


χωρος υποδοχης



Η ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ, μια Μικτή Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία 
με σημαντική παρουσία στον ασφαλιστικό χώρο από το 1964, 
συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο φερέγγυες, οικονομικά 
υγιής και καινοτόμες δυνάμεις της Ελληνικής Ασφαλιστικής 
Αγοράς. Η εταιρεία που φέτος συμπληρώνει 52 χρόνια ζωής, 
δημιουργήθηκε από τη συνεργασία του αείμνηστου ιδρυτή 
μας Χρήστου Γ. Αχή και του βιομηχανικού Ομίλου της ΙΖΟΛΑ, 
και εδώ και 5 δεκαετίες με προηγμένη τεχνογνωσία και αν-
θρωποκεντρική φιλοσοφία προσφέρει ασφαλιστικές υπηρε-
σίες υψηλού επιπέδου σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. 

Η ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ, με μοναδικό στόχο τη δημιουργία πραγ-
ματικής αξίας για τον πελάτη και τον συνεργάτη, προσφέρει 
ευέλικτες, ολοκληρωμένες και ανταγωνιστικές ασφαλιστικές 
λύσεις, με ξεκάθαρους όρους, δίκαιη τιμολόγηση, υψηλού 
επιπέδου εξυπηρέτηση, ταχύτητα στις αποζημιώσεις και την 
εγγύηση της άριστης συνεργασίας με μια εταιρεία με ιδιαί-
τερα υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, ενόψει του επερχόμενου 
Solvency II. Σημείο υπεροχής, τεχνογνωσίας και κύρια δρα-
στηριότητά της αποτελούν οι ασφαλίσεις περιουσίας, όπου 
έχει στο ενεργητικό της ασφαλισμένους πολλούς και σημαντι-
κούς Εμπορικούς και Βιομηχανικούς κινδύνους.  

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχημένη πορεία της εταιρείας 
διαδραματίζουν και οι συνεργασίες με διακεκριμένους 
αντασφαλιστικούς οργανισμούς, με αξιολόγηση rate A, οι 
οποίοι μας υποστηρίζουν με υψηλό capacity, άμεση κάλυψη 
των αποζημιώσεων και άριστη τεχνογνωσία της παγκόσμιας 
ασφαλιστικής αγοράς.

Η ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ, διαχρονικά είναι μια κερδοφόρα ασφαλι-
στική εταιρεία, που αναπτύσσεται σταθερά και ορθολογικά, 
εξασφαλίζοντας σε κάθε εταιρική χρήση υπερεπαρκή τεχνικά 
αποθέματα και περιθώρια φερεγγυότητας, με όραμα να 
αποτελεί μια υγιή, ανθρώπινη και αξιόπιστη επιλογή για τους 
πελάτες και συνεργάτες της.

Φερεγγυότητα & αξιόπιστια 
από τό 1964



Το 1969 η ΟΡΙΖΩΝ ΑΣφΑΛΙΣΤΙκΗ αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής κοινοπραξίας Ασφαλίσεως Πλοίων και Αεροσκα-
φών (Ε.κ.Α.Π.Α), που έχει σαν στόχο την είσοδο της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς στο διεθνή χώρο των ναυτασφαλίσεων. 
Σε συνεργασία με τις άλλες εταιρείες της κοινοπραξίας ασφαλίσαμε ένα σημαντικό μέρος της Ελληνόκτητης ναυτιλίας, που 
μέχρι τότε ασφαλιζόταν σχεδόν αποκλειστικά στην αγορά του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης, με σημαντικό όφελος τόσο για 
τους πλοιοκτήτες όσο και για το Ελληνικό κράτος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ασφάλιση του Onassis Group από 
την εν λόγω κοινοπραξία. 

