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Σημαντικές εκδηλώσεις ενημέρωσης των συνεργατών
των εταιριών του Ομίλου ERGO στην Ελλάδα

Δέκα πολύ σημαντικές εκδηλώσεις πραγματοποίησε η Διοίκηση
της ERGO σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Πάτρα, για την
ενημέρωση των συνεργατών της ERGO Ζημιών, της ΑΤΕ
Ασφαλιστικής και της ERGO Ζωής, αναφορικά με το σχεδιασμό
και την πορεία του έργου της συνένωσης των τριών εταιριών.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών, ο Γενικός Διευθυντής της ERGO
και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΑΤΕ Ασφαλιστικής Δημήτρης
Χατζηπαναγιώτου, ο Γενικός Διευθυντής και μέλος του Δ.Σ. της ΑΤΕ
Ασφαλιστικής Ιορδάνης Χατζηιωσήφ και τα διευθυντικά στελέχη
Στάθης Τσαούσης, Δημήτρης Σταϊκόπουλος, Στέφανος Στεφανίδης,
Τάσος
Παπαδόπουλος,
Γιάννης
Παπουτσάς
και
Στέλιος
Βουγιουκλίδης, ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες για τη μεγάλη
σημασία που έχει η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου της συνένωσης
των τριών εταιριών και ανακοίνωσαν ουσιαστικά κίνητρα, εργαλεία
ανάπτυξης και ευέλικτες διαδικασίες, που μεγιστοποιούν το
ενδιαφέρον των συνεργατών, υποστηρίζουν την καθημερινότητά τους
και βελτιώνουν τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες προς τους
ασφαλισμένους.
Ο Διευθυντής του Τομέα Εμπορικών Λειτουργιών των εταιριών της
ERGO Στάθης Τσαούσης δήλωσε σχετικά: “Τα σημαντικά εργαλεία
ανάπτυξης, όπως ο νέος Κανονισμός Πωλήσεων, τα ανταγωνιστικά
προϊόντα, το σύγχρονο ηλεκτρονικό περιβάλλον εργασίας καθώς και η
υψηλής ποιότητας υποστήριξη και φροντίδα που απολαμβάνουν οι
πελάτες και συνεργάτες μας, παρέχουν σημαντικά κίνητρα και
δημιουργούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημιουργία
κερδοφόρας ανάπτυξης και την αύξηση των εισοδημάτων τους”.
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Σχετικά με τον Ασφαλιστικό Όμιλο ERGO
Η ERGO είναι ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στη Γερμανία και την
Ευρώπη. Ο Όμιλος εκπροσωπείται παγκοσμίως σε περισσότερες από 30 χώρες και
επικεντρώνεται στην Ευρώπη και την Ασία. Ο Όμιλος ERGO προσφέρει ένα ολοκληρωμένο
φάσμα ασφαλιστικών παροχών και υπηρεσιών. Στη Γερμανία, η ERGO συγκαταλέγεται στις
κορυφαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους. Ο Όμιλος απασχολεί περίπου
43.000 άτομα, είτε ως μισθωτούς, είτε ως αυτοαπασχολούμενους αντιπροσώπους πωλήσεων
πλήρους απασχόλησης. Το 2015 η ERGO κατέγραψε 17,9 δισεκατομμύρια ευρώ ασφάλιστρα και
κατέβαλε 16,8 δισεκατομμύρια ως παροχές στους πελάτες της. Ο Όμιλος ERGO ανήκει στη

4 Ιανουαρίου 2017
Δελτίο Τύπου
Σελίδα 2 / 2

Munich Re, έναν από τους κορυφαίους παγκοσμίως αντασφαλιστές και φορείς ανάληψης
ασφαλιστικού κινδύνου.
Περισσότερα στο www.ergo.com

Η ERGO στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα η ERGO έχει 25 και πλέον έτη παρουσίας, με κύκλο εργασιών 140 εκατομμυρίων
ευρώ το 2015 και περισσότερους από 500.000 ασφαλισμένους. H ERGO είναι αυστηρά
προσηλωμένη στη δέσμευσή της για διαχρονική κάλυψη των αναγκών των πελατών της και έχει
ως στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της. Υλοποιεί με συνέπεια το σύνθημά της
“Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω” επικοινωνώντας με σαφή και κατανοητό τρόπο και
παρέχοντας άμεση υποστήριξη σε περίπτωση ζημίας.
Περισσότερα στο www.ergohellas.gr

Αποποίηση ευθύνης
Αυτό το δελτίο τύπου μπορεί να περιέχει δηλώσεις προβλέψεων, οι οποίες βασίζονται σε
τρέχουσες υποθέσεις και εκτιμήσεις της διοίκησης των εταιριών ERGO. Γνωστοί και άγνωστοι
κίνδυνοι, αβεβαιότητα και άλλοι παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικές διαφορές
μεταξύ των εν λόγω δηλώσεων και της εξέλιξης των πραγματικών μεγεθών, ιδιαίτερα όσον
αφορά τα αποτελέσματα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και την αποδοτικότητα των Εταιριών
μας. Οι Εταιρίες μας δεν αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επικαιροποιούν αυτές τις δηλώσεις
προβλέψεων ούτε να τις προσαρμόζουν σε μελλοντικά γεγονότα ή εξελίξεις.

