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Δυναμική διείσδυση στον κλάδο Ζωής και Υγείας προωθεί η ERGO Ασφαλιστική
Δυναμική διείσδυση στον κλάδο Ζωής και Υγείας με μία σειρά από
ασφαλιστικά προγράμματα Ζωής και Υγείας, προωθεί η ERGO
Ασφαλιστική στοχεύοντας στην ολοκληρωμένη και αποτελεσματική
κάλυψη των αναγκών των ασφαλισμένων σε ατομικό, οικογενειακό και
ομαδικό επίπεδο.
Η προώθηση των νέων ασφαλιστικών προγραμμάτων που ξεκινάει σε
πρώτη φάση μέσω των Συνεργατών των Δικτύων της που ήδη
δραστηριοποιούνται στον Κλάδο Ζωής και Υγείας, εγκαινιάζει τη νέα
εποχή ΕRGO στις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας και στόχος είναι η
διάθεση των νέων προγραμμάτων σταδιακά μέσω όλου του Δικτύου
των Συνεργατών της Εταιρείας. Η νέα αυτή εποχή συνοδεύεται από
την οργανωτική αναδιάρθρωση του Τομέα Ασφαλιστικών Λειτουργιών
Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας καθώς και τη δημιουργία σύγχρονων
τεχνολογικών υποδομών με στόχο την παροχή αναβαθμισμένων
υπηρεσιών στους Συνεργάτες της Εταιρείας και την καλύτερη
εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.
Σε οργανωτικό επίπεδο η ERGO Ασφαλιστική προχώρησε στην
ανανέωση και στην αναβάθμιση του στελεχιακού της δυναμικού,
τοποθετώντας νέους επικεφαλής σημαντικών επιμέρους οργανωτικών
μονάδων του Τομέα Ασφαλιστικών Λειτουργιών Ασφαλίσεων Ζωής και
Υγείας, οι οποίοι μαζί με τον Διευθυντή του Τομέα κ. Δημήτρη Σπανό,
συγκροτούν μία ισχυρή, έμπειρη και ικανή ηγετική ομάδα.
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Στο πλαίσιο της ανανέωσης του στελεχιακού δυναμικού της Εταιρείας
προσελήφθη ο κ. Κυριάκος Μπαφίτης, στη θέση του Διευθυντή
Ανάληψης Κινδύνων Ζωής και Υγείας. Ο κ. Μπαφίτης είναι πτυχιούχος
της σχολής Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και πιστοποιημένος Αναλογιστής. Ο κ. Δημήτρης
Μάντζαλης προσελήφθη ως Υπεύθυνος του Τμήματος Ανάλυσης και
Τιμολόγησης προϊόντων Ζωής και Υγείας. O κ. Μάντζαλης είναι
πτυχιούχος του Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
και Φυσικές Επιστήμες) από το οποίο έλαβε και μεταπτυχιακό τίτλο
στην Υπολογιστική Μηχανική, ενώ διδακτορικό τίτλο στην
Υπολογιστική και Στατιστική Φυσική έλαβε από το Cranfield
University.
Σε
επίπεδο
οργανωτικών
αλλαγών
καθήκοντα
Διευθυντή
Αποζημιώσεων Ζωής και Υγείας ανέλαβε ο κ. Δημήτρης Krumbholz,
ενώ στο δυναμικό του Τομέα εντάχθηκε ο κ. Μάκης Ζόρλας,
αναλαμβάνοντας καθήκοντα Υπεύθυνου Συντονισμού Εργασιών του
Τομέα.
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Από την 1η Ιουλίου 2018 τέθηκε σε λειτουργία το νέο αναβαθμισμένο
πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας, που προορίζεται αποκλειστικά
για τη διαχείριση των εργασιών του Τομέα Ασφαλιστικών Λειτουργιών
Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας. Με την τεχνολογική αναβάθμιση του
Τομέα, η ERGO Ασφαλιστική θέτει τις βάσεις για τη σταδιακή
εισαγωγή στην παραγωγική διαδικασία ολοκληρωμένων εφαρμογών,
που θα συμβάλλουν στη διευκόλυνση του έργου των Συνεργατών της
και στη βελτίωση των υπηρεσιών στους πελάτες της.
Ο Διευθυντής Τομέα Εμπορικών Λειτουργιών της ERGO κ. Στάθης
Τσαούσης κάλεσε τους Συνεργάτες της Εταιρείας να αξιοποιήσουν τα
νέα Προγράμματα Ασφάλισης και δεσμεύτηκε για τη στήριξη και την
καθοδήγηση της ERGO στην προσπάθεια διαμόρφωση ποιοτικών
χαρτοφυλακίων ατομικών και ομαδικών ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας
επισημαίνοντας ότι: “Οι ενέργειές μας θα αποσκοπούν πάντα στη
διασφάλιση συνθηκών που μπορούν να εγγυηθούν τη διαχρονική
παροχή προσιτών ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλού
επιπέδου επαληθεύοντας το εταιρικό μας μήνυμα “ασφαλίζω σημαίνει
καταλαβαίνω”.
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.