Το 1981 βρίσκει την ορΙΖωΝ ΑςφΑλΙςτΙκη στη θέση του γενικού αντιπροσώπου για την Ελλάδα ορισμένων ασφαλιστικών 
οργανισμών παγκοσμίου εμβέλειας. Συγκεκριμένα, εκπροσωπεί την Sun Insurance Office, την The London Assurance και 
την Ιαπωνική Taisho Marine and Fire Insurance Co L.T.D. Επιπλέον, ως αποκλειστικός ασφαλιστικός συνεργάτης για την 
Ελλάδα της Gerling Allgemeine, ασφαλίζει μερικές από τις μεγαλύτερες Γερμανικές βιομηχανικές επενδύσεις στην Ελλάδα. 
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την BASF A.G, την Hoechst A.G, την Bayer A.G. 

Την δεκαετία του 90’ η ορΙΖωΝ ΑςφΑλΙςτΙκη διανύει μια επιτυχημένη πορεία συνεχούς κερδοφορίας. Παράλληλα με τη 
συνεχή ανάπτυξη των εργασιών της σε εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους, οι οποίοι ανέκαθεν αποτελούσαν τον πυ-
ρήνα των δραστηριοτήτων της, η ανάγκη για συνεχή βελτίωση και καινοτομία την οδηγεί σε επέκταση του κύκλου εργασιών 
της και στην ασφάλιση μικρών και μεσαίων κίνδυνων, μέσω ποικίλων δικτύων πρόσκτησης. 

Το 1970 εισέρχεται στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας το Βρετανικό Sun Alliance Insurance Group, μια από τις μεγαλύτερες 
ασφαλιστικές δυνάμεις παγκοσμίως. Επίσης, στα μέσα της δεκαετίας σηματοδοτείται η είσοδός μας στον κλάδο ασφαλίσεων 
ζωής και ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων για το προσωπικό βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων. 

Το 1983 ιδρύεται η Fidentia S.A., συγγενής εξειδικευμένη πρακτορειακή εταιρεία της ΟΡΙΖΩΝ ΑσφΑλΙστΙκήσ, η οποία ανα-
λαμβάνει τη γενική εκπροσώπηση στην Ελλάδα των προαναφερομένων αλλοδαπών εταιρειών και ως εκ τούτου ο όμιλος 
πλέον εξειδικεύεται στην ασφάλιση μερικών εκ των μεγαλυτέρων βιομηχανικών και εμπορικών συγκροτημάτων της χώρας 
όπως Hellenic Steel, Hellas Can, Motor oil Group, Sony Hellas, Βιοχάλκο Group, Alucanco, 3E Coca-Cola, Παπαστράτος 
Α.Β.Ε.Ε., Lowenbrau. 

14 Νοεμβρίου 1964 
Ιδρύεται η ορΙΖωΝ ΑςφΑλΙςτΙκη, από τη συνεργασία του ασφαλιστή με μακρόχρονη εμπειρία και βαθιά γνώση της Ελληνικής ασφαλι-
στικής αγοράς Χρήστου Γ. Αχή και του Ομίλου ΙΖΟΛΑ Α.Β.Ε.Ε, με σκοπό την κάλυψη μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων. 

ΣΗμΑΝΤίΚοί ΣΤΑΘμοί
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Η ΟΡΙΖΩΝ εισέρχεται δυναμικά στο χώρο του Bancassurance μέσω στρατηγικής συνεργασίας με την τράπεζα χίου.

Η εταιρεία αποφασίζει την επαναδραστηριοποίησή της στον κλάδο Ζωής & Υγείας και προχωρά στο σχεδιασμό νέων προ-
γραμμάτων που ταιριάζουν απόλυτα στις απαιτήσεις της εποχής και αποτελούν την απάντηση στις ελλείψεις του δημοσίου 
συστήματος υγείας.

Πιστοί στις ανθρωποκεντρικές αρχές και τις αξίες μας σταθήκαμε στο πλευρό των πελατών μας που επλήγησαν από τον κα-
ταστροφικό σεισμό της Αττικής το 1999, διεξάγοντας άμεση καταγραφή, εκτίμηση των ζημιών, και καταβολή αποζημιώσεων. 
Ως αποτέλεσμα των άμεσων και άνευ ενστάσεων αποζημιώσεων η ορΙΖωΝ ΑςφΑλΙςτΙκη εισέρχεται δυναμικά και στις 
ασφαλίσεις αστικών κινδύνων.

Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, η ορΙΖωΝ ΑςφΑλΙςτΙκη με σταθερή πορεία, υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και συνεχή κερ-
δοφορία, επενδύει σε νέα ασφαλιστικά προγράμματα και μέσω στρατηγικών συνεργασιών επεκτείνει το φάσμα των δρα-
στηριοτήτων της σε νέους κινδύνους. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περαιτέρω ενίσχυση του τομέα του 
Bancassurance, όπου πλέον αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των εργασιών της εταιρείας, μέσω στρατηγικής συνεργασίας 
με την τράπεζα πειραιώς. 

Την αυγή της νέας δεκαετίας και ενώ κορυφώνεται η παγκόσμια οικονομική κρίση η οποία ως επί το πλείστον έπληξε τους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, η ορΙΖωΝ ΑςφΑλΙςτΙκη καταφέρνει να παραμείνει για μία ακόμη φορά αλώβητη κυρί-
ως λόγω της σταθερά συνετής στρατηγικής της. Με συνεχή ανοδική πορεία και με υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια σχεδιάζουμε 
τη μελλοντική μας ανάπτυξη τηρώντας πλήρως τους αυστηρούς κανονισμούς που προβλέπονται στην σχετική ευρωπαϊ-
κή κοινοτική οδηγία για την ρύθμιση του κλάδου των ασφαλίσεων, γνωστή και ως SOLVENCY II. Η εταιρεία εντάσσει στο 
στρατηγικό σχεδιασμό της την ανάπτυξη μέσω δικτύων διαμεσολαβούντων, στην περιφέρεια, εστιάζοντας σε επιλεγμένες 
συνεργασίες που στόχο έχουν τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης και σεβασμού. Επανασχεδιάζει τα retail 
προγράμματά της και εφοδιάζει τους συνεργάτες με τα κατάλληλα εργαλεία για μια δυναμική είσοδο στην αγορά.
Η εταιρεία επενδύει σημαντικά στο κομμάτι μηχανογραφικών και ηλεκτρονικών εφαρμογών, τόσο με την αγορά νέων προ-
γραμμάτων όσο και με την στελέχωσή της με ικανούς ανθρώπους της αγοράς, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την εναρμό-
νιση στο απαιτητικό περιβάλλον του Solvency II.
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Αποςτολη 
& ορΑΜΑΑΠοΣΤοΛΗ 

& ορΑμΑ

Αποστολή μας είναι να προσφέρουμε αξιόπιστες & 
ευέλικτες ασφαλιστικές λύσεις υψηλής ποιότητας, απόλυτα 
εναρμονισμένες στο σύγχρονο μεταβαλλόμενο & απαιτητικό 
περιβάλλον.

Όραμά μας είναι να συμβάλλουμε δυναμικά & υπεύθυνα 
στην προάσπιση της μακροπρόθεσμης ευημερίας των ιδιω-
τών και επιχειρηματιών και ιδιαίτερα στην κρίσιμη στιγμή της 
αποζημίωσης.

Υψήλή κεφΑλΑΙΑκή επΑΡκεΙΑ πΡΟήγμεΝή τεχΝΟγΝΩσΙΑ & εΥελΙξΙΑ 
στή δΙΑχεΙΡΙσή εμπΟΡΙκΩΝ & ΒΙΟμήχΑΝΙκΩΝ κΙΝδΥΝΩΝ

