  σε   όλη   την   Ελλάδα  και  
δραστηριοποιείται στο σύνολο των ασφαλιστικών κλάδων. 
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Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Φιλοσοφία της BROKINS είναι o σεβασμός στον πελάτη, στον εργαζόμενο και στο 
περιβάλλον.

Για την BROKINS η εκπαίδευση του προσωπικού, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και 
οι ευκαιρίες για επίτευξη προσωπικών επαγγελματικών στόχων, είναι ζητήματα 
πρωταρχικής σημασίας. Η εταιρεία μας επιβραβεύτηκε με το διεθνώς αναγνωρισμένο 
πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001 και μάλιστα ήταν η πρώτη στην ελληνική αγορά 
Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που το απέκτησε (2001).

Ανακυκλώνουμε ενώ ταυτόχρονα μειώσαμε την κατανάλωση χαρτιού 
κατά 50%, επενδύοντας στην τεχνολογία.

ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΔΩΡΕΕΣ

•  Χορηγίες αγωνιστικών αυτοκινήτων σε τοπικά rally. 
•  Υποστήριξη σε ΜΚΟ.
•  Αποστολές αγαθών σε ακριτικά Ελληνικά νησιά.
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Το φάσμα των υπηρεσιών 
που παρέχει η BROKINS 
περιλαμβάνει:

 Εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης 
των ασφαλιστικών αναγκών του 
πελάτη και προτάσεις βέλτιστων 
λύσεων

 
αγοράς και συγκέντρωση 
προσφορών για τον ασφαλιζόμενο,

 Σχεδιασμό Ασφαλιστικών 

 
ασφαλιστικών θεμάτων του 
ασφαλιζόμενου που προκύπτουν 
από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο

 Ενημέρωση της Ασφαλιστικής 
εταιρείας για πιθανές ζημιές και 
διεκπεραίωση των διαδικασιών 
αποζημίωσης.

Oι αρχές της είναι σύμφωνες με 

Ευθύνης.

εταιρείας στο υπάρχον και στο μελλοντικό 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Η BROKINS, από τα πρώτα χρόνια 
της λειτουργίας της εξειδικεύτηκε 
στην ασφάλιση μεταφορών και 
βιομηχανικών κινδύνων. Όπως 
φαίνεται και στο σχετικό Σχήμα, επί 
του συνόλου του Κύκλου Εργασιών 
της επιχείρησης, περίπου το 35% 
προέρχεται είτε κατευθείαν από 
εμπορικές και βιομηχανικές εταιρείες, 
είτε από την εξυπηρέτηση ιδιωτών 
πελατών των επιχειρήσεων που 
ασφαλίζουμε.

Η εξειδίκευση αυτή οδήγησε γρήγορα 
σε πολύ υψηλά επίπεδα παραγωγής 
ασφαλίστρων στο σύνολο των κλάδων.

Βιομηχανικοί & εμπορικοί πελάτες

Η επιλογή να δώσει έμφαση στο χώρο 
των βιομηχανικών και εμπορικών 
επιχειρήσεων, αν και ο τελευταίος 
αποτελεί ένα σύνθετο και με πολλές 
ιδιαιτερότητες χώρο συγκριτικά με 
την ασφάλιση ιδιωτών, δικαιώνεται 
καθημερινά από την πορεία της 
επιχείρησης.

Η παραγωγή ασφαλίστρων 
της BROKINS ύψους  29,1 εκ. € (2020) 
όσο και ο κύκλος εργασιών της 7 εκ. 
€, την κατατάσσουν σε μία από τις 
μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου.
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Ιδιώτες

Η BROKINS το 1990, επέκτεινε τις δραστηριότητές της και στον χώρο της ασφάλισης 
ιδιωτών, φτάνοντας σήμερα 150.000 πελάτες από όλη την Ελλάδα, να της 
εμπιστεύονται την ασφάλιση των περιουσιακών τους στοιχείων.

