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ERGO: H ετήσια εκδήλωση Συνεργατών της εταιρείας παρουσία του Προέδρου
του Ομίλου κου Markus Riess
Ο Πρόεδρος του ομίλου ERGO κος Markus Riess ήταν ο επίτιμος
προσκεκλημένος στην ετήσια εορταστική εκδήλωση συνεργατών που
διοργάνωσε η ERGO Ασφαλιστική με κεντρικό μήνυμα «2018: Με τη
δύναμη της ERGO». Το μήνυμα σηματοδοτεί τη νέα σημαντική χρονιά
που διανύει η εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της νομικής
συγχώνευσης με την ΑΤΕ Ασφαλιστική.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 1.000 συνεργάτες από το
εταιρικό και το ανεξάρτητο δίκτυο πωλήσεων καθώς και
υψηλόβαθμα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς, στρατηγικού συνεργάτη
της ERGO στο Bancassurance. Εκτός από τον Πρόεδρο του Ομίλου,
τη φετινή εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και μέλη του ΔΣ
και συγκεκριμένα, ο κος Christoph Jurecka, CFO του Ομίλου και
Πρόεδρος της ERGO Ελλάδας, η κα Monika Sebold-Bender, μέλος
του ΔΣ του Ομίλου και επικεφαλής στους Κλάδους κατά Ζημιών, και ο
κος Alexander Ankel, COO της ERGO International.
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Στην ομιλία του ο επικεφαλής του Ομίλου κος Markus Riess εξέφρασε
την ικανοποίησή του για την επιτυχημένη πορεία της ERGO Ελλάδος
και συνεχάρη τους ανθρώπους που συνέβαλαν στη νομική
συγχώνευση της ERGO ΑΑΕ Ζημιών, της ERGO Ζωής και της ATE
Ασφαλιστικής σε μία Εταιρεία. “Η ERGO Ελλάδας μπόρεσε να
μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία και να αναδειχθεί ηγέτης της αγοράς
αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιό της τόσο στους κλάδους κατά Ζημιών
όσο και στον κλάδο Ζωής, επιτυγχάνοντας εξαιρετικά παραγωγικά
αποτελέσματα μέσα από τα κανάλια διανομής της Εταιρείας”,
σημείωσε στην τοποθέτησή του ο Πρόεδρος του ομίλου ERGO. “Ο
Όμιλος υιοθετεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, δημιουργώντας
επενδύσεις αξίας”, τόνισε ο κ. Riess και διαβεβαίωσε ότι η στρατηγική
αυτή ισχύει ιδιαίτερα για την Ελλάδα. “Είμαστε ένας από τους λίγους
ασφαλιστικούς ομίλους που έχουν επενδύσει στις δύσκολες στιγμές
της ελληνικής οικονομίας, γιατί πιστεύουμε στο δυναμικό της ελληνικής
ασφαλιστικής αγοράς και κυρίως στις δυνατότητες της τοπικής μας
ομάδας. Γι΄ αυτό θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε την υποστήριξή
μας”, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ομίλου ERGO.
Ο CEO του ομίλου ERGO στην Ελλάδα κ. Θεόδωρος Κοκκάλας
ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες για την υποστήριξη και την
προσπάθειά τους, καθώς και για την υπομονή και την κατανόησή
τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μετάβασης και
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αλλαγής. “Φέτος διανύουμε μια σπουδαία χρονιά. Έχουμε
ολοκληρώσει τη νομική συγχώνευση των εταιρειών του Ομίλου στην
Ελλάδα και λειτουργούμε πλέον ως μία ενιαία ομάδα. Το 2018
σηματοδοτεί την αφετηρία μιας νέας εποχής για τους πελάτες, τους
συνεργάτες και φυσικά για τους εργαζομένους μας”, επεσήμανε ο κ.
Κοκκάλας. “Είμαστε ο πιο δυνατός ασφαλιστικός οργανισμός και
έχουμε ήδη χαράξει τα επόμενα βήματα της πορείας μας. Στόχος μας
να συνδιαμορφώσουμε την Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά. Να
προβλέψουμε τις εξελίξεις. Να αντιμετωπίσουμε τις βασικές δυσκολίες
της επόμενης πενταετίας, που εστιάζονται στη νέα πιο αυστηρή
εποπτεία και το digitalization. Είναι όμως στην κουλτούρα της εταιρείας
μας να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες ως ευκαιρίες”, κατέληξε ο κ.
Κοκκάλας.
Την εκδήλωση της ERGO, στην οποία η Εταιρεία επιβράβευσε τους
κορυφαίους συνεργάτες της τόσο του εταιρικού δικτύου όσο και του
ανεξάρτητου δικτύου πωλήσεων που διακρίθηκαν το περασμένο έτος
για το υψηλό τους χαρτοφυλάκιο, αλλά και ως διακεκριμένοι και VIP
συνεργάτες, πλαισίωσαν η κα Ντορέττα Παπαδημητρίου ως
παρουσιάστρια της εκδήλωσης αλλά και οι κ.κ. Ευανθία Ρεμπούτσικα,
Έλλη Πασπαλά και Φωτεινή Δάρρα με τα μουσικά τους διαλείμματα.
ERGO Ελλάδας, Μαρκέλλα Τσουρουγιάννη
Τηλ. +30 210 3705381

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. Στην αγορά της έδρας της, στη Γερμανία, η
ERGO συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε όλους τους
κλάδους. Ο Όμιλος απασχολεί περίπου 44.000 άτομα, είτε ως μισθωτούς εργαζομένους είτε ως
αυτοαπασχολούμενους αντιπροσώπους πωλήσεων πλήρους απασχόλησης. Το 2016 η ERGO
κατέγραψε 17 δισεκατομμύρια ευρώ ασφάλιστρα και κατέβαλε αντίστοιχο ποσό ως παροχές
στους πελάτες της. Ο Όμιλος ERGO ανήκει στη 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 που ξεπέρασε τα
145 εκατομμύρια ευρώ το 2016 και περισσότερους από 700.000 ασφαλισμένους. H ERGO είναι
αυστηρά προσηλωμένη στις επιθυμίες και τις ανάγκες των πελατών της και έχει ως στόχο τη
συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της σε στενή συνεργασία με τους καταναλωτές. Υλοποιούμε το
σύνθημά μας “Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω” προσφέροντας υπηρεσίες βασισμένες στις
ανάγκες και τις ανησυχίες των πελατών μας. Επικοινωνούμε μαζί τους με σαφή και κατανοητό
τρόπο και παρέχουμε 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 εταιρειών 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 Εταιρειών

μας. Οι Εταιρείες μας δεν αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επικαιροποιούν αυτές τις δηλώσεις
προβλέψεων ούτε να τις προσαρμόζουν σε μελλοντικά γεγονότα ή εξελίξεις

