Δελτίο Τύπου - Αθήνα, 1 Ιουλίου 2020

Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της “ERGO Ασφαλιστική” με την “DAS Hellas”
Η “ERGO Ασφαλιστική” ανακοίνωσε ότι μετά την εξαγορά των
μετοχών της “DAS Hellas”, σήμερα ολοκληρώθηκε η
συγχώνευση των δύο εταιρειών με απορρόφηση της δεύτερης
από την πρώτη, όπως ακριβώς είχε προαναγγελθεί τον
Οκτώβριο του έτους 2019.

Με την εξέλιξη αυτή, η “ERGO” 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
και επιτυγχάνει σημαντικές οικονομίες κλίμακας, που θα της
επιτρέψουν να προσφέρει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της σε
ιδιώτες και επιχειρήσεις, με ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
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Με αφορμή την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ο CEO της εταιρείας
κ. Δημήτρης Χατζηπαναγιώτου δήλωσε:
“Εκφράζω τη βαθιά ικανοποίησή μου για την επιτυχή και εντός του
χρονοδιαγράμματος που είχαμε θέσει, απορρόφηση της DAS Hellas,
από την εταιρεία μας, παρά τις αντίξοες συνθήκες που προκάλεσε η
πανδημία του κορωνοϊού και συγχαίρω όλους όσους συνέβαλαν στην
επιτυχή ολοκλήρωση του έργου αυτού.
Η επιτυχία μας αυτή συνίσταται στο γεγονός ότι, υπό τις ως άνω
απρόβλεπτες συνθήκες πετύχαμε την πρωταρχική και πλέον
ουσιαστική επιδίωξή μας, από την όλη διαδικασία να μην θιγούν τα
συμφέροντα των ασφαλισμένων και των συνεργατών της DAS Hellas.
Η επίτευξη του στόχου αυτού, επιβεβαιώνει τον ανθρωποκεντρικό
προσανατολισμό της ERGO, εδραιώνει τις σχέσεις εμπιστοσύνης που
διατηρεί διαχρονικά με τους συνεργάτες μας και θέτει τις βάσεις για μια
μακρά, ουσιαστική και αμοιβαίως επωφελή συνεργασία, σε όσους από
τους συνεργάτες της DAS Hellas δεν είχαν έως τώρα την ευκαιρία να
συνεργαστούν με την ERGO και να προσφέρουν στους πελάτες τους
εξαιρετικές εμπειρίες ασφάλισης και εξυπηρέτησης”.
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, 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
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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.

