
Eurolife FFH



Για εμάς, αξία έχει να 
ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους, 
ώστε να καταφέρνουν 
περισσότερα



Ως μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου 
στη χώρα, σχεδιάζουμε, διαθέτουμε και προωθούμε 
ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν 
όλες τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. 

Είμαστε μέλος της Fairfax Financial Holdings Limited, 
κατέχουμε ηγετική θέση στην ελληνική 
ασφαλιστική αγορά και συνεργαζόμαστε με ένα ευρύ 
δίκτυο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σε ολόκληρη 
τη χώρα.

Με τη σταθερά ισχυρή κερδοφορία μας και την 
υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, είμαστε κάθε στιγμή 
σε θέση να ανταποκρινόμαστε στις επιδιώξεις των 
ανθρώπων που μας εμπιστεύονται, πελατών και 
συνεργατών.



Η δέσμευσή μας είναι να βρισκόμαστε στο 
πλευρό των ανθρώπων, προσφέροντάς τους 
την ασφάλεια και τη σιγουριά που χρειάζονται 
για να καταφέρνουν περισσότερα 
καθημερινά.

Δίνουμε αξία σε ό,τι είναι σημαντικό για κάθε 
άνθρωπο και τον εμπνέουμε, ώστε να διεκδικεί 
τους στόχους του και να έρχεται πιο κοντά στα 
όνειρα και τις επιδιώξεις του.



Ενθαρρύνουμε κάθε άνθρωπο 
να ζει τη ζωή που επιθυμεί



ΑΞΙΑ ΕΧΕΙ Η
ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ01



Βασικά οικονομικά μεγέθη

Κέρδη προ φόρων €134,74 εκατ.  

Λειτουργικά κέρδη €34,2 
εκατ. 

Αύξηση 60%

Παραγωγή ασφαλίστρων 2019 

€508 εκατ.  

Αύξηση 17%

Αύξηση 15% του δείκτη APE

Σύνολο ενεργητικού €3,3 δισ. 

Μερίδιο αγοράς 11% Ομίλου*  

19% στις Ασφάλειες Ζωής

3,4% στις Γενικές Ασφάλειες 

Τα ποσά αφορούν τις εταιρείες του Ομίλου Eurolife FFH σε Ελλάδα και Ρουμανία για το 2019.
*Ως σύνολο της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς με βάση την ετήσια δημοσίευση παραγωγής ασφαλίστρων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) ορίζεται η 
παραγωγή ασφαλίστρων μόνο των μελών της ΕΑΕΕ http://www1.eaee.gr/sites/default/files/oikmel_premium12months2019gr.pdf
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*Ως σύνολο της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς με βάση την ετήσια δημοσίευση παραγωγής ασφαλίστρων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) 
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http://www1.eaee.gr/sites/default/files/oikmel_premium12months2019gr.pdf
http://www1.eaee.gr/sites/default/files/oikmel_premium12months2019gr.pdf


*Το ποσό αφορά αθροιστικά ασφαλιστικές αποζημιώσεις ζωής και γενικών ασφαλίσεων, καθώς και πληρωμές ασφαλισμάτων λήξης και 

αξιών εξαγοράς ασφαλιστηρίων ζωής δημιουργίας κεφαλαίου, σε Ελλάδα και Ρουμανία.

*Το ποσό αφορά αθροιστικά ασφαλιστικές αποζημιώσεις ζωής και γενικών ασφαλίσεων, καθώς και πληρωμές ασφαλισμάτων λήξης 

και αξιών εξαγοράς ασφαλιστηρίων ζωής δημιουργίας κεφαλαίου, σε Ελλάδα και Ρουμανία.

€280 εκατ. 

Αποζημιώσεις*

€140,4 εκατ. 

Αποδοθέντες
Φόροι

€6,5 εκατ. 

Εργοδοτικές 
εισφορές

Διαχρονικά 
υψηλές
αποδόσεις

Κατηγορία / Έτος
Χαρτοφυλάκιο 
επενδύσεων ομαδικών 

προγραμμάτων

Χαρτοφυλάκιο 
επενδύσεων ατομικών 

προγραμμάτων

2020 2,78% 3,24%

2019 4,02% 3,32%

2018 5,90% 2,82%

2017 6,01% 3,59%



Κατοικία

Ζωή

Υγεία Οχήματα

Αποταμίευση

Προσωπική ασφάλιση

Αστική ευθύνη

Επαγγελματική ασφάλιση

Μικρές επιχειρήσεις & γραφεία

Μεσαίες & μεγάλες επιχειρήσεις

Ομαδική ασφάλιση & προνόμια προσωπικού

Ασφάλιση τουριστικών μονάδων

Φωτοβολταϊκά



Αύξηση σε όλες τις βασικές προϊοντικές κατηγορίες

Ζωή & Αποταμίευση

Υγεία

Ομαδικά

Αυτοκίνητο

Λοιποί κλάδοι γενικών

17%

11%

22%

32%

6%

17%
συνολική αύξηση 

το 2019



160%

150%

ΑΕΑΖ

ΑΕΓΑ

Solvency ratios 2019

Για τον υπολογισμό των Τεχνικών Προβλέψεων χρησιμοποιήθηκε η καμπύλη επιτοκίων άνευ κινδύνου με προσαρμογή 

λόγω μεταβλητότητας (volatility adjustment), όπως αυτή δημοσιεύθηκε από την EIOPA για την ημερομηνία αναφοράς.

