
Ο δικός σου συνεργάτης



Εταιρικό Προφίλ

Η Tzortzis SA, λειτουργεί ως ανεξάρτητη Εταιρεία

διαμεσολάβησης από το 2011.

Η διαρκώς εξελισσόμενη πορεία της, έχει δημιουργήσει ένα

ισχυρό δίκτυο πανελλαδικά, διαθέτοντας ήδη γραφεία στην

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Λαμία, Χαλκίδα και Κυπαρισσία

εξυπηρετώντας πάνω από 300 ανεξάρτητους συνεργάτες σε

όλη την Ελλάδα.

Δραστηριοποιούμαστε σε όλους τους τομείς της ασφαλιστικής

αγοράς, με έμφαση στην Διαχείριση Κινδύνων για λογαριασμό

των συνεργατών μας.
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Ο βασικός στόχος της εταιρίας μας είναι η εκπλήρωση των προσδοκιών των Συνεργατών,
απολαμβάνοντας το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών μας, την πλήρη κάλυψη των αναγκών των
Πελατών τους ανταποκρινόμενοι πάντα με σύγχρονα προϊόντα στις απαιτήσεις της διαρκούς
αναπτυσσόμενης Ασφαλιστικής Αγοράς.

Ο Στόχος μας



Το Όραμα μας

Τα Στελέχη που πλαισιώνουν την Tzortzis SA, από την πρώτη

μέρα της λειτουργίας της, οραματίζονται μέσα από την διαρκή

εκπαίδευση, την εξέλιξη και ανάπτυξη του δικτύου της, την

δημιουργία ενός ιδανικού περιβάλλοντος εργασίας για το

προσωπικό της καθώς και για τους Συνεργάτες της,

πετυχαίνοντας έτσι, την αύξηση της αποδοτικότητας σε όλους

τους τομείς της δραστηριότητας της, μέσω των καινοτόμων

διαδικασιών που προσφέρουμε στο δίκτυο μας, με γνώμονα

πάντα την αξιοπιστία και την άμεση εξυπηρέτηση των

συνεργατών μας.



Η Στρατηγική μας

Η στρατηγική της εταιρίας μας, εστιάζεται σε δύο βασικούς
άξονες:

Την ανάπτυξη του δικτύου μας με νέα
Υποκαταστήματα τα οποία θα έχουν την
δυνατότητα ‘’InHouse’’ Συνεργατών,
πετυχαίνοντας με αυτό τον τρόπο, την μέγιστη
ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του Συνεργάτη
στον τομέα του backOffice καθώς και την παροχή
όλων των διαθέσιμων μέσων υποστήριξης
εσωτερικών Συνεργατών.

Την διεύρυνση Ανεξάρτητων Συνεργατών
προσφέροντας όλα τα μέσα που είναι
απαραίτητα για την αύξηση του χαρτοφυλακίου
τους καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών τους.
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Η Υποστήριξη μας

Φιλοσοφία μας είναι η υποστήριξη του Συνεργάτη στην
εξοικονόμηση χρόνου.

Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεις στον Συνεργάτη
προτιμολογημένα προϊόντα και προσφορές, με σκοπό τη
δημιουργία αισθήματος ασφαλείας και ανεξαρτησίας
στην τοποθέτηση ενός δύσκολου ή εξειδικευμένου
κινδύνου.

Ο Συνεργάτης πρέπει να είναι ελεύθερος για την
προσέλκυση νέων πελατών.



Τα Πλεονεκτήματα μας

Οι Συνεργάτες και οι Πελάτες μας, λόγω της δομής του συστήματος που έχουμε σχεδιάσει,
επωφελούνται με τα ειδικά προνόμια της εταιριας μας:

✓Πλατφόρμα συγκριτικής τιμολόγησης.

✓ Υποστήριξη Back Office.

✓Παρακολούθηση Χαρτοφυλακίου.

✓Cross και up Selling. 

✓Διεύρυνση πελατολογίου.

✓ Υψηλές αμοιβές.

✓ Ευελιξία στην ανάληψη κινδύνων.

✓ Υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία.

✓ Συνεχής εκπαίδευση με σκοπό την υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία.

✓ Ευχάριστο περιβάλλον.



Η Υπόσχεση μας

Το επίκεντρο των εργασιών μας, είναι η ικανοποίηση των Συνεργατών και κατ΄

επέκταση των Πελατών τους.

Τα άριστα κατηρτισμένα Στελέχη της Εταιρίας μας, αφιερώνουν τον χρόνο που

απαιτείται στην ανάλυση του εκάστοτε ασφαλιστικού κινδύνου, σχεδιάζοντας

εναλλακτικές προτάσεις μέσω πληθώρας προϊόντων, προσφέροντας την καλύτερη

δυνατή λύση, συνεργαζόμενοι με τις μεγαλύτερες Ασφαλιστικές Εταιρίες της

αγοράς, πετυχαίνοντας με αυτόν τον τρόπο τον καλύτερο συνδυασμό καλύψεων και

κόστους.



