
Παρουσίαση



Λίγα λόγια για την Ευρωπαϊκή Πίστη



Ευρωπαϊκή Πίστη-Συνοπτική Παρουσίαση

Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι μία πλήρης 

ασφαλιστική εταιρία με μοναδικά 

χαρακτηριστικά που αποτελούν και την ειδοποιό 

διαφορά της από το σύνολο της ασφαλιστικής 

αγοράς, τα οποία ενδεικτικά έχουν ως 

ακολούθως: 



1.Είναι Ελληνική και αποτελεί κέντρο λήψης 

αποφάσεων. 
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2.Είναι η μόνη ασφαλιστική εισηγμένη στο ΧΑ με     

3500 μετόχους. 

3.Έχει 41 χρόνια παρουσίας στην Ασφαλιστική 

Αγορά και έχει σημειώσει αποδόσεις πάνω από 

τα συνήθη όρια. 

4.Απασχολεί πάνω από 5400 Ασφαλιστικούς 

Συμβούλους και 425 άτομα ως έμμισθο 

προσωπικό. 



5.Είναι μια εκ των τεσσάρων (4) ασφαλιστικών 

εταιριών που εκπροσώπησαν την Ελλάδα στο 

Πανευρωπαϊκό stress test. 
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6.Απορρόφησε την ζημιά από το PSI των 

Ελληνικών Ομολόγων σε μια χρήση. 

7.Διακρίθηκε λαμβάνοντας το Χρυσό Βραβείο 

Επιχειρηματικής Ηθικής και Εταιρικής 

Υπευθυνότητας. 

8.Διαχειρίζεται 610.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια, 

έναν κύκλο εργασιών άνω των € 183 εκ. Και ένα 

επενδυτικό χαρτοφυλάκιο πάνω από € 300 εκ. 



9.Για 8 συναπτά έτη λαμβάνει το βραβείο True

Leaders, μεταξύ 500 επιχειρήσεων όλων των 

κλάδων της οικονομίας μετά από ανάλυση 

περίπου 20.000 ισολογισμών. Προϋπόθεση τα 

παρακάτω 4 κριτήρια για τη διάκριση: 

i. Αύξηση προσωπικού, 

ii. κύκλου εργασιών, 

iii. κερδών και 

iv.  υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση.

Μόλις 6 εταιρίες έλαβαν τη συγκεκριμένη 

διάκριση για επτά συναπτά έτη!
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Τι είναι;

Είναι ένα πρόγραμμα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

• Προσφέρεται δωρεάν, αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Πίστη, σε όλη την κοινωνία. 

• Είναι άμεσα συνδεδεμένο με την πιο συνηθισμένη σας πράξη, τις  καθημερινές σας αγορές.

• Έχει την μορφή κάρτας η οποία δεν είναι πιστωτική.

Ο κάτοχος του Ασφαλιστικού Γονέα κάθε φορά που ψωνίζει στα 

supermarket ή γεμίζει το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του ή 

πληρώνει το κινητό του ή κάνει αγορές σε είδη ένδυσης, υπόδησης, 

σπιτιού, καλλυντικά κ.α. στις συνεργαζόμενες με το πρόγραμμα 

επιχειρήσεις συγκεντρώνει αυτόματα ΕΥΡΩ. 

Γνωριμία με τον Ασφαλιστικό Γονέα



Τα ΕΥΡΩ που συγκεντρώνει ο χρήστης του Ασφαλιστικού Γονέα από όλες τις συναλλαγές, του 

εξασφαλίζουν τα ακόλουθα:

Μείωση των ασφαλίστρων 
στην ανανέωση κάθε 

υπάρχοντος ή μελλοντικού 
του ασφαλιστήριου 
συμβολαίου στην 

Ευρωπαϊκή Πίστη.

Δικαίωμα δωρεάν αγορών 
από τις συμβεβλημένες 

επιχειρήσεις σε 
περίπτωση 

Νοσοκομειακής 
Περίθαλψης από ατύχημα.

Άρα όσο περισσότερες αγορές πραγματοποιεί ο κάτοχος του Ασφαλιστικού Γονέα στις 

συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, τόσο μεγαλύτερη η προστασία της οικογένειάς του και η 

μείωση στα ασφάλιστρά του.

Δικαίωμα δωρεάν αγορών 
από τις συμβεβλημένες 

επιχειρήσεις σε 
περίπτωση απώλειας ζωής 

από ατύχημα.

Γνωριμία με τον Ασφαλιστικό Γονέα



Οι στρατηγικές μας συνεργασίες



Παράδειγμα

Το ακόλουθο παράδειγμα θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε απόλυτα τον 

τρόπο λειτουργίας του Ασφαλιστικού Γονέα.

Δηλαδή, ο συγκεκριμένος κάτοχος του Ασφαλιστικού Γονέα εξασφαλίζει μείωση €186 στα ασφάλιστρα και

€10.800 για τα καθημερινά ψώνια της οικογένειας του σε περίπτωση που δεν θα μπορεί να είναι κοντά της

λόγω ατυχήματος.

! Μέγιστο όριο €1500 x 12μήνες = €18.000

Επιχείρηση Μηνιαίες Αγορές Ποσοστό Επιστροφής Κερδισμένα Ευρώ

Super Market 400 1,50% 6

Καύσιμα 150 1% 1,5

Κινητή τηλεφωνία 50 4% 2

Λοιπά έξοδα 300 2%* 6

Μηνιαίο Σύνολο 900 15,5

Ετήσιο Σύνολο 10.800 186

*μέσο ποσοστό επιστροφής



Πως λειτουργεί στην πράξη;

Ψωνίστε από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Πληρώστε στο ταμείο με μετρητά ή πιστωτική κάρτα.

Επιδείξτε την κάρτα Ασφαλιστικός Γονέας προκειμένου να σας 

ενημερώσουν το ποσό της επιστροφής που σας αναλογεί.

Η αγορά σας καταχωρήθηκε με επιτυχία.



Ασφαλιστικός Γονέας App

Κατεβάστε την εφαρμογή Ασφαλιστικός Γονέας 

για να ενημερώνεστε για τα παρακάτω: 

Δείτε περισσότερα στο www.asfalistikosgoneas.gr

Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις 

Προσφορές

Νέες Συνεργασίες

Ποσό Επιστροφής

Ιστορικό Κινήσεων 



Τέλος παρουσίασης


