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Περίληψη 

Η πολύ μεγάλη αύξηση των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στο Δίκτυο καθώς και το γεγονός 
ότι το διαδίκτυο έχει εισβάλλει στην καθημερινότητά μας, έκανε κάθε λογής επιχειρήσεις να 
προσπαθούν να προβάλλουν και να διακινήσουν όσο περισσότερο γίνεται τα προϊόντα τους σε 
αυτό. Με αυτό τον τρόπο επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους σε παγκόσμιο επίπεδο και δίνουν 
την δυνατότητα στον πελάτη να αποφασίζει για τι αγορές του ή και ακόμη να κάνει τις αγορές 
του από την άνεση του σπιτιού τους. Παράλληλα, οι απαιτήσεις των χρηστών για καλύτερες 
μεθόδους αναζήτησης και εύρεσης πληροφορίας διαρκώς μεγαλώνουν αναγκάζοντας τις 
εταιρείες και τις επιχειρήσεις στο Διαδίκτυο να δώσουν προστιθέμενη αξία στις εφαρμογές τους, 
αυξάνοντας μ’ αυτό τον τρόπο άλλωστε και την καθιερωμένη πελατεία τους. Για να κερδίσουν 
από αυτή την αναπτυσσόμενη αγορά, οι διαχειριστές ιστοσελίδων προσπαθούν να αυξήσουν 
την κίνηση των χρηστών στην ιστοσελίδα τους, διαμορφώνοντάς τη κατάλληλα έτσι ώστε να 
ικανοποιεί τις ανάγκες συγκεκριμένων χρηστών. Αυτό επιτυγχάνεται με την αποτελεσματική 
αναγνώριση των ενδιαφερόντων κάθε χρήστη και την ενσωμάτωση των ενδιαφερόντων του 
στην παρουσίαση και στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η 
δημιουργία μιας ιστοσελίδας μιας ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία εκτός από την παρουσίαση 
όλων των προϊόντων της να μπορεί να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις σε κάθε χρήστη. Στόχος 
της είναι να μπορεί να συμπεράνει τα ενδιαφέροντα ενός χρήστη από το προφίλ του και από τις 
επιλογές που έκαναν προηγούμενοι χρήστες, στοχεύοντας έτσι όχι σε ομαδικό επίπεδο για την 
παροχή υπηρεσιών αλλά σε ατομικό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο θα βελτιστοποιήσει την 
έκθεση των προϊόντων του στο κοινό συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην αύξηση του τζίρου 
της εταιρείας καθώς και στην διευκόλυνση της επιλογής προϊόντων από τον τελικό χρήστη. 

 

Λέξεις Κλειδιά : Ασφαλιστική εταιρεία, προτάσεις, χρήστης, μοντελοποίηση 
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Abstract 

The very big increase of data that is available in the Network as well as the fact that the internet 
has invaded in our everyday routine, made all sorts of enterprises try to appear and traffic in as 
much as it can be done their products in this. By this way they extend their enterprises in world 
level and give customer the possibility of deciding for his purchases or even making his 
purchases from the comfort of his house. At the same time, the requirements of users for better 
methods of search and finding of information permanently grow forcing the companies and 
enterprises in the Internet to give added value in their applications, increasing with this way and 
their established clientele. In order to gain from this developing market, the administrators of 
web pages try to increase the movement of users in their web page, shaping it suitably so as to 
satisfie the needs of concrete users. This is achieved with the effective recognition of the 
interests of each user and the incorporation of his interests in the presentation and the content 
of web page. Objective of present work is the web page creation of an actuarial company, which 
apart from the presentation of all her products it can make concrete proposals in each user. 
Objective also is to conclude the users’ interests from his profile and from the choices that 
previous users made, aiming thus not in common level for the provision of services but in 
individual level. In this way it will optimise the exposition of its products in the public, 
contributing effectively in the increase of turnover of company as well as in the facilitation of 
choice of products from the final user. 

Key Words :  Insurance company, proposals, user modeling 
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1. Εισαγωγή  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται μια περιληπτική περιγραφή της εφαρμογής καθώς και μια 
ανάλυση της δομής των κεφαλαίων που απαρτίζουν την εργασία 

1.1 Περιληπτική περιγραφή εφαρμογής 

Το πρόγραμμα που θα αναλύσουμε αφορά μια ιστοσελίδα μιας ασφαλιστικής εταιρείας. 
Πρόκειται για μια ιστοσελίδα η οποία εκτός από την παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών 
προγραμμάτων, θα έχει την δυνατότητα να κάνει και προτάσεις στον χρήστη. Για να μπορέσει 
να κάνει προτάσεις στο χρήστη, θα πρέπει αυτός να κάνει εισαγωγή / εγγραφή 
συμπληρώνοντας κάποια προσωπικά, δημογραφικά. Έτσι λοιπόν θα του προτείνει 4 ή 5 
ασφαλιστικά προγράμματα. Στη συνέχεια και αφού ο χρήστης επιλέξει κάποιο από τα 
προγράμματα θα του ζητάει το σύστημα να συμπληρώσει στοιχεία για να επικοινωνήσουν μαζί 
του από την ασφαλιστική εταιρεία. Το πρόγραμμα θα καταχωρεί τα προσωπικά στοιχεία που 
έχει συμπληρώσει ο χρήστης καθώς και το πρόγραμμα που έδειξε ενδιαφέρον. Θα 
επεξεργάζεται στατιστικά τις επιλογές των ασφαλιστικών προγραμμάτων σε σχέση με τα 
προσωπικά στοιχεία που συμπληρώνουν οι χρήστες έτσι ώστε να ενημερώνεται το πρόγραμμα 
και να επηρεάζονται οι προτάσεις που θα κάνει στον επόμενο χρήστη. Έτσι λοιπόν το σύστημα 
θα ανατροφοδοτείται από την επιλογή των προηγούμενων χρηστών και θα ενημερώνει τους 
παραμέτρους χρήστη αυτόματα. 

 Μια από τις κυριότερες λειτουργίες που αναδεικνύονται μέσω της εφαρμογής, είναι  η 
δημιουργία, ανανέωση και συντήρηση μιας ευέλικτης και δυναμικής ιστοσελίδας, που εξυπηρετεί 
τις  ανάγκες ενός συγκεκριμένου χρήστη βάση του προφίλ του. Η γνώση που προκύπτει από τα 
στοιχεία που συμπληρώνει ο χρήστης και από τις επιλογές που κάνει, βοηθάει την ιστοσελίδα 
της ασφαλιστικής εταιρείας να έρθει πιο κοντά στις προτιμήσεις του χρήστη, βοηθώντας τον με 
αυτό τον τρόπο να πάρει πιο εύκολα και πιο γρήγορα αποφάσεις. Στόχος της είναι να μπορεί να 
συμπεράνει τα ενδιαφέροντα ενός χρήστη από το προφίλ του και από τις επιλογές που έκαναν 
προηγούμενοι χρήστες, στοχεύοντας έτσι όχι σε ομαδικό επίπεδο για την παροχή υπηρεσιών 
αλλά σε ατομικό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο θα βελτιστοποιήσει την έκθεση των προϊόντων 
του στο κοινό συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην αύξηση του τζίρου της εταιρείας καθώς και 
στην διευκόλυνση της επιλογής προϊόντων από τον τελικό χρήστη. 

1.2 Οργάνωση εργασίας 

Η παρούσα εργασία απαρτίζεται από επτά κεφάλαια. Αρχικά παρουσιάζεται το θεωρητικό 
υπόβαθρο και ακολουθεί η εμβάθυνση όσον αφορά τον σχεδιασμό, υλοποίηση και την 
λειτουργία της ιστοσελίδας. 

Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει μία περιληπτική περιγραφή του προγράμματος και 
περιγράφει τη δομή της εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται κάποιες θεωρητικές έννοιες 
και παρουσιάζονται κάποιες αντίστοιχες εφαρμογές. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μία παρουσίαση 
και χρήση της εφαρμογής έτσι να μπορεί ένας μελλοντικός χρήστης του συστήματος να 
πληροφορηθεί για όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η 
πλατφόρμα και τα προγραμματιστικά εργαλεία καθώς και οι λειτουργίες της ιστοσελίδας με 
απεικόνιση εικόνων και τμημάτων κώδικα. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια σύνοψη των 
προηγούμενων κεφαλαίων, συμπεράσματα που εξήχθησαν από την εργασία καθώς και 
προτάσεις για μελλοντικές επεκτάσεις. Τέλος στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιβλιογραφία 
που βοήθησε στην εκπόνηση της εργασίας. 
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2. Ανασκόπηση πεδίου 

2.1 Μοντελοποίηση χρηστών 

Η μοντελοποίηση χρηστών είναι ένα διεπιστημονικό ερευνητικό πεδίο που επιχειρεί την 
κατασκευή μοντέλων ανθρώπινης συμπεριφοράς στα πλαίσια συγκεκριμένων υπολογιστικών 
περιβαλλόντων. Ο στόχος είναι να μπορέσει μια μηχανή να κατανοήσει τις προσδοκίες, τους 
στόχους, τη γνώση, τις ανάγκες για πληροφορία και τις επιθυμίες ενός χρήστη σε ένα 
συγκεκριμένο υπολογιστικό περιβάλλον. Η υπολογιστική αναπαράσταση της πληροφορίας 
αυτής για ένα χρήστη αποκαλείται μοντέλο χρήστη και το σύστημα που το κατασκευάζει και το 
χρησιμοποιεί αποκαλείται σύστημα μοντελοποίησης χρηστών. 

Η μοντελοποίηση χρηστών αποτελεί μια μέθοδο μηχανίκευσης λογισμικού για την 
ολοκλήρωση περίπλοκης πληροφορίας σχετικά με ένα χρήστη σε μία εφαρμογή. Ο κλάδος 
αυτός στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης, με σκοπό την δημιουργία 
ευφυών συστημάτων, τα οποία μέσω της παρατήρησης της συμπεριφοράς των χρηστών έχουν 
την δυνατότητα να προσαρμόζονται στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών. Ανεξαρτήτως 
όμως από την βοήθεια που παρέχει στους χρήστες, η Μοντελοποίηση Χρηστών είναι και ένα 
δυνατό εργαλείο στα χέρια των εταιριών που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο, με το οποίο 
μπορούν να προωθήσουν αποτελεσματικότερα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που εμπορεύονται. 
Η μοντελοποιημένη πληροφορία μπορεί να περιλαμβάνει διάφορου τύπους ανεξαρτήτων 
συνόλων δεδομένων όπως δημογραφικά δεδομένα και ενδιαφέροντα. Τα διάφορα σύνολα 
δεδομένων που εμπερικλείουν τα μοντέλα αυτά έχουν μια ισχυρή δυναμική αλληλεπίδραση 
μεταξύ τους. Αλλαγές στο περιεχόμενο ενός συνόλου δεδομένων επιφέρουν αλλαγές στο 
σύνολο της μοντελοποιημένης πληροφορίας. 

Η μοντελοποίηση χρηστών γνωρίζει ευρεία αποδοχή και εφαρμογή σε ένα πλήθος πεδίων 
με κύριο στόχο την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών οι οποίες προσαρμόζονται στις 
προτιμήσεις διαφορετικών χρηστών. Τεράστια εφαρμογή παρουσιάζει στο διαδίκτυο και στην 
άντληση πληροφοριών από αυτό, καθώς μέσα από αυτή σκιαγραφούνται τα ενδιαφέροντα και οι 
προτιμήσεις του χρήστη και η πληροφορία που τελικά του δίνει ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με 
τα αναγνωρισμένα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του. Άλλες περιοχές όπου βρίσκει 
εφαρμογή η μοντελοποίηση χρηστών είναι η εκπαίδευση, η υγεία, οι φορητές υπηρεσίες, η 
τεχνητή νοημοσύνη, οι διάχυτες εξατομικευμένες εφαρμογές. ο προσαρμοστικός ιστός, και τα 
προσαρμοστικά υπερμέσα. 

Το σύνολο των συστημάτων που έχουν αναπτυχθεί στις παραπάνω περιοχές εφαρμογών 
μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις γενικές κατηγορίες. Οι τέσσερις αυτές κατηγορίες είναι τα 
Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα (ΠΕΣ), τα Προσαρμοστικά Συστήματα Υπερμέσων 
(ΠΣΥ), τα Προσαρμοστικά Συστήματα Πληροφορίας και Συστήματα Προτάσεων (ΠΣΠ & ΣΠ) και 
τα Φορητά / Διάχυτα Συστήματα (ΔΣ) (7). 

2.1.1  Τύποι δεδομένων που αναπαριστούνται στα μοντέλα χρηστών 

Η κεντρική ιδέα γύρω από την προσαρμογή των υπηρεσιών στις συνθήκες εφαρμογής των 
βασίζεται στη θεώρηση ότι υπάρχουν διαφορές στα χαρακτηριστικά ορισμένων χρηστών που 
επηρεάζουν τη χρηστικότητα των υπηρεσιών ή της πληροφορίας που παρέχεται στον καθένα. 
Έτσι εάν  ένα σύστημα είναι φτιαγμένο σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά αυτά, η αξία του για κάθε 
χρήστη θα είναι πολύ αυξημένη (8). Το πλήθος και η φύση της πληροφορίας που αναπαριστά 
ένα μοντέλο χρήστη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο και τον τύπο προσαρμογής 
που καλείται να προσφέρει ένα σύστημα. Η μοντελοποίηση χρηστών και η προσαρμογή των 
υπηρεσιών αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος (7). Από την άλλη μεριά, η 
προσαρμογή δηλώνει και εξατομίκευση. Δεν μπορεί να υπάρξει εξατομίκευση  αν δεν υπάρξει 
κάποιου είδους προσαρμογή. Τα προσαρμοστικά συστήματα προσαρμόζονται στους χρήστες 
με στόχο την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και εφαρμογών.  
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Ένα είδος δεδομένων  που χρησιμοποιούνται στην μοντελοποίηση χρηστών, είναι τα 
δημογραφικά στοιχεία, όπως όνομα, επώνυμο, ηλικία, φύλλο, υπηκοότητα, οικογενειακή 
κατάσταση, επίπεδο μόρφωσης, κ.λ.π.. Τέτοια τύπου δεδομένα χρησιμοποιήσαμε και στην 
εργασία μας.  

Επίσης η γνώση του χρήστη φαίνεται να είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό γνώρισμα παρ’ 
όλο που αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα υπόκειται σε συχνές αλλαγές. Μεταβάλλεται με την 
πάροδο του χρόνου είτε σε ένα βραχυπρόθεσμο, είτε σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, 
καθιστώντας τα μοντέλα που αναπαριστούν τη γνώση άκρως δυναμικά. Αυτό σημαίνει ότι ένα 
προσαρμοστικό σύστημα που βασίζεται στη γνώση του χρήστη, θα πρέπει να μπορεί να 
καταλαβαίνει τις αλλαγές και να αναπροσαρμόζει το μοντέλο χρήστη. 

Το υπόβαθρο ενός χρήστη είναι έννοια παρόμοια με τη γνώση του χρήστη πάνω σε ένα 
αντικείμενο. Το υπόβαθρο παραδοσιακά ορίζεται σαν η σχετική εμπειρία που έχει αποκτηθεί 
εκτός ενός συστήματος, πριν από τη χρήση αυτού (8). Αποτελεί δηλαδή ένα μέτρο της γνώσης 
εκτός του πολύ συγκεκριμένου χώρου εστίασης στον οποίο απευθύνεται ένα σύστημα 
μοντελοποίησης. Για παράδειγμα, ο χώρος εστίασης ενός νοσοκομειακού πληροφοριακού 
συστήματος είναι ένα συγκεκριμένο νοσοκομείο όπου συμπεριλαμβάνονται αντικείμενα και 
διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό. Αντίστοιχα ο χώρος εστίασης ενός τουριστικού 
οδηγού μιας πόλης είναι η ίδια η πόλη και τα αντικείμενα / τοποθεσίες υψηλού ενδιαφέροντος 
που φιλοξενεί. Τα χαρακτηριστικά του υποβάθρου ενός χρήστη που λαμβάνονται υπόψη κατά 
τη δημιουργία ενός μοντέλου χρήστη ποικίλουν ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής. Οι 
πληροφορίες για το υπόβαθρο ενός χρήστη χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στα ΠΕΣ για την 
προσαρμογή περιεχομένου. Υπάρχουν πάντως παραδείγματα χρήσης πληροφοριών 
υποβάθρου τόσο στην προσαρμοστική αναζήτηση πληροφορίας (9), όσο και στην 
προσαρμοστική υποστήριξη πλοήγησης (11). Ένα μοντέλο αναπαράστασης υποβάθρου είναι 
συνήθως στατικό. 

Δύο χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται συχνά ως συνώνυμα είναι τα ενδιαφέροντα και 
οι προτιμήσεις. Αποτελούσαν το σημαντικότερο μέρος των μοντέλων χρηστών στα 
προσαρμοστικά συστήματα άντλησης πληροφοριών και τα συστήματα φιλτραρίσματος που 
πραγματεύονταν μεγάλο όγκο πληροφοριών (7). Αποτελούν επίσης τα κύρια χαρακτηριστικά 
στα οποία εστιάζουν τα μοντέλα χρηστών στα ΣΠ για τον ιστό (web recommender systems). 
Συστήματα που βασίζονται στη μοντελοποίηση αυτών των χαρακτηριστικών είναι οι 
εγκυκλοπαίδειες (10), τα υπερκειμενικά συστήματα ειδήσεων (12), τα ηλεκτρονικά καταστήματα 
(13), οι οδηγοί μουσείων (14), οι προσαρμοστικές μηχανές. 

Ο τρόπος που λειτουργεί ένας χρήστης σε ένα προσαρµοστικό σύστηµα συνδέεται άµεσα 
µε το σκοπό χρήσης του προσαρµοστικού συστήµατος. Ανάλογα µε το είδος του συστήµατος, ο 
σκοπός της χρήσης μπορεί να ταυτίζεται µε το στόχο της εργασίας του χρήστη (στα συστήµατα 
εφαρµογής), ή να εξυπηρετεί μια άµεση ανάγκη πληροφόρησης (στα συστήµατα πρόσβασης 
πληροφοριών), ή εκµάθηση (στα εκπαιδευτικά συστήµατα). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο 
στόχος είναι μια απάντηση στην ερώτηση «Τι θέλει ο χρήστης πραγµατικά να επιτύχει;» (7). Ο 
στόχος του χρήστη είναι το πιο μεταβλητό χαρακτηριστικό γνώρισµα χρηστών. Σχεδόν πάντα 
αλλάζει από σύνοδο σε σύνοδο και μπορεί συχνά να αλλάξει αρκετές φορές μέσα σε μια 
σύνοδο μιας συγκεκριµένης εργασίας 

Τα μεμονωμένα γνωρίσματα ενός χρήστη είναι το σύνολο σταθερών χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων ενός χρήστη όπως τα γνωρίσματα προσωπικότητας, οι γνωστικοί τρόποι 
(παρορμητικοί / αντιδραστικοί), οι γνωστικοί παράγοντες (π.χ., λειτουργική μνήμη) και οι τρόποι 
εκμάθησης.(7) Τα μεμονωμένα γνωρίσματα είτε δεν υπόκεινται καμία αλλαγή, είτε αλλάζουν 
μόνο κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης χρονικής περιόδου. 

Τα δεδομένα πλαισίου αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά που μοντελοποιούνται από τα 
Διάχυτα Συστήματα παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών. Το σύνολο αυτών των 
χαρακτηριστικών συμπληρώνουν τα υπόλοιπα που έχουμε αναφέρει και μπορεί να εμπεριέχουν 
πάρα πολλούς διαφορετικούς τύπους πληροφορίας. Πολλά συστήματα έχουν αναπτυχθεί με 
βάση το πλαίσιο και απευθύνονται σε διαφορετικούς χώρους εφαρμογών. Ένα τέτοιο σύστημα 
είναι το GUIDE (15) που αποτελεί προσαρμοστικό οδηγό για την πόλη του Lancaster με βάση 
την τοποθεσία του χρήστη και την ώρα της ημέρας και ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των 
φορητών οδηγών. Κάθε σύστημα μοντελοποιεί όποια παράμετρο πλαισίου κρίνεται απαραίτητη 
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για την προσφορά των υπηρεσιών για τις οποίες έχει σχεδιαστεί και αγνοεί τις υπόλοιπες 
παραμέτρους πλαισίου. Μια σημαντική διάσταση πλαισίου είναι η συναισθηματική κατάσταση 
του χρήστη. Επηρεασμένη από την ιδέα υπολογισμού των συναισθημάτων (effective 
computing) (16), η έρευνα για τη μοντελοποίηση χρησιμοποιώντας τη συναισθηματική 
κατάσταση έχει γίνει πολύ δημοφιλής τόσο στην μοντελοποίηση χρηστών, όσο και στο διάχυτο 
υπολογισμό. Οι δε μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη μοντελοποίηση της συναισθηματικής 
κατάστασης των χρηστών κληρονόμησαν πολλές προσεγγίσεις των ανωτέρω δύο ερευνητικών 
τομέων. 

2.1.2 Τρόποι δόμησης και αναπαράστασης πληροφορίας στα μοντέλα χρηστών 

Οι τρεις κύριοι τρόποι δόμησης ενός μοντέλου χρηστών  για να αναπαρασταθούν τα επιλεγμένα 
χαρακτηριστικά του χρήστη είναι οι παρακάτω: 

 

 Με επικάλυψη (overlay user modeling), 

 Μέσω στερεοτύπων (stereotype user modeling) και 

 Βασισμένη σε λέξεις κλειδιά (keyword based user modeling) 

 

Η μοντελοποίηση χρηστών με επικάλυψη είναι η πιο σημαντική και η πιο δημοφιλής 
ανάμεσα στα ΠΣΥ και τα ΠΕΣ. Είναι ταυτόχρονα και η πιο παλιά προσέγγιση για την 
αναπαράσταση ενός μοντέλου χρήστη. Παραδοσιακά, υιοθετήθηκε από διάφορα είδη ΠΕΣ, με 
σημαντικότερα τα Έξυπνα Εκπαιδευτικά Συστήματα (ΕΕΣ), για τη μοντελοποίηση της γνώσης 
των μαθητών ως ένα υποσύνολο της συνολικής ειδικής γνώσης σε ένα χώρο. Οι Carr και 
Goldstein (1977)(17) ήταν οι πρώτοι που εισήγαγαν τον όρο και τον ορισµό της μοντελοποίησης 
χρηστών µε επικάλυψη, χαρακτηρίζοντάς την ως μια τεχνική που «περιγράφει τις δεξιότητες 
ενός μαθητή σαν ένα σύνολο υποθέσεων σχετικά µε την εξοικείωσή του». Η κεντρική ιδέα της 
μοντελοποίησης χρηστών µε επικάλυψη που προτάθηκε αρχικά στο σύστηµα Scholar (18), είναι 
να αναπαραστήσει τη γνώση ενός ατόµου σαν ένα υποσύνολο του μοντέλου τοµέα (domain 
model) που παρέχει τη συνολική ειδική γνώση για ένα αντικείµενο. Ο πυρήνας της 
συγκεκριµένης προσέγγισης για τη μοντελοποίηση χρηστών, είναι ένα δοµηµένο μοντέλο τοµέα 
που αποσυνθέτει το σώµα της γνώσης του τοµέα σε ένα σύνολο συστατικών γνώσης τοµέα (7). 
Για κάθε τέτοιο συστατικό, ένα μοντέλο µε επικάλυψη αποθηκεύει τη γνώση του χρήστη στο 
συγκεκριµένο τµήµα γνώσης τοµέα. Κατά την ανάπτυξη διαφόρων συστηµάτων τα συστατικά 
αυτά ονοµάζονται µε διαφορετικό τρόπο, όπως για παράδειγµα, θέµατα, συστατικά γνώσης, 
στόχοι εκµάθησης, αποτελέσµατα εκµάθησης, ενώ ευρύτερα χαρακτηρίζονται ως έννοιες 
(concepts). Στα πλαίσια της μοντελοποίησης χρηστών, µία έννοια αντιπροσωπεύει ένα ατοµικό 
κοµµάτι της δηλωτικής γνώσης ενός τοµέα που είναι συνεκτικό και σηµασιολογικά πλήρες (8). 
Ανάλογα µε τον τοµέα, την περιοχή εφαρµογών και την επιλογή του σχεδιαστή, οι έννοιες 
μπορεί να αναπαριστούν μικρότερα ή μεγαλύτερα τµήµατα της γνώσης ενός τοµέα.  

Η απλούστερη μορφή του μοντέλου τοµέα διαµορφώνεται από ένα σύνολο ανεξάρτητων 
εννοιών. Αυτό το είδος μοντέλου καλείται «καθορισµένο ή διανυσµατικό μοντέλο» καθώς το 
σύνολο των εννοιών δεν έχει καµία εσωτερική δοµή (19). Σε µία πιο προηγµένη μορφή 
μοντέλου τοµέα, οι έννοιες συνδέονται η μια µε την άλλη επιτρέποντας κατά συνέπεια µία 
ερµηνεία δια-εννοιακή. Διακρίνονται δύο τύποι διασυνδεδεµένων μοντέλων. Ο πρώτος και 
σχετικά σπάνιος τύπος, είναι εµπνευσµένος από τις ιδέες του εκπαιδευτικού προγραµµατισµού 
και χρησιµοποιείται σε διάφορα ΠΕΣ και εκπαιδευτικά ΠΣΥ (24), (25). Το μοντέλο 
διαµορφώνεται από ένα δέντρο εκπαιδευτικών στόχων όπου οι μεγαλύτεροι στόχοι (που 
αρχίζουν µε ολόκληρη τη σειρά μαθηµάτων) αποσυντίθενται σταδιακά σε μικρότερους στόχους 
Ο δεύτερος τύπος είναι και γενικότερος και δηµοφιλέστερος. Σε αυτόν τον τύπο μοντέλου τοµέα, 
οι έννοιες μπορούν να συνδεθούν µε διαφορετικά είδη σχέσεων, διαµορφώνοντας κατά 
συνέπεια ένα αυθαίρετα σύνθετο δίκτυο. Αυτό το είδος μοντέλου (γνωστό ως μοντέλο δικτύου) 
προήλθε από την έρευνα για τα σηµασιολογικά δίκτυα. Οι δηµοφιλέστερες συνδέσεις μεταξύ 
των εννοιών, είναι οι συνδέσεις προαπαιτούµενων που αναπαριστούν το γεγονός ότι µία από 
τις σχετιζόµενες έννοιες θα πρέπει να κατανοηθεί πριν από κάποια άλλη. Πιο προηγµένα 
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προσαρµοστικά συστήµατα χρησιµοποιούν κλασσικές σηµασιολογικές συνδέσεις όπως «είναι-
ένα» και «μέρος-του». Μεταξύ των εννοιών χρησιµοποιούνται όλα τα είδη των συνδέσεων για 
την αύξηση της ακρίβειας της μοντελοποίησης χρηστών. Όταν κάποιος χρήστης παρουσιάζει 
έλλειψη γνώσης, οι συνδέσεις βοηθούν στον εντοπισµό των πιο πιθανών εννοιών για την 
κάλυψη του κενού αυτού. Για παράδειγµα, αν ο χρήστης δεν απάντησε σωστά σε µία ερώτηση 
βασισµένη στη γνώση διαφόρων εννοιών, η έννοια που έχει τις λιγότερες συνδέσεις µε την 
πλήρως κατανοητή έννοια αποτελεί την πιο πιθανή πηγή του προβλήµατος.  

