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Φερεγγυότητα
& αξιόπιστια

Με παρουσία ήδη από το 1985 στην Ελληνική 

ασφαλιστική αγορά, η ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ αναπτύσ-

σεται σταθερά σε υγιείς βάσεις, με σημαντικές 

οικονομικές επιδόσεις, και με ορισμένες από 

τις ισχυρότερες παραγωγικές, εισαγωγικές και 

εμπορικές επιχειρήσεις, αλλά και χρηματοοικο-

νομικούς ομίλους στο πελατολόγιό της.

Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ τοποθετήθηκε στρατηγικά 

στην ιδιωτική ασφάλιση δίνοντας έμφαση στους 

μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύ-

νους, καθώς και σε καλύψεις που αφορούν στις 

Εγγυήσεις, τις Μεταφορές και τα μεγάλα έργα, 

ενώ τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει την 

παρουσία της σε ακόμη δύο κατηγορίες ασφά-

λισης, των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και της 

Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων.

Η φερεγγυότητα και η αξιοπιστία είναι τα δύο 

κυρίαρχα στοιχεία στα οποία η ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ 

βασίζει την παρουσία της στην ασφαλιστική αγο- 

ρά και ως συγγενής εταιρία της Εθνικής Ασφα-

λιστικής συνεχίζει να κερδίζει μερίδια αγοράς, 

καθώς και το ενδιαφέρον, αλλά και την εμπιστο-

σύνη των ασφαλισμένων της.



στην πεμπτη 
δεκαετια

Ο Νικόλαος Α. Μακρόπουλος γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, σπούδασε στο 

London Academy και στο Πανεπιστήμιο του Leeds, το 1970 «μυήθηκε» 

στο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης, αρχίζοντας τη σταδιοδρομία του από 

τις Ασφάλειες Γ. Πλυτά και το 1993 ίδρυσε Ασφαλιστικό Συγκρότημα στο 

οποίο ανήκουν η Ευρώπη Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων και οι θυγατρικές της: 

ΝΙΜΑ Μεσίτες Ασφαλειών και Αντασφαλειών Α.Ε. και ΝΙΜΑ Ασφαλιστικές 

Υπηρεσίες Α.Ε..

Παράλληλα με την ασφαλιστική του δραστηριότητα ο Νικόλαος Μακρό-

πουλος ασχολήθηκε ενεργά με τα κοινά της ιδιωτικής ασφάλισης. Το 1973 

εκλέχθηκε για πρώτη φορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένω-

σης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.) και στη διετία 1978 - 1980 

εκλέχθηκε γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Εκπροσώπων Ασφαλιστι-

κών Εταιριών.

Το 1988 αποτέλεσε ορόσημο στην καριέρα του, καθότι υπήρξε ιδρυτικό 

μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων, όπου στο διάστη-

μα 1992 – 1994 εκλέχθηκε Πρόεδρος και το 1994 ανακηρύχθηκε επίτιμος 

Πρόεδρος, ως αναγνώριση της συνεισφοράς του στο θεσμό των μεσιτών 

ασφαλίσεων.

Επίσης, στο διάστημα 1994 – 2003 εκλέχθηκε Πρόεδρος του Association 

of Lloyd’s Brokers Representatives in Greece και επί σειρά ετών διετέλεσε 

αιρετό μέλος του Δ.Σ. της Ε.Α.Ε.Ε., στο οποίο συμμετέχει μέχρι και σήμερα.

Στη διετία 2009 – 2011 διετέλεσε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και 

από το 2012 ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής Διεθνών Σχέ-

σεων, ενώ το 2013 επανεξελέγη Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών και Δη-

μοσίων Σχέσεων της  Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Από τις αρχές του 2012 εξελέγη αντιπρόεδρος του Παναθηναϊκός Α.Ο. και 

μέλος του Δ.Σ. της Παναθηναϊκός Π.Α.Ε.

Ο Νικόλαος Μακρόπουλος είναι παντρεμένος με την Katleen Wagner, με 

την οποία απέκτησε τη Λαβίνια, ενώ από τον πρώτο του γάμο έχει δύο 

παιδιά, το Γιώργο και τη Μαρία.



