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Η “ERGO Ασφαλιστική” αποκτά τις μετοχές της “DAS Hellas” 

με στόχο την απορρόφησή της  
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Η “ERGO Ασφαλιστική” ανακοίνωσε ότι εντός του έτους 2019 θα 

εξαγοράσει τις μετοχές της Ασφαλιστικής Εταιρείας Νομικής 

Προστασίας “DAS Hellas”, με στόχο τη συγχώνευση των δύο 

εταιρειών, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, εντός 

του έτους 2020.   
 

Με την επιχειρηματική αυτή επιλογή, η “ERGO Ασφαλιστική” διευρύνει 

τις δραστηριότητές της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, εδραιώνει 

την παρουσία της στην κορυφή των ασφαλιστικών εταιρειών της 

χώρας, ισχυροποιεί το χαρτοφυλάκιό της στον ευαίσθητο κλάδο της 

Νομικής Προστασίας, ο οποίος εξακολουθεί να έχει μεγάλη στρατηγική 

σημασία για τον “Όμιλο ERGO” και επιτυγχάνει σημαντικές οικονομίες 

κλίμακας που θα της επιτρέψουν πλέον να προσφέρει εξειδικευμένες 

και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές υπηρεσίες νομικής προστασίας. 
 

Η εξέλιξη αυτή, που τελεί υπό την αίρεση των απαραίτητων εγκρίσεων 

από τις αρμόδιες Αρχές, είναι ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική του 

“Ομίλου ERGO”, που στοχεύει σε κερδοφόρα ανάπτυξη, σε Ευρώπη 

και Ασία, προσφέροντας ασφαλιστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, 

μέσω ισχυρών θυγατρικών εταιρειών του, που μπορούν να 

ικανοποιήσουν όλες τις σύγχρονες ασφαλιστικές ανάγκες ιδιωτών και 

επιχειρήσεων.  
 

Ο CEO της “ERGO Ασφαλιστική”, κ. Θεόδωρος Κοκκάλας, δήλωσε 

σχετικά με την επικείμενη συγχώνευση των δύο εταιρειών του “Ομίλου 

ERGO”:  

“Πρόκειται για επιχειρηματική επιλογή που επιβεβαιώνει για ακόμη μία 

φορά ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο του στρατηγικού 

σχεδιασμού του Ομίλου ERGO, αλλά και ότι η ηγεσία αυτού πιστεύει 

ακράδαντα στην προοπτική ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς, στην 

ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης και κατ’ επέκταση στην 

περαιτέρω διείσδυση της ιδιωτικής ασφάλισης σε όλους τους 

ενδιαφέροντες κλάδους υψηλής προσφοράς και χαμηλής ζήτησης, 

όπως αυτός της νομικής προστασίας.   

Από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε με συνέπεια να υπηρετούμε τις 

αξίες μας και στο πλαίσιο αυτό θα αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία της 

“DAS Hellas”, έτσι ώστε η “ERGO Ασφαλιστική” να παρέχει και στον 

κλάδο της νομικής προστασίας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, με 

υπευθυνότητα, αντικειμενικότητα και επαγγελματισμό, ως συνεχιστές 

του έργου μιας εξειδικευμένης εταιρείας νομικής προστασίας, με ακόμη 

πιο ελκυστικούς όρους για τους πελάτες και συνεργάτες μας”.  
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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. Στην αγορά της έδρας της, τη Γερμανία, η ERGO 

συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους. Ο 

Όμιλος απασχολεί περίπου 40.000 άτομα, είτε ως μισθωτούς εργαζομένους είτε ως 

αυτοαπασχολούμενους αντιπροσώπους πωλήσεων πλήρους απασχόλησης. Το 2018 η ERGO 

κατέγραψε 19 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.  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ergo.com. 

Η ERGO στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα η ERGO έχει 30 έτη παρουσίας, με κύκλο εργασιών που ξεπέρασε τα 238 

εκατομμύρια ευρώ το 2018 και περισσότερους από 900.000 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. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ergohellas.gr 

 

Αποποίηση ευθύνης 

Το περιεχόμενο του παρόντος Δελτίου συνιστά ενημερωτικό υλικό και ως εκ τούτου τα στοιχεία 

αυτού  παρατίθενται αποκλειστικά και μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς. Αυτό το δελτίο τύπου 

μπορεί να περιέχει δηλώσεις προβλέψεων, οι οποίες βασίζονται σε τρέχουσες υποθέσεις και 

εκτιμήσεις της διοίκησης των εταιρειών ERGO σχετικά με τα αποτελέσματα, τη 

χρηματοοικονομική κατάσταση και την αποδοτικότητα των Εταιρειών μας, τα οποία μπορεί λόγω 

διαφόρων παραγόντων να διαφοροποιηθούν. Καμία απολύτως ευθύνη δεν αναλαμβάνεται από 

την ERGO ή από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τα στελέχη και τους υπαλλήλους της 

όσον αφορά στο περιεχόμενο του παρόντος. Κάθε πληροφορία που περιέχεται στο παρόν 

έγγραφο μπορεί να μεταβληθεί ή να ανανεωθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 
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