Η μοντελοποίηση χρηστών µε επικάλυψη εφαρµόζεται για την αναπαράσταση κυρίως του 
χαρακτηριστικού της γνώσης ενός χρήστη στα ΠΕΣ και στα εκπαιδευτικά ΠΣΥ, αλλά υπάρχουν 
και ΠΣΠ, καθώς και ΣΠ που την εφαρµόζουν για την αναπαράσταση προτιµήσεων / 
ενδιαφερόντων (20), (10). Τα μοντέλα τοµέα που χρησιµοποιούνται για την αναπαράσταση των 
προτιµήσεων / ενδιαφερόντων ενός χρήστη μπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις κατηγορίες (7). 
Η πρώτη κατηγορία διαµορφώνεται από τα συστήµατα που χρησιµοποιούν διανυσµατικά 
μοντέλα αναπαριστώντας ένα σύνολο από µη συσχετιζόµενες έννοιες (22). Η δεύτερη 
κατηγορία μοντέλων απαρτίζεται από τα μοντέλα ταξονοµιών (taxonomies) που 
διαµορφώνονται από µία ιεραρχία ταξινόµησης εννοιών που συχνά καλούνται θέµατα, κλάσεις, 
ή κατηγορίες (23). Τέλος, η τρίτη κατηγορία αποτελείται από τα μοντέλα οντολογιών (21).  

Εκτός όµως από τη μοντελοποίηση της γνώσης και των προτιµήσεων / ενδιαφερόντων ενός 
χρήστη, η μοντελοποίηση χρηστών µε επικάλυψη μπορεί να χρησιµοποιηθεί και για τη 
μοντελοποίηση άλλων χαρακτηριστικών όπως η υποδοµή και οι στόχοι. Ένα γενικευµένο 
μοντέλο τοµέα είναι ένα σύνολο από «απόψεις» που μπορούν να αναπαραστήσουν 
οποιαδήποτε χαρακτηριστικά για ένα χρήστη όπως έννοιες τοµέα, στόχοι τοµέα, αλλά και 
πιθανά στερεότυπα (7). Ένα γενικευµένο μοντέλο χρήστη µε επικάλυψη είναι ένα σύνολο από 
ζεύγη «άποψη-τιµή» , όπου η τιµή σε κάθε ζεύγος μπορεί να είναι είτε «αληθής», ή «ψευδής» 
(δείχνοντας αν ο χρήστης έχει το χαρακτηριστικό αυτό), είτε κάποια ποσοτική, ή ποιοτική τιµή 
(μετρώντας το βαθµό στον οποίο ο χρήστης έχει το χαρακτηριστικό αυτό). Το όφελος των 
μοντέλων χρηστών µε επικάλυψη είναι η ακρίβεια και η ευελιξία του. Ένα μοντέλο µε επικάλυψη 
είναι ικανό να απεικονίζει δυναµικά και µε ακρίβεια την εξέλιξη των χαρακτηριστικών  των 
χρηστών (που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τα ΠΕΣ). Μεταξύ των μειονεκτηµάτων αυτής της 
προσέγγισης είναι η ανάγκη της ανάπτυξης ενός ακριβούς και επίσηµου μοντέλου τοµέα, το 
οποίο είναι πολύ δύσκολη εργασία για μερικούς τοµείς.  

Ο απώτερος στόχος όλων των προσαρµοστικών συστηµάτων είναι να προσαρµοστούν όσο 
το δυνατόν καλύτερα στον κάθε χρήστη για την παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών υψηλής 
προστιθέµενης αξίας. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που μπορούν να 
αναγνωριστούν κάποιες κατηγορίες χρηστών που χρησιµοποιούν ένα σύστηµα µε τον ίδιο 
τρόπο και έχουν τις ίδιες προσδοκίες από αυτό µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή η περιγραφή 
τους µέσω παροµοίων συνόλων χαρακτηριστικών (8). Αυτές οι κατηγορίες χρηστών 
ονοµάζονται στερεότυπα και σύµφωνα µε τον Kay (1994) “αποτελούν ισχυρά σηµεία 
κοινοτυπιών”. Η μοντελοποίηση χρηστών µε στερεότυπα, όπως και η μοντελοποίηση µε 
επικάλυψη, είναι από τις παλαιότερες προσεγγίσεις (7). Τα μοντέλα χρηστών βασισµένα σε 
στερεότυπα οργανώνουν τους χρήστες ενός προσαρµοστικού συστήµατος σε οµάδες. Οι 
χρήστες που ανήκουν στην ίδια οµάδα τυγχάνουν ίδιας αντιµετώπισης από το προσαρµοστικό 
σύστηµα. Ενώ ο κάθε χρήστης έχει ένα σύνολο χαρακτηριστικών, η μοντελοποίηση µέσω 
στερεοτύπων αγνοεί την ιδιαιτερότητα του κάθε χαρακτηριστικού και χρησιµοποιεί το 
στερεότυπο σαν σύνολο. Ο στόχος της προσέγγισης αυτής είναι η παροχή ενός μηχανισµού 
αντιστοίχισης του συνδυασµού των χαρακτηριστικών ενός χρήστη µε ένα από τα στερεότυπα. 
Αλλαγές σε επιµέρους χαρακτηριστικά οδηγούν στην επιλογή ενός νέου στερεοτύπου για την 
αναπαράσταση του χρήστη, ενώ μετά την αντιστοίχιση το επιλεγµένο στερεότυπο είναι το 
μοναδικό στοιχείο που χρησιµοποιείται για την προσαρµογή. Η μοντελοποίηση χρηστών µε 
στερεότυπα είναι επωφελής όταν ένα σύστηµα στοχεύει στη βέλτιστη μοντελοποίηση του 
χρήστη, διαθέτοντας μικρό αριθµό πληροφοριών. Ωστόσο, για τη μοντελοποίηση 
συγκεκριµένων χαρακτηριστικών ενός χρήστη (π.χ. το επίπεδο γνώσης του σχετικά µε µία 
έννοια) επικρατούν συνήθως τα μοντέλα χρηστών που βασίζονται στα χαρακτηριστικά των 
χρηστών (π.χ. μοντέλα χρηστών µε επικάλυψη).   
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Η μοντελοποίηση χρηστών βασισµένη σε λέξεις-κλειδιά πρωτοεµφανίστηκε στον τοµέα της 
άντλησης πληροφορίας (information retrieval) και αποτελεί την πιο δηµοφιλή προσέγγιση στα 
ΠΣΠ και τα ΣΠ για τη μοντελοποίηση ενδιαφερόντων και προτιµήσεων. Οι λέξεις-κλειδιά 
μπορούν είτε να εξαχθούν αυτόµατα από αρχεία που προσπελαύνει ο χρήσης µέσω του 
Παγκόσµιου Ιστού, είτε να ληφθούν άµεσα από το χρήστη. Κάθε λέξη-κλειδί συσχετίζεται 
συνήθως µε ένα βάρος που αποτελεί αριθµητική αναπαράσταση ενός χαρακτηριστικού του 
χρήστη. Κάθε λέξη-κλειδί που αναπαριστά ένα ενδιαφέρον του χρήστη μπορεί είτε να 
αναπαριστά από μόνη της µία ευρύτερη περιοχή ενδιαφερόντων, είτε να οµαδοποιείται μαζί µε 
άλλες λέξεις-κλειδιά που στο σύνολό τους να αναπαριστούν µία περιοχή ενδιαφερόντων Τα 
νούµερα (βάρη) κάθε λέξης-κλειδιού υποδεικνύει τη σηµαντικότητά της στο μοντέλο του χρήστη. 
Κάθε μοντέλο χρήστη αναπαριστάται από ένα σταθµισµένο διάνυσµα λέξεων-κλειδιών. Κατά τη 
λήψη αρχείων κειµένου, τα αρχεία αυτά μετατρέπονται σε παρόµοια διανύσµατα και ακολουθεί 
σύγκριση των διανυσµάτων για την εξέταση του βαθµού ταύτισης του περιεχοµένου του αρχείου 
µε τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Μέχρι ενός σηµείου, η προσέγγιση αυτή μπορεί να θεωρηθεί 
ως µία εκδοχή της μοντελοποίησης χρηστών µε επικάλυψη (8). Ωστόσο, αντί για έννοιες που 
μοντελοποιούν τη σηµασιολογία ενός χώρου, η προσέγγιση αυτή χρησιµοποιεί λέξεις-
κλειδιά/όρους που βρίσκονται στο περιεχόµενο αρχείων κειµένου. Το βασικό μειονέκτηµα της 
προσέγγισης αυτής είναι τα φαινόµενα πολυσηµίας και συνωνυµίας που εµφανίζονται σε 
πολλές λέξεις. Λόγω αυτών, το μοντέλο ενός χρήστη μπορεί να είναι αµφιλεγόµενο, µε 
αποτέλεσµα να χάνει σε μεγάλο ποσοστό την ακρίβειά του. Για την αντιµετώπιση του 
προβλήµατος αυτού, είτε εφαρµόζονται τεχνολογίες φυσικής γλώσσας, είτε άλλες τεχνικές όπως 
χρησιµοποίηση ζευγών λέξεων-κλειδιών, αντί ατοµικών λέξεων-κλειδιών, για την κατασκευή των 
μοντέλων χρηστών.  

Άλλες προσεγγίσεις εκτός από τις τρεις κύριες που αναφέραμε για την αναπαράσταση της 
γνώσης είναι τα βαθµωτά μοντέλα (scalar models). Υπολογίζουν το επίπεδο της συνολικής 
γνώσης σε ένα τοµέα µε χρήση τιµών σε µία κλίµακα που μπορεί να είναι είτε ποιοτική (π.χ. ένα 
νούµερο μεταξύ 0 και 5), είτε ποσοτική (π.χ. φτωχή, μέτρια, άριστη). Τα βαθµωτά μοντέλα είναι 
παρόµοια µε τα μοντέλα στερεοτύπων µε τη διαφορά ότι τα πρώτα εστιάζουν κυρίως στη 
μοντελοποίηση της γνώσης και παράγονται µέσω ανατροφοδότησης από το χρήστη. Το 
μειονέκτηµα των μοντέλων αυτών είναι ότι έχουν χαµηλή ακρίβεια καθώς η γνώση ενός χρήστη 
μπορεί να διαφέρει σε διάφορα τµήµατα ενός τοµέα. Μπορούν να λειτουργήσουν ικανοποιητικά 
όσον αφορά την παροχή ενός μέσου όρου γνώσης για ένα χρήστη, αντίθετα µε την περίπτωση 
που χρειάζεται να ληφθεί υπόψη η γνώση σε επιµέρους τµήµατα ενός τοµέα. Αυτός είναι και ο 
λόγος που δηµιουργήθηκαν τα δοµικά μοντέλα (structural models), εκ των οποίων τα πιο 
δηµοφιλή είναι τα μοντέλα µε επικάλυψη.  

Εναλλακτικές προσεγγίσεις των μοντέλων βασισµένων σε λέξεις-κλειδιά αποτελούν τα 
μοντέλα σηµασιολογικών δικτύων (semantic network models) και τα μοντέλα εννοιών (concept 
models) που έχουν σα στόχο την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ακρίβειας λόγω των 
φαινοµένων της πολυσηµίας και της συνωνυµίας (26). Τα μοντέλα σηµασιολογικών δικτύων 
αναπαριστούν τα ενδιαφέροντα ενός χρήστη µε ένα σταθµισµένο σηµασιολογικό δίκτυο που 
κάθε κόµβος αντιπροσωπεύει µία έννοια. Η κάθε έννοια αναπαρίσταται από µία λέξη ή ένα 
σύνολο λέξεων. Στα μοντέλα εννοιών οι κόµβοι που αναπαριστούν τις έννοιες, 
αντιπροσωπεύονται από αφηρηµένα αντικείµενα που θεωρούνται σχετικά µε το χρήστη (π.χ. 
διασκέδαση, μαγειρική, κλπ.), αντί για λέξεις ή σύνολα λέξεων. Και οι δύο προσεγγίσεις έχουν 
ένα πλεονέκτηµα έναντι αυτής µε τις λέξεις-κλειδιά καθώς μοντελοποιούν εµφανώς τη σχέση 
μεταξύ συγκεκριµένων λέξεων και υψηλού επιπέδου έννοιες. Έτσι, μπορούν να αντιµετωπίσουν 
πιο αποτελεσµατικά την ενδογενή αµφισηµία της φυσικής γλώσσας. Μία ακόµα προσέγγιση για 
τη μοντελοποίηση της γνώσης αποτελεί η μοντελοποίηση χρηστών βασισµένη σε περιορισµούς 
(constraint-based user modeling), όπου κάθε περιορισµός αντιπροσωπεύει ένα αποδεκτό 
σύνολο από ισοδύναµες καταστάσεις ενός προβλήµατος και ένας παραβιασµένος περιορισµός 
υποδεικνύει λάθος. 

 Ένα καλό παράδειγµα μοντελοποίησης βασισµένης σε περιορισµούς αποτελεί το μοντέλο 
CAPIT (27), όπου κάθε κόµβος αντιπροσωπεύει το αποτέλεσµα της τελευταίας προσπάθειας 
του χρήστη σε σχέση µε την παραβίαση ή µη, ενός συγκεκριµένου περιορισµού. Οι τιµές που 
μπορεί να πάρει η προσπάθεια μπορεί να είναι «ικανοποιήθηκε», «παραβιάστηκε» κ.α. Με την 
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εµφάνιση ενός νέου προβλήµατος ο κάθε κόµβος παρουσιάζει µία πρόβλεψη για το αποτέλεσµα 
της προσπάθειας επίλυσής του σε σχέση µε ένα συγκεκριµένο περιορισµό. Μία πολύ πρόσφατη 
τεχνολογία που εφαρµόζεται κυρίως στα προσαρµοστικά συστήµατα ιστού είναι το συνεργατικό 
φιλτράρισµα (collaborative filtering). Η μοντελοποίηση χρηστών σε αυτή την περίπτωση 
βασίζεται στις σχέσεις μεταξύ διαφορετικών ατόµων (8). Η πιο δηµοφιλής μέθοδος 
αναπαράστασης των μοντέλων χρηστών στο συνεργατικό φιλτράρισµα είναι ένα διάνυσµα που 
περιέχει τη βαθµολόγηση / αξιολόγηση του χρήστη για συγκεκριµένα αντικείµενα (28). 

 Τέλος, µία ακόµα πολύ δηµοφιλής προσέγγιση συνιστούν τα Μπεϋζιανά δίκτυα που 
χρησιµοποιούνται κυρίως όταν εµφανίζεται η ανάγκη μοντελοποίησης πληροφορίας που είναι 
αβέβαιη (η διαθέσιµη πληροφορία δεν είναι σίγουρο ότι είναι σωστή) ή/ και ανακριβής. Τα 
Μπεϋζιανά δίκτυα είναι ένα πιθανοτικό μοντέλο εµπνευσµένο από την αιτιότητα και παρέχει ένα 
γραφικό μοντέλο µε κόµβους και συνδέσµους, όπου κάθε κόµβος αντιπροσωπεύει µία 
μεταβλητή και κάθε σύνδεσµος αντιπροσωπεύει µία σχέση αιτιατής επιρροής (7). 

2.2 Προφίλ χρηστών και εξατομίκευση  

Το προφίλ χρήστη (user profile) αποτελεί ένα στιγμιότυπο ενός μοντέλου χρήστη και είναι 
ένα αρχείο δεδομένων που αναπαριστά ηλεκτρονικά πληροφορίες σχετικά με το χρήστη ή την 
ομάδα χρηστών για την οποία κατασκευάστηκε. Σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Προτύπων Τηλεπικοινωνιών (European Telecommunications Standards Institute – ETSI) το 
προφίλ ενός χρήστη είναι «το απόλυτο σύνολο πληροφορίας σχετικής µε το χρήστη, 
προτιµήσεων, κανόνων και ρυθµίσεων, το οποίο επηρεάζει τον τρόπο που ο χρήστης βιώνει 
τερµατικά, συσκευές και υπηρεσίες» (ETSI, 2005). Σύµφωνα µε το ETSI υπάρχουν τρεις 
κατηγορίες προφίλ: το βασικό που περιέχει κυρίως δηµογραφικά δεδοµένα, τα προφίλ που 
εξαρτώνται από την κατάσταση (situation dependent profile) που περιέχει ρυθµίσεις και 
προτιµήσεις χρηστών για διαφορετικά πλαίσια, και τα προφίλ συσκευών και υπηρεσιών που 
περιέχουν δεδοµένα συγκεκριµένων συσκευών και υπηρεσιών.  

Η πληροφορία που περιέχει ένα προφίλ χρήστη μπορεί να είναι είτε δυναµική είτε στατική. 
Στην πρώτη περίπτωση το προφίλ ονοµάζεται δυναµικό, όπου η πληροφορία που περιέχει 
αλλάζει περιεχόµενο µε το πέρασµα του χρόνου (π.χ. η  τοποθεσία του χρήστη), ενώ στη 
δεύτερη ονοµάζεται στατικό, όπου η πληροφορία που περιέχει παραµένει σταθερή για ένα 
λογικό χρονικό διάστηµα (π.χ. δηµογραφικά δεδοµένα). Τέλος, το προφίλ ενός χρήστη μπορεί 
να χαρακτηριστεί ως βραχυπρόθεσµο όταν παρουσιάζει ενδιαφέροντα και προτιµήσεις σχετικά 
µε τρέχοντα ζητήµατα (π.χ. αναζήτηση ξενοδοχείου κατά την περίοδο διακοπών), και 
μακροπρόθεσµο όταν περιέχει πληροφορία σχετική µε θέµατα που παραµένουν στο προσκήνιο 
µε το πέρασµα του χρόνου (π.χ. µέλη οικογένειας). 

Η εξατομίκευση συμβάλλει ως αποτελεσματική μέθοδος αλλά και ως βασική επιχειρηματική 
στρατηγική στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να προσελκύσουν αλλά και να αυξήσουν τη  
“διάρκεια ζωής” ενός καταναλωτή , αφού οι αγορές στο διαδίκτυο έχουν γίνει μια αρκετά 
διαδεδομένη δραστηριότητα και ο ανταγωνισμός των online επιχειρήσεων έχει γίνει ακόμη πιο 
έντονος. Η εξατομίκευση ξεκινάει με το να γνωρίζουμε ποιος είναι ο πελάτης και στη συνέχεια με 
τη σωστή καθοδήγηση και χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους και προσεγγίσεις, να οδηγηθεί 
τελικά στην αγορά. ‘Όσα περισσότερα γνωρίζουμε για τον πελάτη, τόσο πιο στοχευμένα 
μπορούμε να τον προσεγγίσουμε και τόσο πιο αποτελεσματικά να τον εξυπηρετήσουμε. Το 
κλειδί για τη δημιουργία αποτελεσματικών κανόνων εξατομίκευσης είναι η αξιοποίηση των όσων 
γνωρίζουμε για τους πελάτες με βάση τις προηγούμενες και τις τρέχουσες αλληλεπιδράσεις και 
η διαχείριση των προφίλ για την αποθήκευση των βασικών χαρακτηριστικών των πελατών. (2) 

Σήμερα, η δομή του Παγκόσμιου Ιστού αναγκάζει σε μία πλοήγηση από ιστοσελίδα σε 
ιστοσελίδα προκειμένου να εντοπιστούν οι αναζητούμενες πληροφορίες και ειδήσεις. Μία 
εξατομικευμένη ιστοσελίδα φέρνει τα νέα και την πληροφορία απευθείας στον χρήστη 
προσωπικά. Δεν είναι καθόλου περίεργο, λοιπόν, που πολλές επιχειρήσεις στο Διαδίκτυο 
άρχιζαν να εφαρμόζουν στις ιστοσελίδες τους τεχνικές εξατομικευμένων υπηρεσιών. 
Ικανοποιώντας τις ανάγκες των πελατών εξασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό η 
επαναχρησιμοποίηση των υπηρεσιών, ο πελάτης παραμένει περισσότερο στην ιστοσελίδα και 
κατά συνέπεια αυξάνεται η εμπορική αξία της ιστοσελίδας. Πλέον οι χρήστες έχουν συνηθίσει 
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την παρουσία συστημάτων εξατομίκευσης και πολύ συχνά μάλιστα τα θεωρούν δεδομένα. 
Σύμφωνα με την Global Landscape, το 56% των χρηστών που διαβάζουν ηλεκτρονικές 
εφημερίδες, σήμερα προτιμούν εξατομικευμένες εφημερίδες. (3) 

Ένας τρόπος βάση του οποίου διακρίνονται τα συστήματα εξατομίκευσης είναι ο τρόπος με 
τον οποίο συλλέγονται πληροφορίες για τον χρήστη. Αυτό μπορεί να γίνει είτε άμεσα συνήθως 
μέσω κάποιας φόρμας που καλείται να συμπληρώσει ο χρήστης, όπως γίνεται και στην δική μας 
εργασία, είτε έμμεσα παρακολουθώντας τις επιλογές του χρήστη. Μία ακόμη πηγή 
πληροφοριών είναι τα κληροδοτημένα δεδομένα (legacy data). Πολύ συχνά τα συστήματα 
εφαρμόζουν συνδυασμό αυτών των μεθόδων. Ανάλογα με τον ακολουθούμενο τρόπο συλλογής 
της πληροφορίας χρηστών, η εξατομίκευση μπορεί να είναι είτε εμφανής, είτε αφανής. Στην 
πρώτη περίπτωση, ο χρήστης επηρεάζει άμεσα την εξατομίκευση τόσο στο είδος όσο και στο 
«βάθος», ενώ στη δεύτερη περίπτωση, ο χρήστης δεν ασκεί κανένα είδος επιρροής στην 
εξατομίκευση και πολλές φορές δε γνωρίζει ότι μία εφαρμογή / υπηρεσία παρέχεται κατά 
μοναδικό τρόπο σε αυτόν. Η εξατομίκευση μπορεί να εφαρμοστεί σε τρία επίπεδα, τα οποία 
είναι τα προϊόντα / εφαρμογές, οι υπηρεσίες και τα δεδομένα. 
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Σχήμα 1: Εξατομίκευση βασισμένη στο προφίλ χρηστών 

 

Τα περισσότερα συστήµατα εξατοµίκευσης (personalization systems) βασίζονται σε κάποιο 
τύπο προφίλ χρήστη. Όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήµα, η εξατοµίκευση µε βάση τα 
προφίλ χρηστών αποτελείται γενικά από τρεις κύριες φάσεις. Κατ' αρχάς, μια διαδικασία 
συλλογής πληροφοριών χρησιµοποιείται για να συγκεντρώσει τις ακατέργαστες πληροφορίες 
για το χρήστη. Η δεύτερη φάση εστιάζει στην κατασκευή  των προφίλ χρηστών από τα 
συλλεγµένα στοιχεία χρηστών. Στην τελική φάση, μια τεχνολογία ή μια εφαρµογή εκµεταλλεύεται 
τις πληροφορίες των προφίλ χρηστών για την παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών. Με τα 
στοιχεία που συλλέγουν για το χρήστη, τα συστήματα χτίζουν το προφίλ(μοντελοποιούν) του 
χρήστη.  

Εκτός από τον χειρονακτικό τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται συνήθως τα μοντέλα των 
χρηστών, υπάρχουν, αυτόματοι τρόποι μοντελοποίησης που βασίζονται σε τεχνικές μηχανικής 
μάθησης. Ένας άλλος τρόπος διάκρισης των συστημάτων εξατομίκευσης είναι σε 
προσαρμοστικά και μη. Μόλις το σύστημα συλλέξει τις απαραίτητες για την λειτουργία του 
πληροφορίες μπορεί είτε να προσαρμόζεται στις αλλαγές των προτιμήσεων του χρήστη είτε να 
παραμένει στατικό. Τέλος, τα συστήματα κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τον τρόπο που 
φιλτράρουν και αναλύουν τα μεταδεδομένα του χρήστη ώστε να επιτευχθεί η εξατομίκευση. 
Διακρίνουμε, λοιπόν, το απλό φιλτράρισμα, το συνεργατικό φιλτράρισμα και το φιλτράρισμα 
βάση περιεχομένου. Ορισμένα συστήματα κάνουν συνδυασμό των παραπάνω. (3,6) 

2.3 Η έννοια της ασφάλειας  

Ως Ασφάλεια, στα νομικά και τα οικονομικά, ορίζεται μιας μορφής διαχείριση κινδύνου, που 
χρησιμοποιείται πρώτιστα για να προστατεύσει ενάντια στον κίνδυνο πιθανών οικονομικών 

Συλλογή 

δεδομένων Κατασκευή 

προφίλ χρηστών 

Εφαρμογή ή 

Τεχνολογία 
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απωλειών. Ιδανικά, η ασφάλεια ορίζεται ως η δίκαιη μεταφορά του κινδύνου πιθανής απώλειας 
από μια οντότητα σε άλλη, σε αντάλλαγμα μιας λογικής αμοιβής. Γενικά, είναι μία σύμβαση, 
στην οποία ένα συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί να πληρώσει για τις οικονομικές απώλειες ενός 
άλλου συμβαλλόμενου μέρους, ως αποτέλεσμα ενός διευκρινισμένου γεγονότος. 

Ασφάλιση είναι η ορθή οργάνωση ενός αποτελεσματικού τρόπου αντιμετώπισης της 
αβέβαιης μελλοντικής οικονομικής ανάγκης. Είναι η μεταφορά συγκεντρωμένων, τυχαίων και 
απρόβλεπτων κινδύνων σε ασφαλιστικές εταιρείες έναντι ασφαλίστρων, που συμφωνούν να 
αποζημιώσουν τους ασφαλισμένους για τυχαίες ζημιές. Η ασφάλιση στα πρώτα της στάδια, 
εμφανίστηκε με την μορφή «αλληλοβοήθειας», μεταξύ ατόμων που εκτελούσαν ένα παρεμφερές 
είδος εργασίας. Σήμερα, η ασφάλιση έχει εξελιχθεί σε επιστήμη που είναι ο συνδυασμός 
ασφαλιστικών οικονομικών, διοικητικής επιστήμης, ασφαλιστικού δικαίου, ασφαλιστικών 
μαθηματικών, ασφαλιστικής ιατρικής και ασφαλιστικής ιστορίας και στατιστικής. 

Οι ασφαλίσεις είναι γενικά δύο ειδών: οι  ιδιωτικές και οι κοινωνικές. είναι η ασφάλιση που 
ασκείται κατά κανόνα από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Ο φορέας που παρέχει την 
ιδιωτική ασφάλιση είναι συνήθως εμπορική επιχείρηση (επομένως, αποσκοπεί κυρίως στο 
κέρδος) και η ασφαλιστική σχέση που τον συνδέει με τον ασφαλισμένο είναι η ασφαλιστική 
σύμβαση. Στην περίπτωση ιδιωτικών ασφαλίσεων, εκείνος που θέλει ν' ασφαλιστεί, απευθύνεται 
σ' ένα ασφαλιστικό γραφείο, που αναλαμβάνει την υποχρέωση να τον αποζημιώσει για μια 
ορισμένη ζημιά που έχει από πριν συμφωνηθεί. Γι' αυτήν την εξασφάλιση πληρώνει κάθε μήνα 
στο γραφείο εκείνο, ασφάλιστρο ένα ορισμένο ποσό. Η σύμβαση γίνεται με συμβόλαιο, όπου 
ορίζεται το αντικείμενο που ασφαλίζεται (κατοικία, ζώο, εμπόρευμα, καράβι, αυτοκίνητο, 
κατάστημα, μέλος του σώματος, η υγεία του ασφαλιζόμενου κλπ., το ποσό της αποζημίωσης και 
το ασφάλιστρο (ποσό χρημάτων που θα πληρώνει κάθε μήνα ο ασφαλιζόμενος). 

Ειδική κατηγορία ασφάλισης είναι η αντασφάλεια, στην οποία ο ασφαλιστής ασφαλίζεται σε 
άλλο μεγαλύτερο ασφαλιστή για τις αποζημιώσεις που ανέλαβε. Παραδείγματος χάρη, ένα μικρό 
ασφαλιστικό γραφείο ασφαλίζεται σε μια μεγάλη επιχείρηση βιομηχανίας για όλες τις 
αποζημιώσεις που έχει αναλάβει κι έτσι, σε περίπτωση που συμβεί κάποιο ατύχημα στο 
γραφείο, θα αποζημιωθεί από την επιχείρηση. 