Ο ίδιος προσωπικά, δρώντας πάντα με επαγγελματισμό, αλλά 

και σύνεση, διατήρησα την ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ, από ιδρύσεώς της, 

σε μια σταθερά ανοδική πορεία, με βασικό προσανατολισμό 

τον απόλυτο σεβασμό προς τον πελάτη, τη διαρκή βελτίωση 

και εξειδίκευση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αυστηρή 

κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία 

και την ταχύτατη προσαρμογή στα δεδομένα της οικονομίας.

Παρέμεινα προσηλωμένος επί πολλά έτη στην αδιάλειπτη ανα- 

ζήτηση στρατηγικών συνεργασιών, ενώ εξ αρχής επένδυσα 

στην κάλυψη των μεγάλων βιομηχανικών, εμπορικών και χρη- 

ματοοικονομικών κινδύνων, καθιερώνοντας την ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ, 

ως μια από τις πλέον εξειδικευμένες και φερέγγυες εταιρίες 

του κλάδου.

Στην αναπτυξιακή πορεία της ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ συμμετέχουν 

επίσης ενεργότερα και άλλοι κλάδοι ασφάλισης, με βασικό-

τερους τους τομείς Ενέργειας, Μεταφορών, Εγγυήσεων και 

Αυτοκινήτων, με την ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ να διεκδικεί σημαντικά 

μερίδια αγοράς δίχως να εγκαταλείπει τη στρατηγική της κερ-

δοφόρας και υγιούς ανάπτυξης, αλλά και την απαρέγκλιτη 

εφαρμογή των βασικών αρχών της: της Φερεγγυότητας, της 

Αξιοπιστίας και της Ποιότητας. Τους τρεις θεμελιώδεις λίθους 

στους οποίους βασίσθηκε ήδη από το 1985, οπότε ιδρύθηκε, 

ώστε να χτίσει το ισχυρό και διαχρονικό προφίλ της, να δια-

φοροποιηθεί πλήρως του ανταγωνισμού και να θωρακιστεί 

επαρκώς έναντι κάθε αντιξοότητας της οικονομίας.

Επί τρεις δεκαετίες η ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ επενδύει:

• Στη Φερεγγυότητα, διότι ανεξάρτητα από τις μακροοικονο-

μικές συγκυρίες ή τον ανταγωνισμό, φρόντισε και φροντίζει, 

πάντα με σύνεση, για την υπερεπάρκεια των τεχνικών απο-

θεμάτων της και των περιθωρίων φερεγγυότητας.

• Στην Αξιοπιστία, διότι στέκεται αδιάλειπτα δίπλα στον πε-

λάτη και συνεργάτη της και μεριμνά για την πιστή τήρηση 

των συμβάσεών της, αποζημιώνοντας γρήγορα και δίκαια 

τους ασφαλισμένους της.

• Στην Ποιότητα, διότι έχοντας την απόλυτη υποστήριξη των 

συνεργατών και του προσωπικού της, προσφέρει υποδειγ-

ματική εξυπηρέτηση στους ασφαλισμένους, προτείνοντας 

τις πλέον συμφέρουσες ασφαλιστικές λύσεις, απόλυτα προ-

σαρμοσμένες στα διεθνή πρότυπα.

«Φερεγγυότητα, ποιότητα, σεβασμός, υπευθυνότητα. τέσσερις έννοιες - τέσσερις ισχυροί πυλώνες, 

με τους οποίους η ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ συνέδεσε άρρηκτα την ύπαρξή της, το παρόν και το μέλλον της, 

αλλά και το όραμά της, να προσφέρει τα μέγιστα στον ασφαλισμένο και να υπηρετεί ευλαβικά τις 

αρχές που πρεσβεύει ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης.

Παράλληλα, η ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ επιμένει με έμφαση στη δια-

τήρηση στενών, μακροχρόνιων και ανταποδοτικών σχέσεων 

συνεργασίας με διεθνείς ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 

εταιρίες, αναβαθμίζοντας, συνεχώς, την ποιότητα του χαρτο-

φυλακίου, αλλά και τη θέση της στην ασφαλιστική αγορά.

Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ, ήταν επίσης από τις πρώτες εταιρίες που με-

ρίμνησαν ώστε να προσαρμοστούν στα πρότυπα και τις απαι-

τήσεις του Solvency II, παρά το γεγονός ότι το νέο εποπτικό 

περιβάλλον δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή από την Ε.Ε., 

ενώ παράλληλα συγκεντρώνει συνεχώς το ενδιαφέρον της 

αγοράς για στρατηγικές συνεργασίες, διότι:

•	 Επιμένει	να ενισχύει το πολύ αξιόπιστο και συνάμα δυναμι-

κό brand name, που επί πολλά έτη διαμορφώνει με αφοσίω-

ση, μεθοδικότητα και συνέπεια.

•	 Επιμένει	 να βελτιώνει την οικονομική της θέση και τη φε-

ρεγγυότητά της, εξασφαλίζοντας γρήγορους ρυθμούς 

ανάπτυξης, μεγαλύτερα μερίδια αγοράς, όπως και υψηλή 

κερδοφορία, ακόμη και στις πιο δύσκολες περιόδους της 

χρηματαγοράς, και εν γένει της οικονομίας, χάρη στη συ-

ντηρητική πολιτική ανάληψης των ασφαλιστικών κινδύνων, 

όπως και στη συγκρατημένη επενδυτική πολιτική της.

•	 Επιμένει να δραστηριοποιείται ως μια «Small and Beautiful» 

ασφαλιστική εταιρία, ως εταιρία «boutique» για τον κλάδο 

της, με κύριο στοιχείο διαφοροποίησης την παροχή εξει-

δικευμένων υπηρεσιών κάλυψης κινδύνων, προωθώντας 

σύγχρονες ασφαλιστικές λύσεις, προς την επιχειρηματική 

κοινότητα για την κάλυψη μεγάλων εμπορικών και βιομηχα-

νικών κινδύνων, προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την 

προστασία τους από καθημερινούς, αλλά σοβαρούς κινδύ-

νους, προς όσους επενδύουν σε έργα ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, στις μεταφορές αλλά και προς το ευρύ κοινό για 

την ασφάλιση των κατοικιών, αλλά και των αυτοκινήτων τους.

Σας προσκαλώ λοιπόν, να γνωρίσετε την ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ, τη 

φιλοσοφία της, την κουλτούρα της, τις υπηρεσίες της, όπως 

και τους ανθρώπους της.

Σας προκαλώ να γνωρίσετε τι σημαίνει εξειδίκευση και αξιο-

πιστία στην ασφάλιση!»

Νικόλαος Α. Μακρόπουλος,

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

πρόκΛησεισ
& δεσμευσεισ



πόια ειναι
η ευρώπη αεγα
Η ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων ιδρύθηκε το 1985, από 

ισχυρό ασφαλιστικό όμιλο της Μεγάλης Βρετανίας και το 1993, 

το 100% των μετοχών της εξαγοράστηκε από το Νικόλαο Μα-

κρόπουλο.

Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ διαθέτει άδεια λειτουργίας για το σύνολο των 

κλάδων στις Γενικές Ασφάλειες, ωστόσο η κύρια δραστηριότη-

τά της επικεντρώνεται στον κλάδο Περιουσίας, όπου ειδικεύ-

εται στις ασφαλίσεις των μεγάλων Βιομηχανικών, Εμπορικών 

και Χρηματοοικονομικών Κινδύνων. Παράλληλα, το τελευταίο 

διάστημα αναπτύσσει και τον κλάδο Ασφάλισης Αστικής Ευ-

θύνης Οχημάτων, όπου με νέα, σύγχρονα προϊόντα κερδίζει 

μερίδια αγοράς, καταγράφοντας σταθερά ανοδική πορεία.