1. Στην αναγνώριση των ιδιαίτερων αναγκών του ασφαλιζόμενου και στην εξεύρεση 
λύσεων

2. Στην ποιοτική εξυπηρέτηση που εκφράζεται μέσα από συμβουλές και επεξηγήσεις 
των συμβολαίων

3. Στην φροντίδα ώστε στα συμβόλαια των ασφαλιζομένων μας, να αποφεύγονται 
όροι και παράγραφοι που αποδυναμώνουν την πληρότητα των προσφερόμενων 
καλύψεων

4. Στην αμεσότητα και την προσωπική επαφή

5. Στην ταχύτητα στις συναλλαγές

Ασφάλιση ιδιωτών για την BROKINS σημαίνει σχεδίαση δικών της ασφαλιστικών 
προγραμμάτων, σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες και προτάσεις που 
συνδυάζουν με οικονομικό τρόπο την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών του 
ασφαλιζόμενου.

Η ανταπόκριση που βρίσκει η BROKINS στην αγορά των ιδιωτών δεν είναι τυχαία και 
οφείλεται σε πέντε βασικούς παράγοντες.



ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ 
ΕΤΑΙΡEΙΕΣ
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 NACORA BROKINS 
 INTERNATIONAL

Η εξειδίκευση της BROKINS στην 
ασφάλιση μεταφορών οδήγησε 
στην ίδρυση της μεσιτικής 
εταιρείας ασφαλίσεων NACORA 
BROKINS INTERNATIONAL το 
2002, σε συνεργασία με το διεθνές 
μεσιτικό γραφείο ασφαλίσεων 
NACORA.

Η NACORA, δραστηριοποιείται 
σε 20 χώρες, έχει ειδικό τμήμα 
ασφάλισης μεταφορών στην 
Γερμανία (underwriting) και η έδρα 
της είναι στην Ελβετία.

 INDEMNITY

Η Μεσιτική Εταιρεία Ασφαλίσεων
Indemnity με εμπειρία 10 ετών στον
Ασφαλιστικό χώρο, ανανεωμένη και 
βελτιωμένη στελεχώθηκε με
νέο καταρτισμένο προσωπικό και 
παρέχει υπηρεσίες Διαχείρισης 
Ζημιών για όλους τους κλάδους 
Ασφάλισης.

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ

Είμαστε περήφανοι για το 
χαρτοφυλάκιό μας που αριθμεί 
30 συνεργασίες με Αξιόπιστες 
Ασφαλιστικές Εταιρείες του 
εσωτερικού και του εξωτερικού, 
κάποιες από αυτές αποκλειστικές. 

Οι επιλεγμένες συνεργασίες 
μας, μας δίνουν απεριόριστες 
δυνατότητες για σχεδιασμό 
προϊόντων, ευελιξία  και 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.



ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ  ΙΔΙΩΤΕΣ

Η ανάπτυξη της εταιρείας και του πελατολογίου της οδήγησε στην ανάγκη, να 
στραφεί το ενδιαφέρον μας και στους ιδιώτες. Την τεχνογνωσία λοιπόν, που 
είχαμε αποκομίσει από κάλυψη μεγάλων κινδύνων, την στρέψαμε προκειμένου 
να δώσουμε πλήρη κάλυψη στους ιδιώτες, για όλους τους τομείς της ζωής 
τους. Έτσι η εταιρεία είναι σε θέση να διερευνά την αγορά προκειμένου να 
βρίσκει τα καλύτερα προϊόντα και από πλευράς συνδυασμού καλύψεων και από 
οικονομικής πλευράς, αλλά και να σχεδιάζει δικά της προϊόντα σε συνεργασία 
με Ασφαλιστικές Εταιρείες. Τα προϊόντα μας για ιδιώτες είναι:

   Ασφάλιση Αυτοκινήτων και  Μοτοσικλετών

   Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής

   Ασφάλιση Ενυπόθηκων,  Κύριας & Εξοχικής Κατοικίας,  Κοινόχρηστων        
  Χώρων & Διαχειριστών Πολυκατοικιών