Άλλη κατηγορία είναι η αλληλασφάλεια. Σ' αυτή, δυο και περισσότεροι ασφαλίζονται μεταξύ 
τους για τις ζημιές που θα συμβούν στον καθέναν απ' αυτούς. Η ασφάλιση έχει αναπτυχθεί 
πολύ τα τελευταία χρόνια. Έχει αναπτυχθεί και ιδιαίτερος κλάδος νομικής επιστήμης που 
ασχολείται με τις ασφαλίσεις και λέγεται ασφαλιστικό δίκαιο. 

Τις κοινωνικές ασφαλίσεις τις έχει αναλάβει το Κράτος και τα διάφορα Ταμεία ή Ιδρύματα. 
Είναι η ασφάλιση που ασκείται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (οργανισμοί κοινωνικής 
ασφάλισης). Αφορά στην κάλυψη κινδύνων που απειλούν άμεσα, κυρίως, τα πρόσωπα. Η 
ασφαλιστική σχέση που συνδέει φορείς και ασφαλισμένους ρυθμίζεται από διατάξεις δημοσίου 
δικαίου. Ο χαρακτήρας της κοινωνικής ασφάλισης είναι υποχρεωτικός. 

Το οικονομικό αντάλλαγμα που καταβάλλεται από το λήπτη της ασφάλισης σε κάθε 
ασφαλιστική σύμβαση, για την ανάληψη του κινδύνου από τον ασφαλιστή ονομάζεται 
Ασφάλιστρο και διακρίνεται σε:  

- τεχνικό ασφάλιστρο: που έχει υπολογιστεί σύμφωνα με τις στατιστικές μεθόδους, για την 
κάλυψη του ασφαλισμένου κινδύνου,  

- μικτό ασφάλιστρο: που περιλαμβάνει το καθαρό ασφάλιστρο καθώς και το ποσοστό των 
γενικών εξόδων και του κέρδους της ασφαλιστικής επιχείρησης που ορίζεται ως δικαίωμα 
συμβολαίου,  

- ενιαίο ή εφάπαξ ασφάλιστρο: που καταβάλλεται κατά τη σύναψη της σύμβασης,  

- ασφάλιστρο σε τμηματικές ή κατά δόσεις καταβολές: που καταβάλλεται περιοδικά σε 
ισόποσες τμηματικές καταβολές και σε ημερομηνίες που συμφωνούνται με το ασφαλιστήριο.  

2.4 Αντίστοιχες εφαρμογές 

Τελευταία παρατηρείται έντονα, η αναζήτηση νέων μεθόδων και τεχνικών για την επιλογή του 
κατάλληλου ασφαλιστικού προγράμματος. Σύμφωνα με τελευταίες μελέτες που έχουν γίνει ,έχει 



Μεταπτυχιακή διατριβή    Ευτυχία Κιτσαντά 

Μοντελοποίηση χρηστών σε ιστοσελίδα Ασφαλιστικής εταιρείας                                  

 
19 

παρατηρηθεί ότι η χρησιμοποίηση ειδικού λογισμικού στον τομέα των ασφαλειών, βελτιώνει 
σημαντικά την ευστοχία στην απόδοση των ορθότερων ασφαλιστικών καλύψεων από την 
πλευρά του πράκτορα και επομένως την διαδικασία της επιλογής των πελατών. Παρακάτω 
αναφέρονται αντίστοιχες εφαρμογές με την παρούσα που συμβάλλουν στην ορθότερη επιλογή 
και ικανοποίηση του πελάτη μέσα από νέους τρόπους όπως καθιστά απαραίτητο η  ραγδαία 
ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη εποχή. 

2.4.1 Insurance.Office 

Η εφαρμογή Insurance.Office αποτελεί την πλέον σύγχρονη, εύχρηστη και ολοκληρωμένη 
λύση για το χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης. Καλύπτει το σύνολο των αναγκών διαχείρισης του 
χαρτοφυλακίου μιας ασφαλιστικής επιχείρησης, καθώς και το σχετικό οικονομικό κύκλωμα. 

Το ενσωματωμένο CRM (Customer Relationship Management) επιτρέπει την πραγματικά 
πελατοκεντρική διαχείριση των ασφαλιστηρίων και των οικονομικών στοιχείων ανά 
συμβαλλόμενο. Υποστηρίζει τη μαζική αποστολή e-mail και προσωποποιημένων SMS με 
αναφορές παράδοσης μέσα από την εφαρμογή. Σας δίνει τη δυνατότητα συγχρονισμού 
πελατολογίου και ραντεβού με το Microsoft Outlook ή το κινητό σας τηλέφωνο. Επίσης, παρέχει 
ευκολίες όπως η προβολή χαρτών με τις διευθύνσεις των επαφών και ο προγραμματισμός και 
παρακολούθηση της επικοινωνίας με τους πελάτες σας - με πλήρες ιστορικό επικοινωνίας. 

Συνεργάζεται αρμονικά με το Microsoft Office, με αποτέλεσμα τα δεδομένα να είναι 
διαθέσιμα με απεριόριστους τρόπους (αναφορές σε Excel, εκτυπώσεις μέσω Word, 
συγχρονισμός επαφών με το Outlook, επισύναψη των e-mail μέσα στην καρτέλα πελάτη μέσω 
του Office).Επιπλέον υποστηρίζει την προεπισκόπηση, έλεγχο εγκυρότητας, διόρθωση των 
στοιχείων των αρχείων παραγωγής που εισάγονται αυτόματα από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες, 
εκμηδενίζοντας έτσι τυχόν λάθη.  Διευκολύνει τη μεταφορά συμβολαίων από μια εταιρεία σε 
άλλη μέσω έξυπνης αντιστοίχισης καλύψεων διαφορετικών εταιρειών. Βοηθάει με αυτόματη 
συμπλήρωση στοιχείων διεύθυνσης (νομών, πόλεων, οδών και Ταχυδρομικού Κώδικα) 
και αυτόματη συμπλήρωση ονομάτων για αποφυγή λαθών, ενώ προσφέρει και ενδείξεις και 
έξυπνες ειδοποιήσεις για αποφυγή λαθών. 

  Η εφαρμογή SafeCape Insurance.Office υποστηρίζει την ταυτόχρονη τιμολόγηση 
πολλών ασφαλιστικών εταιρειών για τον κλάδο αυτοκινήτου. Η τιμολόγηση είναι πλήρως 
ενσωματωμένη μέσα στην εφαρμογή, αξιοποιώντας στο έπακρο ήδη καταχωρημένα στοιχεία 
επαφών και οχημάτων, και μειώνοντας στο ελάχιστο την πληκτρολόγηση στοιχείων. 
Προγραμματίζει αυτόματα εισπράξεις και πληρωμές με δυνατότητα συμψηφισμών. Εξοφλεί 
προγραμματισμένες εισπράξεις/πληρωμές μέσω συναλλαγών, επιτρέποντας τον πλήρη και 
λεπτομερή έλεγχο της ιστορικότητας του συνόλου του οικονομικού κυκλώματος ανά πάσα 
στιγμή. Παρέχει την πιο ολοκληρωμένη εικόνα των οικονομικών στοιχείων (ασφάλιστρα, 
προμήθειες, διάφορα έξοδα) του Πρακτορείου σας και παρέχει πληθώρα αναφορών, όπως 
ετησιοποιημένη παραγωγή. 

Με το Insurance.Office υπάρχει η δυνατότητα λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup) με 
ένα κλικ όσο συχνά είναι επιθυμητό σας. Εναλλακτικά, δίνεται η δυνατότητα φιλοξενίας του 
server στο σύννεφο (cloud). Το Insurance.Office είναι πλήρως συμβατό με την πλατφόρμα 
Azure της Microsoft, εξασφαλίζοντας μέγιστη ευελιξία, απόδοση και ασφάλεια, με μειωμένο 
κόστος επένδυσης σε εξοπλισμό. 

Υποστηρίζει - μέσω ενός εύχρηστου και απόλυτα κατανοητού περιβάλλοντος χρήσης - τον 
ορισμό και τη διαχείριση των κλάδων και καλύψεων ανά ασφαλιστική εταιρεία. Δίνει τη 
δυνατότητα μέσω των ασφαλιστικών προϊόντων να ελαχιστοποιούνται τα καταχωρούμενα 
στοιχεία που αφορούν το αντικείμενο που ασφαλίζεται (π.χ. καλύψεις και κίνδυνοι). Στο 
Insurance.Office τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα συντηρούνται και διαχειρίζονται αυτόνομα από το 
σύστημα, μειώνοντας έτσι τις απαιτήσεις για καταχώρηση στοιχείων και τα πιθανά λάθη, 
παρέχοντας επιπλέον ιστορικό ασφάλισης ανά αντικείμενο (π.χ. αυτοκίνητο, μηχανή, ακίνητο, 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σκάφος κτλ).  
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Εικόνα 1: Εφαρμογή Insurance.Office 

2.4.2. Υδρόγειος Ασφάλιστρα 

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας, παρουσιάζει 
τη νέα εφαρμογή υπολογισμού ασφαλίστρων «Ydrogios Asfalistra» για κινητά και tablets. Η 
εφαρμογή, σύμφωνα με την Υδρόγειο Ασφαλιστική, δίνει τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο, 
εύκολα, γρήγορα και από οποιοδήποτε σημείο να υπολογίσει τα ασφάλιστρα του οχήματός του, 
να ενημερωθεί για τις καλύψεις του και να εντοπίσει τους κοντινότερους σε αυτόν ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές της εταιρείας για την περαιτέρω εξυπηρέτησή του. 

Η εφαρμογή παρέχεται δωρεάν και λειτουργεί σε κινητά τηλέφωνα, tablets αλλά και PCs, με 
σύνδεση στο διαδίκτυο. Έτσι, ο χρήστης εισάγει τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν την 
ασφάλιση και το όχημά του -Επιβατικό ΙΧ, Αγροτικό ΙΧ, Αγροτικό Φορτηγό ΙΧ, Μοτοσικλέτα- και 
στη συνέχεια ενημερώνεται για το κόστος της ασφάλισής του στο πρόγραμμα BASIC της 
Υδρογείου καθώς και τις καλύψεις που περιέχονται σε αυτό.  

Στο επόμενο βήμα, μέσα από την εμφάνιση σχετικής λίστας αλλά και χάρτη, πληροφορεί για 
τους κοντινότερους σε αυτόν ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές της εταιρείας, για την αγορά της 
ασφάλισης.  Η νέα εφαρμογή είναι διαθέσιμη (χωρίς κόστος) από τα ηλεκτρονικά καταστήματα 
της Google, Apple και Microsoft, ή από το site της Υδρογείου. 
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Εικόνα 2: Εφαρμογή Ydrogios Asfalistra 

2.4.3 BlueByte Software 

Η ανοδική πορεία της BlueByte Software στον ασφαλιστικό χώρο, ξεκίνησε μέσα από δυναμικές 
συνεργασίες με σοβαρές επιχειρήσεις στο χώρο των ασφαλιστικών πρακτορείων. Η 
πολυμορφία των εργασιών λόγω των διαφορετικών Ασφαλιστικών Εταιριών με τις οποίες 
συνεργάζεται το πρακτορείο, συνθέτει ένα απαιτητικό και δύσκολο ρόλο τον οποίο έρχεται να 
εκτελέσει με επιτυχία το λογισμικό της BlueByte Software. 

Η κάλυψη όμως των αναγκών δεν σταματά εδώ. Συνεχίζεται με την ίδια δυναμικότητα 
περνώντας στο επόμενο στάδιο που είναι τα πρακτορεία με δικαίωμα έκδοσης και οι Brokers με 
έκδοση Cover Notes για λογαριασμό μίας ή περισσότερων Ασφαλιστικών Εταιριών. Οι εν λόγω 
επιχειρήσεις παρουσιάζουν όλα τα χαρακτηριστικά του πρακτορείου και επιπλέον 
χρησιμοποιούν ένα σημαντικό κομμάτι των λειτουργιών της Ασφαλιστικής Εταιρίας όπως η 
τιμολόγηση και η έκδοση. 

Η ιδιότητα του λογισμικού να καλύπτει εκ διαμέτρου αντίθετες λειτουργίες χωρίς ιδιαίτερες 
ρυθμίσεις το κατατάσσουν στην κορυφή της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων. Η εφαρμογή 
αποτελείται από έναν ενιαίο κορμό στον οποίο συνεργάζονται αρμονικά το κομμάτι της 
παραγωγής και το οικονομικό κύκλωμα. 

Όσον αφορά την παραγωγή, όλα τα οικονομικά μεγέθη συγκεντρώνονται στον πελάτη 
(πελατοκεντρικό σύστημα) δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα και στα στοιχεία Marketing. Την 
παραπάνω έννοια γνωστή και ως CRM πλαισιώνουν τα ολοκληρωμένα κυκλώματα των 
συνεργατών, εταιριών και κλάδων. Η ταυτόχρονη παρακολούθηση συμβολαίων με ίδια ή 
διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία βρίσκει πλήρη εφαρμογή υιοθετώντας την έννοια των 
ασφαλιστικών αντικειμένων. Τα «πακέτα» καλύψεων αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 
εφαρμογής. Οι αυτόματες ανανεώσεις και πρόσθετες πράξεις, διασφαλίζουν την ταχύτητα και 
την αξιοπιστία των εργασιών. Από τις Προτάσεις εκτυπώνονται Cover Notes ή προσωρινά 
σήματα σε παραμετρικό έντυπο επιλογής του χρήστη. 

Ο αυτόματος υπολογισμός προμηθειών βασίζεται σε ένα πανίσχυρο σύνολο παραμέτρων. 
Ορίζοντας αυτές τις παραμέτρους ικανοποιούνται και οι πιο απαιτητικές ανάγκες υπολογισμού 
προμηθειών. Καλύπτονται περιπτώσεις προμήθειας ανά Συνεργάτη/Αντικείμενο/Κάλυψη. 
Αλλαγή προμήθειας ανά έτος (Βασικές Καλύψεις Ζωής). Ετήσιες αναπροσαρμογές 
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ασφαλίστρων που οι προμήθειες τους υπολογίζονται ξεχωριστά. Η πυραμίδα των 
υπερπρομηθειών αναλύεται μέχρι εννέα επίπεδα και υπολογίζεται παραμετρικά στα καθαρά 
ασφάλιστρα, εξερχόμενες και εισερχόμενες προμήθειες. Με το κύκλωμα Ζημιών 
παρακολουθούνται τα στοιχεία του φακέλου, η πλήρης περιγραφή, οι εικόνες της Ζημίας, οι 
προβλέψεις ποσών με ιστορικότητα, οι πληρωμές στον παθόντα και τους παρέχοντες 
υπηρεσίες που αφορούν τη Ζημία. 

Η απόδοση αυξάνει, μειώνοντας το κόστος λειτουργίας καθώς δίνεται η δυνατότητα 
επικοινωνίας με εφαρμογές τρίτων, όπως εισαγωγή παραγωγής από τις περισσότερες 
ασφαλιστικές εταιρίες, επικοινωνία με συνεργαζόμενα πρακτορεία ή υποκαταστήματα, 
αποστολή αντασφαλιστικών καλύψεων σε ασφαλιστικές εταιρίες. Στόχοι επί της παραγωγής, 
διατηρησιμότητα και στατιστικά αυτοματοποιούνται και προσφέρουν στον σύγχρονο Manager 
την δυνατότητα λήψης στρατηγικών αποφάσεων. 

Οι παραδόσεις των συμβολαίων παρακολουθούνται μέσω εξειδικευμένου κυκλώματος με 
αυτόματες διαδικασίες χαρακτηρισμού των συμβολαίων. Πληθώρα εκτυπωτικών, αναφορών και 
στατιστικών αντλούν πληροφορίες από τα καταχωρημένα στοιχεία και τα παρουσιάζουν με όλες 
τις πιθανές μορφές. Καλύπτονται ακόμη και ειδικές λειτουργίες όπως έκδοση Ταχυπληρωμών 
και αυτόματη εισαγωγή των εισπράξεων από μαγνητικό μέσο ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail). Τα προβλήματα Marketing επιλύονται με μαζικές αποστολές 
πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ταυτόχρονη ενημέρωση της βάσης 
δεδομένων. Ενσωματώνονται σύγχρονες μέθοδοι οργάνωσης γραφείου με τον μοναδικό 
διαχειριστή εγγράφων και τα ραντεβού σε γραφικό περιβάλλον. Τα αιτήματα των πελατών, 
συνεργατών, εταιριών και τρίτων με το ιστορικό τους, αποτελούν βασικό εργαλείο για την 
διαχείριση των εκκρεμοτήτων. Ο παραμετρικός σχεδιαστής κλάδων επιτρέπει στο χρήστη να 
παρακολουθεί τα στοιχεία που αυτός επιθυμεί. 

Στο οικονομικό κύκλωμα παραμετρικά κάθε Συμβόλαιο ακολουθείται από τις παρακάτω 
οικονομικές κινήσεις:  Χρεώσεις Πελατών, Χρεώσεις Συνεργατών, Πιστώσεις Εταιριών, 
Πιστώσεις Προμηθειών Συνεργατών, Πιστώσεις Υπερπρομηθειών Συνεργατών, Χρεώσεις 
Εισερχομένων Προμηθειών, Χρεώσεις Over Προμηθειών. Παντοδύναμα εργαλεία αποτελούν τα 
κυκλώματα εισπράξεων – πληρωμών. Η απόδοση των προμηθειών με συμψηφισμό (μικτά 
μείον προμήθειες) είναι υπόθεση ρουτίνας και δεν απαιτεί πολύπλοκους χειρισμούς. 

Απεριόριστοι είναι και οι τρόποι είσπραξης - πληρωμής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ταυτόχρονα σε μία διαδικασία (μετρητά, αξιόγραφο, πιστωτική κάρτα, κατάθεση σε 
λογαριασμό). Αυτόματα «κλείνουν» και τα υπόλοιπα στην περίπτωση που υπάρχει ποσό σε 
εκκρεμότητα προς είσπραξη ή πληρωμή. Το κύκλωμα των αξιόγραφων συνδέεται άμεσα με τις 
οικονομικές κινήσεις και υποστηρίζει την απόδοση των προμηθειών κατά την λήξη του. Οι 
διακανονισμοί με τους συνεργάτες ορίζονται ανά κλάδο και λειτουργούν παράλληλα με το 
υπόλοιπο οικονομικό κύκλωμα. Άμεση σύνδεση με την λογιστική της BlueByte Software ή 
τρίτου κατασκευαστή σε κλαδικό ή όχι επίπεδο.  
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Εικόνα 3: Εφαρμογή BlueByte Software 

2.4.4 Insurancemarket.gr 

To insurancemarket.gr αναπτύχθηκε από την moneymarket ανώνυμη εταιρεία ανεξάρτητων 
χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών συμβούλων. Ξεκίνησε το 2006 με όραμα να φέρει στην 
Ελληνική αγορά και να γίνει σύμμαχος του Έλληνα καταναλωτή στην σύγκριση, επιλογή και 
απόκτηση του βέλτιστου χρηματοοικονομικού και ασφαλιστικού προϊόντος και υπηρεσίας. Μέσα 
από τεχνολογίες αιχμής να δημιουργήθηκε ο ευκολότερος τρόπος για τον καταναλωτή να 
επιλέξει το καλύτερο για αυτόν προϊόν μέσα από πλήρη ενημέρωση και αντικειμενική σύγκριση 
της αγοράς. 

Είναι το πρώτο πραγματικό online marketplace, όπου παρουσιάζονται αναλυτικά τα 
προγράμματα και οι εξατομικευμένες προσφορές των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιρειών. 
Μπορεί πλέον να γίνει εύκολα σύγκριση της αγοράς και να κερδίσετε χρόνο και χρήματα 
επιλέγοντας την καλύτερη λύση για τις ανάγκες, έχοντας πάντα την ανθρώπινη εξυπηρέτηση και 
υποστήριξη των εξειδικευμένων ασφαλιστικών συμβούλων μας. Είναι ανεξάρτητο και 
αμερόληπτο υπέρ του καταναλωτή. Συγκρίνει αντικειμενικά παρέχοντας πλήρη ενημέρωση και 
διαφάνεια. Οι τιμές που συγκρίνονται στο insurancemarket είναι έγκυρες και δεσμευτικές. 

Διαπραγματεύεται ειδικές εκπτώσεις και προνόμια για τους πελάτες και εξασφαλίζει τα 
χαμηλότερα ασφάλιστρα. Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι εξυπηρετούν με μοναδικό γνώμονα το 
δικό συμφέρον του πελάτη. Στo insurancemarket.gr γίνεται σύγκριση online των πιο αξιόπιστων 
ασφαλιστικών προκείμενου να επιλέξει ο πελάτης εύκολα το καλύτερο deal, παρέχοντας πλήρη 
και αντικειμενική πληροφόρηση. 

Όμως, δεν είναι μόνο ένα website που συγκρίνει τιμές. Είναι πάντα ένας online 
ασφαλιστικός σύμβουλος. Η ομάδα αποτελείται από καταρτισμένα στελέχη της ασφαλιστικής 
αγοράς και εκπαιδευμένο φιλικό και εξυπηρετικό προσωπικό που απαρτίζεται από έμπειρους 
ασφαλιστικούς συμβούλους. Θα απαντήσει άμεσα σε απορίες και θα βοηθήσει για την πιο 
συμφέρουσα επιλογή. 

Το πιο σημαντικό είναι ότι με την υπηρεσία διαχείρισης ζημιών παρέχονται οι πιο 
εξειδικευμένοι σύμβουλοι της insurancemarket πάντα δίπλα στον πελάτη στην δύσκολη στιγμή 
(π.χ. ατύχημα), βοηθώντας τη διεκπεραίωση με τον καλύτερο τρόπο. Παράλληλα, δίνεται στις 
ασφαλιστικές εταιρίες η δυνατότητα να έρχονται σε επαφή με χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά, 
ώστε στοχεύοντας τις εξατομικευμένες προσφορές τους να προσελκύουν τους επιθυμητούς για 
αυτές κινδύνους. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσονται καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία, βοηθώντας 
τις ασφαλιστικές εταιρίες να βελτιώνουν τις προσφορές και τις παροχές προς τους πελάτες. Τον 
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Σεπτέμβριο 2013 συνάφθηκε στρατηγική συνεργασία με τον independer τον μεγαλύτερο 
διαδικτυακό διαμεσολαβητή της Ολλανδίας. 

 

Εικόνα 4: Εφαρμογή Insurancemarket.gr 
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3. Παρουσίαση και χρήση εφαρμογής  

3.1  Αναλυτική περιγραφή εφαρμογής 

Ακολουθεί μία αναλυτική περιγραφή μιας πρότυπης εφαρμογής ώστε να κατανοήσουμε 
καλύτερα το πρόβλημα και να μπορέσουμε να το αναλύσουμε σε μικρότερα μέρη ώστε να 
περιορίσουμε την έκταση της εργασίας μας. 

3.1.1 Εισαγωγή του χρήστη στην ιστοσελίδα της εταιρείας  

Ο χρήστης μπαίνει στην ιστοσελίδα της ασφαλιστικής εταιρείας και αποκτά πρόσβαση στο 
περιβάλλον της εταιρείας όπου υπάρχουν οι παρακάτω σύνδεσμοι: 

 «Αρχική σελίδα» που μας παρουσιάζει κάποια γενικά στοιχεία για την εταιρεία. 

 «Τα προϊόντα μας» που περιέχει τα ασφαλιστικά προγράμματα της εταιρείας και 
παρουσιάζονται με συγκεκριμένης σειρά. 

 «Οι προτάσεις μας για εσάς» όπου ο χρήστης καλείτε να κάνει εγγραφή. 

 «Επικοινωνία» , παρουσιάζονται στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρεία. 

 «Εξυπηρέτηση πελατών», τηλέφωνα επικοινωνίας για όλο το 24ωρο. 

 «Σύνδεση», όπου ο χρήστης κάνει εισαγωγή στο πρόγραμμα συμπληρώνοντας το user-id 
και το password, ή κάνει εγγραφή αν είναι νέος χρήστης. 

3.1.2 Εγγραφή του χρήστη στο πρόγραμμα 

O χρήστης θα πρέπει να κάνει εγγραφή στο σύστημα για να του κάνει το σύστημα προτάσεις. 

Εγγραφή νέου χρήστη : Ο χρήστης ο οποίος θέλει να του κάνει προτάσεις το πρόγραμμα θα 
πρέπει να εισάγει κάποια στοιχεία στο σύστημα και να απαντήσει σε μία φόρμα πολλαπλής 
επιλογής. Όταν συμπληρώσει τα στοιχεία σωστά, το σύστημα τον καταχωρεί ως νέο χρήστη και 
δημιουργεί ένα μοναδικό κωδικό για αυτόν. Αν το σύστημα εντοπίσει λάθος στην καταχώρηση 
στοιχείων, τότε εμφανίζει το κατάλληλο μήνυμα λάθους. Το σύστημα ελέγχει εάν υπάρχει 
χρήστης με το ίδιο user-id, το οποίο επέλεξε ο νέος χρήστης. Εάν δεν υπάρχει και όλα τα 
υπόλοιπα στοιχεία είναι αποδεκτά, το σύστημα καταχωρεί τον χρήστη στην βάση δεδομένων. 
Οπότε ο χρήστης μπορεί να κάνει νέα εγγραφή ή να φύγει από την φόρμα εγγραφής. 

Εισαγωγή χρήστη : Ο χρήστης ο οποίος επιθυμεί να συνδεθεί στην ιστοσελίδα πρέπει να 
εισάγει το αναγνωριστικό χρήστη (user) και το συνθηματικό (password).  Το σύστημα  αναζητά 
στη βάση το αναγνωριστικό χρήστη που έδωσε ο χρήστης και κάνει την ταυτοποίηση στοιχείων. 
Αν ο χρήστης έδωσε σωστά στοιχεία τότε το σύστημα επιτρέπει την πρόσβαση και μπορεί να 
κάνει πλέον προτάσεις ασφαλιστικών προγραμμάτων στο χρήστη, αν επιλέξει τον σύνδεσμο 
«Οι προτάσεις μας για εσάς». Το πρόγραμμα κρατάει στη βάση τις απαντήσεις που έχει δώσει ο 
χρήστης στην φόρμα πολλαπλής επιλογής και τα ασφαλιστικά προγράμματα που έχει επιλέξει 
και τα επεργάζεται στατιστικά. Βάση λοιπόν αυτής της επεξεργασίας και των απαντήσεων που 
δίνει ο χρήστης στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής έχει την δυνατότητα να κάνει προτάσεις 
στον χρήστη. 

Ενδιαφέρον για πρόγραμμα της ασφαλιστικής εταιρείας : Αφού λοιπόν ο χρήστης δει όλα τα 
ασφαλιστικά προγράμματα ή δει μόνο τις προτάσεις που θα του κάνει το σύστημα, θα μπορεί να 
εκδηλώσει ενδιαφέρον για κάποιο πρόγραμμα επιλέγοντας το σύνδεσμο «ενδιαφέρομαι». Το 
σύστημα θα του εμφανίζει μία φόρμα όπου ο χρήστης θα συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας 
του, έτσι ώστε κάποιος υπάλληλος της εταιρείας να επικοινωνήσει μαζί του για να τον 
ενημερώσει για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα ή για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. 
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3.1.3 Αρχικοποίηση του συστήματος 

Όπως αναφέραμε παραπάνω, το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει καταχωρήσεις από χρήστες 
έτσι ώστε να μπορεί να κάνει προτάσεις. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να μην εμφανίζει 
προτάσεις στους πρώτους χρήστες του προγράμματος. Για να λυθεί  αυτό το πρόβλημα, μπορεί 
η εταιρεία να κάνει καταχωρήσεις από στοιχεία πελατών που έχει.  

3.1.4 Ανατροφοδότηση του συστήματος από την επιλογή του προηγούμενου 

χρήστη 

Το πρόγραμμα αυτό θα έχει την δυνατότητα να ανατροφοδοτείται κάθε φορά που κάποιος 
χρήστης καταλήγει σε επιλογή προγράμματος . Θα βγάζει μία αναφορά που θα ενημερώνει τον 
πίνακα με τα στατιστικά στοιχεία, πάνω στα οποία θα βασίζονται οι προτάσεις που γίνονται 
στον χρήστη.  