Στον κλάδο Περιουσίας, η ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ κατέχει, σύμφωνα 

με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών 

Ελλάδος, ισχυρή θέση μεταξύ των αμιγώς ιδιωτικών Ελληνι-

κών ασφαλιστικών εταιριών. Επίσης, πρωταγωνιστεί στον κλά-

δο Ασφαλίσεων Μεταφορών, ενώ στον κλάδο Αυτοκινήτου, 

ασκώντας συνετή πολιτική, αύξησε τη συμμετοχή του στο σύ-

νολο της παραγωγής της.

Το 1998 στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ εισήλθε, 

με μειοψηφική συμμετοχή, η Εθνική Ασφαλιστική, θυγατρική 

εταιρία του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ανα-

γνωρίζοντας, έμπρακτα, το κύρος και τη φερεγγυότητα της 

εταιρίας, όπως και την αναπτυξιακή της προοπτική.

Στη θετική πορεία της ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ συνέβαλλε καθοριστικά 

και η συνεργασία της με παγκοσμίως γνωστούς για την οικο-

νομική τους ευρωστία Αντασφαλιστικούς Οίκους, αξιολογημέ-

νους με rate A, οι οποίοι στηρίζουν την ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ με το 

υψηλό τους capacity και τη συμμετοχή τους στην άμεση κάλυ-

ψη των αποζημιώσεων.

Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ, παραμένει σταθερά μια κερδοφόρα ασφαλι-

στική εταιρία, που αναπτύσσεται βασιζόμενη σε υγιείς βάσεις, 

εξασφαλίζοντας σε κάθε εταιρική χρήση υπερεπαρκή τεχνικά 

αποθέματα και περιθώρια φερεγγυότητας.



 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  

   
   

 
 

   
 

  
  



στην πρώτη γραμμη τα στεΛεΧη
Η υπεραξία της ΕΥΡΩΠΗ ΑΕ Γενικών Ασφαλίσεων βασίζεται στα στελέχη της, που χαρα-

κτηρίζονται από υψηλού επιπέδου κατάρτιση, και παραμένουν συνεργάτες της εταιρίας επί 

μακρό χρονικό διάστημα.

Ο επαγγελματισμός και η υπευθυνότητα που επιδεικνύουν έναντι των ασφαλισμένων και 

των συνεργατών της εταιρίας, αποτελούν στοιχεία που διέπουν κάθε δραστηριότητά τους, 

από την ανάληψη ενός κινδύνου με άκρως εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα, μέχρι 

και την καταβολή της αποζημίωσης.

Από αριστερά: κος Νικόλαος Μακρόπουλος (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος), κα Αθανασία Μάτη 
(Υπεύθυνη κλάδου Περιουσίας), κος Άγγελος Λάζος (Υπεύθυνος Μηχανογράφησης), κα Ελένη 
Φρούσσου (Υπεύθυνη Αντασφαλειών & Επενδύσεων), κος Γιάννης Φυτιλής (Νομικός Σύμβουλος), 
κος Κων/νος Στρατικόπουλος (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών), κα Φανή Παπαδοπούλου 
(Υπεύθυνη κλάδου Μεταφορών), κος Στέφανος Μπίσκος (Υπεύθυνος Αποζημιώσεων Λοιπών 
Κλάδων), κα Φαίη Βήλου (Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου).

Από αριστερά: κος Κων/νος Στρατικόπουλος (Διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών), κα Ξανθή 
Σιδηροπούλου (Γραμματεία Διοίκησης), κος Άγγελος Λάζος (Υπεύθυνος Μηχ/φησης), κα Δή-
μητρα Τσακνιά (Μέλος Δ.Σ., Σύμβουλος Διοίκησης).

EXECUTIVE
TEAM

ΕΝ ΩΡΑ ΔΡΑΣΗΣ



συγΧρόνεσ πρότασεισ ασΦαΛισησ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

περιόυσιασ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

μεταΦόρών

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

σκαΦών

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

αυτόκινητών

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

γενικησ & EπαγγεΛματικησ
αστικησ ευΘυνησ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

εγγυησεών

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

πρόσώπικόυ
ατυΧηματόσ



ασΦαΛισεισ
περιόυσιασ

η ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ εξειδικεύεται στις ασφαλίσεις 
περιουσίας, δίνοντας έμφαση στους μεγάλους 
εμπορικούς και Βιομηχανικούς κινδύνους.