Ο ασφαλιστικός όμιλος Eurolife FFH δεν χρησιμοποιεί την προσαρμογή λόγω 

αντιστοίχισης (matching adjustment), ούτε άλλα μεταβατικά μέτρα (transitional 
measures), όπως περιγράφονται στα άρθρα 274 & 275 αντίστοιχα του Ν. 
4364/2016.



ΑΞΙΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ 

ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΕ 
ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ02



Νέες δυνατότητες

Καινοτόμο σύστημα 
Customer Relationship Management

Online εργαλείο

Έργα Υποδομής

€2,6 εκατ. 



415 στελέχη
προσωπικό

5,6% αύξηση 

έναντι 2018

>4.000 ώρες σε 
προγράμματα 
εκπαίδευσης & 

κατάρτισης 
εργαζομένων

3.750 ώρες 
ψυχαγωγικών 

δραστηριοτήτων 

για τους ίδιους και 
τις οικογένειές 

τους



Aνάπτυξη και εξέλιξη του δικτύου συνεργατών 

Αριθμός 
συνεργαζόμενων 

ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών 
>1.100 σε όλη την 

Ελλάδα

345 εκπαιδευτικές συναντήσεις
71% digital, 29% δια ζώσης

>1.200 ώρες εκπαίδευσης

>14.300 συμμετέχοντες

Τα νούμερα αφορούν το 2020.



ΑΞΙΑ ΕΧΕΙ ΝΑ 
ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ03



Τα στοιχεία αφορούν τις δράσεις που υλοποιήθηκαν μέσα στο 2019



25% έκπτωση

σε όλα τα συμβόλαια
ασφάλισης αυτοκινήτου,

σε όλο το ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό
του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας



Σταθερές συνεργασίες 
με δυνατές προοπτικές
Όλες οι συνεργασίες μας έχουν δημιουργηθεί με τη λογική να αντέχουν στο χρόνο και να μπορούν να 
εξελίσσονται, ώστε το όφελος στην κοινωνία και στις ωφελούμενες ομάδες ανθρώπων να μεγιστοποιείται.

Δημιουργία app με τη 
μόνιμη συλλογή του 

Μουσείου Κυκλαδικής 
Τέχνης

Έρευνα για την τάση του 
digital volunteerism στην 

εποχή μετά την υγειονομική 
κρίση μαζί με την ethelon

Συνεχίζουμε να 
βρισκόμαστε στο πλευρό 
του περιοδικού δρόμου 

Σχεδία



Μαζί με τη HOPEgenesis ενάντια 
στην υπογεννητικότητα

ωφελούμενες γυναίκες 
στην Πάτμο και τους 
Δελφούς

41

κάτοικοι στις δύο
περιοχές γνωρίζουν για 
το πρόγραμμα

10k+

μωρά έχουν γεννηθεί 
ήδη στις δύο περιοχές40
μωρά αναμένονται 

τους επόμενους μήνες8

εγκαινιάσαμε τον πρώτο και 
μοναδικό παιδικό σταθμό στην 
Πάτμο



Με το CSIi για την ασφάλεια 
στο διαδίκτυο

Ψηφιακές Ακαδημίες για μαθητές, γονείς και ενήλικες, μέσα 
από τις οποίες εκπαιδεύονται σε θέματα που αφορούν 
ασφαλή περιήγηση στο internet, cyber grooming, bullying, 
phishing, καθώς και σε τεχνικές προγραμματισμού, game 
development και ρομποτικής.

συμμετέχοντες στους πρώτους τρεις 
κύκλους της Ακαδημίας Γονέα

συμμετέχοντες στους πρώτους δύο 

κύκλους της Ακαδημίας Μαθητή

>1.000



Με τον Δήμο Αθηναίων για 
την εικόνα της πόλης
Δωρίσαμε 7 αυτοκινούμενες σκούπες πεζού χειριστή στη 
Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου 
Αθηναίων, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν στις 7 Δημοτικές 
Κοινότητες για τον πιο γρήγορο και αποτελεσματικό 
καθαρισμό οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων. 

λίτρα απορριμμάτων συγκεντρώνονται 

καθημερινά (480 ανά σκούπα)3.360
ώρες λειτουργίας2.000+
πλατείες και πεζόδρομοι καθαρίζονται 
καθημερινά27



Ευχαριστούμε πολύ!

τι έχει αξία για σένα;