3.2 Περιγραφή ανάπτυξης της εφαρμογής με Διαγράμματα UML 

Με την βοήθεια των διαγραμμάτων  UML θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε τις φάσεις 
ανάπτυξης της εφαρμογής. 

3.2.1 Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης 

Το διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης χρησιμοποιείται για να μοντελοποιήσει το πλαίσιο 
λειτουργίας του συστήματος καθώς και τις προδιαγραφές του. Περιλαμβάνει τις περιπτώσεις 
χρήσης , τους δρώντες (actors) (αυτοί που είναι έξω από το σύστημα), τις σχέσεις εξάρτησης, 
γενίκευσης, σύνδεσης και τα όρια του συστήματος. Στο διάγραμμα αυτό διαμερίζεται η 
λειτουργικότητα του συστήματος σε συναλλαγές που έχουν νόημα για τους χρήστες του 
συστήματος ή αλλιώς χειριστές (actor). Τα βασικά διαγραμματικά στοιχεία του διαγράμματος 
περιπτώσεων χρήσης στο πρόγραμμά μας είναι ο χρήστης, το σύστημα και οι σχέσεις μεταξύ 
τους που φαίνονται παρακάτω: 

 

- Ο χρήστης συμπληρώνει πεδία 

- Τα πεδία ενημερώνουν το σύστημα 

- Τα πεδία καθορίζουν το ασφαλιστικό πρόγραμμα 

- Το σύστημα προτείνει ασφαλιστικά προγράμματα 

- Ο χρήστης επιλέγει ασφαλιστικό πρόγραμμα 

- Το σύστημα βγάζει Report  

- Το σύστημα ενημερώνει τα πεδία 

- Το ασφαλιστικό πρόγραμμα βγάζει Report 
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Συμπλήρωση πεδίων

Χρήστης

Επιλογή ασφαλιστικού 

προγράμματος

Πρόταση ασφαλιστικού 

προγράμματος

Εξαγωγή report

Σύστημα

Ενημέρωση πεδίων

 
Διάγραμμα 1: Διάγραμμα Περιπτώσεων χρήσης 

3.2.2 Διαγράμματα τάξεων 

Αναπαριστά τη στατική δομή του συστήματος σε επίπεδο κλάσεων (class structure) και τα 
περιεχόμενά τους (contents). Το διάγραμμα των κλάσεων ενός συστήματος είναι ένα διάγραμμα 
δομής που περιέχει τις κλάσεις μαζί με του αντίστοιχους δεσμούς εξάρτησης, γενίκευσης και 
σύνδεσης. Έτσι ένα διάγραμμα κλάσεων μπορεί να απεικονίσει τη χρήση της κληρονομικότητας 
στο σχεδιασμό με τη χρήση δεσμών γενίκευσης όπως στο παρακάτω διάγραμμα 2: 
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Πεδία Σύστημα
ενημερώνει

Report

Χρήστης
συμπληρώνει

Ασφαλιστικό 

πρόγραμμα

καθορίζουν

επιλέγει

προτείνει

εξάγει
βγάζει

 
Διάγραμμα 2: Διάγραμμα τάξεων 1 

 
Η επόμενη έκδοση του διαγράμματος τάξεων προσθέτοντας τα χαρακτηριστικά κάθε κλάσης 
φαίνεται στο διάγραμμα 3 και επιπλέον με τις σχέσεις και τα γνωρίσματά τους στο διάγραμμα 4. 

 

Διάγραμμα 3: Διάγραμμα τάξεων 2 
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Διάγραμμα 4: Διάγραμμα τάξεων 3 

3.3.3 Διάγραμμα αντικειμένων 

Τα διαγράμματα αντικειμένων είναι διαγράμματα δομής που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό 
της στατικής κατάστασης του συστήματος κατά μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Κάθε 
αντικείμενο σχεδιάζεται ως ένα ορθογώνιο και το σύνολο των αντικειμένων σχεδιάζεται με βάση 
τους συνδέσμους που ορίζονται πάνω αυτό, διάγραμμα 5: 
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:Πεδία :Ασφαλιστικό 

πρόγραμμα

:Report

:Χρήστης :Σύστημα

 
 
Διάγραμμα 5: Διάγραμμα αντικειμένων 

3.2.4 Διάγραμμα συνεργασίας 

Το διάγραμμα συνεργασίας είναι ένα διάγραμμα αλληλεπίδρασης (συμπεριφοράς) που 
παρουσιάζει τον τρόπο που διαφορετικά αντικείμενα σχετίζονται και ανταλλάσσουν μηνύματα 
μεταξύ τους. Περιλαμβάνει τα αντικείμενα, τις σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων και αριθμημένα 
μηνύματα όπως στο διάγραμμα 6.  

 

 : Χρήστης

:Πεδία

 : Σύστημα

:Ασφαλιστικό 

πρόγραμμα

:Report

1. Συμπληρώνει 2. Ενημερώνει

3. Ενημερώνει

4. Προτείνει

5. Εξάγει

 
Διάγραμμα 6: Διάγραμμα συνεργασίας 
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3.2.5 Διάγραμμα σειράς 

Στο διάγραμμα σειράς παρουσιάζεται η αλληλεπίδραση των αντικειμένων σε δύο διαστάσεις. Η 
κάθετε διάσταση των αντικειμένων αντιστοιχεί στην κλίμακα του χρόνου, ενώ στην οριζόντια 
συμβολίζονται τα ανεξάρτητα αντικείμενα όπου στην δική μας περίπτωση είναι ο χρήστης, τα 
πεδία, το σύστημα, το ασφαλιστικό πρόγραμμα και το report. Σε κάθε αντικείμενο αντιστοιχεί μια 
κάθετε γραμμή που ονομάζεται γραμμή ζωής. Τα αντικείμενα ανταλλάσσουν μηνύματα 
«ερεθίσματα». Τα μηνύματα μεταξύ των αντικειμένων συμβολίζονται με ένα βέλος όπου 
αναγράφεται το όνομα της λειτουργίας που καλείται (διάγραμμα 7). 

 

 : Χρήστης
:Πεδία

 : Σύστημα
:Ασφαλιστικό 

πρόγραμμα

:Report

1. Συμπληρώνει

2. Ενημερώνει

3. Ενημερώνει

4. Προτείνει

5. Καθορίζουν

6. Επιλέγει

7. Βγάζει

8. Εξάγει

 
Διάγραμμα 7: Διάγραμμα σειράς 

 

3.2.6 Διάγραμμα καταστάσεων 

Το διάγραμμα καταστάσεων είναι ένα διάγραμμα συμπεριφοράς που εμφανίζει μια μηχανή 
καταστάσεων με έμφαση στις μεταπτώσεις μεταξύ καταστάσεων από διάφορα γεγονότα 
(διάγραμμα 8). 
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Συμπλήρωση πεδίων Ενημέρωση 

συστήματος

Πρόταση ασφαλιστικού 

προγράμματος

Επιλογή ασφαλιστικού 

προγράμματος

Εξαγωγή Report

πραγματοποείται

έγινε η επιλογή

ενημέρωση πεδίων

 
Διάγραμμα 8: Διάγραμμα καταστάσεων 

3.2.7 Διάγραμμα δραστηριοτήτων 

Αναπαριστά μια σειριακή ροή των ενεργειών (ροή εργασίας) που εκτελούνται σε ένα σύστημα, 
όπως βλέπουμε στο διάγραμμα 9. 
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Συμπλήρωση πεδίων Ενημέρωση 

συστήματος

Πρόταση ασφαλιστικού 

προγράμματος

Επιλογή ασφαλιστικού 

προγράμματος

Εξαγωγή Report

Μη επιλογή ασφαλιστικού 

προγράμματος

 
Διάγραμμα 9: Διάγραμμα δραστηριοτήτων 

3.2.8 Διάγραμμα Εξαρτημάτων 

Το διάγραμμα εξαρτημάτων είναι ένα διάγραμμα δομής υλοποίησης που χρησιμοποιείται για να 
μοντελοποιήσει τον πηγαίο κώδικα, τις εκτελέσιμες εκδόσεις τις βάσεις δεδομένων και τα 
δυναμικά προσαρμοζόμενα συστήματα. Περιλαμβάνει εξαρτήματα, διεπαφές (interfaces) και 
σχέσεις εξάρτησης, γενίκευσης, σύνδεσης και υλοποίησης, διάγραμμα 10. 
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Σύστημα.php

Προτείνει ασφ.πρόγραμμα.php

Εξάγει Report.php Ενημερώνει πεδία.php

 
Διάγραμμα 10: Διάγραμμα εξαρτημάτων 

3.2.9 Διάγραμμα Διανομής 

Το διάγραμμα διανομής είναι ένα διάγραμμα δομής υλοποίησης που παρουσιάζει τον τρόπο 
διαμόρφωσης των υπολογιστικών κόμβων του συστήματος κατά τη λειτουργία του. 
Περιλαμβάνει  υπολογιστικούς κόμβους, σχέσεις εξάρτησης και σύνδεσης, εξαρτήματα (μέσα σε 
κόμβους) και πακέτα (που ομαδοποιούν κόμβους), διάγραμμα 11. 

 

 

 

Database 

server

Aplication Server

Client

 
Διάγραμμα 11: Διάγραμμα Διανομής 
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3.3 Περιγραφή λειτουργιών ιστοσελίδας της ασφαλιστικής εταιρείας 

Σε αυτή την παράγραφο θα περιγράψουμε τις λειτουργίες της ιστοσελίδας (εικόνα 5) με 
απεικόνιση εικόνων και τμημάτων κώδικα. Κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα εμφανίζεται η 
αρχική σελίδα της εταιρείας όπου παρουσιάζονται κάποια γενικά στοιχεία γι’αυτή. 

  

 
Εικόνα 5: Αρχική σελίδα εφαρμογής 

 
Αν επιλέξουμε τον σύνδεσμο «τα προϊόντα μας» θα μας εμφανίσει όλα τα προγράμματα της 

εταιρείας (εικόνα 6), αλλά όχι ολόκληρη την περιγραφή για κάθε ασφαλιστικό πρόγραμμα. Για 
να μας εμφανίσει ολόκληρη την περιγραφή του προγράμματος θα πρέπει να επιλέξουμε τον 
σύνδεσμο περισσότερα που εμφανίζεται από κάτω από το κείμενο κάθε ασφαλιστικού 
προγράμματος. 
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Εικόνα 6: Απεικόνιση προϊόντων 

 
Αν επιλέξουμε τον σύνδεσμο «επικοινωνία» θα μας εμφανίσει στοιχεία επικοινωνίας (εικόνα 

7) της εταιρείας όπως βλέπουμε στην παρακάτω  εικόνα και αν επιλέξουμε «εξυπηρέτηση 
πελατών» θα μας εμφανίσει στοιχεία επικοινωνίας (εικόνα 8) με την εξυπηρέτηση πελατών όλο 
το 24ωρο. 
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Εικόνα 7: Στοιχεία επικοινωνίας 

 

 
Εικόνα 8: Εξυπηρέτηση πελατών 
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Παρακάτω βλέπουμε ότι το πρόγραμμα μας προτρέπει να συνδεθούμε για να μας κάνει 
προτάσεις, όταν επιλέγουμε το σύνδεσμο «Οι Προτάσεις μας για εσάς», εικόνα 9. 
 

 
Εικόνα 9: Προτάσεις συστήματος 

 
Για να συνδεθούμε θα πρέπει να επιλέξουμε τον σύνδεσμο «Σύνδεση» και να κάνουμε εγγραφή 
αν είμαστε νέοι χρήστες, εικόνες 10,11. 

 

 
Εικόνα 10: Εισαγωγή χρήστη 
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Εάν επιλέξουμε τον  σύνδεσμο «εγγραφή χρήστη» εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα στην οποία 
εκτός από το Username και Password μας ζητάει να συμπληρώσουμε και κάποια άλλα 
προσωπικά στοιχεία βάση των οποίων θα μας κάνει προτάσεις. Αφού συμπληρώσουμε τα 
στοιχεία πατάμε τον σύνδεσμο εγγραφή. Αν θέλουμε να αδειάσουμε την φόρμα επιλέγουμε το 
καθαρισμός. 

 

 
Εικόνα 11: Εγγραφή χρήστη 

 
Όταν λοιπόν κάνουμε σύνδεση, το πρόγραμμα έχει την δυνατότητα να μας προτείνει έως 5 
προγράμματα. Για να μας κάνει τις προτάσεις του το πρόγραμμα, εκτελείται ο παρακάτω 
κώδικας. 

 

<?php 

session_start(); 

include_once ("connect.php"); 

include_once ("login.php"); 

include_once("pano.php"); 

 

function protinomenh($stilh, $value) { 

    $query = "SELECT `asfalia`, `" . $stilh . "`, COUNT(`" . $stilh . "`) "; 

    $query.= "FROM `endiaferon` "; 

    $query.= "GROUP BY `asfalia`  "; 

    $query.= "HAVING  `" . $stilh . "` = " . $value . "  "; 

    $query.= "ORDER BY COUNT( `" . $stilh . "` ) DESC  "; 

    $query.= "LIMIT 0, 1"; 

    $result = mysql_query($query) or die("Query failed : " . mysql_error()); 

    $nomRows = mysql_num_rows($result); 

    if ($nomRows == 0) { 

        mysql_free_result($result); 

        return 0; 
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    } else { 

        $row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM); 

        mysql_free_result($result); 

        return $row[0]; 

    } 

} 

 

if ($logIn != 0) { 

    $sqlIn = protinomenh("hlikia", $logΗlikia); 

    $sqlIn.= ", " . protinomenh("fyllo", $logFyllo); 

    $sqlIn.= ", " . protinomenh("spoudes", $logSpoudes); 

    $sqlIn.= ", " . protinomenh("paidia", $logPaidia); 

    $sqlIn.= ", " . protinomenh("hlikiapaidion", $logHlikiapaidion); 

 

    $query = "SELECT `id`, `title`, LEFT(`text`, 255) "; 

    $query.= "FROM `asfalia` "; 

    $query.= "WHERE `id` IN (" . $sqlIn . ") "; 

    $query.= "ORDER BY `asfalia`.`seira` ASC;"; 

    $result = mysql_query($query) or die("Query failed : " . mysql_error()); 

    while (($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM)) == true) { 

        echo "<h3>" . $row[1] . "</h3>\n"; 

        echo "<p>" . $row[2] . "...</p>\n"; 

        echo "<a href=\"more.php?id=" . $row[0] . "\">Περισσότερα</a> | \n"; 

        echo "<a href=\"endiaferomai.php?id=" . $row[0] . "\">Ενδιαφέρομαι</a><br/>\n"; 

        echo "<hr/>\n"; 

    } 

    mysql_free_result($result); 

} else { 

    echo "<p>Πρέπει πρώτα να συνδεθείτε.</p>\n"; 

} 

include_once("kato.php"); 

?>      

 
Αν εμείς δηλώσουμε ότι ενδιαφερόμαστε για κάποιο πρόγραμμα, επιλέγοντας τον σύνδεσμο 
«Ενδιαφέρομαι» που βρίσκεται κάτω από τον συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως φαίνεται 
παρακάτω στην εικόνα 12 και 13, τότε θα μας εμφανίσει μία φόρμα όπου συμπληρώνουμε τα 
στοιχεία μας για να επικοινωνήσει υπάλληλος της εταιρείας μαζί μας. 
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Εικόνα 12: Προτεινόμενα Προγράμματα 

 

 
Εικόνα 13: Συμπλήρωση στοιχείων 
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4. Αρχιτεκτονική συστήματος  

4.1 Πλατφόρμα και Προγραμματιστικά Εργαλεία 

Για την πραγματοποίηση του κατασκευαστικού μέρους της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής  
χρησιμοποιήσαμε το Xampp, ένα πακέτου προγραμμάτων ελεύθερου λογισμικού. Το XAMPP 
είναι ακρωνύμιο και αναφέρεται στα παρακάτω αρχικά: 

 

-X (αναφέρεται στο «cross-platform» που σημαίνει λογισμικό ανεξάρτητο πλατφόρμας) 

-Apache HTTP εξυπηρετητής 

-MySQL 

-PHP 

-Perl 

  

Το XAMPP είναι ένα ελεύθερο λογισμικό το οποίο περιέχει ένα εξυπηρετητή ιστοσελίδων 
και χρησιμοποιείται ως πλατφόρμα για την σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοσελίδων. Μας δίνει την 
δυνατότητα να εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή μας γρήγορα και εύκολα Apache, Php ,Mysql, 
PhpMyadmin, Filezila  χωρίς να χρειάζονται παράμετροι και κάποια εργασία από εμάς. Πρέπει 
να αναφερθεί και το περιβάλλον του λειτουργικού συστήματος Windows 2008 στο οποίο 
εγκαταστάθηκαν τα παραπάνω εργαλεία για την διαδικασία κατασκευής της ιστοσελίδας. 

4.1.1 Apache  

Ο Apache server διανέμεται δωρεάν και είναι ο πιο δημοφιλής διακομιστής διαδικτύου. Έχει 
αποδειχτεί ο πιο γρήγορος, σταθερός και ασφαλής διακομιστής δικτύου και είναι 
εγκατεστημένος σε πάνω από 6 εκατομμύρια διακομιστές. Εκατομμύρια sites είναι 
εγκατεστημένα πάνω του χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Ο server αυτός αναπτύχθηκε και 
συντηρείται σήμερα από μία ομάδα εθελοντών. Σήμερα θεωρείται από τους πιο σταθερούς 
διακομιστές δικτύου και πολλοί εμπορικοί διακομιστές διαδικτύου όπως η HTTP server της IBM 
χρησιμοποιούν τον πυρήνα του Apache.  

Μερικά χαρακτηριστικά του είναι ότι υποστηρίζει συστήματα Unix και μπορεί να τρέχει 
πολλές διεργασίες ταυτόχρονα. Πολλά χαρακτηριστικά του προσαρτώνται στον πυρήνα με τη 
μορφή modules επεκτείνοντας τις δυνατότητες του. Υποστηρίζει server – side γλωσσών 
προγραμματισμού ως και αλγορίθμους αυθεντικοποίησης. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό του 
είναι το virtual Hosting που επιτρέπει σε πολλές διαφορετικές ιστοσελίδες να εξυπηρετούνται 
από μια μόνο εγκατάσταση του server . Ο Apache χρησιμοποιείται κυρίως για την εξυπηρέτηση 
στατικών και δυναμικών σελίδων στο διαδίκτυο. Οι περισσότερες δικτυακές εφαρμογές 
σχεδιάζονται με βάση το περιβάλλον και τα χαρακτηριστικά που προσφέρει ο Apache. Τέλος 
αποτελεί ένα βασικό κομμάτι πολλών πακέτων εφαρμογών όπως oracle database , IBM 
WebSphere application server και σε πολλές διανομές του λειτουργικού συστήματος linux.(29) 

4.1.2 PHP  

H PHP είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για τη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων. Είναι 
ανοιχτού κώδικα και τρέχει σε όλα τα λειτουργικά συστήματα καθώς και όλου τους 
φυλλομετρητές. Μια σελίδα PHP περνά από επεξεργασία από ένα συμβατό διακομιστή του 
Παγκόσμιου Ιστού, τον  Apache στην περίπτωσή μας, ώστε να παραχθεί σε πραγματικό χρόνο 
το τελικό περιεχόμενο, που θα σταλεί στο πρόγραμμα περιήγησης των επισκεπτών σε μορφή 
κώδικα HTML.(31) 
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Σε σχέση με μια συνηθισμένη HTML σελίδα που είναι η βασική γλώσσα δημιουργίας 
ιστοσελίδων και το όνομα της προέρχεται από το ακρωνύμιο των λέξεων HyperText Markup 
Language (γλώσσα μορφοποίηση υπερκειμένου), η σελίδα PHP πρώτα αναλύεται και μετά 
στέλνεται το παραγόμενο αποτέλεσμα. Οι δυνατότητες που μας δίνει είναι απεριόριστες καθώς 
μπορεί να δημιουργήσει εικόνες ,να διαβάσει ,να γράψει αρχεία ,να συνδέσει απομακρυσμένους 
υπολογιστές και πολλά άλλα. Η PHP είναι προϊόν ανοιχτού κώδικα. Υπάρχει δηλαδή πρόσβαση 
στον κώδικα προέλευσης , και μπορεί κανείς να τον αλλάξει , να τον χρησιμοποιήσει χωρίς 
κόστος. 

Η PHP είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη καθώς είναι η πλέον ειδική για web εφαρμογές και 
μπορεί να ενσωματωθεί στην HTML. H PHP χρησιμοποιεί μια μίξη από interpretation 
(διερμήνευση) και compilation (μεταγλώττιση) και με αυτόν τον τρόπο παρέχει στους 
προγραμματιστές τον καλύτερο συνδυασμό απόδοσης και ευελιξίας. Δηλαδή η PHP αρχικά 
μεταγλωττίζει το script σε μια σειρά από εντολές ,οι οποίες εκτελούνται μια μία μέχρι να 
τελειώσει το script.Αυτό συμβαίνει μόνο στην PHP και όχι στις υπόλοιπες παραδοσιακές 
γλώσσες προγραμματισμού.  

Η PHP εξυπηρετεί εκατομμύρια χρήστες ακόμα με έναν φθηνό διακομιστή και για αυτό το 
λόγω είναι πάρα πολύ αποτελεσματική. Έχει υψηλή απόδοση, χαμηλό κόστος, αφού διανέμεται 
δωρεάν, συνδέεται με διάφορες βάσεις δεδομένων, όπου μπορεί να συνδεθεί κανείς εύκολα και 
γρήγορα.  Επίσης είναι εύκολη στην εκμάθηση και τη χρήση και βασίζεται κυρίως στην C και 
στην γλώσσα προγραμματισμού Perl. Αποτελείται από ενσωματωμένες βιβλιοθήκες για πολλές 
web διαδικασίες  

Η PHP διαθέτει ενσωματωμένες βιβλιοθήκες για τις διάφορες web λειτουργίες , όπου μπορεί 
κανείς να στείλει κάποιο e-mail ή να δημιουργήσει εικόνες ή να δημιουργήσει διάφορα έγγραφα 
και πολλά ακόμη πράγματα και αυτό με πολύ λίγες γραμμές κώδικα. Ο κώδικας είναι διαθέσιμος 
στον χρήστη  και μπορεί να τον αλλάξει ή να τον τροποποιήσει σε αντίθεση με τα εμπορικά 
κλειστά προγράμματα που πρέπει να περιμένει κανείς τον κατασκευαστή να κάνει τις 
οποιεσδήποτε διορθώσεις απαιτούνται.(29), (30) 

4.1.3 MySQL  

Για την διαχείριση των δεδομένων της ιστοσελίδας χρησιμοποιήσαμε την MySQL. Η MySQL 
είναι ένα σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (RDBMS) που τρέχει ως server και 
που επιτρέπει την πρόσβαση πολλών χρηστών σε πολλές βάσεις δεδομένων. Μας επιτρέπει να 
αποθηκεύουμε , να αναζητούμε , να ταξινομούμε αλλά και να ανακαλούμε δεδομένα με γρήγορο 
και αποτελεσματικό τρόπο. Οποιοσδήποτε μπορεί να κατεβάσει την MySQL , επειδή είναι 
ανοικτού κώδικα (open source) , και μπορεί να την διαμορφώσει σύμφωνα με το τι θέλει να 
κάνει. Είναι ευρύτατα γνωστή κυρίως για την ταχύτητα , την αξιοπιστία της και την ευελιξία που 
παρέχει στους χρήστες. Ο MySQL διακομιστής ελέγχει την πρόσβαση στα δεδομένα και 
διασφαλίζει ότι μόνο πιστοποιημένοι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε αυτά. (31) 

Η MySQL πήρε το όνομά της από την SQL (Structured Query Language). H MySQL 
διατίθεται υπό τους όρους της GNU (General Public License), καθώς και κάτω από μια ποικιλία 
άλλων συμφωνιών ιδιοκτησίας. Η MySQL ανήκει και επιχορηγείται από τη μία και μόνη 
κερδοσκοπική επιχείρηση, την σουηδική εταιρεία MySQL AB, που τώρα ανήκει στην Oracle 
Corporation. Τέλος , μπορεί να λειτουργήσει σε περιβάλλον Linux , Unix και Windows. 

Με τη βοήθεια της PHP μπορούμε να συνδεθούμε σε έναν MySQL server , αρκεί να έχουμε 
δημιουργήσει έναν λογαριασμό και μπορούμε να διαχειριστούμε δεδομένα από υπάρχουσες 
βάσεις δεδομένων ή να δημιουργήσουμε νέες βάσεις δεδομένων. Μέσα από μια web σελίδα 
μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να διαχειριστούμε μια MySQL βάση δεδομένων με αποτέλεσμα η 
σελίδα αυτή να γίνεται πιο δυναμική , πιο ανταγωνιστική και κυρίως πιο ελκυστική προς τους 
χρήστες.  

 

Μια συναλλαγή βάσεων μέσω Internet έχει τα ακόλουθα βήματα . Αρχικά ο χρήστης κάνει 
μια HTTP αίτηση για μια συγκεκριμένη διαδικτυακή σελίδα. Έπειτα ο διαδικτυακός διακομιστής 
λαμβάνει την αίτηση για τη σελίδα , ανακαλεί το αρχείο και το μεταφέρει στην μηχανή PHP για 
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επεξεργασία. Η PHP αρχίζει την ανάλυση του script και μετά γίνεται η σύνδεση με τη βάση 
δεδομένων μέσα από μια εντολή που υπάρχει στην PHP μηχανή. Η PHP στέλνει μήνυμα 
σύνδεσης σε μια βάση δεδομένων μέσω του MySQL διακομιστή . Ο διακομιστής αυτός 
επεξεργάζεται το αίτημα και στέλνει το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Η μηχανή PHP σταματά την 
εκτέλεση του script , που περιλαμβάνει μορφοποίηση αποτελεσμάτων σε HTML και επιστρέφει 
μετά την τελική HTML σελίδα στον web διακομιστή .Τέλος ο διαδικτυακός διακομιστής περνά 
την HTML σελίδα στο browser όπου ο χρήστης μπορεί να δει τα αποτελέσματα που ζήτησε. 

4.1.4 PhpMyAdmin  

Το PhpMyAdmin είναι ένα σύνολο από PHP scripts με το οποίο διαχειριζόμαστε βάσεις 
δεδομένων που έχουμε μέσω web. Μπορεί να διαχειριστεί ένα ολόκληρο MySQL server ή και 
απλές βάσεις δεδομένων όπου κάθε χρήστης έχει ένα λογαριασμό και μπορεί να δημιουργήσει 
και να διαχειρίζεται τις δικές του βάσεις δεδομένων.  

Οι δυνατότητες του PhpMyAdmin είναι πάρα πολλές , μερικές από τις οποίες 
παρουσιάζονται παρακάτω:  

 Δημιουργεί , τροποποιεί και διαγράφει βάσεις δεδομένων. 

 Δημιουργεί , τροποποιεί ,διαγράφει, αντιγράφει πίνακες μιας βάσης δεδομένων  

 Μπορεί να διαχειριστεί και να τροποποιήσει πεδία πινάκων  

 Εκτελεί sql ερωτήματα  

 Διαχειρίζεται πολλούς διακομιστές  

 Διαχειρίζεται τους χρήστες και τα δικαιώματα τους  

 Διαχειρίζεται κλειδιά σε πεδία  

 Φορτώνει αρχεία κειμένου σε πίνακες  

 Εκτελεί αναζητήσεις στη βάση δεδομένων  

 Δημιουργεί Pdf γραφικών του layout της βάσης δεδομένων  

 Υποστηρίζει ξένα κλειδιά  

 

 Ακολουθεί σχηματική αναπαράσταση της βάσης δεδομένων που φτιάχτηκε με την 
βοήθεια του phpmyadmin, εικόνα 14. 