Διαθέτοντας υψηλό capacity, μεγάλο εύρος καλύψεων, αλλά 

και ανταγωνιστικά ασφάλιστρα, η ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ σήμερα, είτε 

ηγείται, είτε συμμετέχει συνασφαλιστικά, σε έναν σημαντικό 

αριθμό ασφαλιστηρίων συμβολαίων μεγάλων επιχειρήσεων.

Στην επιτυχημένη παρουσία της στον τομέα, συμβάλλει καθο-

ριστικά η άριστη και μακρόχρονη συνεργασία της με διεθνείς 

αντασφαλιστικούς ομίλους, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί από 

τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης με ανώτατους δείκτες φε-

ρεγγυότητας.

Στις ασφαλίσεις περιουσίας, με τα προγράμματά της η ΕΥΡΩΠΗ 

ΑΕΓΑ καλύπτει κτιριακές εγκαταστάσεις, το περιεχόμενό τους, 

καθώς και το μηχανολογικό εξοπλισμό των επιχειρήσεων για 

κινδύνους όπως Πυρκαγιάς, Σεισμού, Φυσικών Φαινομένων, 

Απεργιών, Στάσεων, Οχλαγωγιών και Πολιτικών Ταραχών, Κακό-

βουλων Βλαβών, Τρομοκρατικών Ενεργειών, Κλοπής, καθώς και 

Απώλειας Κερδών (loss of profit).

Στους Εμπορικούς κινδύνους, το πελατολόγιο της ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ 

περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, 

γνωστά εμπορικά κέντρα, πολυχώρους, πολυκαταστήματα και 

εκθεσιακούς χώρους, νοσοκομεία, εκπαιδευτήρια, αλυσίδες κα-

ταστημάτων και αντιπροσωπείες αυτοκινήτων.

Στους Βιομηχανικούς κινδύνους, όπου η ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ πρω-

ταγωνιστεί, το πελατολόγιό της περιλαμβάνει φαρμακευτικές 

και μεταλλουργικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες παραγωγής τρο-

φίμων και ποτών, καπνοπαραγωγικές επιχειρήσεις, κατασκευα-

στικές εταιρίες, εταιρίες συσκευασίας, κλωστοϋφαντουργίες, 

εταιρείες ένδυσης – υπόδησης και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις. 

Επίσης, σημαντικός αριθμός Τραπεζών και Ασφαλιστικών Εται-

ριών επιλέγουν την ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ για την ασφάλιση των περι-

ουσιακών τους στοιχείων.

 

Στην Κατοικία

Παράλληλα, η ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ σχεδιάζει σύγχρονα και αντα-

γωνιστικά προγράμματα στον τομέα ασφάλισης κατοικίας, 

τα οποία ανταποκρίνονται στις καθημερινά μεταβαλλόμενες 

συνθήκες της αγοράς, εξασφαλίζοντας, τόσο την προστασία 

των ιδιωτών, όσο και την απρόσκοπτη λειτουργία των εταιριών.

Για τον τομέα ασφάλισης κατοικίας, η ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ έχει δημι-

ουργήσει τέσσερα σύγχρονα, καινοτόμα «πακέτα» ασφάλισης, 

που καλύπτουν πλήρως όλες τις ανάγκες του ασφαλισμένου.

Το πρώτο πρόγραμμα, το «EURO Κατοικία – Βασικό Στεγαστι-

κό» περιλαμβάνει βασικές καλύψεις κατά Πυρός και Σεισμού, 

το δεύτερο το «EURO Κατοικία 1» προβλέπει ένα επιπλέον 

«πακέτο» παροχών για Τρομοκρατικές καλύψεις και Ζημιές 

από νερά, το «EURO Κατοικία 2» εξασφαλίζει επιπρόσθετες 

καλύψεις για ζημιές από βανδαλισμούς, για απώλειες ενοικί-

ων, ενώ καλύπτει και την Αστική Ευθύνη Ομόρων και, τέλος, 

το «EURO Κατοικία VIP», αποτελεί ένα πλήρες ασφαλιστήριο, 

που περιλαμβάνει πέραν των προαναφερόμενων παροχών 

και εξειδικευμένες ασφαλίσεις για Ειδικές Κατασκευές εκτός 

κατοικίας, Έργα Τέχνης, καθώς και αυτόματη επανασύσταση 

Κεφαλαίου μετά από ζημία.