ΑΝθΡΩπΙΝεσ & πΡΟσΩπΙκεσ σχεσεΙσ σΥΝετή επεΝδΥτΙκή πΟλΙτΙκή

στΑθεΡή δΙΟΙκήσή στΡΑτήγΙκεσ σΥΝεΡγΑσΙεσ με 
ΑΝτΑσφΑλΙστεσ πΑγκΟσμΙΟΥ εμΒελεΙΑσ

πΑΡεχΟμεΝΟ Service ΥψήλΟΥ επΙπεδΟΥ ΑΝθΡΩπΙΝΟ δΥΝΑμΙκΟ

ΑΠοΣΤοΛΗ μΑΣ

ΣυΓΚρίΤίΚΑ ΠΛεοΝεΚΤΗμΑΤΑ

ΑρΧEΣ & ΑΞίεΣ
Το ήθος, η συνέπεια και η εντιμότητα είναι αρχές πάνω στις 
οποίες θεμελιώθηκε ο χαρακτήρας της εταιρείας από την 
ίδρυσή της. Η φιλοσοφία μας, να είμαστε κοντά στους  ασφα-
λισμένους, τους συνεργάτες και τους εργαζομένους μας, με 
ανθρώπινο πρόσωπο και να τους υπηρετούμε με συνέπεια 
και αφοσίωση καθημερινά σαν να είναι μοναδικοί, αποτελεί 
τη βάση για την μακροχρόνια ευημερία της εταιρείας.



ΣΤρΑΤΗΓίΚΗ

Στη δημιουργία μιας αξιόπιστης ασφαλιστι-
κής εταιρείας, με υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, 
εξαιρετικού επιπέδου service, προηγμένη τεχνογνωσία 
που στοχεύει στη διαρκή ενίσχυση της καθαρής θέσης 
της, προς διασφάλιση των συμφερόντων των ‘πολύτι-
μων’ πελατών και συνεργατών της.

Με την εξέχουσα τεχνογνωσία στη διαχείρι-
ση εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων να αποτε-
λέσει τον ακρογωνιαίο λίθο για την παροχή ολοκληρω-
μένων και καινοτόμων ασφαλιστικών προγραμμάτων, 
σε ανταγωνιστικό κόστος, με μοναδικό σκοπό τη δημι-
ουργία προστιθέμενης αξίας στον ασφαλισμένο.

Η διαρκής επένδυση στον άνθρωπο.
Η προσέλκυση επαγγελματιών με υψηλούς στόχους 
και ιδανικά που θα οδηγήσουν στην δημιουργία μιας 
‘ισχυρής ομάδας’ και ενός υγιούς εργασιακού περιβάλ-
λοντος, που θα αποπνέει εμπιστοσύνη και θα δίνει κίνη-
τρο σε πελάτες και διαμεσολαβούντες να συνεργαστούν 
μαζί μας.

Η συνεχής ενίσχυση του έργου των συνερ-
γατών μας, με επιλεγμένες συνεργασίες σε ολόκλη-
ρη την Ελληνική επικράτεια, στοχεύουν στη δημιουργία 
μακροχρόνιων σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και 
σεβασμού.

από ιδρύσεώς της η αναπτυξιακή στρατηγική της ΟΡΙΖΩΝ ΑεγΑ θεμελιώ-
θηκε σε τρείς απλές λέξεις αξιοπιστία - Ήθος - γνώση. σε όλη την ιστορική 
πορεία της εταιρείας οι μέτοχοι (οικογένεια αχή), έθεσαν σαν προτεραιότη-
τα ορισμένες στρατηγικές κατευθύνσεις, που συνοψίζονται στα ακόλουθα:



ορΓΑΝοΓρΑμμΑ 
εΤΑίρείΑΣ

μεΛΗ ΔίοίΚΗΤίΚου

ΓεΩρΓίοΣ Χ. ΑΧΗΣ 
πΡΟεδΡΟσ δΙΟΙκήτΙκΟΥ σΥμΒΟΥλΙΟΥ

ΘεοΔΩροΣ Χ. ΑΧΗΣ 
δΙεΥθΥΝΩΝ σΥμΒΟΥλΟσ

ΑΓΓεΛίΚΗ ΘεοΔοΣίου
μελΟσ δ.σ

ΘΩμΑΣ ΠουΦίΝΑΣ
μελΟσ δ.σ

ΧρΗΣΤοΣ Γ. ΑΧΗΣ 
εκτελεστΙκΟσ σΥμΒΟΥλΟσ δΙΟΙκήσήσ

ΔουΚΑΣ ΔουΚίΔΗΣ
εΝτετΑλμεΝΟσ σΥμΒΟΥλΟσ δΙΟΙκήσήσ



Προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ΟΡΙΖΩΝ απο τον Ιούνιο του 2014 σαν Σύμβουλος Διοίκησης, μη εκτελεστικό μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος των Επιτροπών Ελέγχου και Διαχείρισης κινδύνων. Διαθέτει τραπεζική 
εμπειρία άνω των 20 ετών σε διευθυντικές θέσεις με τη JPMorgan Chase, Bank of America, Τράπεζα Πειραιώς 
και Cyprus Popular Bank στους τομεις Corporate & Investment Banking, Credit and Risk Management, Special 
Situations και Wealth Management. Εχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς Leasing. Ειναι 
κάτοχος MBA απο το Katz GSB, University of Pittsburgh ως Fulbright Scholar, Certificate in Capital Markets απο το 
Cass Business School, City University London, MA in Economics, ΑΣΟΕΕ και Πτυχίου Οικονομικών Επιστημών απο 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

ΔουΚΑΣ ΔουΚίΔΗΣ
εΝΤεΤΑΛμεΝοΣ ΣυμβουΛοΣ ΔίοίΚΗΣΗΣ

Εργάζεται στην ΟΡΙΖΩΝ από το 2007 έχοντας αναλάβει υπεύθυνους ρόλους σε πολλά τμήματα της εται-
ρείας όπως οι κλάδοι ανάληψης κινδύνων, ζημιών, διεύθυνση πωλήσεων και οικονομική διεύθυνση. 
Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Είναι πτυχιούχος του Παντείου Πανεπιστημίου 
Πολιτικών & κοινωνικών Επιστημών και έχει μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων στο 
University of Reading της Αγγλίας. 

ΑΧΗΣ ΧρΗΣΤοΣ
εΚΤεΛεΣΤίΚοΣ ΣυμβουΛοΣ ΔίοίΚΗΣΗΣ

ΓεΩρΓίοΣ μΑρΚοΛεΦΑΣ
ΑΝΑΛοΓίΣΤΗΣ

Συνεργάζεται με την ΟΡΙΖΩΝ από τον Ιούνιο του 2013, οπότε και ανέλαβε τη θέση Υπευθύνου Αναλογι-
στή της εταιρείας. Διαθέτει 25ετή εμπειρία στον ασφαλιστικό χώρο, κατέχοντας Διευθυντικές θέσεις ως 
Υπεύθυνος Αναλογιστής και Τεχνικός Δ/ντής Ζωής και Υγείας σε εταιρείες όπως η Interamerican, Ing, 
Αγροτική Ζωής, Ασπίς Ζωής. Είναι μέλος της Ενωσης Αναλογιστών Ελλάδος και πτυχιούχος Μαθηματι-
κός του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΓίΩρΓοΣ ΤΣΑΚΑΤουρΑΣ
ΔίευΘυΝΤΗΣ εΚΠΑίΔευΣΗΣ ΚΑί ΑΝΑΠΤυΞΗΣ

Εργάζεται στην ΟΡΙΖΩΝ από τον Μάρτιο του 2016, έχοντας αναλάβει τη θέση του Διευθυντή Εκπαίδευσης 
και Ανάπτυξης. Είναι πτυχιούχος κοινωνικών και πολιτικών επιστημών. Έχει μεγάλη εμπειρία ως στέ-
λεχος ασφαλιστικών εταιριών σε θέσεις διοικητικές (διεύθυνση κλάδου ζωής, εκπαίδευσης) αλλά  και 
πωλήσεων (περιφερειακός διευθυντής, υπεύθυνος πρακτορειακού δικτύου).

