Eurolife ERB Ασφαλιστική
Η δύναμή μας, δική σας
Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική προτεραιότητά μας είναι να σας καλύπτουμε αξιόπιστα όποτε
το χρειαστείτε. Γι’ αυτό φροντίζουμε να έχουμε ιδιαίτερα υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και
να δημιουργούμε προϊόντα που καλύπτουν ολοκληρωμένα τις ασφαλιστικές ανάγκες σας.

Η δραστηριότητά μας
Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική σχεδιάζουμε, διαθέτουμε και προωθούμε ασφαλιστικά προϊόντα και
υπηρεσίες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.
Μετράμε πάνω από 19 χρόνια επιτυχημένης δραστηριότητας. Στο διάστημα αυτό έχουμε
δημιουργήσει πρωτοποριακά και ευέλικτα προϊόντα, που διαμόρφωσαν μια νέα πραγματικότητα στην
πώληση ασφαλιστικών προϊόντων. Τα προωθούμε μέσα από ένα πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων: τα
καταστήματα Eurobank και επιλεγμένους συνεργάτες.

Η δομή μας
Ανήκουμε στη Eurolife ERB Insurance Group. Αποτελούμαστε από τις ασφαλιστικές εταιρείες:
•
•

Eurolife ERB ΑΕΑΖ (Ασφαλίσεις Ζωής)
Eurolife ERB ΑΕΓΑ (Γενικές Ασφαλίσεις)

Δραστηριοποιούμαστε με όλα τα δίκτυα πωλήσεων:
1.
2.
3.

Καταστήματα Δικτύου Eurobank
Εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Eurolife ERB Ασφαλιστικής
Ανεξάρτητοι Συνεργάτες / Πράκτορες

Η ταυτότητά μας σε αριθμούς
•

Ένας από τους κορυφαίους ασφαλιστικούς ομίλους στην ελληνική αγορά

•

Ισχυρή κερδοφορία επί σειρά ετών

•

Υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια που υπερκαλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις

•

Πάνω από 450.000 πελάτες

•

Συνεργασία με πάνω από 1.000 ανεξάρτητους συνεργάτες πανελλαδικά

•

298 άτομα εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό

Η αποστολή μας
Να λειτουργούμε υπεύθυνα, ώστε να είμαστε κάθε στιγμή σε θέση να εκπληρώνουμε άμεσα τις
υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει προς τους ασφαλισμένους μας.

Το όραμά μας
Να είμαστε η ασφαλιστική πρώτης επιλογής, δημιουργώντας νέα δεδομένα στην Ιδιωτική Ασφάλιση,
με σεβασμό στον άνθρωπο.

Η φιλοσοφία μας
Να είμαστε δίπλα σας σε κάθε φάση της ζωής σας.
Σχεδιάζουμε τα προϊόντα μας έτσι ώστε να είναι απλά και κατανοητά. Οι ασφαλιστικές μας λύσεις
σας προσφέρουν ολοκληρωμένη προστασία. Μπορείτε να επιλέξετε τις καλύψεις που
ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας και την οικονομική σας δυνατότητα.
Φροντίζουμε η αίτηση ασφάλισης, η έκδοση συμβολαίου και η καταβολή των αποζημιώσεων να
γίνονται με απλές και γρήγορες διαδικασίες.
Θέτουμε στη διάθεσή σας ένα ευρύ δίκτυο ασφαλιστικών συνεργατών, που ανταποκρίνεται άμεσα
σε κάθε σας αίτημα.

Γιατί να μας επιλέξετε
Αξιοπιστία
Φροντίζουμε να διαθέτουμε πάντα υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια που υπερκαλύπτει τις ασφαλιστικές
υποχρεώσεις μας.
Μαζί μας έχετε τη σιγουριά που χρειάζεστε για να προχωράτε μπροστά και να δημιουργείτε, χωρίς
ανησυχία για το τι σας επιφυλάσσει το αύριο.

Ολοκληρωμένη κάλυψη

Είμαστε δίπλα σας σε κάθε φάση της ζωής σας. Σας προσφέρουμε πρωτοποριακές λύσεις που
καλύπτουν όλες τις ασφαλιστικές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου:
•
•

Αποταμίευση: Σύνταξη, σπουδές, δημιουργία και προστασία κεφαλαίου
Περιουσία: Σπίτι, αυτοκίνητο, σκάφος

•

Υγεία: Έξοδα περίθαλψης, εξετάσεων, ιατρών, επιδόματα

•
•

Ζωή: Οικονομική προστασία οικογένειας, ασφάλιση υπολοίπου δανείων
Επιχείρηση: Ελεύθεροι επαγγελματίες, εταιρείες, κατασκευές, μεταφορές εμπορευμάτων

Απλή διαδικασία
Φροντίζουμε η αίτηση ασφάλισης, η έκδοση συμβολαίου και η καταβολή των
αποζημιώσεων να γίνονται εύκολα και γρήγορα.
Θέτουμε στη διάθεσή σας ένα εκτενές δίκτυο ασφαλιστικών συνεργατών, που
ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε αίτημά σας.

