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Η ERGO Ασφαλιστική αναδεικνύεται True Leader για 6η συνεχόμενη χρονιά 
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Για 6η συνεχόμενη χρονιά η ERGO Ασφαλιστική αποσπά τη διάκριση 

“True Leader” στον αναγνωρισμένο θεσμό της ICAP που επιβραβεύει 

τις υγιείς εταιρείες και τους ομίλους που κατέχουν ηγετική θέση στον 

τομέα δραστηριοποίησής τους. Από τις 31.000 επιχειρήσεις που 

αξιολογήθηκαν για την πορεία και την απόδοσή τους το 2019 βάσει 

μετρήσιμων και αντικειμενικών κριτηρίων, μόνο 87 επιχειρήσεις 

αναδείχθηκαν TRUE LEADERS, ανάμεσά τους και η ERGO 

Ασφαλιστική. 

 

Συγκεκριμένα, η ICAP διαθέτοντας τη μεγαλύτερη βάση 

επιχειρηματικής πληροφόρησης στην Ελλάδα (περισσότερες από 1,5 

εκατ. επιχειρήσεις) και ως φορέας του αναγνωρισμένου “ICAP Credit 

Score”, αναγνωρίζει τις Εταιρείες και Ομίλους ΤRUE LEADERS, με 

βάση την ταυτόχρονη εκπλήρωση των εξής κριτηρίων: 

- Να συμπεριλαμβάνονται στις 500 πιο κερδοφόρες Εταιρείες ή 

στους 200 πιο κερδοφόρους Ομίλους για το 2019. 

- Να συγκαταλέγονται στις 500 Εταιρείες ή 150 Ομίλους με το 

μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού και να έχουν αυξήσει το 

προσωπικό τους από το 2018 στο 2019. 

- Να βρίσκονται στις κορυφαίες θέσεις του Κλάδου τους με βάση 

τον Κύκλο Εργασιών τους. 

- Να έχουν υψηλό “ICAP Credit Score” (διαβάθμιση 

πιστοληπτικής ικανότητας). 

 

Η βράβευση αυτή της ERGO όχι μόνο αποτελεί μια ακόμη σημαντική 

διάκριση και έμπρακτη απόδειξη της πετυχημένης στρατηγικής 

ανάπτυξης που ακολουθεί η εταιρεία τα τελευταία χρόνια, αλλά δίνει 

και το έναυσμα για τον σχεδιασμό της νέας φιλόδοξης στρατηγικής της 

για την επόμενη πενταετία με βασικό στόχο την περαιτέρω βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητάς της και τη διασφάλιση της συνέχισης της 

κερδοφόρας ανάπτυξής της.   

 

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 38.000 άτομα, είτε ως μισθωτούς εργαζομένους είτε ως 

αυτοαπασχολούμενους αντιπροσώπους πωλήσεων πλήρους απασχόλησης. Το 2019 η ERGO 

κατέγραψε 19 δισεκατομμύρια ευρώ ασφάλιστρα και κατέβαλε 17 δισεκατομμύρια ως παροχές 
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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 239 

εκατομμύρια ευρώ το 2019 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. 

Περισσότερα στο 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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