ΤΑ ΣΤεΛεΧΗ μΑΣ

Εργάζεται στην ΟΡΙΖΩΝ από το Νοέμβριο του 2002 όταν και ανέλαβε τη θέση του Οικονομικού και Διοικητικού Διευ-
θυντή. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Θυγατρικής εταιρείας της ΟΡΙΖΩΝ με την επωνυμία φΙΝΤΕΝΣΙΑ Α.Ε. 
Διαθέτει 17 ετών εμπειρία στο κλάδο των ασφαλίσεων έχοντας διατελέσει στέλεχος σε ανάλογες θέσεις, σε εταιρείες 
όπως η ING Ζωής και η ING Ζημιών και συνολικά 20ετή εμπειρία σε ανώνυμες εταιρείες. Επίσης έχει διατελέσει 
στέλεχος των οικονομικών υπηρεσιών σε ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Οικονομικών καθώς και Γενικός Δι-
αχειριστής Οικονομικών, σε Μεραρχία του Ελληνικού Στρατού. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος φοροτεχνικού Α’ τάξεως, κάτοχος πτυχίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά 
τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης με κατεύθυνση Αναλογιστική.    

ΠεΤροΣ ΣίρΑΓΑΣ
οίΚοΝομίΚοΣ ΚΑί ΔίοίΚΗΤίΚοΣ ΔίευΘυΝΤΗΣ



εΞείΔίΚευΣΗ ΚΑί εμΠείρίΑ 
ΣΤίΣ ΑΣΦΑΛίΣείΣ ΠερίουΣίΑΣ 
ΑΠο Το 1964 

ΑΣΦΑΛίΣΗ ΠερίουΣίΑΣ
ή ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική από ιδρύσεώς της ειδικεύεται στις ασφα-
λίσεις περιουσίας, καθώς έχει στο ενεργητικό της την ασφάλιση 
ορισμένων από τους μεγαλύτερους εμπορικούς και βιομηχανικούς 
κινδύνους της χώρας.

Μέσω στρατηγικών συνεργασιών με αντασφαλιστές παγκοσμίου εμ-
βέλειας, οικονομικά εύρωστους και αξιολογημένους αποκλειστικά 
με Rate A, διαθέτουμε υψηλό capacity, μεγάλη γκάμα προγραμμά-
των και καλύψεων, ανταγωνιστικά ασφάλιστρα αλλά πάνω από όλα 
την τεχνογνωσία και την ευελιξία στη διαχείριση κάθε κινδύνου σαν 
να είναι μοναδικός.

Στις ασφαλίσεις περιουσίας, η ΟΡΙΖΩΝ εξειδικεύεται σε Tailor Made 
προγράμματα που προστατεύουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις, το πε-
ριεχόμενο, τα εμπορεύματα και τον μηχανολογικό εξοπλισμό κάθε 
επιχειρήσεως, προσφέροντας κάλυψη για σημαντικούς κινδύνους 
όπως σεισμός, πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέρ-
γειες, κακόβουλες πράξεις, κλοπή, απώλεια κερδών.

Η ΟΡΙΖΩΝ, διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία σε 
ένα ευρύ φάσμα εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων όπως, 
ξενοδοχειακές μονάδες, τηλεοπτικούς σταθμούς, εμπορικά κέντρα, 
βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων και ποτών, καπνοπαραγωγικές 
μονάδες, εκπαιδευτήρια, ναυτιλιακές εταιρείες, φαρμακευτικές επι-
χειρήσεις, επιχειρήσεις παραγωγής μεταλλευμάτων κα. 

ΑΣΦΑΛίΣΗ KATOIKIAΣ
Το σπίτι, αποτελεί ίσως το πολυτιμότερο περιουσιακό μας στοιχείο, 
με μεγάλη οικονομική και συναισθηματική αξία, καθώς στεγάζει τα 
όνειρα και τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής, γι’ αυτό και η προστα-
σία του από κάθε τυχαίο γεγονός είναι αναγκαία.

