
«Γνωρίστε την Ευρωπαϊκή Πίστη»
Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι μια 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 λήψεως αποφάσεων.

2. Αντασφαλίζεται σε παγκοσμίου κύρους και ακτινοβολίας αντα-
σφαλιστικές εταιρίες.

3. Παρέχει πλήρεις υπηρεσίες καλύπτοντας κάθε ανάγκη ή/και 
επιθυμία των προσώπων - φυσικών και νομικών - που την εμπι-
στεύονται. Υπηρεσίες ασφαλιστικές κάθε κλάδου, επενδυτικές 
(Αμοιβαία Κεφάλαια, Private Banking), Τραπεζικές (Λογαριασμοί 
Καταθέσεων, δάνεια κάθε είδους, πιστωτικές κάρτες), βοήθειας 
ιατρονοσηλευτικής, οδικής/ταξιδιωτικής, τεχνικής και γενικής βο-
ήθειας καθώς και υπηρεσίες μέσω ειδικών μονοπωλιακών “προ-
ϊόντων”.

4. Δεν αποτελεί προσωπική ιδιοκτησία κανενός. Κανείς δεν είναι 
και δεν νοιώθει ιδιοκτήτης. Κανείς δεν έχει το 51% και η αντίληψη 
“το αφεντικό και οι άλλοι” είναι αποκλεισμένη. Η Ευρωπαϊκή Πίστη 
αποτελεί κοινοκτημοσύνη εργαζομένων στην Εταιρία (με σχέσεις 
μαζί της όχι μόνο εισοδήματος αλλά και περιουσίας) καθώς και 
4.000 περίπου μετόχων.

5. Είναι η μόνη ασφαλιστική εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθη-
νών, έχοντας ελεγχθεί φορολογικά, διοικητικά, νομικά και οικονο-
μικά, με αποτελέσματα που της επέτρεψαν αυτήν την εισαγωγή με 
δημόσια εγγραφή.

6. Έχει 42 χρόνια παρουσίας στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά 
έχοντας σημειώσει αποδόσεις πάνω από τα συνήθη όρια, όπως εν-
δεικτικά σε μέσο όρο 42ετίας αύξηση κύκλου εργασιών κατά 20,5%, 
καθαρής θέσης (ιδίων κεφαλαίων) 19,5%, ενεργητικού 23,1%, απο-
θεμάτων 24,2% & απασχόλησης 11,3%. Σημειώνεται ότι από το 
2009 μέχρι και σήμερα η Ευρωπαϊκή Πίστη αύξησε την παραγωγή 
ασφαλίστρων της κατά 80% μέσα σε μια δύσκολη περίοδο κρίσης, 
οικονομικής ύφεσης και αβεβαιότητας. Την ίδια περίοδο το σύνολο 
της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς μειώθηκε κατά 21%.

7. Απασχολεί πάνω από 5.500 Ασφαλιστικούς Συμβούλους και 
σχεδόν 450 άτομα ως έμμισθο προσωπικό, που εξυπηρετούν 
πάνω από 650.000 ασφαλιστήρια. Δεν έχει προχωρήσει σε μει-
ώσεις αποδοχών του διοικητικού της προσωπικού στα τελευταία 
χρόνια της κρίσης ούτε σε απολύσεις. Αντιστρόφως στα τελευταία 
χρόνια έχει επιβραβεύσει το ανθρώπινο δυναμικό της με bonus 
περίπου 5,8 εκ. ευρώ.

8. Είχε επιλεγεί από την Τράπεζα της Ελλάδος και ήταν μεταξύ των 
τεσσάρων (4) μόνον ασφαλιστικών ομίλων που εκπροσώπησαν την 
Ελλάδα στο Πανευρωπαϊκό stress test και βγήκε αλώβητη από 
αυτήν την δοκιμασία χωρίς να απαιτηθεί καμία αύξηση κεφαλαίου.

9. Aπορρόφησε την ζημιά από το PSI των Ελληνικών Ομολόγων 
σε μια χρήση και δεν μπήκε στην διαδικασία της τριετούς ρύθμι-
σης της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόσβεση αυτών των ζημιών 
όπως έκανε το σύνολο σχεδόν της ασφαλιστικής αγοράς.

10. Δεν έχει επί 42 συναπτά έτη καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή ούτε 
μιας ημέρας, ούτε μια φορά. Δεν έχει Τραπεζικό ή άλλης μορφής 
δανεισμό έχοντας καταβάλλει 100δες εκατομμύρια σε φόρους, ει-
σφορές, τέλη, ασφαλιστικές εισφορές κλπ. υποχρεώσεις της προς 
το Δημόσιο.

11. Βραβεύτηκε για ένατη συνεχόμενη χρονιά ως “True Leader” 
εταιρία και είναι μια εκ των 6 επιχειρήσεων που λαμβάνουν αυτήν 
την διάκριση ανελλιπώς από την καθιέρωση του θεσμού. Η διάκρι-
ση βασίζεται σε τέσσερα μετρήσιμα κριτήρια: Αύξηση προσωπικού, 
κύκλου εργασιών, κερδών και υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση.

12. Eίναι η μόνη ασφαλιστική εταιρία που διακρίνεται για έκτη 
συνεχόμενη χρονιά από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματι-
κής Ηθικής - EBEN GR, για το σύνολο της επιχειρηματικής της 
λειτουργίας. Η Εταιρία για το 2019, τιμήθηκε με την ανώτερη διά-
κριση “Olympic Kotinos Wreath”, την οποία απέσπασαν μόνο τρεις 
εταιρίες συνολικά.

13. Μια ακόμη απόδειξη χρηστής διαχείρισης και συνέπειας στην 
τήρηση των υποχρεώσεών της είναι το γεγονός ότι από την απαιτη-
θείσα ανακεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών εταιριών του 1,97 δις 
€ που ζήτησε η Τράπεζα της Ελλάδος από το σύνολο της ασφαλιστι-
κής αγοράς, η Ευρωπαϊκή Πίστη δεν κλήθηκε να κάνει αύξηση των 
κεφαλαίων της ούτε ενός ευρώ.

14. Ελέγχεται από Ανεξάρτητο Εσωτερικό Έλεγχο, Ορκωτούς Ελε-
γκτές - Λογιστές, την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαι-
αγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Υπουργείο Οικονομικών, 
έχοντας δώσει διαπιστευτήρια συνεπούς τήρησης των Νόμων και 
όλων των υποχρεώσεών της.

15. Διαχειρίζεται σήμερα ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο πάνω από 
650.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια, έναν κύκλο εργασιών πάνω 
από 210 εκ. € και ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο πάνω από 380 
εκ. €.

16. Η φερεγγυότητα και η αξιοπιστία της αποδεικνύεται από αυ-
τήν καθ΄ εαυτήν την επιβίωσή της μέσα σε ένα οξύτατο ανταγω-
νιστικό περιβάλλον που αριθμούσε 148 ασφαλιστικές εταιρίες το 
έτος ίδρυσής της (1977) εκ των οποίων επιβιώνουν σήμερα μόνο 
13, από τον δείκτη Solvency II (167%) που την κατατάσσουν στις 
πρώτες θέσεις της αγοράς μεταξύ των 10 μεγαλύτερων ασφαλι-
στικών εταιριών, από την έλλειψη δανείων, την υψηλή ρευστό-
τητα, την έλλειψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, τα μεγέθη και 
τους ρυθμούς ανάπτυξής της. 

17. Η κεντρική της φιλοσοφία είναι το πιο σημαντικό χαρακτηρι-
στικό της και συνοψίζεται στις λέξεις Πληρώνει Αμέσως.