   Ασφάλιση Αλλοδαπών

   Ασφάλιση Οικογενειακής Αστικής Ευθύνης

   Ασφάλιση  Νομικής Προστασίας

   Ασφάλισης Ζωής

   Προσωπικό Ατύχημα

   Προγράμματα  Νοσοκομειακής Περίθαλψης

   Συνταξιοδοτικά / Επενδυτικά Προγράμματα / Unit Linked

   Επέκταση Εργοστασιακής Εγγύησης Οχημάτων και Αντικειμένων

   Ασφάλιση Έργων Τέχνης

   Ταξιδιωτική Ασφάλιση

   Επαγγελματική Αστική Ευθύνη



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

   Μεταφοράς Εμπορευμάτων

   Παγίων Κατά Παντός Κινδύνου

   Διακοπής Εργασιών και Απώλειας Κερδών

   Χρηματοκιβώτιο, Μεταφορά Χρημάτων, Εμπιστοσύνη Υπαλλήλων 

   Πιστώσεις

   Στόλοι Αυτοκινήτων

   Γενική Αστική Ευθύνη

   Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

   Αστική Ευθύνη Προϊόντος & Ανάκληση

   Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικού

   Ασφάλιση Ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών (D&O)

   Ασφάλιση Δεδομένων (Cyber Edge)

   Ασφάλιση Πλοίων και Σκαφών

   Ασφάλιση Αεροσκαφών

   Ασφάλιση Κατασκευαστικών Έργων

   Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

   Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών

   Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα

   Εγγυήσεις
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Η Εταιρεία μας έχει την τεχνογνωσία να σχεδιάζει άριστα προϊόντα. Προϊόντα 
με ολοκληρωμένες καλύψεις στην επιθυμητή τιμή. Η BROKINS στο ξεκίνημά 
της διαφοροποιήθηκε από τις υπόλοιπες του κλάδου που εξειδικεύονταν σε 
ιδιώτες, επικεντρώνοντας στην εξυπηρέτηση βιομηχανικών πελατών. Αυτό 
την οδήγησε σταδιακά σε τεχνογνωσία ξεχωριστή για τα Ελληνικά δεδομένα 
της εποχής. Αποτέλεσμα είναι, να είναι σε θέση να προσφέρει από απλά, μέχρι 
πολύ ειδικά προϊόντα, προκειμένου να καλύψει εξ’ ολοκλήρου ένα βιομηχανικό 
πελάτη, αλλά και να κάνει αναλυτικές εκτιμήσεις κινδύνων ώστε να προσφέρει 
τα κατάλληλα προϊόντα. Τα προϊόντα μας για Εταιρικούς πελάτες είναι:
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ΣΤΕΛΕΧΗ BROKINS



ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΒΛΑΧΑΚΗ 

Υπεύθυνη 
Web

17

ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΣ

ΚΟΣΜΑΣ 
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος

Ο κ. Κοσμάς Ιατρόπουλος 
σπούδασε στο Εμπορικό 
Τμήμα της ΑΣΟ ΕΕ 
(Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών) και ασχολείται με 
τα ασφαλιστικά από το 1971 
ξεκινώντας ως Οικονομικός 
Διευθυντής της Saint Paul 
SA. Το 1983 αποχώρησε από 
την εταιρεία και ίδρυσε δικό 
του ασφαλιστικό γραφείο, 
την BROKINS ΕΠΕ, η οποία 
εξελίχθηκε στην BROKINS Α.Ε.

Στον σχεδιασμό προϊόντων πρωταρχικό ρόλο έχουν τα στελέχη μας. Οι άνθρωποί 
μας εκπαιδεύονται συνεχώς, γνωρίζουν πολύ καλά την Ασφαλιστική αγορά, με 
αποτέλεσμα να μπορούν να δώσουν στον πελάτη αυτό ακριβώς που επιθυμεί.