Στον τομέα ασφάλισης κατοικίας η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική έχει δημι-
ουργήσει μια σειρά από σύγχρονα προγράμματα που στόχο έχουν 
να παρέχουν απόλυτη προστασία για την εξασφάλιση του κτιρίου 
και του περιεχομένου, από ένα ευρύ φάσμα κινδύνων, χωρίς ψιλά 
γράμματα, σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές, απόλυτα προσαρμο-
σμένα στις ανάγκες κάθε ανθρώπου.

Τα προγράμματα ασφάλισης ‘κΑΤΟΙκΩ’ από την ΟΡΙΖΩΝ ΑεγΑ, πε-
ριλαμβάνουν βασικές καλύψεις όπως, πυρκαγιά, σεισμός, τρομο-
κρατικές ενέργειες, ζημιές από νερά, ζημιές από καπνό, θραύσης 
κρυστάλλων, κλοπής και επιπλέον προσφέρουν τη δυνατότητα προ-
σθήκης Αστικής ευθύνης έναντι τρίτων ομόρων. Τέλος, η εταιρεία 
διαθέτει προγράμματα ασφάλισης για ενυπόθηκες κατοικίες, που 
μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις απαιτήσεις του πιστω-
τικού ιδρύματος που χορήγησε το δάνειο και προσφέρονται σε εξαι-
ρετικά ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.

μίΚρομεΣΑίεΣ εΠίΧείρΗΣείΣ
καθημερινά, μικρά ή μεγαλύτερα απροσδόκητα περιστατικά μπορεί 
να εκτροχιάσουν την πορεία της επιχείρησής σας από τον αρχικό σας 
σχεδιασμό ή και να απειλήσουν ακόμη και την ίδια την βιωσιμότη-
τά της. Με ευέλικτα και προσαρμοσμένα προγράμματα στις ανάγκες 
κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης (καταστήματα-γραφεία κ.α.), παρέ-
χουμε καλύψεις για πυρκαγιά, κλοπή, κεραυνό, έκρηξη, τρομοκρα-
τικές ενέργειες, ζημιές από νερά, αστική ευθύνη έναντι τρίτων κ.α., 
σε εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόστος. 



Η ιδιοκτησία ενός σκάφους συνιστά την ανάληψη μιας ευ-
θύνης που κρύβει διαφόρους κινδύνους. Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφα-
λιστικη, παρέχει κάλυψη για την υποχρεωτική για κάθε κά-
τοχο σκάφους, ασφάλιση Αστικής Ευθύνης σύμφωνα με το 
Ν.2743/1999, σε εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόστος. 

Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική έχει δημιουργήσει μια νέα σειρά 
με ανταγωνιστικά προγράμματα για να νιώθετε πραγματική 
ασφάλεια στο δρόμο. Τα νέα μας προγράμματα περιλαμβά-
νουν ουσιαστικές καλύψεις, ξεκάθαρους όρους, δίκαια και 
ανταγωνιστικά ασφάλιστρα, εξαιρετικές παροχές και άριστες 
υπηρεσίες φροντίδας ατυχήματος, αλλά πάνω από όλα γρή-
γορες διαδικασίες αποζημίωσης ακόμη και αν δεν είναι δική 
σας υπαιτιότητα το ενδεχόμενο ατύχημα.

ΑΣΦΑΛίΣΗ ΑυΤοΚίΝΗΤου

ΑΣΦΑΛίΣΗ ΣΚΑΦΩΝ 

επεΙγΟΥσΑ ΑεΡΟμετΑφΟΡΑ σε περίπτωση τροχαίου 
ατυχήματος.

ΑΝτΙκΑτΑστΑσή ΟχήμΑτΟσ σε περίπτωση φωτιάς, 
κλοπής, τροχαίου ατυχήματος.