Στις μικρομεσαίες

Στον τομέα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, η ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ έχει δη-

μιουργήσει δύο προγράμματα, το «EURO Προστασία Επιχείρησης ΒΑΣΙ-

ΚΗ» και το «EURO Προστασία Επιχείρησης Ενισχυμένη».

Με το πρώτο, παρέχονται βασικές καλύψεις για ζημιές από Πυρκαγιά, 

Κεραυνό, Έκρηξη και Πτώση Αεροσκαφών και με το δεύτερο, εξασφα-

λίζονται επιπλέον παροχές κατά Τρομοκρατικών Ενεργειών, Ζημιών από 

νερά, κλοπή κ.α., ενώ καταβάλλονται Επιδόματα διακοπής εργασιών, και 

καλύπτεται η Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων.

Στα φωτοβολταϊκά έργα

Στον τομέα ασφάλισης φωτοβολταϊκών μονάδων, η ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ πα-

ρέχει εξειδικευμένα προγράμματα για την ασφάλιση κάθε έργου, από 

την κατασκευή του έως και τη λειτουργία του.

Ειδικότερα, με το πρόγραμμα «Solar Tree» δίδονται βασικές καλύψεις για 

ζημιές από Πυρκαγιά, Τρομοκρατικές Ενέργειες, Νερά και Κλοπή, ενώ 

προβλέπεται επέκταση των παροχών για την κάλυψη Μηχανικών Βλαβών 

και Οικονομικών Απωλειών, ως συνεπεία αυτών. Σε ότι αφορά πιο συγκε-

κριμένα το στάδιο της κατασκευής του έργου, παρέχονται καλύψεις κατά 

Παντός Κινδύνου, Συναρμολόγησης και Μηχανικές Βλάβες.

Τέλος, η ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ έχει δημιουργήσει ένα ει-

δικό τμήμα εξειδικευμένων συνεργατών, που έχει 

την ευθύνη συμμετοχής της εταιρίας σε Διαγωνι-

σμούς για την ασφάλιση Οργανισμών του στενού 

και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, εξασφαλίζο-

ντας μέχρι σήμερα έναν σημαντικό αριθμό συμ-

βολαίων ασφάλισης κρατικών φορέων.

Στους διαγωνισμούς
του δημοσίου



ασΦαΛισεισ μεταΦόρών

για την ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ, οι ασφαλίσεις μεταφο-

ρών αποτελούν στρατηγικό τομέα ασφάλισης.

Οι καλύψεις που παρέχονται αφορούν μεταφερόμενα εμπορεύ-

ματα, είτε εντός της Ελληνικής επικράτειας, είτε εισαγωγές και 

εξαγωγές προϊόντων (από και προς όλο τον κόσμο).

Προσφέρεται ασφάλιση κάθε είδους φορτίων που διακινούνται 

με όλα τα μέσα (οδικώς, σιδηροδρομικώς, αεροπορικώς, ατμο-

πλοϊκώς, courier, καθώς και με συνδυασμό αυτών).

Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ, διαθέτει πλήθος προγραμμάτων, ικανά να κα-

λύψουν και τις πλέον απαιτητικές ανάγκες των πελατών της. Η 

πολύχρονη εμπειρία της στον τομέα της ασφαλιστικής κάλυψης 

μεταφερομένων εμπορευμάτων, την καθιστά απόλυτα φερέγγυα 

σύμμαχο κάθε επιχείρησης, πιστοποιώντας πως κάθε εμπόρευμα 

είναι πολύτιμο γι αυτήν.