ΜΑΝΟΣ  
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Διευθύνων Σύμβουλος

Ο κ. Μάνος Ιατρόπουλος 
σπούδασε Χρηματοοικονομικά 
και Οικονομικά στην Ελλάδα 
και έλαβε Master στη διοίκηση 
των Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από 
το Boston University στις 
Η.Π.Α. Από το 1998 έως το 
2016 ασκούσε καθήκοντα 
βοηθού Γενικού Διευθυντή. 
Το 2017 έγινε Διευθύνων 
Σύμβουλος της εταιρείας.

ΙΩAΝΝΑ 
ΚOΤΣΙΡΗ
Οικονομική 
Διεύθυνση

ΤΙΜΟΣ 
ΦΑΝΗΣ 
Εμπορική 
Διεύθυνση

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΜΠΑΡΛΑ 

Διεύθυνση 
Underwriting & Operations

ΒΙΡΓΙΝΙΑ 
ΙΑΤΡΟΠOΥΛΟΥ 
DPO/ Υπεύθυνη Διαχείρισης 
Ποιότητας

Η κα Βιργινία Ιατροπούλου 
σπούδασε Διοίκηση 
Επιχειρήσεων στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, με 
κατεύθυνση στο Marketing 
και εργαζόταν συγχρόνως ως 
βοηθός Εμπορικού Διευθυντή 
από το 1993 ως το 1999. 
Από το 2000 είναι Υπεύθυνη 
Διαχείρισης Ποιότητας.



ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
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ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΠΕΛΑΤΩΝ (CALL CENTER)

Εξειδικευμένοι άνθρωποί μας σας βοηθούν 
σε οποιοδήποτε   ασφαλιστικό ζήτημα.

Αποστολή μας να έχετε το συμβόλαιο στα 
χέρια σας άμεσα και με ασφάλεια.

Στην διάθεσή σας, όλοι οι τρόποι πληρωμής. 

 ΤΜΗΜΑ ΖΗΜΙΩΝ

Εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας μας 
διαχειρίζονται για εσάς τις διαδικασίες 
αποζημίωσης.

Η οργάνωσή μας στοχεύει στην μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών 
μας.

Εκτός από την δημιουργία των ειδικών τμημάτων εξυπηρέτησης, είμαστε 
περήφανοι και για:

 ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣ

Το δίκτυό μας αποτελείται από 
600 έμπειρους επαγγελματίες του 
Ασφαλιστικού χώρου με μεγάλη 
τεχνογνωσία και υποστήριξη από 
εμάς. Δραστηριοποιούνται σε όλη 
την Ελλάδα και είναι σε θέση να 
προσφέρουν ολοκληρωμένη και ποιοτική 
εξυπηρέτηση σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις. 

 ΤΗ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΧΡΗΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ                     
www.brokins.gr

Η ιστοσελίδα μας παρέχει σημαντικές 
δυνατότητες   στους συνεργάτες 
μας, δίνοντάς τους ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα   στις πωλήσεις: μπορούν 
να δίνουν ασφαλιστικές προσφορές   για 
όλα τα προϊόντα της αγοράς ή άμεση 
ασφαλιστική κάλυψη.

 ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα εξειδικευμένα στελέχη μας σε 
συνεργασία με τις μεγαλύτερες 
Ασφαλιστικές Εταιρείες, σχεδιάζουν 
αποκλειστικά ασφαλιστικά προϊόντα  με 
στόχο να καλύπτουν όλο το εύρος της 
αγοράς, όπως αυτή διαμορφώνεται.



customer@brokins.gr

Λεωφ. Βουλιαγμένης 99 
& Ιλίου  1, 
Γλυφάδα

Τηλ: 210 8931600 
Fax: 210 9621297 

www.brokins.gr

Βρισκόμαστε 
πάντα

δίπλα σας!

Στο επίκεντρο εσύ!