Το ιστορικό μας
2000
Ξεκινάμε τη δραστηριότητά μας στο χώρο του bancassurance.
Σχεδιάζουμε ειδικά τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, που διατίθενται μέσα από τα καταστήματα
Eurobank.

2002
Λανσάρουμε το Πρόγραμμα Δημιουργίας Κεφαλαίου Flexi. Το Flexi είναι ένα πρωτοποριακό
πρόγραμμα στην ελληνική αγορά, γιατί δίνει στον πελάτη τη δυνατότητα:
•

να προσαρμόζει την αποταμίευση για τη σύνταξή του στα δικά του οικονομικά μέτρα

•

να επιλέγει πότε τον εξυπηρετεί να πραγματοποιεί τις καταβολές του

Η επιτυχία του προγράμματος Flexi δίνει ισχυρή ώθηση στην παραγωγή ασφαλίστρων ζωής.

2004
Εγκαινιάζουμε μια νέα εποχή στο χώρο του bancassurance. Λανσάρουμε στην ελληνική αγορά τα προϊόντα
unit linked που διαθέτουν ειδικό μηχανισμό λειτουργίας και εξασφαλίζουν στη λήξη του προγράμματος
προστασία του κεφαλαίου που επενδύει ο πελάτης.

2005
Κατατασσόμαστε στην 1η θέση στην παραγωγή ασφαλίστρων ζωής στην ελληνική αγορά ξεπερνώντας
τα 385 εκατ. ευρώ. Θέτουμε τις βάσεις για την ανάπτυξη νέων δικτύων πωλήσεων πανελλαδικά με ειδικά
επιλεγμένους συνεργάτες.
Αποκτούμε νέες εγκαταστάσεις και ενισχύουμε τις υποδομές μας.

2006
Διατηρούμε την 1η θέση στην παραγωγή ασφαλίστρων ζωής στην ελληνική αγορά.

2008
Εξαγοράζουμε την ασφαλιστική εταιρεία ACTIVA Insurance. Έτσι διπλασιάζουμε το χαρτοφυλάκιο
μας στις Γενικές Ασφαλίσεις και ενισχύουμε το δίκτυο πωλήσεών μας με ένα έμπειρο και αξιόπιστο
δίκτυο συνεργατών.

2009
Εμπλουτίζουμε τη σειρά ασφαλιστικών προγραμμάτων που προσφέρουμε με νέα προϊόντα και
υπηρεσίες. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες ασφαλιστικές λύσεις για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

2015
Μετακινούμαστε σε νέα ιδιόκτητα κτήρια στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα κτιριακό συγκρότημά –
σύμβολο της πόλης µας.
Συμφωνία επετεύχθη µμεταξύ της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. («Εurobank») και της Fairfax Financial
Holdings Limited («Fairfax»). Με βάση αυτή τη συμφωνία, το 80% των µμετοχών της Eurolife ERB
Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συµµετοχών («Όμιλος Eurolife ERB») θα µμεταβιβαστεί από τη
Eurobank στο νέο μέτοχο, αφού προηγηθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις των εποπτικών αρχών, ενώ η
Eurobank θα διατηρήσει το υπόλοιπο 20%.

2016
Μπαίνουμε σε νέα τροχιά ανάπτυξης και στις 04/08/2016 ο διεθνής επενδυτικός Όμιλος Fairfax
Financial Holdings S.A ("Όµιλος Fairfax") ελέγχει από κοινού µε την εταιρεία διαχείρισης συντάξεων
OMERS Administration Corporation ("OMERS") το 80% του ομίλου Eurolife ERB.

2017
Διατηρούμε ηγετική θέση στην ασφαλιστική αγορά, τόσο σε επίπεδο ετήσιων οικονομικών
αποτελεσμάτων, όσο και σε εύρος αναπτυξιακών δράσεων. Πραγματοποιούμε συστηματική εργασία
σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, αλλά και σημαντικές επενδύσεις σε έργα υποδομής που
ξεπέρασαν το 2017 τα €2 εκατ. και προετοιμάζουν την επόμενη ημέρα του Ομίλου.

2018
Συνεχίζουμε τις υψηλές μας επιδόσεις και παραμένουμε ο κορυφαίος Όμιλος σε κερδοφορία στην
ελληνική ασφαλιστική αγορά. Επενδύουμε στη βελτιστοποίηση του τρόπου που λειτουργούμε, στην
ανάπτυξη των προϊόντων μας και σε νέα εργαλεία, με έργα υποδομής που έφτασαν το 2018 τα €2,5 εκατ.

2019
Παραμένουμε πιστοί στο όραμά μας: να δημιουργούμε συνεχώς νέα δεδομένα στην ασφάλιση, με
σεβασμό στον άνθρωπο. Έχουμε ηγετική θέση σε κερδοφορία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και αυτό
που μας οδηγεί είναι η δέσμευσή μας να ανταποδίδουμε συνεχώς περισσότερη αξία στην κοινωνία. Στο
πλαίσιο αυτό, λανσάραμε το πρόγραμμα «+πράττουμε», ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, το οποίο με ουσιαστικές πράξεις και επενδύσεις στέκεται έμπρακτα δίπλα στους
ανθρώπους.