Οι Τομείς 

Δραστηριότητας μας
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✓ Επιχειρηματικές υπηρεσίες
✓ Εμπορικές Ασφαλίσεις
✓ Μεταφορές
✓ Ασφάλιση Κατασκευών και Έργων
✓ Αστική ευθύνη
✓ Ναυτασφαλίσεις
✓ Ομαδικά συμβόλαια
✓ Ασφάλιση D&O
✓ Εταιρικοί στόλοι
✓ Ασφάλιση Πιστώσεων
✓ Περιβαντολογικοί κίνδυνοι

Προσωπικής περιουσίας
✓ Ασφάλιση Κατοικίας
✓ Ασφάλεια αυτοκινήτου
✓ Ασφάλεια ζωής – υγείας
✓ Συνταξιοδοτικά και 

αποταμιευτικά σχέδια
✓ Εξειδικευμένες υπηρεσίες
✓ Προγράμματα φροντίδας

Για Επιχειρήσεις

Για Ιδιώτες



Η Διαφορετικότητα μας

Η Tzortzis S.A. σε συνεργασία με τις πιο αξιόπιστες Ελληνικές και διεθνείς Ασφαλιστικές
εταιρίες δίνει στους συνεργάτες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές τη δυνατότητα της
απόκτησης προγραμμάτων αποκλειστικής διάθεσης, άκρως ανταγωνιστικών, που
ανταποκρίνονται στις ασφαλιστικές ανάγκες των πελατών τους.

Παρέχει σύγχρονες ηλεκτρονικές μεθόδους εξυπηρέτησης και διαχείρισης συμβολαίων
και πελατολογίων, τιμολογήσεις σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, καταχωρήσεις
αιτήσεων, παρακολούθησης παραγωγικών στοιχείων πελατολογίου και εξέλιξη
αποζημιώσεων, καθώς και άλλων εφαρμογών ηλεκτρονικής ενημέρωσης για τα προϊόντα
των εταιριών.

Ακόμη, η Tzortzis S.A. φροντίζει για τη συνεχή επιμόρφωση των συνεργατών της,
ενημερώνοντας και εκπαιδεύοντας τους ασφαλιστές για τα ασφαλιστικά προγράμματα
των εταιρειών και τις τεχνικές πωλήσεων του επαγγέλματος, καθώς στόχος μας είναι να
προσφέρουμε στους συνεργάτες μας τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου να
διευρύνουν το πελατολόγιο τους.

Η υποστήριξη που παρέχουμε στους συνεργάτες μας , τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν
μια συνεργασία που θα στηρίζεται στην προοπτική και σε ξεκάθαρους παραγωγικούς και
οικονομικούς όρους.

Για όλους τους συνεργάτες μας ισχύει κανονισμός για αμοιβές, bonus σύμφωνα με τα
παραγωγικά τους αποτελέσματα, καθώς σκοπός όλων είναι η δημιουργία ενός
περιβάλλοντος επαγγελματικής ικανοποίησης και η δημιουργία μιας ομάδας
ασφαλιστών με κοινούς στόχους και όραμα.



Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εξέλιξη των συνεργατών μας γιατί
θέλουμε να τους καθοδηγούμε στην επαγγελματική επιτυχία,
διοργανώνοντας εκπαιδεύσεις για το δίκτυο μας.
Με την υποστήριξη των Ασφαλιστικών Εταιριών και σε συνδυασμό με
το εκπαιδευτικο τμήμα της εταιρίας, έχει δημιουργηθεί ένα μοναδικό
πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους Συνεργάτες μας το οποίο
περιλαμβάνει τομείς όπως:

✓ Τεχνικές Πωλήσεων

✓ Cross Selling

✓ Νέα Ανταγωνιστικά Ασφαλιστικά Προϊόντα 

✓ Ανάπτυξη χαρτοφυλακίου

✓ IDD & GDPR

Η εκπαίδευση μας



Οι Στρατηγικοί μας Συνεργάτες

Η TZORTZIS S.A. Συνεργάζεται με 29 Ασφαλιστικές Εταιρίες, Ελληνικές και Διεθνείς.

Καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των ασφαλιστικών αναγκών, Ιδιωτών και Επιχειρήσεων ανάλογα με
τις επιθυμίες αλλά και τις οικονομικές δυνατότητες των Πελατών μας.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε είναι οι παρακάτω:

✓ AIG 

✓ ALLIANZ 

✓ ARAG

✓ AXA

✓ CNP

✓ DAS

✓ CITY

✓ ERGO 

✓ EUROLIFE

✓ GENERALI 

✓ GROUPAMA 

✓ ΙΝΤΕRAMERICAN

✓ INTERASCO 

✓ INTERLIFE 

✓ INTERPARTNER

✓ METLIFE

✓ MINETTA

✓ MONDIAL

✓ PRIME 

✓ SOUTHEASTERN

✓ QATAR

✓ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ 

✓ ΔΥΝΑΜΙΣ 

✓ ΕΘΝΙΚΗ

✓ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ 

✓ ΕΥΡΩΠΗ 

✓ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ 

✓ ΟΡΙΖΩΝ 

✓ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ



Η Κοινωνική μας Ευθύνη

Ανακύκλωση
Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για ένα καλύτερο περιβάλλον, συμμετέχουμε ενεργά,
συμβάλλουμε και διαδίδουμε την αξία της ανακύκλωσης. Στην εταιρεία όλες οι συσκευασίες που
θεωρούνται ανακυκλώσιμες μεταφέρονται και τοποθετούνται στους ειδικούς κάδους και στους
αντίστοιχους χώρους ανακύκλωσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ανακύκλωση πλαστικά καπάκια μπουκαλιών
Η εταιρία μας, πρόσφατα συγκέντρωσε 20 σακούλες απορριμμάτων γίγας με πλαστικά καπάκια
μπουκαλιών, τα οποία προσέφερε στο Σύλλογο Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων «Αγάπη για Ζωή».
Τα καπάκια αυτά συλλέγονται με σκοπό να χαρίζει ο Σύλλογος αναπηρικά αμαξίδια σε παιδιά με
κινητικά προβλήματα. Η δράση αυτή έχει ενσωματωθεί στην καθημερινότητα της εταιρείας με
απώτερο στόχο την παροχή όσο το δυνατόν περισσότερων ειδικών αμαξιδίων στις οικογένειες των
παιδιών.

Εθελοντική Αιμοδοσία
Η εταιρία μας σε συνεργασία με κέντρα αιμοδοσίας Νοσοκομείων διοργανώνει εθελοντική
αιμοδοσία για τη στήριξη και την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος. Στόχος είναι η συγκέντρωση
φιαλών αίματος που θα καλύψουν μελλοντικά τυχόν ανάγκες των εργαζομένων, των οικογενειών
τους αλλά και συνανθρώπων μας που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Υποστήριξη Σωματείων
H εταιρία μας ενισχύει τον εθελοντικό οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Χαμόγελο του
Παιδιού» με την τοποθέτηση ειδικών κουμπαράδων στους χώρους εργασίας των γραφείων της
εταιρείας για τη συγκέντρωση χρηματικού ποσού. Παράλληλα παροτρύνει και τους συνεργάτες της
να συμμετέχουν στη δράση με παρακράτηση ποσού των προμηθειών τους και με δέσμευση της
εταιρείας για διπλασιασμό του τελικού ποσού συγκέντρωσης.



Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν μεγάλο μέρος της ζωής μας.

Ως εκ τούτου, η κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ μας όταν τα
χρησιμοποιούμε είναι σημαντική για την κατανόηση του ποιοι είμαστε στον
online κόσμο και του πώς μπορούμε να σχετιζόμαστε μεταξύ μας με τρόπους
ουσιαστικούς«.

“Στην εποχή των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, χωρίς να το
συνειδητοποιούμε, αφήνουμε τα σημάδια μας. Αν μπορούμε να
αξιοποιήσουμε αυτά τα ψηφιακά ίχνη, τότε μπορούμε να μάθουμε πολλά για
την συμπεριφορά μας”.

Το άλλο μας virtual “εγώ”



Βρείτε μας

Είμαστε κοντά σας, με περισσότερους από 300 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές πανελλαδικά και προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε 

δεκάδες χιλιάδες ευχαριστημένους πελάτες σε όλη την Ελλάδα, μέσα από το δίκτυο των υποκαταστημάτων μας στην Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Λαμία, 

Χαλκίδα και Κυπαρισσία.

ΛΑΡΙΣΑ
τηλ: 2410-549478 
fax: 2410-549479
Email: larisa@tzortzis-sa.gr 
Δ/νση: Παπαναστασίου Αλεξάνδρου 32
ΤΚ 41222 Λάρισα

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΛΑΜΙΑ

τηλ: 27610-24014 
fax: 27610 24016
Email: kyparissia@tzortzis-sa.gr 
Δ/νση: Πονηροπούλου 38 
ΤΚ 24500  Κυπαρισσία 

τηλ: 210-3232490 
fax: 210 3223669
Email: info@tzortzis-sa.gr 
Δ/νση: Λεωφόρος Συγγρού 226 
TK 17672  Καλλιθέα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ: 2310 733028
Email: thessaloniki@tzortzis-sa.gr 
Δ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 98, ΤΚ 56123 
Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
τηλ: 2221083905 
fax : 2221083905
Email: chalkida@tzortzis-sa.gr 
Δ/νση: Κώτσου 18 
TK 34100 Χαλκίδα 

ΑΘΗΝΑ

Τηλ: 2231037795
Fax: 2231026739
Email: lamia@tzortzis-sa.gr
Δ/νση: Κωνστ/πολεως & Κίμωνος, 
ΤΚ 35100 Λαμία
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