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Νέα εφαρμογή ERGO Drive&Win για ασφαλείς διαδρομές 
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26  Μαρτίου 2019 

Η  ERGO Ασφαλιστική, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για 

βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει στους ασφαλισμένους της, 

αξιοποιεί την τηλεματική τεχνολογία και θέτει στη διάθεσή τους τη νέα 

καινοτόμο εφαρμογή ERGO Drive&Win.  

Η εφαρμογή είναι δημιούργημα της OSeven, μίας πρωτοπόρου 

ελληνικής τεχνολογικής εταιρείας που εξειδικεύεται σε λύσεις 

τηλεματικής και αναλύσεις οδηγικής συμπεριφοράς. Είναι διαθέσιμη 

για Αndroid και IOS Smartphones μέσω των υπηρεσιών Google Play 

και Αpp Store αντίστοιχα, απευθύνεται σε όλους τους κατόχους και 

οδηγούς Επιβατικού Ιδιωτικής Χρήσης (EIX) αυτοκινήτου και μέσα 

από ένα σύγχρονο και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον, τους 

επιτρέπει να βελτιώνουν την οδηγική τους συμπεριφορά και 

παράλληλα να αποκομίζουν σημαντικά οφέλη.  

Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή ERGO Drive&Win βαθμολογεί την 

οδηγική συμπεριφορά του χρήστη, βοηθώντας και παρακινώντας τον 

να βελτιώνει διαρκώς το προφίλ της οδήγησής του. Με τη νέα 

εφαρμογή της ERGO, ο οδηγός ενημερώνεται στο τέλος κάθε 

διαδρομής για την οδηγική του συμπεριφορά, όπως είναι για 

παράδειγμα η απότομη επιτάχυνση και επιβράδυνση του αυτοκινήτου, 

η χρήση κινητού τηλεφώνου εν ώρα οδήγησης, αλλά και η υπέρβαση 

των ορίων ταχύτητας, λαμβάνοντας μια βαθμολογία από 0 έως 100. 

Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να αντιληφθεί άμεσα τα αδύνατα σημεία 

στον τρόπο οδήγησής του και να τα βελτιώσει στην αμέσως επόμενη 

διαδρομή. Επιπλέον, ο οδηγός μπορεί ακόμη να δει αν θέλει πώς 

διαμορφώνεται η οδηγική του συμπεριφορά διαχρονικά, αλλά και να τη 

συγκρίνει με αυτήν άλλων οδηγών.  

Ο χρήστης της εφαρμογής όχι μόνο γίνεται καλύτερος οδηγός με 

οικολογική συνείδηση, αλλά κερδίζει και αρκετές παροχές από την 

εταιρεία. Το ERGO Drive&Win μεταφράζει την ασφαλή οδήγηση σε 

ERGO Stars, τα οποία εξαργυρώνονται σε εκπτώσεις έως και 20% 

στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης αυτοκινήτου, είτε κατά τη σύναψη 

νέου ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου είτε κατά την ανανέωση 

των υφιστάμενων ασφαλιστηρίων αυτοκινήτου των ασφαλισμένων 

μας, καθώς και σε ERGO SafeMiles, τα οποία μετατρέπονται σε 

δωρεές για την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, η εφαρμογή 

επιτρέπει τη συμμετοχή όλων των χρηστών σε διαγωνισμούς και 

προγράμματα επιβράβευσης τα οποία πρόκειται να διοργανώσει η 

ERGO Ασφαλιστική. 

Ο Διευθυντής Τομέα Εταιρικών Λειτουργιών της ERGO Ασφαλιστική 
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Αλέξανδρος Σερμπέτης με αφορμή την έναρξη προώθησης της νέας 

εφαρμογής ERGO Drive&Win τόνισε: “Έχουμε δηλώσει κι άλλες 

φορές, ότι η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και η ψηφιοποίηση 

(digitalisation) δημιουργούν μεγάλες αλλαγές και ανατροπές στον 

ασφαλιστικό κλάδο, αναδεικνύοντας νέες προκλήσεις αλλά και πολλές 

ευκαιρίες. Αποστολή της ERGO είναι να ηγηθεί και αυτής της 

προσπάθειας και να προσαρμοστεί στα δεδομένα της νέας ψηφιακής 

εποχής δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τους πελάτες και 

συνεργάτες της. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η νέα καινοτόμα 

εφαρμογή ERGO Drive&Win, με την οποία στοχεύουμε μέσα από έναν 

εύχρηστο και διασκεδαστικό τρόπο να δώσουμε κίνητρο στους 

οδηγούς να γίνουν καλύτεροι, βάζοντας κι εμείς ένα ακόμα “λιθαράκι” 

στην προσπάθεια προώθησης και εκπαίδευσης της ασφαλούς και 

οικολογικής οδήγησης αλλά και στον αγώνα ενάντια στα τροχαία 

ατυχήματα.” 

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 42.000 άτομα, είτε ως μισθωτούς εργαζομένους είτε ως 

αυτοαπασχολούμενους αντιπροσώπους πωλήσεων πλήρους απασχόλησης. Το 2017 η ERGO 

κατέγραψε 18.5 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 30 έτη παρουσίας, με κύκλο εργασιών που ξεπέρασε τα 178 

εκατομμύρια ευρώ το 2017 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 
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