 

ασΦαΛισεισ σκαΦών
 

Στις Ασφαλίσεις Σκαφών η ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ έχει επιλέξει να 

αναπτύσσεται με ασφαλιστήρια συμβόλαια σύγχρονης αντίλη-

ψης, καλύπτοντας τις ίδιες ζημιές του σκάφους, όπως φωτιά, 

κλοπή, βύθιση κ.α., αλλά και την Αστική Ευθύνη που σύμφωνα 

με το Ν.2743/1999 χαρακτηρίζεται υποχρεωτική ως ασφάλιση, 

για κάθε κάτοχο σκάφους.



ασΦαΛιση γενικησ &
επαγγεΛματικησ
αστικησ ευΘυνησ 

πρόκειται για μία από τις πλέον προηγμένες 

ασφαλιστικά, καλύψεις, που περιλαμβάνεται στα 

περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια μεγάλων 

παραγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλίσεων, η ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ 

καλύπτει την αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου για Σωματικές 

βλάβες ή/και υλικές ζημίες που θα προκληθούν σε τρίτους, από 

αμελείς πράξεις ή παραλείψεις των ασφαλιζομένων κατά τη 

διάρκεια της άσκησης των δραστηριοτήτων τους.

Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ καλύπτει την Αστική Ευθύνη και Εργοδοτική 

Ευθύνη ξενοδοχειακών μονάδων, επιχειρηματικών, βιοτεχνικών 

και βιομηχανικών χώρων, καθώς επίσης και κατασκευαστικών 

έργων. 

Παρέχει επίσης, την κάλυψη Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης 

σε διάφορες κατηγορίες επαγγελματιών, όπως φαρμακοποιοί, 

αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, δικηγόροι, ασφαλιστές κλπ, 

ενώ αντίστοιχες καλύψεις παρέχονται και σε φορείς, συλλό-

γους και σωματεία.  

Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ εξειδικεύεται τα τελευταία χρόνια και στις 

ασφαλίσεις εταιριών security, καλύπτοντας την Αστική Ευθύνη 

για όλες τις δραστηριότητές τους (στατικές φυλάξεις, περιπολί-

ες, κέντρο λήψης σημάτων κ.α.).

ασΦαΛιση
πρόσώπικόυ
ατυΧηματόσ
 

στις ασφαλιστικές παροχές της ΕΥΡΩΠΗ 
ΑΕΓΑ περιλαμβάνεται και η ασφάλιση του 
προσωπικού ατυχήματος, η οποία χορη-
γείται είτε σε μεμονωμένα πρόσωπα, είτε 
στο πλαίσιο ομαδικής ασφάλισης εργαζο-
μένων.

Μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων της ΕΥΡΩΠΗ 

ΑΕΓΑ δίδεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να κα-

λύψει τα έκτακτα έξοδα ενός ατυχήματος (νοσήλια, ια-

τροφαρμακευτικές δαπάνες κ.α.), ενώ του παρέχεται και 

καταβολή επιδόματος κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή 

αποθεραπείας του. Για την πλήρη εξασφάλισή του, προ-

βλέπεται επίσης, η καταβολή αποζημίωσης σε περίπτω-

ση μόνιμης ολικής ή μόνιμης μερικής ανικανότητας.

ασΦαΛισεισ
εγγυησεών
  

η ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ είναι από τις ελάχιστες 

ασφαλιστικές εταιρίες που διαθέτουν άδεια 

για τη χορήγηση εγγυητικών επιστολών.

Πρόκειται για κάλυψη που εξουσιοδοτούνται να παρέ-

χουν μόνο όσες ασφαλιστικές εταιρίες χαρακτηρίζο-

νται για την υψηλή τους φερεγγυότητα, ενώ η έκδοση 

των εγγυητικών επιστολών γίνεται με πολύ αυστηρά 

κριτήρια. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σε συν-

δυασμό με την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων 

του πελάτη, προκειμένου ο ίδιος να απολαμβάνει πλήρη 

κάλυψη.