 



Μεταπτυχιακή διατριβή    Ευτυχία Κιτσαντά 

Μοντελοποίηση χρηστών σε ιστοσελίδα Ασφαλιστικής εταιρείας                                  

 
45 

 

Εικόνα 14: Απεικόνιση πινάκων με τη βοήθεια του phpmyadmin. 
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5. Συμπεράσματα και μελλοντικές επεκτάσεις 

Η εικόνα του ασφαλιστικού κλάδου, σήμερα, έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές τόσο στη μορφή, 
όσο και στην υφή της, εξαιτίας των νέων οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών και τεχνολογικών 
αλλαγών που έχουν συντελεστεί στη χώρα μας, αλλά και στις διεθνείς αγορές. Μέσα από 
τέτοιου είδους δυσκολίες αρχίζουν να διαφαίνονται και οι επιπλέον αδυναμίες που τον 
καθιστούν σε δυσμενή θέση, όπως αυτή της απουσίας σύγχρονων πληροφοριακών 
συστημάτων για τη διαχείριση και την ποιοτική προσέγγιση του πελατολογίου του.  

Οι πελάτες, σήμερα, με την ανάπτυξη του Διαδικτύου και των υπόλοιπων μέσων 
ενημέρωσης, είναι, πλέον, δέκτες μεγάλων ποσοτήτων πληροφορίας, με αποτέλεσμα να έχουν 
γίνει πιο απαιτητικοί και να αναζητούν την καλύτερη δυνατή ποιότητα, στο μικρότερο δυνατό 
κόστος. Όλα τα παραπάνω, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για αλλαγή της στρατηγικής και 
της οργάνωσης των ασφαλιστικών εταιρειών. 

 Για να είναι, όμως, σε θέση η εταιρία να απολαμβάνει τα οφέλη ενός νέου συστήματος, 
είναι αναγκαίο να προσδώσει τη δέουσα προσοχή. Ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα 
είναι η έλλειψη οράματος. Επιπρόσθετα, πολλές εταιρίες δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σε 
αλλαγές ή εστιάζουν στην εξυπηρέτηση των πελατών με οποιοδήποτε κόστος. Επομένως, είναι 
σημαντικό, η εταιρία που επιθυμεί να εστιάσει στον πελάτη και να μην υποτιμήσει τα εμπόδια 
που μπορεί να συναντήσει, ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες ενός 
νέου συστήματος. 

Ο στόχος της παρούσας εργασίας έχει επιτευχθεί καθώς η δημιουργία μιας ιστοσελίδας μιας 
ασφαλιστικής εταιρείας, η οποία εκτός από την παρουσίαση όλων των προϊόντων της να μπορεί 
να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις σε κάθε χρήστη είναι πραγματικότητα. Έχει τη δυνατότητα 
επίσης να μπορεί να συμπεράνει τα ενδιαφέροντα ενός χρήστη από το προφίλ του και από τις 
επιλογές που έκαναν προηγούμενοι χρήστες, στοχεύοντας έτσι όχι σε ομαδικό επίπεδο για την 
παροχή υπηρεσιών αλλά σε ατομικό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο βελτιστοποιεί την έκθεση 
των προϊόντων του στο κοινό συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην αύξηση του τζίρου της 
εταιρείας καθώς και στην διευκόλυνση της επιλογής προϊόντων από τον τελικό χρήστη. 

Συμπερασματικά, η άμεση υλοποίηση του συστήματος που παρουσιάστηκε, είναι 
καθοριστικής σημασίας για μία εταιρία που οφείλει να διαχειριστεί μεγάλο πλήθος πελατών και 
να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις της ασφαλιστικής αγοράς με δυναμικό τρόπο. Με 
την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος από μία εταιρία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, η 
διαχείριση των πελατών θα καταστεί αποτελεσματικότερη και η εταιρία θα έχει αποκτήσει ένα 
μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές αλλά και την direct (απευθείας) ασφάλιση. Το πλεονέκτημα αυτό έγκειται 
πρωτίστως στην ύπαρξη γερά θεμελιωμένων σχέσεων με τους πελάτες της αλλά και στην 
αποτελεσματική και οργανωμένη διαχείριση της ίδιας της ιστοσελίδας της εταιρίας. 

Η απόφαση για το ποιες πληροφορίες θα ενσωματώνονται στην ιστοσελίδα και ποιες δεν 
είναι αναγκαίες, καθορίζεται από τις εκάστοτε προσδοκίες της εταιρίας και γι’ αυτό πρέπει το 
σύστημα να είναι δυναμικό και να επιδέχεται βελτιώσεις και διαφοροποιήσεις. Επίσης, έχει 
μεγάλη σημασία τι είδους δείκτες και κριτήρια θα επιλεγούν για την αξιολόγηση της λειτουργίας 
της εταιρίας και τη χάραξη της στρατηγικής της. Μπορεί να προστεθούν καινούριοι, προκειμένου 
να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της εταιρίας αποτελεσματικότερα. 

Τέλος, η έρευνα για την ανάπτυξη τέτοιων πληροφοριακών συστημάτων είναι ασταμάτητη 
και ανεξάντλητη. Κάθε εταιρεία ανάλογα με το είδος και το αντικείμενό της μπορεί να προβεί 
στην κατασκευή αποτελεσματικών πληροφοριακών συστημάτων, που είναι θέματα που 
μπορούν να ερευνηθούν και να αναλυθούν περαιτέρω μελλοντικά. 
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Παράρτημα  

1. Πρόγραμμα υγείας Προνομιακή Προστασία 

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε σε αποκλειστική συνεργασία με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, 
προκειμένου να σας προσφέρει κάλυψη όλου το φάσματος των αναγκών σας για πρωτοβάθμια 
και δευτεροβάθμια περίθαλψη, με προσιτό κόστος.  

Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα «Προνομιακή Προστασία» είναι τα εξής:  

- Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, για ουσιώδη και ολοκληρωμένη κάλυψη, τόσο για πρόληψη όσο 
και για νοσηλεία, από έναν αξιόπιστο Οργανισμό, τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών   

- Βελτιωμένοι όροι ασφάλισης και απλές διαδικασίες πρόσβασης. 

- Προϋπολογισμένη συμμετοχή στα έξοδα, που δεν υπερβαίνει τα 1.200€ ή 1.500€, ενώ το 
ποσό αυτό μειώνεται ή ακόμη και μηδενίζεται με τη συμμετοχή άλλου Φορέα. 

- Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο μέσω αποκλειστικού 
Συντονιστικού Κέντρου ειδικά για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του προγράμματος. 

- Κάλυψη επείγουσας μεταφοράς για νοσηλεία με κάθε μεταφορικό μέσο. 

- Σημαντικές εκπτώσεις (από 20% έως 100% για τα εξαρτώμενα μέλη) με στόχο την ελάφρυνση 
του οικογενειακού προϋπολογισμού των σημερινών νοικοκυριών. 

- Ετήσια ανανέωση του προγράμματος, χωρίς να απαιτείται εκ νέου έλεγχος ασφαλισιμότητας. 

 

Δείτε παρακάτω τον κατάλογο των νοσηλευτικών μονάδων του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών: 

-ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΓΑΙΑ  

-ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ  

-ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

-ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 

-ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ 

-ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  

  

2. Πρόγραμμα υγείας Βασική Προστασία 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εσάς που επιθυμείτε ένα πρόγραμμα ασφάλισης υγείας με 
προσιτό κόστος, που θα σας προσφέρει αξιοπρεπή περίθαλψη σε ιδιωτικό ή δημόσιο 
νοσοκομείο. Το πρόγραμμα Βασική Προστασία, σας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε 
παράλληλα τυχόν εισφορές σας σε φορείς ασφάλισης (κρατικούς και ιδιωτικούς), ώστε να μην 
επιβαρύνεται άσκοπα ο οικογενειακός σας προϋπολογισμός, αφού λειτουργεί συμπληρωματικά 
με φορείς. 

  

10 Μοναδικοί Λόγοι για να επιλέξετε το πρόγραμμα «Βασική Προστασία» 

- Έχει ιδιαίτερα χαμηλό κόστος, γεγονός που το καθιστά πολύ προσιτό. 

- Δρα συμπληρωματικά με σας υπόλοιπους φορείς ασφάλισης και έτσι αξιοποιεί σας 
ασφαλιστικές εισφορές που έχετε ήδη καταβάλει. 
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- Παρέχει τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης σας οικογένειας με χαμηλά ή μεσαία εισοδήματα, 
καλύπτοντας τα παιδιά και μέχρι 30 ετών, παρέχοντας επιπλέον οικογενειακές εκπτώσεις (από 
20% έως 50%) προβλέποντας και δωρεάν ασφάλιση για σας πολύτεκνους. 

- Καλύπτει με χαμηλό κόστος, εσάς που δεν έχετε κοινωνικό φορέα ασφάλισης σε ισχύ, 
εξασφαλίζοντας αξιοπρεπή περίθαλψη σε μονόκλινο δωμάτιο στα δημόσια νοσοκομεία. 

- Προσφέρει προνόμια όταν επιλέγετε συμβεβλημένα νοσοκομεία (π.χ. απευθείας εξόφληση 
εξόδων, μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης των εξόδων νοσηλείας κ.λ.π). Επιπλέον, η Εθνική 
Ασφαλιστική καλύπτει και το ποσοστό συμμετοχής σας (30% ή 50%) στα έξοδα νοσηλείας 
(ανάλογα με τον φορέα κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο ανήκετε) που προβλέπει ο ΕΟΠΥΥ, 
σε περίπτωση νοσηλείας σας σε ιδιωτικό νοσοκομείο. 

- Προσφέρει αξιοπρεπή κάλυψη δευτεροβάθμιας περίθαλψης σε ιδιωτικά και δημόσια 
νοσοκομεία. 

- Προσφέρει αξιοπρεπή κάλυψη και πρωτοβάθμια περίθαλψη μέσω των συνεργασιών σας 
Εθνικής Ασφαλιστικής με τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα και διαγνωστικά κέντρα σας 
χώρας (δωρεάν επισκέψεις σε ιατρούς, δωρεάν ετήσιο check up, εκπτώσεις μέχρι και 35% σε 
εξετάσεις κ.λπ.). 

- Έχετε τη δυνατότητα νοσηλείας και στο εξωτερικό. 

- Σας προσφέρει κάλυψη επείγουσας μεταφοράς για νοσηλεία. 

- Μπορείτε να επιλέξετε αυτό το πρόγραμμα μέχρι την ηλικία των 65 ετών. 

3. Πρόγραμμα υγείας Απόλυτη Προστασία 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εσάς που θέλετε τη μέγιστη δυνατή ασφάλιση των δαπανών 
υγείας και επιθυμείτε την πλήρη κάλυψη των αγαπημένων σας προσώπων ισοβίως. Σας 
εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών υγείας σε οποιοδήποτε Νοσηλευτικό Ίδρυμα (ιδιωτικό ή 
δημόσιο) στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και κάλυψη εξωνοσοκομειακών δαπανών 
(check – up, διαγνωστικές εξετάσεις κ.λ.π.), σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα, με 
ανταγωνιστικό ασφάλιστρο. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά από 45 ημερών μέχρι 18 
ετών ή μέχρι 25 (αν σπουδάζουν) και ενήλικες μέχρι 60 ετών. 
 
Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα «Απόλυτη Προστασία» είναι τα εξής: 
- Πλήρη κάλυψη με υψηλό ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας ανά νοσηλεία που ανέρχεται στα 
2.030.000€ 
- 100% κάλυψη των εξόδων νοσηλείας σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο επιλέξετε στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό 
- Με την επιλογή νοσηλείας σε συμβεβλημένα νοσοκομεία το πρόγραμμα καλύπτει και τυχόν 
έξοδα που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά τη νοσηλεία σας. 
- Δυνατότητα να πραγματοποιήσετε δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο (check - up) ή 
προγεννητικό έλεγχο σε περίπτωση εγκυμοσύνης 
- Δυνατότητα να πραγματοποιήσετε διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς νοσηλεία, σε συμβεβλημένα 
διαγνωστικά κέντρα, μέχρι το ποσό των 1.523 € ετησίως. 
- Σε περίπτωση νοσηλείας σας σε κρατικό νοσοκομείο, για νοσηλεία για την οποία δεν θα 
ζητήσετε αποζημίωση, σας δίνεται Ημερήσιο Επίδομα για να καλύψετε έκτακτα έξοδα. 
- Το πρόγραμμα εξασφαλίζει την κάλυψη εξόδων για χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες είτε σε 
περίπτωση νοσηλείας είτε χωρίς νοσηλεία. 
- Προσφέρει Επίδομα Τοκετού στην μητέρα 
- Απολαμβάνετε επιβράβευση για τη χρήση ταμείου, σε συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα 
και συγκεκριμένα αύξηση του ανώτατου ορίου κάλυψης των εξόδων προ και μετά τη νοσηλεία. 

4. Πρόγραμμα υγείας Ολοκληρωμένη Προστασία 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εσάς που επιθυμείτε κάλυψη των δαπανών νοσηλείας σας, 
συμπληρωματικά με τη χρήση του κοινωνικού ασφαλιστικού σας φορέα. Με το πρόγραμμα αυτό 
εξασφαλίζετε συνθήκες αξιοπρεπούς νοσηλείας ακόμη και στην περίπτωση πολύ σοβαρών 
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ασθενειών, συνδυάζοντας κάλυψη δευτεροβάθμιας (νοσηλεία) και πρωτοβάθμιας περίθαλψης 
(ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις) με χαμηλή συμμετοχή και προσιτό κόστος. Το 
πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά από 45 ημερών μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25 (αν σπουδάζουν) 
και σε ενήλικες μέχρι 60 ετών. 
 
Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Προστασία» είναι τα εξής: 
- Προνομιακή μεταχείριση σε συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα και συγκεκριμένα 100% 
κάλυψη των δαπανών νοσηλείας μετά τη μείωση του ποσού απαλλαγής κατά 50%. 
- Εξασφαλισμένη κάλυψη χάρη στο υψηλό ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας ανά νοσηλεία 
που ανέρχεται στα 507.500€ 
-Κάλυψη 100% των εξόδων χειρουργικής επέμβασης χωρίς νοσηλεία σε συμβεβλημένο 
νοσοκομείο 
- Δυνατότητα να πραγματοποιήσετε δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο (check - up) ή 
προγεννητικό έλεγχο σε περίπτωση εγκυμοσύνης. 
-Δυνατότητα να πραγματοποιήσετε διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς νοσηλεία, σε συμβεβλημένα 
διαγνωστικά κέντρα, μέχρι το ποσό των 1.523 € ετησίως. 
- Σε περίπτωση νοσηλείας σας σε κρατικό νοσοκομείο για νοσηλεία για την οποία δεν θα 
ζητήσετε αποζημίωση, σας δίνεται Ημερήσιο Επίδομα. 
- Το πρόγραμμα εξασφαλίζει την κάλυψη εξόδων για χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες είτε σε 
περίπτωση νοσηλείας είτε χωρίς νοσηλεία. 
- Προσφέρει Επίδομα Τοκετού στην μητέρα. 
- Επιβράβευση για τη χρήση ταμείου σε συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, μηδενίζοντας 
την απαλλαγή και τη συμμετοχή σας στα αναγνωρισμένα έξοδα νοσηλείας. 

5. Πρόγραμμα υγείας Ολοκληρωμένο 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εσάς που επιθυμείτε συμπληρωματική κάλυψη υγείας στην 
κοινωνική σας ασφάλιση. Με το πρόγραμμα εξασφαλίζετε αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας 
στην κάλυψη περισσότερο των συχνών και όχι μόνο των σοβαρών περιστατικών, τόσο κατά τη 
νοσοκομειακή, όσο και κατά την πρωτοβάθμια περίθαλψη (ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές 
εξετάσεις), με χαμηλή συμμετοχή και προσιτό κόστος. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά 
(από 45 ημερών μέχρι 18 ετών) και ενήλικες μέχρι 60 ετών. 
 
Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα "Ολοκληρωμένο" είναι τα εξής: 
- Κάνοντας χρήση του κύριου ασφαλιστικού σας φορέα έχετε 100% κάλυψη των εξόδων 
νοσηλείας σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο 
- 90% κάλυψη των εξόδων νοσηλείας σε οποιοδήποτε άλλο ιδιωτικό Νοσοκομείο, μετά την 
αφαίρεση του ποσού της απαλλαγής 
- Ανταγωνιστικό ασφάλιστρο σε σχέση με τις παροχές που σας προσφέρει το πρόγραμμα 
- Έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε διαγνωστικών εξετάσεων και ιατρικές επισκέψεις 
χωρίς νοσηλεία σε Συμβεβλημένα Κέντρα 
- Σε περίπτωση νοσηλείας σας σε κρατικό νοσοκομείο για νοσηλεία για την οποία δεν θα 
ζητήσετε αποζημίωση σας δίνεται Ημερήσιο Επίδομα. 
- Το πρόγραμμα εξασφαλίζει την κάλυψη εξόδων για χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες είτε σε 
περίπτωση νοσηλείας είτε χωρίς νοσηλεία. 
- Έχετε τη δυνατότητα νοσηλείας μέχρι τη θέση Α’ 
- Επιβράβευση για τη χρήση ταμείων 

6. Πρόγραμμα υγείας Πλεονεκτικό 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εσάς που επιθυμείτε κάλυψη με υψηλά ανώτατα όρια και 
προκαθορισμένη μικρή συμμετοχή σας στα έξοδα νοσηλείας, εξασφαλίζοντας συνθήκες 
αξιοπρεπούς νοσηλείας ακόμη και στην περίπτωση πολύ σοβαρών ασθενειών. Το πρόγραμμα 
σας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζετε εκ των προτέρων το ποσό που θα καταβάλλετε σε κάθε 
περίπτωση νοσηλείας μιας και έχει μόνο ποσό απαλλαγής, χωρίς ποσοστό συμμετοχής. 
Απευθύνεται σε παιδιά (από 45 ημερών μέχρι 18 ετών) & ενήλικες μέχρι 60 ετών. 
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Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα "Πλεονεκτικό" είναι τα εξής: 
- Υψηλό ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας κατά νοσηλεία 
- Το πρόγραμμα εξασφαλίζει την κάλυψη εξόδων για χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες είτε σε 
περίπτωση νοσηλείας είτε χωρίς νοσηλεία. 
- Ξέρετε ακριβώς το ποσό συμμετοχής σας μιας και είναι σταθερό και προϋπολογισμένο σε 
κάθε νοσηλεία μέχρι τη θέση Α’. 
-Με προσιτό κόστος εξασφαλίζεται την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας 
- Επιλέγοντας κατώτερη θέση νοσηλείας από τη θέση Α’ μειώνεται αυτομάτως η συμμετοχή σας 
στα έξοδα νοσηλείας. 
- Σας δίνεται επίδομα μη χρήσης σε περίπτωση νοσηλείας σε κρατικό νοσοκομείο εάν δεν 
απαιτηθεί αποζημίωση και σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης παρέχεται Χειρουργικό 
Επίδομα. Για την ίδια νοσηλεία θα καταβάλλεται είτε το Ημερήσιο Επίδομα νοσηλείας είτε το 
Χειρουργικό Επίδομα. 
- Επιβράβευση σε περίπτωση συμμετοχής άλλου ασφαλιστικού φορέα στα έξοδα νοσηλείας 

7. Πρόγραμμα υγείας Συμπληρωματικό 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εσάς που κάνετε χρήση του κοινωνικού φορέα ασφάλισης και 
επιθυμείτε συμπληρωματική κάλυψη των δαπανών υγείας, προκειμένου να εξασφαλίσετε 
αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας για εσάς και την οικογένειά σας καλύπτοντας ταυτόχρονα και 
την πρωτοβάθμια περίθαλψη με προσιτό κόστος. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά (από 
45 ημερών μέχρι 18 ετών) & ενήλικες μέχρι 60 ετών. 
 
Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα "Συμπληρωματικό" είναι τα εξής: 
- 90% κάλυψη των εξόδων νοσηλείας μετά την αφαίρεση του ποσού της απαλλαγής, σε 
οποιοδήποτε Νοσοκομείο ή 100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας μετά την αφαίρεση του ποσού της 
απαλλαγής εάν επιλέξετε νοσηλεία σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο. 
-Έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις 
- Προσιτό κόστος ασφάλισης 
- Έχετε τη δυνατότητα νοσηλείας μέχρι τη θέση Α’ 
- Σε περίπτωση νοσηλείας σας σε κρατικό νοσοκομείο για νοσηλεία για την οποία δεν θα 
ζητήσετε αποζημίωση σας δίνεται Ημερήσιο Επίδομα. 
- Η Εθνική Ασφαλιστική παρέχει επίσης το πρόγραμμα "Νέο Συμπληρωματικό" το οποίο 
απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες έως 65 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα 
απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης 18189. 

8. Πρόγραμμα υγείας Οικονομικό 

Το πρόγραμμα είναι ιδανικό για εσάς που έχετε ισχυρές καλύψεις από κοινωνικά ταμεία και 
ομαδικά ασφαλιστήρια εργοδοτών και θέλετε πρόσθετη κάλυψη για σοβαρά περιστατικά. Το 
πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά (από 45 ημερών μέχρι 18 ετών) & ενήλικες μέχρι 60 ετών. 
 
Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα "Οικονομικό" είναι τα εξής: 
- 90% κάλυψη των εξόδων για νοσηλεία σε οποιοδήποτε νοσοκομείο μετά την αφαίρεση του 
ποσού απαλλαγής σας ή 100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας μετά την αφαίρεση του ποσού της 
απαλλαγής εάν επιλέξετε νοσηλεία σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο. 
- Με προσιτό κόστος εξασφαλίζετε υψηλό ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας ανά νοσηλεία 
έχετε τη δυνατότητα νοσηλείας μέχρι τη θέση Α’ 

9. Πρόγραμμα υγείας Δώρο Ζωή 

Η Εθνική Ασφαλιστική σε συνεργασία με το μαιευτήριο "Μητέρα" δημιούργησε και προσφέρει το 
πρόγραμμα "Δώρο Ζωής" στο νεογέννητό σας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νεογέννητα από 
45 ημερών, αλλά και παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, έως 17 ετών.  
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Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα "Δώρο Ζωής" είναι τα εξής: 
- Από τη στιγμή που το μωράκι σας γεννήθηκε στα μαιευτήρια "Μητέρα" ή "Λητώ", γίνεται άμεση 
κατάθεση αίτησης ασφάλισης, με δωρεάν τον πρώτο χρόνο ασφάλισης του μωρού σας . 
- Το πρόγραμμα αυτό, εφόσον το επιθυμείτε, θα το ακολουθεί και θα το προστατεύει για μια ζωή 
μιας και έχει ισόβια διάρκεια. 
- Σε περίπτωση νοσηλείας στην Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ και έως το 14ο έτος ηλικίας 
εξασφαλίζετε προνομιακή μεταχείριση του παιδιού σας, με συμμετοχή μόνο 15% στα 
αναγνωρισμένα έξοδα νοσηλείας, ενώ μηδενίζεται και το ποσό απαλλαγής σας. 

10. Πρόγραμμα υγείας Στοργή για μια Ζωή 

Η Εθνική Ασφαλιστική σε συνεργασία με το μαιευτήριο "Ιασώ" δημιούργησε και προσφέρει το 
πρόγραμμα "Στοργή για μια ζωή" στο νεογέννητό σας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 
νεογέννητα από 45 ημερών, αλλά και παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, έως 17 ετών. 
 
Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα "Στοργή για μια ζωή" είναι τα εξής: 
- Από τη στιγμή που το μωράκι σας γεννήθηκε στο μαιευτήριο "Ιασώ", γίνεται άμεση κατάθεση 
αίτησης ασφάλισης, με δωρεάν τον πρώτο χρόνο ασφάλισης του μωρού σας. 
- Το πρόγραμμα αυτό θα το ακολουθεί και θα το προστατεύει για μια ζωή μιας και έχει ισόβια 
διάρκεια. 
- Σε περίπτωση νοσηλείας στο Ιασώ Παίδων και έως το 14ο έτος ηλικίας, εξασφαλίζετε 
προνομιακή μεταχείριση του παιδιού σας, με συμμετοχή μόνο 10% στα αναγνωρισμένα έξοδα 
νοσηλείας. 

11. Πρόγραμμα υγείας Ειδικό 

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε εσάς που έχετε ισχυρές καλύψεις από κοινωνικά 
ασφαλιστικά ταμεία και ομαδικά ασφαλιστήρια εργοδοτών, θέλετε πρόσθετη κάλυψη για σοβαρά 
περιστατικά αλλά επιθυμείτε να διατηρήσετε μελλοντικά, το υψηλό επίπεδο νοσοκομειακής 
περίθαλψης μετά την λήξη του ομαδικού ασφαλιστηρίου σας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 
παιδιά (από 45 ημερών μέχρι 18 ετών) & ενήλικες μέχρι 60 ετών. 
 
Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα "Ειδικό" είναι τα εξής: 
- 90% κάλυψη των εξόδων νοσηλείας σε οποιοδήποτε νοσοκομείο μετά την αφαίρεση του 
ποσού απαλλαγής σας ή 100% κάλυψη εξόδων νοσηλείας μετά την αφαίρεση του ποσού της 
απαλλαγής εάν επιλέξετε νοσηλεία σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο. 
- Δυνατότητα κάλυψης των εξόδων νοσηλείας σε συνδυασμό με τον κοινωνικό φορέα 
ασφάλισής σας ή το ομαδικό σας συμβόλαιο 
-Υψηλό ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας κατά νοσηλεία 
- Δυνατότητα νοσηλείας μέχρι τη θέση Α’ 
- Προσιτό κόστος ασφάλισης 

12. Πρόγραμμα υγείας Ειδικό Plus 

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε εσάς που έχετε ισχυρές καλύψεις από κοινωνικά 
ασφαλιστικά ταμεία και ομαδικά ασφαλιστήρια εργοδοτών, θέλετε πρόσθετη κάλυψη για σοβαρά 
περιστατικά αλλά επιθυμείτε να διατηρήσετε μελλοντικά, το υψηλό επίπεδο νοσοκομειακής 
περίθαλψης μετά την λήξη του ομαδικού ασφαλιστηρίου σας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 
παιδιά (από 45 ημερών μέχρι 18 ετών) & ενήλικες μέχρι 60 ετών. 
 
Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα "Ειδικό Plus" είναι τα εξής: 
- 100% κάλυψη των εξόδων νοσηλείας σε οποιοδήποτε νοσοκομείο μετά την αφαίρεση του 
ποσού της απαλλαγής 
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- Δυνατότητα κάλυψης των εξόδων νοσηλείας σε συνδυασμό με τον κοινωνικό φορέα 
ασφάλισής σας ή το ομαδικό σας συμβόλαιο 
- Υψηλό ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας κατά νοσηλεία 
- Έχετε τη δυνατότητα νοσηλείας μέχρι τη θέση Α’ 
- Χαμηλό σχετικά κόστος ασφάλισης 
- Έχετε το μοναδικό Πλεονέκτημα Plus. Το πρόγραμμα σας δίνει τη δυνατότητα μετατροπής 
του, μετά από 5 χρόνια ισχύος του, σε άλλο με μικρότερο ποσό απαλλαγής (Πλεονεκτικό, 
Οικονομικό, Συμπληρωματικό), χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας και ανεξαρτήτως της ηλικίας σας 
τη στιγμή της μετατροπής (ανώτερη ηλικία για την μετατροπή το 65ο έτος). 

13. Πρόγραμμα υγείας Οδοντιατρική Φροντίδα 

Η Υγεία των Δοντιών σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα και η MetLife Alico σας την παρέχει με 
το Πρόγραμμα Οδοντιατρικής Φροντίδας, Dental Care. Το πρόγραμμα Dental Care σας 
επιτρέπει να απολαμβάνετε υψηλού επίπεδου περίθαλψη από ένα ευρύ δίκτυο 
Συνεργαζομένων Οδοντιατρικών Κέντρων και Ιατρών. Τώρα με το πρόγραμμα Dental Care της 
MetLife Alico εξασφαλίζετε τη φροντίδα που αξίζει το χαμόγελό σας με μικρό κόστος. 
  