ασΦαΛιση
αυτόκινητών

η ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ δραστηριοποιείται στον κλά-

δο αστικής ευθύνης αυτοκινήτων, με νέα αντα-

γωνιστικά προγράμματα, διασφαλίζοντας στους 

πελάτες την παροχή ολοκληρωμένων «πακέτων» 

ασφάλισης, την ορθολογική ανάληψη των κινδύ-

νων, την άμεση καταβολή αποζημιώσεων, και βέ-

βαια, τη συνεργασία με μια εταιρία που ως γνώ-

μονα έχει την ανάπτυξή της σε υγιείς βάσεις.

Αυτός εξάλλου είναι και ο λόγος για τον οποίο η ΕΥΡΩΠΗ 

ΑΕΓΑ αναπτύσσεται στις Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης Οχη-

μάτων υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, οι οποίες εγγυώνται 

τη σωστή αποθεματοποίησή της και την απόλυτη διασφάλιση 

της φερεγγυότητά της.

Για την ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ οι προαναφερόμενοι στόχοι αποτελούν 

την αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξή της στην κατηγορία 

της Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων.

Προκειμένου να ανταποκριθεί πλήρως στους ασφαλισμένους, 

η ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ δημιούργησε νέα - πλήρη «πακέτα» ασφάλι-

σης με ανταγωνιστικό τιμολόγιο, απευθυνόμενη με τις υπηρε-

σίες της σε όλους τους πελάτες της, για την κάλυψη του συνό-

λου των αναγκών τους.

Επίσης η ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ προσφέρει υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας, 

σε συνεργασία με τη διεθνούς φήμης εταιρία Mondial Assistance, 

η οποία έχει αναλάβει και την ευθύνη διαχείρισης των ζημιών, τη 

φροντίδα ατυχήματος και τη θραύση κρυστάλλων. 

Παράλληλα η ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ έθεσε σε εφαρμογή την ηλε-

κτρονική πλατφόρμα τιμολόγησης «Τυπώνω / Πληρώνω», όπου 

προσάρμοσε όλους τους εναλλακτικούς τρόπους ασφάλισης, 

όπως και όλα τα εναλλακτικά δίκτυα είσπραξης ασφαλίστρων, 

δίνοντας:

• στους συνεργάτες της: χρήσιμα εργαλεία αξιολόγησης και 

τιμολόγησης των προγραμμάτων της, καθώς και την ευκαιρία 

της περαιτέρω ανάπτυξής τους.

• στους ασφαλισμένους: τη δυνατότητα της εύκολης σύγκρι-

σης και επιλογής των προϊόντων που θα καλύψουν ορθολογι-

κότερα τις ανάγκες τους.

Με τις ανωτέρω σύγχρονες υποδομές, η ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ δη-

μιούργησε ένα εξελιγμένο, ενεργό και ιδιαιτέρως διευρυμένο 

δίκτυο πωλήσεων, το οποίο αγκάλιασε τη φιλοσοφία και την 

κουλτούρα της.

Με το δίκτυο αυτό, η ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ θα συνεχίσει δυναμικά σε 

μια κατηγορία ασφάλισης η οποία υπόσχεται πολλά, τόσο στην 

ίδια και το δίκτυό της, όσο και στους ασφαλισμένους της.



Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ALFA BETA ROTO

ΗΜΕΡOMHNIA ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ: 22.07.2011
ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΚΤΗΡΙΟ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 100%: €25.849.000,00
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ 10% = €2.584.900,00

ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ



ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΗΜΕΡOMHNIA ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ: 23.09.2005
ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΙΣ ΥΛΙΚΕΣ 
ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ, ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 100%: €12.000.000,00
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΕΓΑ 40% = €4.800.000,00

ΗΜΕΡOMHNIA ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ: 11.05.2006
ΖΗΜΙΑ ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 100%: 2.430.021,36
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΕΓΑ 70% = €1.701.014,95ΔΙΑΣΩΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ







 



Φιλελλήνων 25, 105 57 Αθήνα
τηλ.: 210 3230707-9, fax: 210 3240327

e-mail: info@europe-aega.gr

26ης Οκτωβρίου 90 (Porto Center),
546 27 Θεσσαλονίκη

τηλ.: 2310 508222-3, fax: 2310 508226

www.europe-aega.gr
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