Πρόσθετα Πλεονεκτήματα 
Πλεονεκτήματα του προγράμματος Dental Care: 
- Υψηλή Κάλυψη. Απεριόριστος αριθμός επισκέψεων κάθε χρόνο, με κάλυψη του κόστους των 
οδοντιατρικών πράξεων κατά 80%, κλείνοντας ένα ραντεβού με τον ιατρό του δικτύου, μέσω του 
Συντονιστικού Κέντρου της MetLife Alico.Ο ασφαλισμένος καταβάλλει το κόστος των 
απαιτούμενων πολύτιμων μετάλλων και κραμάτων, των εμφυτευμάτων, των προσθετικών 
εξαρτημάτων και ορθοδοντικών υλικών και συσκευών.  
- Δωρεάν Προληπτική Φροντίδα. Επειδή η πρόληψη είναι το παν, παρέχονται δωρεάν, κάθε 
χρόνο, ένας Οδοντιατρικός και ένας Ορθοδοντικός έλεγχος σε Ιατρό του Δικτύου, που 
περιλαμβάνει τη διάγνωση και συγκεκριμένο σχέδιο αποκατάστασης. 
- Επιπλέον δωρεάν προνομιακές υπηρεσίες. Το πρόγραμμα προβλέπει, επίσης δωρεάν, έναν 
καθαρισμό δοντιών και ένα σφράγισμα σε Ιατρό του Δικτύου. 
- Η έναρξη κάλυψής αρχίζει ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του συμβολαίου για υπηρεσίες 
θεραπείας και 3 μήνες μετά για βασικές προσθετικές υπηρεσίες. 
- Κάλυψη για έκτακτο περιστατικό. Στο πρόγραμμα προβλέπεται και η περίπτωση που χρειαστεί 
να αντιμετωπιστεί μια επείγουσα κατάσταση. Μία Δωρεάν επίσκεψη το χρόνο σε Ιατρό του 
Δικτύου είναι στη διάθεσή του ασφαλισμένου για την προσωρινή ανακούφιση μιας επώδυνης 
κατάστασης. 
- Πανελλήνια Κάλυψη. Σε οποιοδήποτε μέρος στην Ελλάδα, οι ασφαλισμένοι μπορούν να 
καλούν το Συντονιστικό Κέντρο, στο τηλέφωνο 800.11.24.444 χωρίς χρέωση (από σταθερό) ή 
στο 2310.68.49.74 με χρέωση (από κινητό), για να κλείσουν το ραντεβού με τον ιατρό που θα 
υποδείξει το Κέντρο. 
- Δυνατότητα κάλυψης και για τα παιδιά με τις ίδιες ακριβώς παροχές και με προνομιακές 
υπηρεσίες φροντίδας και πρόληψης, ειδικά διαμορφωμένες για τις ανάγκες των παιδιών. 
Επιπλέον, προβλέπονται ειδικά οικογενειακά προγράμματα με συγκεκριμένο ασφάλιστρο. 

14. Πρόγραμμα υγείας Με επίκεντρο τη γυναίκα 

Πρόγραμμα Πρόληψης & Φροντίδας της Υγείας αποκλειστικά για γυναίκες. Τα τελευταία χρόνια, 
τα ποσοστά του γυναικολογικού καρκίνου συνεχώς αυξάνονται, αλλά η ιατρική πρακτική έχει 
αποδείξει ότι αυτό το τόσο σοβαρό πρόβλημα υγείας μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά 
και να εκριζωθεί, αρκεί να διαγνωστεί έγκαιρα. Η σημερινή γυναίκα πρέπει να μπορεί να 
«θωρακιστεί» απέναντι στο απρόοπτο, χωρίς να χρειάζεται να υπολογίζει το κόστος των 
τακτικών προληπτικών ελέγχων. Και στην περίπτωση όμως που αντιμετωπίσει το πρόβλημα, η 
οικονομική υποστήριξη ενός στοχευμένου προγράμματος ασφάλισης υγείας θα της δώσει την 
δυνατότητα να επιλέξει, χωρίς καθυστέρηση, την πιο ενδεδειγμένη θεραπεία, δίνοντας τη μάχη 
της με αισιοδοξία. 
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Το  Lady Care αποτελεί ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα συνδυασμένων  παροχών, που 
αντιμετωπίζει αυτό το γυναικολογικό πρόβλημα υγείας σφαιρικά: από την πρόληψη και τη 
φροντίδα της υγείας, μέχρι την αποκατάστασή της και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
προβλήματος, σε περίπτωση διάγνωσης της ασθένειας. Το πρόγραμμα Lady Care δίνει στην 
ασφαλισμένη τη δυνατότητα να επιλέξει η ίδια το επίπεδο ασφάλειας και προστασίας της υγείας 
που επιθυμεί (GOLD ή PLATINUM) το οποίο και ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες, στις 
δυνατότητες και στις επιθυμίες της. 

  
Πρόσθετα Πλεονεκτήματα 
- Πλήρης κάλυψη των ετήσιων διαγνωστικών εξετάσεων (Τεστ Παπ και Μαστογραφία), χωρίς 
κανένα επιπλέον κόστος, στα συνεργαζόμενα Διαγνωστικά Κέντρα, γιατί η προστασία της 
υγείας ξεκινάει από την πρόληψη.  
- Τα προγράμματα Lady Care αποτελούν πολύτιμο «σύμμαχο ζωής» για κάθε γυναίκα, 
οδηγώντας την στην έγκαιρη διάγνωση, το πρώτο βήμα για την αποτελεσματική θεραπεία. 
 
(με τη διάγνωση της ασθένειας) 
- Ένα σημαντικό Κεφάλαιο Κάλυψης € 30.000 ή € 50.000, ανάλογα με το πρόγραμμα που θα 
επιλέξει η ασφαλισμένη, ώστε να χρηματοδοτήσει χωρίς άγχος κάθε έκτακτη ανάγκη που 
μπορεί να δημιουργηθεί μετά την εμφάνιση του προβλήματος (πιθανή διακοπή εργασίας, 
αυξημένες ιατρικές δαπάνες, πρόσθετη βοήθεια στο σπίτι και κάθε έκτακτο έξοδο που δεν έχει 
υπολογίσει). Το κεφάλαιο αυτό δε σχετίζεται με Έξοδα Νοσηλείας και δεν προϋποθέτει 
εισαγωγή σε Νοσηλευτήριο. 
- Μηνιαία Οικονομική Ενίσχυση € 500 ή € 1.000 για έναν ολόκληρο χρόνο, ανάλογα με το 
πρόγραμμα που θα έχει επιλεγεί, προκειμένου η ασφαλισμένη να μπορεί να αντεπεξέλθει στα 
αυξημένα έξοδα της καθημερινότητας: βοήθεια στο σπίτι, χρόνος εκτός εργασίας, έκτακτα έξοδα 
κλπ.     
- Σημαντικά Νοσοκομειακά και Χειρουργικά Επιδόματα σε περίπτωση που το πρόβλημα απαιτεί 
νοσηλεία και χειρουργική αντιμετώπιση. Ημερήσιο επίδομα για κάθε ημέρα νοσηλείας € 100 ή € 
150, Χειρουργικό Επίδομα, καθώς και πρόσθετο επίδομα για αισθητική χειρουργική 
αποκατάσταση €1.000 ή € 2.000, ανάλογα με το πρόγραμμα που θα έχει επιλεγεί, ώστε η 
ασφαλισμένη να επανέλθει με αισιοδοξία και ασφάλεια στους κανονικούς της ρυθμούς, 
αφήνοντας πίσω σας τη δυσάρεστη αυτή πιθανή περιπέτεια. 
- Παράλληλη αξιοποίηση της στοχευμένης αυτής ιδιωτικής ασφάλειας και όσων άλλων παροχών 
Υγείας τυχόν έχει η ασφαλισμένη (Κοινωνικός Φορέας, άλλο πρόγραμμα Νοσοκομειακής 
Κάλυψης, Ομαδική Ασφάλιση κ.λ.π) προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα το 
πρόβλημα υγείας. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό κάλυψης δεν επηρεάζεται από οποιοδήποτε 
άλλο ποσό αποζημίωσης και λειτουργεί ως πρόσθετη οικονομική στήριξη.  

15. Προστασία Ζωής Απλή Ασφάλιση Ζωής 

Η Απλή Ασφάλιση Ζωής εξασφαλίζει τα αγαπημένα μας πρόσωπα στην πολύ δύσκολη στιγμή 
που μας συμβεί το απρόοπτο. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να επιλέξετε ένα 
πρόγραμμα Απλής Ασφάλισης Ζωής ή ένα πρόγραμμα Απλής Ασφάλισης Ζωής Μειωμένου 
Κεφαλαίου. 
 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που ανησυχούν ότι η απουσία τους 
από τη ζωή θα έχει ως συνέπεια τη δημιουργία έντονων οικονομικών αναγκών για τα 
αγαπημένα τους πρόσωπα (π.χ. φόρος κληρονομιάς, μειωμένο εισόδημα της οικογένειας που 
πρέπει να αναπληρωθεί για να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, αποπληρωμή δανείων κ.α.). 
Η Απλή Ασφάλιση απευθύνεται επίσης και σε επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, 
που ενδιαφέρονται για τη διασφάλιση της λειτουργίας της επιχείρησης σε περίπτωση απουσίας 
από τη ζωή των ιδίων ή σημαντικών στελεχών. 

 
Κάνοντας ένα πρόγραμμα "Απλής Ασφάλισης Ζωής" εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη: 
- Παροχή ενός κεφαλαίου με το οποίο εξασφαλίζετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα στην πολύ 
δύσκολη στιγμή που σας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσετε από τη ζωή. 
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Ευελιξία 
- στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του κεφαλαίου ασφάλισης (με ελάχιστο ποσό τα 3.000€). 
- στην επιλογή της διάρκειας του προγράμματος ασφάλισής σας (με ελάχιστη διάρκεια το 1 
έτος). 
- Προστασία με πρωτοποριακές Συμπληρωματικές καλύψεις για την εξασφάλιση τη δική σας, 
αλλά και των αγαπημένων σας από ό,τι κι αν συμβεί (έχετε δυνατότητα επιλογής 
προγραμμάτων Νοσοκομειακής Περίθαλψης, Διαγνωστικών εξετάσεων, καλύψεων Προστασίας 
Εισοδήματος, Ανικανότητας κ.α.). 
- Πρόγραμμα σταθερού ασφαλίστρου. Το ασφάλιστρο που καταβάλλετε ετησίως είναι σταθερό. - 
Σημειώστε πως όσο νωρίτερα επιλέξετε να ασφαλιστείτε με το πρόγραμμα, τόσο φθηνότερο θα 
είναι το ασφάλιστρο που θα καταβάλλετε. 
- Ευελιξία. Δυνατότητα επιλογής σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες του κεφαλαίου με το οποίο 
επιθυμείτε να εξασφαλίσετε τους αγαπημένους σας για τη χρονικό διάστημα που εσείς 
επιλέγετε. 
-Απλή Ασφάλιση Ζωής Μειούμενου Κεφαλαίου 
 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που ανησυχούν ότι η απουσία τους 
από τη ζωή θα έχει ως συνέπεια τη δημιουργία έντονων οικονομικών αναγκών για τα 
αγαπημένα τους πρόσωπα, αλλά που οι οικονομικές ανάγκες αυτές μειώνονται με το πέρασμα 
των ετών. Για παράδειγμα, σε όσους λαμβάνουν δάνεια των οποίων το ανεξόφλητο υπόλοιπο 
μειώνεται, ή σε όσους δεν έχουν λάβει δάνειο, αλλά που οι οικονομικές ανάγκες που θα 
δημιουργηθούν σε περίπτωση απουσίας τους από τη ζωή μειώνονται καθώς περνάνε τα χρόνια 
(π.χ. οικογενειάρχες των οποίων τα παιδιά μετά από κάποια ηλικία αρχίζουν να εργάζονται 
συνεισφέροντας στο οικογενειακό εισόδημα). 
 
Κάνοντας ένα πρόγραμμα "Απλής Ασφάλισης Ζωής Μειούμενου Κεφαλαίου" εξασφαλίζετε τα 
εξής οφέλη: 
- Παροχή ενός κεφαλαίου με το οποίο εξασφαλίζετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα στην πολύ 
δύσκολη στιγμή που σας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσετε από τη ζωή. 
- Ευελιξία στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του κεφαλαίου ασφάλισης (με ελάχιστο ποσό τα 
10.000€). Το αρχικώς ασφαλισμένο κεφάλαιο θα μειώνεται κατ’ έτος. 
- Ευελιξία στην επιλογή της διάρκειας του προγράμματος ασφάλισής σας (με ελάχιστη διάρκεια 
τα 10 έτη και μέγιστη διάρκεια το 75ο έτος της ηλικίας σας). 
- Επιπλέον προστασία σας με την ενσωματωμένη κάλυψη της Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας. 
Σε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας, σας καταβάλλετε το εκάστοτε ασφαλισμένο 
κεφάλαιο (σύμφωνα με τους όρους της κάλυψης) και το πρόγραμμα τερματίζεται. 

 
Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την "Απλή Ασφάλιση Ζωής Μειούμενου Κεφαλαίου" 
- Εξασφάλιση των αγαπημένων σας και δική σας. Καλύπτει τους δικούς σας αν απουσιάσετε 
από τη ζωή, και εσάς, σε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας. 
- Πρόγραμμα σταθερού ασφαλίστρου. Το ασφάλιστρο που καταβάλλετε ετησίως είναι σταθερό. 
Σημειώστε πως όσο νωρίτερα επιλέξετε να ασφαλιστείτε, τόσο φθηνότερο θα είναι το 
ασφάλιστρο που θα καταβάλλετε. 
- Εξασφάλιση σύμφωνα ακριβώς με τις δικές σας ανάγκες. Κάλυψη των μειούμενων με το 
πέρασμα των ετών οικονομικών αναγκών που θα προκύψουν σε περίπτωση απουσίας σας από 
τη ζωή. 

16. Προστασία Ζωής Ισόβια Ασφάλιση 

Η Ισόβια Ασφάλιση Ζωής εξασφαλίζει τα αγαπημένα μας πρόσωπα ισοβίως, αφού επιτρέπει 
την κάλυψη των οικονομικών τους αναγκών όποτε και αν μας συμβεί το απρόοπτο και 
απουσιάσουμε από τη ζωή. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα 
με Ισόβια Καταβολή ή με Καθορισμένη Διάρκεια Πληρωμής Ασφαλίστρων.  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που ανησυχούν αφού γνωρίζουν ότι 
όποτε και αν απουσιάσουν από τη ζωή, θα υπάρξουν βέβαιες οικονομικές ανάγκες για τα 



Μεταπτυχιακή διατριβή    Ευτυχία Κιτσαντά 

Μοντελοποίηση χρηστών σε ιστοσελίδα Ασφαλιστικής εταιρείας                                  

 
58 

αγαπημένα τους πρόσωπα. Εξάλλου, αποτελεί ιδανικό προϊόν για εκείνους που επιθυμούν να 
καλύψουν τους δικούς τους από το φόρο κληρονομιάς. 
 
Κάνοντας αυτό το πρόγραμμα εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη: 
- Εγγυημένη παροχή ενός κεφαλαίου στα αγαπημένα σας πρόσωπα σε περίπτωση απουσίας 
σας από τη ζωή. 
- Αύξηση της εγγυημένης παροχής, από τη συμμετοχή του προγράμματος σε τυχόν επιπλέον 
αποδόσεις. 
- Ευελιξία στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του κεφαλαίου με το οποίο εξασφαλίζετε τα 
αγαπημένα σας πρόσωπα αν σας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσετε από τη ζωή (με 
ελάχιστο ποσό τα 3.000€). 
- Δυνατότητα μετά το 3ο έτος ασφάλισης 
- είσπραξης των μερισμάτων από τη συμμετοχή του προγράμματος σε τυχόν επιπλέον 
αποδόσεις. 
- είσπραξης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το ασφαλιστήριο σε περίπτωση ανάγκης 
(παροχής δανείου). 
- Προστασία με πρωτοποριακές Συμπληρωματικές καλύψεις για την εξασφάλιση τη δική σας, 
αλλά και των αγαπημένων σας από ό,τι κι αν συμβεί (έχετε δυνατότητα επιλογής 
προγραμμάτων Νοσοκομειακής Περίθαλψης, Διαγνωστικών εξετάσεων, καλύψεων Προστασίας 
Εισοδήματος, Ανικανότητας κ.α.). 
 
Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την «Ισόβια Ασφάλιση με Ισόβια Καταβολή Ασφαλίστρων» 
- Ισόβια Εξασφάλιση των αγαπημένων σας. 
- Πρόγραμμα σταθερού ασφαλίστρου. Το ασφάλιστρο που καταβάλλετε ετησίως είναι σταθερό. -
- Σημειώστε πως όσο νωρίτερα επιλέξετε να ασφαλιστείτε με το πρόγραμμα, τόσο φθηνότερο 
θα είναι το ασφάλιστρο που θα καταβάλλετε. 
- Ισόβια Ασφάλιση με Καθορισμένη Διάρκεια Πληρωμής Ασφαλίστρων 
 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ανησυχούν αφού γνωρίζουν ότι όποτε και αν 
απουσιάσουν από τη ζωή, θα υπάρξουν βέβαιες οικονομικές ανάγκες για τα αγαπημένα τους 
πρόσωπα, αλλά επιθυμούν η πληρωμή ασφαλίστρων να γίνεται για καθορισμένο χρονικό 
διάστημα (π.χ. επιθυμούν να έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή ασφαλίστρων κατά τα χρόνια που 
εργάζονται και πριν τη συνταξιοδότησή τους). Εξάλλου, αποτελεί ιδανικό προϊόν για εκείνους 
που επιθυμούν να καλύψουν τους δικούς τους από το φόρο κληρονομιάς.  

 
Κάνοντας αυτό το πρόγραμμα εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη:  
- Εγγυημένη παροχή ενός κεφαλαίου στα αγαπημένα σας πρόσωπα σε περίπτωση απουσίας 
σας από τη ζωή. 
- Αύξηση της εγγυημένης παροχής, από τη συμμετοχή του προγράμματος σε τυχόν επιπλέον 
αποδόσεις. 
-Ευελιξία στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του κεφαλαίου με το οποίο εξασφαλίζετε τα 
αγαπημένα σας πρόσωπα αν σας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσετε από τη ζωή (με 
ελάχιστο ποσό τα 3.000€). και στην επιλογή της διάρκειας πληρωμής ασφαλίστρων (με 
ελάχιστη τα 10 έτη). Μετά τη λήξη της περιόδου πληρωμής ασφαλίστρων, η κάλυψη συνεχίζεται 
χωρίς να καταβάλλετε ασφάλιστρα. 
- Δυνατότητα μετά το 3ο έτος ασφάλισης είσπραξης των μερισμάτων από τη συμμετοχή του 
προγράμματος σε τυχόν επιπλέον αποδόσεις και είσπραξης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 
από το ασφαλιστήριο σε περίπτωση ανάγκης (παροχής δανείου). 
- Προστασία με πρωτοποριακές Συμπληρωματικές καλύψεις για την εξασφάλιση τη δική σας, 
αλλά και των αγαπημένων σας από ό,τι κι αν συμβεί (έχετε δυνατότητα επιλογής 
προγραμμάτων Νοσοκομειακής Περίθαλψης, Διαγνωστικών εξετάσεων, καλύψεων Προστασίας 
Εισοδήματος, Ανικανότητας κ.α.). 
 
Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την «Ισόβια Ασφάλιση με Καθορισμένη Διάρκεια Πληρωμής 
Ασφαλίστρων» 
- Ισόβια Εξασφάλιση των αγαπημένων σας με ευελιξία στη διάρκεια πληρωμής ασφαλίστρων. 
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- Πρόγραμμα σταθερού ασφαλίστρου. Το ασφάλιστρο που καταβάλλετε ετησίως είναι σταθερό. 
- Σημειώστε πως όσο νωρίτερα επιλέξετε να ασφαλιστείτε με το πρόγραμμα, τόσο φθηνότερο 
θα είναι το ασφάλιστρο που θα καταβάλλετε. 

17. Προστασία Ζωής Μικτή Ασφάλιση  

Η Μικτή Ασφάλιση εξασφαλίζει και εσάς, αλλά και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Αποτελώντας 
τον ιδανικό συνδυασμό προστασίας και αποταμίευσης, το πρόγραμμα αυτό αφενός μεν σας 
εξασφαλίζει το επιθυμητό για εσάς κεφάλαιο μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα που θα 
επιλέξετε, και αφετέρου εξασφαλίζει τα αγαπημένα σας πρόσωπα στην πολύ δύσκολη στιγμή 
που συμβεί το απρόοπτο στο χρονικό διάστημα αυτό.  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που επιθυμούν να αποταμιεύουν τα 
χρήματα τους από σήμερα για να εξασφαλίσουν ένα ποσό σε μια συγκεκριμένη ηλικία για την 
κάλυψη των οικονομικών τους αναγκών, αλλά και που ανησυχούν ότι η απουσία τους από τη 
ζωή θα έχει ως συνέπεια τη δημιουργία έντονων οικονομικών αναγκών για τα αγαπημένα τους 
πρόσωπα.  
 
Κάνοντας αυτό το πρόγραμμα εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη: 
- Σίγουρη, εγγυημένη παροχή ενός κεφαλαίου είτε σε εσάς, είτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα 
σε περίπτωση απουσίας σας από τη ζωή. 
- Ευελιξία στην επιλογή της διάρκειας του προγράμματος (με ελάχιστη τα 10 έτη) και στην 
επιλογή του επιθυμητού ύψους του εγγυημένου κεφαλαίου (με ελάχιστο ποσό τα 3.000€), το 
οποίο θα λάβετε σίγουρα είτε εσείς κατά τη λήξη του προγράμματος, είτε τα αγαπημένα σας 
πρόσωπα αν σας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσετε από τη ζωή κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος. 
- Αύξηση της εγγυημένης παροχής, από τη συμμετοχή του προγράμματος σε τυχόν επιπλέον 
αποδόσεις. 
- Δυνατότητα μετά το 3ο έτος ασφάλισης είσπραξης των μερισμάτων από τη συμμετοχή του 
προγράμματος σε τυχόν επιπλέον αποδόσεις και είσπραξης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 
από το ασφαλιστήριο σε περίπτωση ανάγκης (παροχής δανείου). 
- Προστασία με πρωτοποριακές Συμπληρωματικές καλύψεις για την εξασφάλιση τη δική σας, 
αλλά και των αγαπημένων σας από ό,τι κι αν συμβεί (έχετε δυνατότητα επιλογής 
προγραμμάτων Νοσοκομειακής Περίθαλψης, Διαγνωστικών εξετάσεων, καλύψεων Προστασίας 
Εισοδήματος, Ανικανότητας κ.α.). 
 
Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε τη "Μικτή Ασφάλιση" 
- Ιδανικός συνδυασμός προστασίας και αποταμίευσης. 
- Πρόγραμμα σταθερού ασφαλίστρου. Το ασφάλιστρο που καταβάλλετε ετησίως είναι σταθερό. 
- Σημειώστε πως όσο νωρίτερα επιλέξετε να ασφαλιστείτε με το πρόγραμμα, τόσο φθηνότερο 
θα είναι το ασφάλιστρο που θα καταβάλλετε. 

18. Προστασία Ζωής Ασφάλιση Ζωής από ατύχημα 

Η Ασφάλιση Ζωής από Ατύχημα αποτελεί μια συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη στα 
Προγράμματα της Εθνικής Ασφαλιστικής, με την οποία εξασφαλίζετε τα αγαπημένα σας 
πρόσωπα στην πολύ δύσκολη στιγμή που σας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσετε από τη 
ζωή εξαιτίας ενός ατυχήματος.  
 

Απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που λόγω των υποχρεώσεών τους εκτίθενται σε 
μεγαλύτερο κίνδυνο ενός θανατηφόρου ατυχήματος (π.χ. άνθρωποι οι οποίοι ταξιδεύουν συχνά, 
άνθρωποι που εκτελούν μια επικίνδυνη χειρωνακτική εργασία κ.α.) και οι οποίοι ανησυχούν ότι 
η απουσία τους από τη ζωή θα έχει ως συνέπεια τη δημιουργία έντονων οικονομικών αναγκών 
για τα αγαπημένα τους πρόσωπα. 
 
Επιλέγοντας την κάλυψη της «Ασφάλισης Ζωής από Ατύχημα» εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη: 
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- Παροχή ενός κεφαλαίου με το οποίο εξασφαλίζετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα στην πολύ 
δύσκολη στιγμή που σας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσετε από τη ζωή εξαιτίας ενός 
ατυχήματος. 
- Ευελιξία στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του κεφαλαίου ασφάλισης (με ελάχιστο ποσό τα 
3.000€). 
 
Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την "Ασφάλισης Ζωής από Ατύχημα" 
- Πολύ οικονομική κάλυψη. Εξασφάλιση των αγαπημένων σας με οικονομικό τρόπο. 
- Δυνατότητα συνδυασμού της με ένα Βασικό Πρόγραμμα Ζωής & Προστασίας, καθώς και με 
ένα Αποταμιευτικό ή Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα. 

19. Προστασία Ζωής Ασφάλιση Προσωπικού ατύχημα 

Η Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος αποτελεί μια συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη στα 
Προγράμματα, με την οποία μπορείτε να εξασφαλιστείτε εσείς, αλλά να εξασφαλίσετε και τα 
αγαπημένα σας πρόσωπα, στην περίπτωση ενός ατυχήματος. Παρέχει προστασία στους 
αγαπημένους σας στην πολύ δύσκολη στιγμή που σας συμβεί το απρόοπτο εξαιτίας ενός 
ατυχήματος, αλλά και σε εσάς και τους δικούς σας στην περίπτωση που ένα ατύχημα 
προξενήσει μόνιμη σωματική βλάβη.  

Απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που ανησυχούν ότι η απουσία τους από τη ζωή ή η 
μόνιμη ανικανότητά τους για εργασία θα έχει ως συνέπεια τη δημιουργία έντονων οικονομικών 
αναγκών για τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Στην πραγματικότητα όμως, η κάλυψη αυτή είναι 
αναγκαία στους περισσότερους ανθρώπους (απευθύνεται σε εργαζόμενους που ανησυχούν για 
κάποιο ατύχημα στο χώρο εργασίας, σε ανθρώπους που ταξιδεύουν συχνά, σε 
αυτοαπασχολούμενους, υπαλλήλους γραφείου, επιχειρηματίες, αλλά ακόμη και σε οικοκυρές, 
φοιτητές κ.α.). 
 
Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα "Προσωπικού Ατυχήματος" είναι τα εξής: 
- Παροχή ενός κεφαλαίου με το οποίο εξασφαλίζετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα στην πολύ 
δύσκολη στιγμή που σας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσετε από τη ζωή εξαιτίας ενός 
ατυχήματος. Εάν η απώλεια ζωής προκληθεί από τροχαίο ατύχημα η καθορισμένη παροχή 
διπλασιάζεται. 
- Παροχή σε εσάς ενός κεφαλαίου, ή ποσοστού του (ανάλογα με το βαθμό ανικανότητας) εάν 
εξαιτίας ενός ατυχήματος προκληθεί μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα για εργασία. Εάν οι 
ανωτέρω συνέπειες προκληθούν από τροχαίο ατύχημα η καθορισμένη παροχή διπλασιάζεται. 
- Ευελιξία στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του κεφαλαίου ασφάλισης. 
- Δυνατότητα κάλυψης των ιατροφαρμακευτικών εξόδων που πραγματοποιούνται συνεπεία 
ενός ατυχήματος, σύμφωνα με την επιλογή σας και τους όρους της κάλυψης. 
- Δυνατότητα εξασφάλισής σας και στην περίπτωση που ένα ατύχημα έχει ως συνέπεια την 
πρόσκαιρη ανικανότητά για εργασία, είτε είστε εργαζόμενος, είτε όχι , σύμφωνα με την επιλογή 
σας και τους όρους της κάλυψης. 
 
Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την "Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος" 
- Μεγάλη ευελιξία.  
-  Ανάλογα με τις υποχρεώσεις σας (επαγγελματική δραστηριότητα, πραγματοποίηση ταξιδιών) 
μπορείτε να επιλέξετε ακριβώς το Πρόγραμμα που θα καλύψει τις προσωπικές ανάγκες σας 
μέσα από μια μεγάλη γκάμα συνδυασμών των καλύψεων της Ασφάλισης Προσωπικού 
Ατυχήματος. 
- Διπλασιασμός των παροχών απώλειας ζωής από ατύχημα, μόνιμης ολικής και μερικής 
ανικανότητας σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος. 
- Δυνατότητα συνδυασμού της με ένα Βασικό Πρόγραμμα Ζωής & Προστασίας, καθώς και με 
ένα Αποταμιευτικό, Παιδικό ή Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα. 

20. Προστασία Ζωής Κάλυψη Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων 
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Η Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων αποτελεί μια συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη στα 
Προγράμματα ζωής της Εθνικής Ασφαλιστικής, με την οποία εξασφαλίζετε την απρόσκοπτη 
συνέχιση του Ασφαλιστικού σας Προγράμματος ζωής. Στη δύσκολη στιγμή που οποιαδήποτε 
αιτία έχει ως συνέπεια τη διαρκή ολική ανικανότητά σας για εργασία, η Εθνική Ασφαλιστική σας 
απαλλάσσει από την πληρωμή των ασφαλίστρων διατηρώντας την ισχύ της κάλυψής σας.  
Απευθύνεται σε όλους τους ασφαλισμένους που ενδιαφέρονται για τη διασφάλιση της συνέχισης 
του Προγράμματός τους αλλά και σε όσους θέλουν να διασφαλίσουν εφ’όρου ζωής την ισχύ της 
ασφαλιστικής κάλυψης των αγαπημένων τους προσώπων.  
 
Επιλέγοντας αυτήν την κάλυψη εξασφαλίζετε: 
- Συνέχιση των Ασφαλιστικών Προγραμμάτων σας και των Καλύψεων που τα συνοδεύουν 
όπως τα είχατε σχεδιάσει, χωρίς να καταβάλλετε ασφάλιστρα, εάν από οποιαδήποτε αιτία 
προκληθεί διαρκής ολική ανικανότητα για εργασία. 
 
Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την κάλυψη της "Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων" 
- Πολύτιμη κάλυψη για εσάς, που μπορεί να συνδυαστεί με ένα Βασικό Πρόγραμμα Ζωής & 
Προστασίας, καθώς και με ένα Αποταμιευτικό ή Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα. 
- Η απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων αφορά τόσο στο Βασικό Πρόγραμμα Ζωής, 
Αποταμίευσης ή Σύνταξης που έχετε στην Εθνική Ασφαλιστική, όσο και σε όλες τις 
Συμπληρωματικές ασφαλιστικές καλύψεις που το συνοδεύουν. 

21. Προστασία Ζωής Ασφάλιση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας από εργασία 

Η Ασφάλιση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας από εργασία, αποτελεί μια συμπληρωματική 
ασφαλιστική κάλυψη στα Προγράμματα της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία σας παρέχει 
προστασία στην περίπτωση που οποιαδήποτε αιτία έχει ως συνέπεια τη διαρκή ολική 
ανικανότητά σας να εργάζεσθε και επομένως την απώλεια των εσόδων που θα είχατε από την 
εργασία σας.  Απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που ανησυχούν πως εάν χάσουν το 
εισόδημά τους, η συνέπεια θα είναι να δημιουργηθούν έντονες οικονομικές ανάγκες και να 
χρειαστούν ένα σοβαρό χρηματικό ποσό για να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες και να 
εξασφαλίσουν την ομαλή διαβίωση της οικογενείας τους.  
 
Επιλέγοντας αυτήν την κάλυψη εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη: 
- Παροχή ενός κεφαλαίου εάν από οποιαδήποτε αιτία προκληθεί διαρκής ολική ανικανότητα για 
εργασία. 
- Ευελιξία στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του κεφαλαίου ασφάλισης. 
 
Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την "Ασφάλιση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας" 
- Δυνατότητα συνδυασμού της κάλυψης με ένα Βασικό Πρόγραμμα Ζωής & Προστασίας, καθώς 
και με ένα Αποταμιευτικό ή Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα. 
- Ευελιξία σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Ανάλογα με το βαθμό στον οποίο επιθυμείτε να είστε 
εξασφαλισμένοι, μπορείτε να επιλέξετε κεφάλαιο ασφάλισης ισόποσο, διπλάσιο ή τριπλάσιο του 
κεφαλαίου του Ασφαλιστικού Προγράμματος που έχετε στην Εθνική Ασφαλιστική. 

22. Προστασία Ζωής Κάλυψη Απώλειας Εισοδήματος 

Η Απώλεια Εισοδήματος αποτελεί μια συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη, με την οποία 
εξασφαλίζετε την εύρυθμη διαχείριση των υποχρεώσεών σας και της οικογενείας σας σε 
περίπτωση αδυναμίας σας για εργασία λόγω ανικανότητας από ατύχημα ή και από ασθένεια, 
αφού σας αναπληρώνεται το απολεσθέν εισόδημά σας (μετά από μικρή περίοδο αναμονής).  
Απευθύνεται σε κάθε ενήλικα 18-55 ετών που εργάζεται και επιθυμεί ακόμη και σε ενδεχόμενη 
προσωρινή ανικανότητά του για εργασία , να εξασφαλίσει το ημερομίσθιό του, καθώς και σε 
κάθε αυτοαπασχολούμενο, έμπορο, εργάτη, οδηγό ταξί κ.λπ. Επίσης, απευθύνεται και στον 
μισθωτό και τον επιχειρηματία ( αφού η ανάγκη κάλυψής τους θα είναι έντονη στην περίπτωση 
σοβαρότερης πρόσκαιρης ανικανότητας που θα οδηγήσει σε πολύμηνη απουσία από την 
εργασία τους).  
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Επιλέγοντας αυτήν την κάλυψη εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη: 
- Καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης για τις ημέρες αποχής από την εργασία σας, λόγω 
ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια, μετά από μικρή περίοδο αναμονής. 
- Ευελιξία στην επιλογή του επιθυμητού διαστήματος διάρκειας της παροχής και του επιθυμητού 
διαστήματος της χρονικής αναμονής για την ενεργοποίηση της καταβολής της ημερήσιας 
αποζημίωσης και στην επιλογή του επιθυμητού ποσού της ημερήσιας αποζημίωσης. Ανάλογα 
με το Πρόγραμμα που έχετε (Βασικό Πρόγραμμα Ζωής, Αποταμιευτικό, Συνταξιοδοτικό), 
υπάρχουν προϋποθέσεις ως προς το ανώτατο ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης. 
- Κάλυψη Προσωπικού Ατυχήματος. Για να εξασφαλιστείτε με την κάλυψη της "Απώλειας 
Εισοδήματος" πρέπει να έχετε το πρόγραμμα του "Προσωπικού Ατυχήματος" (με ελάχιστο 
κεφάλαιο κάλυψης 3.000€). Σημειώστε πως μπορείτε να συνδυάσετε το πρόγραμμα του 
Προσωπικού Ατυχήματος με 1 από τις 2 καλύψεις Προστασίας Εισοδήματος ("Απώλεια 
Εισοδήματος" ή "Πρόσκαιρη Ανικανότητα"). 
 
Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την κάλυψη της "Απώλειας Εισοδήματος" 
- Αναπλήρωση του εισοδήματός σας, σε ποσοστό ακόμη και 70%. 
- Ευελιξία. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τις χρονικές αναμονές για ενεργοποίηση μέσα από 
μια γκάμα 16 διαφορετικών συνδυασμών που παρέχει η Εθνική Ασφαλιστική και οι οποίες 
σίγουρα θα καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες σας. 
- Δυνατότητα επιλογής κάλυψης από την 1η ημέρα της αδυναμίας για εργασία λόγω 
ατυχήματος. 
- Δυνατότητα κάλυψης του μισθωτού και του επιχειρηματία ακόμα και σε περίπτωση πολύμηνης 
απουσίας του από την εργασία. 
- Διαφοροποίηση ασφαλίστρου. Καταβολή δίκαιου ασφαλίστρου ανάλογα με την επαγγελματική 
κατηγορία που ανήκετε. 
- Διατήρηση σταθερού ασφαλίστρου. Το ασφάλιστρο αλλάζει μόνο αν υπάρχει επίταση ή 
μείωση του «κινδύνου» (π.χ. αλλαγή επαγγέλματος, διακοπή ενός hobby κ.λπ.). 
- Δυνατότητα συνδυασμού της κάλυψης με ένα Βασικό Πρόγραμμα Ζωής & Προστασίας, καθώς 
και με ένα Αποταμιευτικό, ή Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα. 

23. Προστασία Ζωής Κάλυψη Πρόσκαιρης Ανικανότητας για εργασία 

Η Πρόσκαιρη Ανικανότητα αποτελεί μια συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη η οποία σε 
συνδυασμό με την κάλυψη του Προσωπικού Ατυχήματος, σας δίνει τη δυνατότητα να 
εξασφαλίσετε την εύρυθμη διαχείριση των υποχρεώσεών σας και της οικογενείας σας σε 
περίπτωση ανικανότητας για εργασία εξαιτίας ενός ατυχήματος. Σε περίπτωση αδυναμίας σας 
για εργασία, αναπληρώνεται το απολεσθέν εισόδημά σας, ή εάν δεν εργάζεσθε σας παρέχεται 
επίδομα για την κάλυψη των αναγκών σας.  Απευθύνεται σε εργαζόμενους που ανησυχούν 
περισσότερο για κάποιο ατύχημα στο χώρο εργασίας τους (π.χ. εργάτες, οικοδόμους, 
ξυλουργούς, ηλεκτρολόγους), αλλά και στους ανθρώπους που διατρέχουν κίνδυνο ατυχήματος 
και σε ενδεχόμενη πρόσκαιρη ανικανότητα θα χρειαστούν κάποια οικονομική ενίσχυση.  
 
Επιλέγοντας αυτήν την κάλυψη εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη: 
- Πλήρης κάλυψη. Σε περίπτωση πρόσκαιρης ανικανότητας που θα διαρκέσει πάνω από 10 
ημέρες, σας καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση από την 1η ημέρα του ατυχήματος. Σε 
περίπτωση νοσηλείας σε νοσοκομείο, διπλασιάζεται για τις ημέρες παραμονής σας σε αυτό η 
παροχή της πρόσκαιρης ανικανότητας . 
- Δυνατότητα συνδυασμού καλύψεων και Προσωπικού Ατυχήματος. Για να εξασφαλιστείτε με 
την κάλυψη της «Πρόσκαιρης Ανικανότητας» πρέπει να έχετε το πρόγραμμα του «Προσωπικού 
Ατυχήματος». Σημειώστε πως μπορείτε να συνδυάσετε το πρόγραμμα του Προσωπικού 
Ατυχήματος με 1 από τις 2 καλύψεις Προστασίας Εισοδήματος («Απώλεια Εισοδήματος» ή 
«Πρόσκαιρη Ανικανότητα»). 
- Ευελιξία στην επιλογή του επιθυμητού ποσού της ημερήσιας αποζημίωσης (ανώτατο όριο 1‰ 
επί του κεφαλαίου κάλυψης Προσωπικού Ατυχήματος). 
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Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την κάλυψη της "Πρόσκαιρης Ανικανότητας για εργασία" 
- Δυνατότητα κάλυψής σας ακόμη κι αν δεν εργάζεσθε. Κάλυψη της οικοκυράς και του φοιτητή, 
που λόγω κάποιας πρόσκαιρης ανικανότητας θα τους προκύψει κάποια έκτακτη οικονομική 
ανάγκη (το ποσό που δίδεται ημερησίως στην προκειμένη περίπτωση είναι μικρότερο σε σχέση 
με το αντίστοιχο ποσό που δίδεται σε κάποιον εργαζόμενο). 
- Αναπλήρωση του εισοδήματός σας, σε ποσοστό ακόμη και 70%. 
- Διαφοροποίηση-παραμετροποίηση ασφαλίστρου. Καταβολή ανάλογου ασφαλίστρου σύμφωνα 
με την επαγγελματική κατηγορία που ανήκετε. 
- Διατήρηση σταθερού ασφαλίστρου διαχρονικά. Το ασφάλιστρο αλλάζει μόνο αν υπάρχει 
επίταση ή μείωση του «κινδύνου» (π.χ. αλλαγή επαγγέλματος κ.λπ.). 

24.Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα Ευέλικτη Σύνταξη 

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα Ευέλικτης Συνταξιοδοτικής Αποταμίευσης, σας βοηθάει να 
«χτίσετε» τη σύνταξή σας σταδιακά όπως εσείς επιθυμείτε. Η "Ευέλικτη Σύνταξη" σας δίνει τη 
δυνατότητα να ξεκινήσετε σήμερα με ένα μικρό ποσό και με σύμμαχό σας το χρόνο, να 
αποταμιεύετε όσο και όποτε επιθυμείτε, δημιουργώντας σταδιακά τη δική σας σύνταξη, ανάλογα 
με τις προσωπικές οικονομικές σας δυνατότητες.  

Ειδικότερα, η "Ευέλικτη Εθνική Σύνταξη" απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους, που 
επιθυμούν να ενισχύσουν τη σύνταξή τους με εγγυημένες παροχές, σε οικογενειάρχες που 
θέλουν να εξασφαλίσουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα στα αγαπημένα τους πρόσωπα και 
επιπλέον σε ανθρώπους μικρών και μεσαίων εισοδημάτων, που ανησυχούν έντονα για το 
μέλλον, αλλά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποταμιεύουν σημαντικά ποσά από το 
ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα και δεν επιθυμούν να καταβάλλουν προσυμφωνημένα 
ασφάλιστρα για μια σειρά ετών.  

 
Με την "Ευέλικτη Σύνταξη" μπορείτε να καλύψετε τις Συνταξιοδοτικές σας ανάγκες, έχοντας 
μοναδικά οφέλη: 
- Ευελιξία στο ύψος και τη συχνότητα του ασφαλίστρου που καταβάλλετε και στη χρονική στιγμή 
της αγοράς των εγγυημένων συντάξεών σας. Μετά τη συμπλήρωση 2 ετών από την έναρξη του 
συμβολαίου και κάθε χρόνο (στην ημερομηνία που υπογράφηκε το συμβόλαιο), μπορείτε να 
επιλέξετε την αγορά Σύνταξης, χρησιμοποιώντας το συνολικό ποσό που έχετε συγκεντρώσει ή 
μέρος αυτού. 
- Ευελιξία στην επιλογή της ηλικίας έναρξης συνταξιοδότησης (με ελάχιστη ηλικία τα 50 έτη και 
μέγιστη τα 75), με δυνατότητα επιλογής ακόμα και διαφορετικών ηλικιών έναρξης 
συνταξιοδότησης και στην επιλογή της παροχής (καταβολή μηνιαίας Σύνταξης ή Εφάπαξ ή 
συνδυασμού τους) 
- Ευελιξία στον τύπο της σύνταξης (ισόβια με ή χωρίς εγγυημένη περίοδο καταβολής κ.λπ.) και 
τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών ποσών συντάξεων, διαφορετικού τύπου. 
- Διαχείριση των αποταμιεύσεών σας με γνώμονα την ασφάλεια (αφού πρόκειται για 
αποταμίευση με στόχο την εξασφάλιση συνταξιοδοτικού εισοδήματος) και απόλυτη διαφάνεια 
στην πληροφόρησή σας. 
- Εγγυημένη και ισόβια παροχή από τη στιγμή που αγοράζετε τη σύνταξη. 
- Δυνατότητα προγραμματισμού του μέλλοντος, σήμερα. Επιλογή του ποσού της μηνιαίας 
σύνταξης από τη στιγμή που την αγοράζετε, με αποτέλεσμα να γνωρίζετε εκ των προτέρων το 
ποσό της σύνταξης που θα σας καταβληθεί, τη χρονική στιγμή που επιλέξατε. 
- Προσαρμογή του ασφαλίστρου στις οικονομικές σας δυνατότητες, χωρίς συνέπειες για την 
ισχύ του προγράμματος και χωρίς να επηρεάζονται οι συντάξεις που έχουν ήδη κατοχυρωθεί. 
- Εξασφάλιση των αγαπημένων σας προσώπων. Επιλογή της εγγυημένης περιόδου καταβολής 
της σύνταξης, που σας προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέγετε τη διάρκεια που θα είναι οι 
αγαπημένοι σας εξασφαλισμένοι, ακόμα και αν σας συμβεί το απρόοπτο. 
 
Επιπλέον παροχές του προγράμματος: 
- Ασφαλιστική προστασία της αποταμίευσής σας σε περίπτωση απώλειας ζωής πριν τη 
συνταξιοδότηση. 
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- Δυνατότητα είσπραξης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το ασφαλιστήριο σε περίπτωση 
ανάγκης. 
- Ενημέρωσή σας καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, με απόλυτη διαφάνεια για την 
επένδυση των ασφαλίστρων και την εξέλιξη των παροχών σας. 
 
Μοναδικοί λόγοι για να επιλέξετε την "Ευέλικτη Σύνταξη" 
- Ελευθερία. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος έχετε πλήρη ελευθερία στη σύνθεση της 
Σύνταξής σας. Το σύνολο των Συντάξεων, που έχουν αγοραστεί κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος, θα αποτελεί τη συνολική Σύνταξη που θα σας καταβάλλεται στις ηλικίες που 
έχετε επιλέξει. 
- Εγγύηση. Το ποσό της Σύνταξης είναι εγγυημένο, ενώ σας δίδεται και σχετικό πιστοποιητικό 
για κάθε ποσό σύνταξης που "κλειδώνετε". 
- Αυτονομία. Η Σύνταξή σας έχει πλήρη αυτονομία και εξαρτάται μόνο από τα ασφάλιστρα που 
έχετε πληρώσει (και τις αποδόσεις). Αυτό σημαίνει ότι δεν επηρεάζεται από τις μελλοντικές σας 
επιλογές. 
- Ευελιξία. Κάθε φορά, μπορείτε να επιλέγετε διαφορετικό τύπο Σύνταξης ή/και διαφορετική 
ηλικία έναρξης της Συνταξιοδότησης, για την κάθε Σύνταξή σας, καθώς και να καταβάλλετε το 
ασφάλιστρο που επιθυμείτε, όποτε το επιθυμείτε. 

25. Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα Ατομικό Συνταξιοδοτικό Περιοδικού 

Ασφαλίστρου 

Το Ατομικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα Περιοδικού Ασφαλίστρου προσφέρεται για εσάς που 
επιθυμείτε από σήμερα να εξασφαλίσετε ένα προκαθορισμένο εγγυημένο μηνιαίο ποσό 
σύνταξης στην ηλικία συνταξιοδότησης που εσείς θα επιλέξετε, αποταμιεύοντας ένα σταθερό 
ετήσιο ποσό, διατηρώντας ισοβίως ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης. Λόγω των 
χαρακτηριστικών και των πλεονεκτημάτων που εξασφαλίζει το πρόγραμμα, απευθύνεται σε ένα 
μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Συγκεκριμένα, απευθύνεται σε εργαζόμενους με κοινωνικά 
ταμεία των οποίων οι παροχές μειώνονται, σε ελεύθερους επαγγελματίες, σε οικογενειάρχες και 
μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και σε εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένης διάρκειας, καθώς 
και σε ανθρώπους που δεν εργάζονται.  
 
Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το «Ατομικό Συνταξιοδοτικό Περιοδικού Ασφαλίστρου» είναι τα 
εξής: 
- Εγγυημένη και ισόβια παροχή. 
- Δυνατότητα προγραμματισμού του μέλλοντος, σήμερα. Επιλογή του ποσού της μηνιαίας 
σύνταξης τη στιγμή που αρχίζετε το πρόγραμμα και όχι κατά την ηλικία συνταξιοδότησης, με 
αποτέλεσμα να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή το ποσό της σύνταξης που θα σας καταβληθεί, τη 
χρονική στιγμή που επιλέξατε. 
- Ευελιξία στην επιλογή του επιθυμητού ποσού της μηνιαίας σύνταξης (με ελάχιστο ποσό τα 
100€), του χρονικού διαστήματος καταβολής του σταθερού ετήσιου ασφαλίστρου (με ελάχιστο 
τα 5 έτη), της ηλικίας έναρξης συνταξιοδότησης (με ελάχιστη ηλικία τα 50 έτη και μέγιστη τα 75) 
και της παροχής (καταβολή μηνιαίας Σύνταξης ή δυνατότητα μετατροπής του συσσωρευμένου 
κεφαλαίου σας σε Εφάπαξ ποσό πριν την έναρξη της συνταξιοδότησης). 
- Εξασφάλιση των αγαπημένων σας προσώπων. Επιλογή της εγγυημένης περιόδου καταβολής 
της σύνταξης, που σας προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέγετε τη διάρκεια που θα είναι οι 
αγαπημένοι σας εξασφαλισμένοι, ακόμα και αν σας συμβεί το απρόοπτο (αφού η μηνιαία 
σύνταξη θα συνεχίσει να καταβάλλεται σε αυτούς για όλη τη διάρκεια της επιλεγμένης 
εγγυημένης περιόδου). 
- Προστασία με πρωτοποριακές συμπληρωματικές ασφαλιστικές καλύψεις για την εξασφάλιση 
τη δική σας, αλλά και των αγαπημένων σας από οτιδήποτε κι αν συμβεί. 
 
Επιπλέον παροχές του προγράμματος 
- Αύξηση των αναμενόμενων απολαβών σας συμμετέχοντας σε τυχόν επιπλέον αποδόσεις. 
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- Ασφαλιστική προστασία της αποταμίευσής σας σε περίπτωση απώλειας ζωής πριν τη 
συνταξιοδότηση, με επιστροφή του ποσού που έχει αποταμιευτεί στα αγαπημένα σας 
πρόσωπα. 
- Δυνατότητα είσπραξης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το ασφαλιστήριο σε περίπτωση 
ανάγκης (παροχή δανείου). 
 
Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε το "Ατομικό Συνταξιοδοτικό Περιοδικού Ασφαλίστρου" 
- Εγγύηση. Το ποσό της Σύνταξης είναι εγγυημένο και προκαθορισμένο από την έναρξη του 
προγράμματος. 
- Εξασφάλιση. Η Σύνταξή σας είναι μηνιαία και ισόβια, ενώ με την επιλογή της εγγυημένης 
περιόδου καταβολής της σύνταξης εξασφαλίζονται και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, ακόμα και 
αν σας συμβεί το απρόοπτο 
- Αποταμίευση χωρίς ρίσκο. Το πρόγραμμα διατίθεται με εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο. 
- Δυνατότητα δημιουργίας σύνταξης και σε διάστημα λίγων ετών . 
- Ευελιξία στην επιλογή της παροχής. Δυνατότητα επιλογής είσπραξης Εφάπαξ ποσού (αντί της 
καταβολής μηνιαίας Σύνταξης) για την κάλυψη πιθανών μελλοντικών οικονομικών σας αναγκών. 

26. Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα Ατομικό Συνταξιοδοτικό Εφάπαξ Ασφαλίστρου 

Το Ατομικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα Εφάπαξ Ασφαλίστρου της Εθνικής Ασφαλιστικής, σας 
προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο ένα κεφάλαιο που έχετε στη 
διάθεσή σας μεριμνώντας από σήμερα για τη διατήρηση του βιοτικού σας επιπέδου ισοβίως. Με 
το πρόγραμμα αυτό, καταβάλλοντας ένα εφάπαξ ποσό σήμερα, εξασφαλίζετε ένα 
προκαθορισμένο εγγυημένο μηνιαίο ποσό σύνταξης στην ηλικία συνταξιοδότησης που εσείς θα 
επιλέξετε.  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εσάς που έχετε καταφέρει να αποταμιεύσετε ένα 
μικρό ή μεγάλο χρηματικό ποσό και επιθυμείτε να ενισχύσετε το μελλοντικό σας εισόδημα όταν 
δεν θα εργάζεστε πλέον. Απευθύνεται και στους ανθρώπους που επιθυμούν τη δυνατότητα 
άμεσης συνταξιοδότησης και σε αυτούς που είναι προσφάτως συνταξιοδοτούμενοι και μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν ένα ποσό που έχουν στη διάθεσή τους για να εξασφαλίσουν ισοβίως ένα 
καλύτερο επίπεδο διαβίωσης.  
 
Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το "Ατομικό Συνταξιοδοτικό Εφάπαξ Ασφαλίστρου" είναι τα 
εξής: 
 
-Εγγυημένη και ισόβια παροχή. 
- Δυνατότητα προγραμματισμού του μέλλοντος, σήμερα. Επιλογή του ποσού της μηνιαίας 
σύνταξης τη στιγμή που αρχίζετε το πρόγραμμα και όχι κατά την ηλικία συνταξιοδότησης, με 
αποτέλεσμα να γνωρίζετε εκ των προτέρων το ποσό της σύνταξης που θα σας καταβληθεί, τη 
χρονική στιγμή που επιλέξατε. 
- Ευελιξία στην επιλογή του επιθυμητού ποσού της μηνιαίας σύνταξης (με ελάχιστο ποσό τα 
100€), της περιόδου αναμονής έως την καταβολή της σύνταξης (με δυνατότητα και άμεσης 
συνταξιοδότησης) και της ηλικίας έναρξης συνταξιοδότησης (με ελάχιστη ηλικία τα 50 έτη και 
μέγιστη τα 75), στην επιλογή της παροχής (καταβολή μηνιαίας Σύνταξης ή δυνατότητα 
μετατροπής του συσσωρευμένου κεφαλαίου σας σε Εφάπαξ ποσό πριν την έναρξη της 
συνταξιοδότησης). 
- Εξασφάλιση των αγαπημένων σας προσώπων. Επιλογή της εγγυημένης περιόδου καταβολής 
της σύνταξης, που σας προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέγετε τη διάρκεια που θα είναι οι 
αγαπημένοι σας εξασφαλισμένοι, ακόμα και αν σας συμβεί το απρόοπτο (αφού η μηνιαία 
σύνταξη θα συνεχίσει να καταβάλλεται σε αυτούς για όλη τη διάρκεια της εγγυημένης περιόδου). 
 
Επιπλέον παροχές του προγράμματος 
- Αύξηση των αναμενόμενων απολαβών σας συμμετέχοντας σε τυχόν επιπλέον αποδόσεις. 
- Ασφαλιστική προστασία της αποταμίευσής σας σε περίπτωση απώλειας ζωής πριν τη 
συνταξιοδότηση, με επιστροφή του ποσού που έχετε αποταμιεύσει στα αγαπημένα σας 
πρόσωπα. 
- Δυνατότητα είσπραξης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το ασφαλιστήριο. 
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Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε το "Ατομικό Συνταξιοδοτικό Εφάπαξ Ασφαλίστρου" 
- Εγγύηση. Το ποσό της Σύνταξης είναι εγγυημένο και προκαθορισμένο από την έναρξη του 
προγράμματος. 
- Εξασφάλιση. Η Σύνταξή σας είναι μηνιαία και ισόβια, ενώ με την επιλογή της εγγυημένης 
περιόδου καταβολής της σύνταξης εξασφαλίζονται και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, ακόμα και 
αν σας συμβεί το απρόοπτο. 
- Αποταμίευση χωρίς ρίσκο. Το πρόγραμμα διατίθεται με εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο. 
- Δυνατότητα δημιουργίας σύνταξης και σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
- Ευελιξία στην επιλογή της παροχής. Δυνατότητα επιλογής είσπραξης Εφάπαξ ποσού (αντί της 
καταβολής Σύνταξης) για την κάλυψη των μελλοντικών οικονομικών σας αναγκών. 

27. Αποταμιευτικό Πρόγραμμα Αποταμιευτικό Πρόγραμμα προκαθορισμένης 

διάρκειας 

Το ασφαλιστικό πρόγραμμα αποταμιευτικού χαρακτήρα «Αποταμιευτικό πρόγραμμα 
προκαθορισμένης διάρκειας», σας εξασφαλίζει το επιθυμητό κεφάλαιο μετά από καθορισμένο 
χρονικό διάστημα που θα επιλέξετε, για την κάλυψη των μελλοντικών σας αναγκών. Το 
πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που επιθυμούν κάθε χρόνο να 
αποταμιεύουν μέρος των εσόδων τους, για να εξασφαλίσουν από σήμερα το επιθυμητό για 
αυτούς ποσό σε μια συγκεκριμένη ηλικία και να εκπληρώσουν μικρά ή μεγάλα όνειρά τους. (π.χ. 
εργαζόμενοι που σε μια συγκεκριμένη ηλικία θα χρειαστούν ένα εφάπαξ ποσό για την 
εξασφάλιση των αναγκών τους ως συνταξιούχοι, νεαρά άτομα που σε μια μεγαλύτερη ηλικία θα 
χρειαστούν ένα ποσό για την εκπλήρωση ορισμένων στόχων τους κ.λπ.). 
 
Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το "Αποταμιευτικό πρόγραμμα προκαθορισμένης διάρκειας" 
είναι τα εξής: 
 
- Εγγυημένη παροχή για εσάς κεφαλαίου μετά από χρονικό διάστημα που εσείς θα καθορίσετε. 
- Ευελιξία στην επιλογή της διάρκειας του προγράμματος (με ελάχιστη τα 10 έτη), στην επιλογή 
του επιθυμητού ύψους του εγγυημένου κεφαλαίου (με ελάχιστο ποσό τα 3.000€), το οποίο θα 
λάβετε κατά τη λήξη του προγράμματος. 
- Αύξηση της εγγυημένης παροχής, από τη συμμετοχή του προγράμματος σε τυχόν επιπλέον 
αποδόσεις. 
- Προστασία της αποταμίευσής σας σε περίπτωση απουσίας σας από τη ζωή πριν τη λήξη του 
προγράμματος. Τα αγαπημένα σας πρόσωπα λαμβάνουν τα ασφάλιστρα που έχετε καταβάλλει 
και τα μερίσματα από τη συμμετοχή του προγράμματος σε τυχόν επιπλέον αποδόσεις. 
- Δυνατότητα μετά το 3ο έτος ασφάλισης και είσπραξης των μερισμάτων από τη συμμετοχή του 
προγράμματος σε τυχόν επιπλέον αποδόσεις. 
- Δυνατότητα είσπραξης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το ασφαλιστήριο σε περίπτωση 
ανάγκης (παροχή δανείου) 
- Προστασία με πρωτοποριακές Συμπληρωματικές καλύψεις για την εξασφάλιση τη δική σας, 
αλλά και των αγαπημένων σας από ό,τι κι αν συμβεί (έχετε δυνατότητα επιλογής 
προγραμμάτων Νοσοκομειακής Περίθαλψης, Διαγνωστικών εξετάσεων, καλύψεων Προστασίας 
Εισοδήματος, Ανικανότητας κ.α.). 
 
Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την "Αποταμιευτικό πρόγραμμα προκαθορισμένης διάρκειας" 
- Εξασφάλιση. Αποταμίευση χωρίς ρίσκο, με το ποσό της παροχής να είναι εγγυημένο. 
- Πρόγραμμα σταθερού ασφαλίστρου. Το ασφάλιστρο που καταβάλλετε ετησίως είναι σταθερό.  

28. Αποταμιευτικό Πρόγραμμα Επενδυτικό Ομόλογο 

Με το Πρόγραμμα "Επενδυτικό Ομόλογο", εξασφαλίζετε με τον καλύτερο τρόπο το συνδυασμό 
επένδυσης και ασφάλισης. Επενδύετε ένα ποσό εφάπαξ σήμερα, αξιοποιώντας τις 
αποταμιεύσεις που με κόπο έχετε συγκεντρώσει. Χρησιμοποιώντας την επενδυτική εμπειρία 
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ενός μεγάλου και φερέγγυου οργανισμού - της Εθνικής Ασφαλιστικής - συνδυάζετε με τον 
καλύτερο τρόπο τα πλεονεκτήματα της προσδοκίας υψηλών αποδόσεων, της εγγυημένης 
απόδοσης των χρημάτων σας και της ασφαλιστικής προστασίας για τα αγαπημένα σας 
πρόσωπα.  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν τη σιγουριά για τον εαυτό τους και 
τους δικούς τους , εξασφαλίζοντας πρόσθετο εισόδημα στο μέλλον για την κάλυψη των 
οικονομικών τους αναγκών και την εκπλήρωση των στόχων που έχουν θέσει. Το ποσό που 
καταβάλλετε σήμερα επενδύεται με τρόπο ώστε να σας παρέχει την υψηλότερη απόδοση των 
χρημάτων σας, εξασφαλίζοντάς σας ταυτόχρονα ένα εγγυημένο κεφάλαιο στην ηλικία που θα 
επιλέξετε. 
 
Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το "Επενδυτικό Ομόλογο" είναι τα εξής: 
- Εγγυημένη παροχή. Προβλέπεται εγγυημένη αξία λήξης ίση με τη συσσωρευμένη αξία του 
εφάπαξ ασφάλιστρου επένδυσης στη λήξη του προγράμματος. 
- Συνδυασμός προσδοκίας υψηλών αποδόσεων και εγγύησης. Με την καταβολή του εφάπαξ 
ασφαλίστρου δημιουργείται ο Λογαριασμός Επένδυσης Ασφαλιστηρίου (Λ.Ε.Α.). Σε αυτόν 
καταχωρούνται οι μονάδες του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου «Επενδυτικό Ομόλογο» 
Εθνικής Ασφαλιστικής (η επενδυτική διαχείριση του οποίου γίνεται σε συνεργασία με 
εξειδικευμένους φορείς του Ομίλου Εθνικής Τράπεζας με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των 
χρημάτων σας σε μακροπρόθεσμη βάση και που επενδύει στα Αμοιβαία Κεφάλαια του Ομίλου), 
που αντιστοιχούν στην αξία του επενδυόμενου ποσού. Στη λήξη του προγράμματος σας 
καταβάλλεται όποιο ποσό είναι μεγαλύτερο, η αξία του Λ.Ε.Α. ή η εγγυημένη αξία λήξης. 
- Ευελιξία στην επιλογή του ύψους του εφάπαξ ποσού που επιθυμείτε να επενδύσετε (με 
ελάχιστο τα 3.000€), στην επιλογή της διάρκειας του προγράμματος (με ελάχιστη τα 10 έτη), 
στην επιλογή της παροχής σας στη λήξη του προγράμματος. Μπορείτε να επιλέξετε καταβολή 
του συνολικού ποσού εφάπαξ ή ως ισόβια μηνιαία σύνταξη (η παροχή σύνταξης προϋποθέτει 
ηλικία 50 ετών) ή ως συνδυασμός αυτών. 
- Ασφαλιστική προστασία σε περίπτωση απώλειας ζωής πριν τη λήξη του προγράμματος. Εάν 
αυτό συμβεί λόγω ασθένειας, καταβάλλεται στους δικούς σας όποιο ποσό είναι μεγαλύτερο: η 
αξία των πιστωμένων στον Λ.Ε.Α. μονάδων του Ε/Κ Επενδυτικό Ομόλογο εκείνη τη στιγμή ή το 
καταβληθέν εφάπαξ ασφάλιστρο. Επιπλέον, εάν το απρόοπτο επέλθει συνεπεία ατυχήματος, 
καταβάλλεται πρόσθετο ποσό ίσο με το καταβληθέν εφάπαξ ασφάλιστρο (με ανώτερο όριο τα 
90.000€). 
- Ενημέρωσή σας από την Εθνική Ασφαλιστική για την πορεία του προγράμματος. 
 
Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε το "Επενδυτικό Ομόλογο" 
- Συνδυασμός επένδυσης και προστασίας. 
- Εγγυημένη ελάχιστη απόδοση. 
- Εξασφάλιση των αγαπημένων σας προσώπων. Κάλυψη των αναγκών τους σε περίπτωση 
απώλειας ζωής από ασθένεια και επιπλέον προστασία τους σε περίπτωση απώλειας ζωής από 
ατύχημα. 
- Ευελιξία στην επιλογή της παροχής. Δυνατότητα επιλογής είσπραξης Εφάπαξ ποσού, 
καταβολής Σύνταξης ή συνδυασμού τους. 

29. Προστασία Για το παιδί Κάλυψη Πρόσκαιρης Ανικανότητας για εργασία 

Το Παιδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα είναι αποταμιευτικού χαρακτήρα και εξασφαλίζει στα παιδιά 
σας το κεφάλαιο που επιθυμείτε, τότε ακριβώς που θα το χρειαστούν για να πραγματοποιήσουν 
τα σχέδιά τους (π.χ. για τις σπουδές, την επαγγελματική τους δραστηριότητα, τη στέγασή τους 
κ.λ.π.). Το πρόγραμμα απευθύνεται στους γονείς, τον παππού και τη γιαγιά, τους νονούς, τους 
θείους και τα αδέλφια, που επιθυμούν να εξασφαλίσουν το μέλλον ενός παιδιού (ηλικίας από 1 
μηνός έως και 17 ετών).  
 
Κάνοντας ένα "Παιδικό Πρόγραμμα" εξασφαλίζετε οφέλη όπως: 
- Εγγυημένη παροχή στο παιδί ενός κεφαλαίου μετά από χρονικό διάστημα που εσείς θα 
καθορίσετε. 
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- Ευελιξία στην επιλογή της διάρκειας του προγράμματος (με ελάχιστη τα 10 έτη) και στην 
επιλογή του επιθυμητού ύψους του εγγυημένου κεφαλαίου (με ελάχιστο ποσό τα 3.000€), το 
οποίο θα λάβει το παιδί κατά τη λήξη του προγράμματος. 
- Αύξηση της εγγυημένης παροχής, από τη συμμετοχή του προγράμματος σε τυχόν επιπλέον 
αποδόσεις. 
- Εξασφάλιση του κεφαλαίου για το παιδί σε περίπτωση απουσίας από τη ζωή ή διαρκούς 
ολικής ανικανότητάς για εργασία του συμβαλλομένου που έχει αναλάβει την πληρωμή των 
ασφαλίστρων. Συνδυάζεται υποχρεωτικά με την κάλυψη της «Απαλλαγής Πληρωμής 
Ασφαλίστρων» του Συμβαλλομένου, με την οποία εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχιση του 
προγράμματος σε περίπτωση ανικανότητάς του για εργασία. 
- Εξασφάλιση ολοκληρωμένης ασφαλιστικής προστασίας με τη δυνατότητα ενσωμάτωσης 
επιπλέον καλύψεων για το παιδί, προστατεύοντάς το από τις συνέπειες μιας ασθένειας ή ενός 
ατυχήματος. Έχετε δυνατότητα ενσωμάτωσης προγραμμάτων Νοσοκομειακής Περίθαλψης, 
Νοσοκομειακών Επιδομάτων, Προσωπικού Ατυχήματος (με ανώτατο όριο κεφαλαίου 30.000€ 
χωρίς την παροχή της πρόσκαιρης ανικανότητας), καθώς και της κάλυψης της «Μηνιαίας 
Παροχής σε περίπτωση Απώλειας Ζωής ή Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας Συμβαλλομένου». 
- Επιστροφή των ασφαλίστρων που έχετε καταβάλει και των μερισμάτων από τη συμμετοχή του 
προγράμματος σε τυχόν επιπλέον αποδόσεις, σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου 
παιδιού πριν από τη λήξη του προγράμματος. 
 
Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε το "Παιδικό Πρόγραμμα" 
- Εξασφάλιση για το παιδί. Αποταμίευση χωρίς ρίσκο, με το ποσό της παροχής να είναι 
εγγυημένο. 
- Προστασία της αποταμίευσης και της ολοκληρωμένης ασφαλιστικής κάλυψης του παιδιού, με 
την κάλυψη "Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων Συμβαλλομένου". 

30. Πρόγραμμα Ασφάλισης Αυτοκινήτου 

Το πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των οδηγών, όπως 
αυτές διαμορφώνονται στην τρέχουσα ιδιαίτερη οικονομική συγκυρία. Από την 1η Απριλίου 
2013 προσφέρει νέα ολοκληρωμένα και σύγχρονα πακέτα ασφάλισης αυτοκινήτου με :  
  
- Μειωμένες τιμές 
- Αναβαθμισμένες καλύψεις 
- Σημαντικές εκπτώσεις 
- Μοναδικά προνόμια 
- Δωρεάν παροχές υγείας 
 

Η Εθνική Ασφαλιστική υιοθέτησε ένα νέο, ευέλικτο, ρεαλιστικό, ταχέως προσαρμοζόμενο 
στις εκάστοτε συνθήκες και πελατοκεντρικό μοντέλο τιμολόγησης. Το νέο τιμολόγιο εξασφαλίζει 
την αντικειμενική κατανομή των ασφαλίστρων, αφού ο προσδιορισμός του κόστους ασφάλισης 
στηρίζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε οχήματος και πελάτη. Είναι εξαιρετικά 
ανταγωνιστικό και εξασφαλίζει ιδανικό συνδυασμό καλύψεων και τιμής. 

Η Εταιρία προχωρά ένα ακόμη βήμα μπροστά, επιβραβεύοντας τους πιστούς της πελάτες 
και προσεκτικούς οδηγούς. Σε κάθε ετήσια ανανέωση και εφόσον το ασφαλισμένο αυτοκίνητο 
δεν έχει προκαλέσει ζημιές ανταμείβει τον πελάτη προσφέροντας πρόσθετη σημαντική έκπτωση 
στο ασφάλιστρο που καταβάλλει. Εκπτώσεις επίσης παρέχονται σε πελάτες που έχουν κι άλλα 
ασφαλισμένα οχήματα ή διατηρούν κάποιο άλλο συμβόλαιο στην Εταιρία.  

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της νέας φιλοσοφίας που οικοδομεί για τις ασφαλίσεις αυτοκινήτου, 
προσφέρει και δωρεάν παροχές υγείας για τον κάτοχο του ασφαλιστηρίου και την οικογένειά 
του, μέσω της μοναδικής συμφωνίας της με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.  

Οι παροχές μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν δωρεάν Check-Up για τον κάτοχο συμβολαίου, 
δωρεάν απεριόριστες επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων των 
Νοσοκομείων του Ομίλου, έκπτωση 40% στις Διαγνωστικές Εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία 
των Νοσοκομείων του Ομίλου, δωρεάν χρήση της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων σε περίπτωση 
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έκτακτης εισαγωγής, προνομιακές τιμές Check- Up για όλη την οικογένεια κι έκπτωση 12% στα 
έξοδα νοσηλείας.  
 
Επιλέγοντας το πρόγραμμα για την ασφάλιση του οχήματός σας, εξασφαλίζετε μοναδικά 
προνόμια όπως: 
- Νέα Σύγχρονα Ολοκληρωμένα Πακέτα Ασφάλισης Αυτοκινήτου) 
- Νέες Πρωτοποριακές Καλύψεις & Παροχές 
- Οικονομικότερα Ασφάλιστρα με νέες εκπτώσεις και προνόμια  
- ΔΩΡΕΑΝ CHECK-UP και επιπλέον παροχές Υγείας  
- Φροντίδα Ατυχήματος 
- Φιλικό Διακανονισμό 
- Προνόμια στα Συνεργαζόμενα Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία 
- Οδική Βοήθεια  
- Νομική Προστασία (εμφάνιση κειμένου) 
- Άμεση & Γρήγορη Αποζημίωση ) 
- Πανελλαδικό Δίκτυο Εξυπηρέτησης 
- Πιστοποιημένη Ποιότητα Υπηρεσιών 

31. Πρόγραμμα ασφάλισης περιουσιακών στοιχείων Σπίτι 

Το σπίτι σας είναι o δικός σας πολύτιμος χώρος. Εκεί εκφράζονται τα όνειρα μιας ολόκληρης 
ζωής και κατοικούν τα πιο αγαπημένα σας πρόσωπα. Εξασφαλίζοντας το, προστατεύετε κάτι 
που είναι πραγματικά μοναδικό για εσάς και την οικογένειά σας. Η Εταιρεία μας γνωρίζει 
καλύτερα από όλους πώς να σας βοηθήσει να εξασφαλίσετε το σπίτι σας, γιατί γνωρίζει καλά 
ότι είναι ο χώρος που σας κάνει να νιώθετε θαλπωρή και ασφάλεια. 

Τα πακέτα του προγράμματος "Σπίτι" σχεδιάστηκαν με σκοπό να ανταποκρίνονται με 
ευελιξία τόσο στις διαφορετικές ανάγκες ασφάλισης, όσο και στις οικονομικές δυνατότητες των 
πελατών μας. Το πρόγραμμα "Σπίτι" ασφαλίζει (κάθε ένα από τα πακέτα του) την Οικοδομή και 
το Περιεχόμενο, τόσο των κύριων, όσο και των βοηθητικών χώρων (αποθήκες, γκαράζ, κ.λπ.) 
που ανήκουν σε κάθε Κατοικία και επιπλέον την αναλογία της ασφαλιζόμενης οικοδομής 
(διαμέρισμα) επί της αξίας των κοινόχρηστων και κοινόκτητων χώρων των πολυκατοικιών 
(λεβητοστάσια, ασανσέρ κ.λπ.). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ιδιοκτήτες κατοικιών 
(είτε ιδιοκατοικούν, είτε όχι), τους ενοικιαστές, αλλά και τους διαχειριστές των πολυκατοικιών. 
 
Οι καλύψεις που σας προσφέρει είναι οι εξής: 
 
- Πακέτο Α  
Καλύπτει τις ζημιές από: 
ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΠΤΩΣΗ ΚΕΡΑΥΝΟΥ, ΕΚΡΗΞΗ (ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΙΚΗ), ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, 
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ 
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ-
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΡΕΙΠΙΩΝ. 
 
- Πακέτο Β  
Προσφέρει όλες τις καλύψεις του πακέτου Α και επιπλέον καλύπτει ζημιές από:  
ΘΡΑΥΣΗ - ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ. 

32. Πρόγραμμα ασφάλισης περιουσιακών στοιχείων Ασφάλιση Κατοικιών από 

Κάθε Κίνδυνο 

Η εταιρεία μας, πρωταγωνιστής στην ασφάλιση της κατοικίας, έρχεται να ικανοποιήσει τις 
ανάγκες των απαιτητικών της πελατών με ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα Κατά Παντός 
Κινδύνου, για την ασφάλιση ουσιαστικά των πολυτελών κατοικιών. Το Πρόγραμμα "Ασφάλιση 
Κατοικιών από Κάθε Κίνδυνο", είναι ένα πρόγραμμα καινούργιας φιλοσοφίας, που απευθύνεται 



Μεταπτυχιακή διατριβή    Ευτυχία Κιτσαντά 

Μοντελοποίηση χρηστών σε ιστοσελίδα Ασφαλιστικής εταιρείας                                  

 
70 

στους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών υψηλών προδιαγραφών τόσο ως προς την 
κατασκευαστική τους αξία όσο και ως προς το περιεχόμενό τους, απόλυτα προσαρμοσμένο στις 
αυξημένες ανάγκες και στον τρόπο ζωής σας. 
 
Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα "Ασφάλιση Κατοικιών από Κάθε Κίνδυνο" είναι 
τα εξής: 
- Ασφάλιση της κατοικίας σας από κάθε αιφνίδιο και τυχαίο κίνδυνο που μπορεί να την 
απειλήσει 
- Διευρυμένη κάλυψη ζημιών στο κτίριο ή / και στο περιεχόμενο από οποιαδήποτε αιτία 
- Κάλυψη συνολικά της οικογενειακής εστίας, αφού με τη μορφή του πολυασφαλιστηρίου 
καλύπτει τόσο τις υλικές ζημιές του κτιρίου και του περιεχομένου, όσο και την Αστική Ευθύνη 
(ατομική / οικογενειακή προς τρίτους) σας 
- Ευέλικτη επιλογή καλύψεων: Βασική Κάλυψη: Κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου για την 
Οικοδομή και το Περιεχόμενο, Προαιρετικές Καλύψεις: Κάλυψη Σεισμού ή/και Κάλυψη Ατομικής 
και Οικογενειακής Αστικής Ευθύνης 
- Εύρος της κάλυψης, καθώς μπορείτε να επιλέξετε είτε μόνη της τη Βασική Κάλυψη είτε αυτή 
σε συνδυασμό με τις προαιρετικές καλύψεις Σεισμού ή / και Αστικής Ευθύνης. 
 
Μοναδικοί Λόγοι για να επιλέξετε το πρόγραμμα "Ασφάλιση Κατοικιών από Κάθε Κίνδυνο" 
- Ολοκληρωμένη κάλυψη. Κάλυψη των ζημιών που τυχόν συμβούν στο σπίτι σας ή το 
περιεχόμενο του, από οποιαδήποτε αιτία (καλύπτει οποιοδήποτε ζημιά από τυχαίο γεγονός με 
εξαίρεση μόνο τις "παραδοσιακές" εξαιρέσεις της παγκόσμιας ασφαλιστικής αγοράς). - 
Προσφέρει κάλυψη και σε αντικείμενα υψηλής αξίας (π.χ. χαλιά, πίνακες ζωγραφικής κλπ). 
Αντιμετωπίζει ειδικά την περίπτωση υπασφάλισης (δηλαδή η αξία που έχετε ασφαλίσει τα 
περιουσιακά σας στοιχεία είναι μικρότερη από την πραγματική) με ειδικό όρο (Όρος Πρόνοιας 
10%) 
- Αποζημίωση που αξίζει. Κάλυψη των ζημιών του κτιρίου σε αξία αντικατάστασης καινούργιου 
και της οικοσκευής σας σε πραγματική, τρέχουσα αξία. 
- Οικογενειακή κάλυψη. Κάλυψη των ευθυνών σας -ως επικεφαλής της οικογένειας σας - για τις 
οικονομικές συνέπειες από την αστική ευθύνη προς τρίτους οι οποίες οφείλονται σε ζημιές 
αυτών από πράξεις δικές σας, των μελών της οικογένειας αλλά και των υπηρετούντων στην 
οικία σας (οικιακή βοηθός, κηπουρός, φύλακας κ.λπ.). 
- Τιμολόγηση που συμφέρει. Ευέλικτη τιμολόγηση με μείωση του κόστους της ασφάλισης όσο 
αυξάνονται τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια. 
- Εξατομικευμένη προσέγγιση. Εξυπηρέτηση με απόλυτη προτεραιότητα χωρίς χρονοβόρες και 
γραφειοκρατικές διαδικασίες, τόσο κατά τη σύναψη της ασφάλισης, όσο και κατά την 
αποζημίωση. 

33. Πρόγραμμα ασφάλισης περιουσιακών στοιχείων Σκάφος 

Τίποτα δεν συγκρίνεται με την απόλαυση που σας δίνει μια απόδραση με το σκάφος σας. Η 
θάλασσα όμως και οι απρόσμενες εναλλαγές του καιρού είναι παράγοντες που δεν ελέγχονται. 
Η εταιρεία μας βρίσκεται κοντά σας εξασφαλίζοντας απόλυτη σιγουριά σε εσάς, στους 
επιβαίνοντες και στο σκάφος σας (μηχανοκίνητο, ταχύπλοο ή οποιοδήποτε άλλο). Τα 
προγράμματα που σας προτείνει αποτελούν ιδανικές λύσεις για το σκάφος σας και είναι 
σχεδιασμένα σύμφωνα με τις διεθνείς ρήτρες του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του Λονδίνου 
(Institute Yacht Clauses 1/11/85 cl. 328). 
 
ΟΙ καλύψεις που απολαμβάνετε είναι οι εξής: 
- Ολική απώλεια λόγω κακοκαιρίας, κλοπής ή πυρκαγιάς (μέσα και έξω από την θάλασσα) 
- Μερική ζημιά από πυρκαγιά ή από κλοπή κατόπιν διαρρήξεως 
- Ίδιες ζημιές από σύγκρουση ή προσάραξη 
- Τεκμαρτή ολική απώλεια (όταν το ολικό κόστος επισκευής ξεπερνά την ασφαλιζόμενη αξία) 
- Ρυμούλκηση 
- Ναυαγιαιρεσία 
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- Αστικής Ευθύνης του ιδιοκτήτη του σκάφους για ζημιά ή ατύχημα που μπορεί να προκληθεί σε 
τρίτους ή σε επιβαίνοντες, καθώς και από πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης. 
- Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των ιδιοκτητών πλωτών μέσων αναψυχής, οι οποίες 
προκύπτουν από την εφαρμογή του Νόμου 2743/99, παρέχουμε τις προβλεπόμενες καλύψεις  
ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ για σωματικές βλάβες ή θάνατο, για υλικές ζημιές, καθώς 
και για πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης σε ετήσια ή εξάμηνη βάση. 
 
Τα οφέλη που απολαμβάνετε από τα προγράμματα ασφάλισης σκάφους της Εθνικής 
Ασφαλιστικής είναι τα εξής: 
- Προγράμματα σχεδιασμένα σύμφωνα με τις Διεθνείς ρήτρες του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του 
Λονδίνου 
- Άμεση αποστολή προσφοράς ασφάλισης 
- Δυνατότητα κάλυψης θαλαμηγών μεγάλης αξίας 
- Άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση ζημιάς με υπεύθυνη καθοδήγηση και αποστολή 
πραγματογνώμονα 
- Δυνατότητα ασφάλισης με συμβόλαιο 6μηνης ή ετήσιας διάρκειας 
- Παροχή έκπτωσης ανάλογα με τον αριθμό των ασφαλιζόμενων σκαφών του ίδιου πελάτη 
- Παροχή, κατά περίπτωση, υψηλότερων ορίων από τα υποχρεωτικά για την κάλυψη Αστικής 
Ευθύνης, βάσει του Νόμου 
- Κάλυψη Αστικής Ευθύνης κατά τη διάρκεια αγώνων στα ιστιοπλοϊκά σκάφη 
- Άμεση αποστολή βεβαίωσης πλήρους ασφάλισης 

34. Πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης 

Η καθημερινή ζωή είναι ωραία όταν έχετε δίπλα σας εμάς. Σας προσφέρουμε σύγχρονα 
ευέλικτα προγράμματα ασφάλισης που καλύπτουν την αστική σας ευθύνη απέναντι σε τρίτους, 
για περιπτώσεις σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών που μπορεί να προκαλέσετε στα πλαίσια 
των συνήθων καθημερινών δραστηριοτήτων σας. 
 
Οι βασικές καλύψεις Αστικής Ευθύνης για τον ιδιώτη με απλές διαδικασίες και προσιτό κόστος 
είναι: 
- Αστική Ευθύνη των προσώπων της οικογένειας του ασφαλισμένου, που κατοικούν μαζί του και 
εξαρτώνται οικονομικά από αυτόν 
- Αστική Ευθύνη από τη χρήση ποδηλάτου 
- Αστική Ευθύνη από την ιδιοκτησία κατοικίδιου ζώου 
- Αστική Ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση 
- Αστική Ευθύνη από μετάδοση πυρκαγιάς, διαρροής ύδατος ή από βραχυκύκλωμα που 
προέρχεται από τις εγκαταστάσεις της μόνιμης ή της εξοχικής κατοικίας του ασφαλισμένου 
- Προαιρετική κάλυψη της εργοδοτικής ευθύνης του ασφαλισμένου (εφόσον καταβάλλει 
εισφορές σε Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης) για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε 
εργασίες της κατοικίας του. 

 