ΟδΙκή & τΑξΙδΙΩτΙκή ΒΟήθεΙΑ σε όλη την Ευρώπη 
και τις χώρες της Μεσογείου.

Αμεσή ΑΝτΙκΑτΑστΑσή κΑΙ επΙσκεΥή κρυστάλ-
λων, χωρίς να χρειαστεί ο ασφαλισμένος να εκταμιεύ-
σει χρήματα, μέσω των συνεργατών μας Glassdrive και 
Mondial Assistance.

κΑΙΝΟτΟμεσ πΑΡΟχεσ κΑΙ κΑλΥψεΙσ

Horizon Blue economy, iSlander
Ουσιαστική προστασία από τους βασικότερους κινδύ-
νους με υπηρεσίες που κάνουν τη διαφορά.

Silver, Premium, WeatHer +
Ολοκληρωμένη και αποτελεσματική προστασία για κάθε 
ενδεχόμενο.

all in one
Πρόκειται για το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα προ-
στασίας για το όχημά σας, που περιλαμβάνει κάλυψη για 
κάθε πιθανό κίνδυνο, σε ασυναγώνιστο κόστος.

ΟλΟκλήΡΩμεΝΑ πΡΟγΡΑμμΑτΑ ΑσφΑλΙσήσ



Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική δημιούργησε ένα σύστημα υπηρεσιών υγεί-
ας στα πρότυπα Ευρωπαϊκών δομών και έχει στόχο την παροχή υψη-
λού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών για το σύγχρονο άνθρωπο.

Τα προγράμματα πρωτοβάθμιας περίθαλψης, σε συνεργασία με τα 
μεγαλύτερα ιδιωτικά Νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη η ηλικία και το ιατρικό ιστορικό του ασφαλισμένου 
αλλά και το εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόστος, σε συνδυασμό με την 
πληρότητα των παροχών το καθιστά ένα από τα ανταγωνιστικότερα 
της αγοράς.

Η ασφάλιση μεταφορών αποτελεί για την ΟΡΙΖΩΝ έναν από τους βα-
σικούς πυλώνες αναπτύξεώς της όλα τα χρόνια της λειτουργίας της.

Τα προγράμματα καλύψεων της ΟΡΙΖΩΝ στον κλάδο Μεταφορών 
έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την προσαρμοσμένη στις ανάγκες και 
προσδοκίες σας διασφάλιση της περιουσίας σας σε περίπτωση μερι-
κής ή ολικής ζημιάς κατά την μεταφορά της. Μέσω διαφόρων τύπων 
Ασφαλιστηρίων συμβολαίων, σας προσφέρουμε ασφάλιση μεταφο-
ράς εμπορευμάτων που διακινούνται με οποιοδήποτε αναγνωρισμέ-
νο μεταφορικό μέσο (αεροπλάνο, πλοίο, αυτοκίνητο, φορτηγό, σιδη-
ρόδρομος ή συνδυασμός των παραπάνω) εντός και εκτός Ελλάδας.

Η μακρόχρονη εμπειρία της στις ασφαλίσεις μεταφερομένων εμπο-
ρευμάτων καθιστά την ΟΡΙΖΩΝ έναν αξιόπιστο συνεργάτη κάθε επι-
χείρησης στην προσπάθεια για απόλυτη προστασία των εμπορευμά-
των της.

ΑΣΦΑΛίΣΗ ΠρΩΤοβΑΘμίΑΣ 
ΠερίΘΑΛψΗΣ

ΑΣΦΑΛίΣΗ μεΤΑΦορΩΝ 

5 ΟμΙλΟΙ ΝΟσΟκΟμεΙΩΝ

πεΡΙσσΟτεΡΑ ΑπΟ 50 δΙΑγΝΩστΙκΑ σε Ολή τήΝ 
ελλΑδΑ

1250 ΙδΙΩτΙκΑ ΙΑτΡεΙΑ ΟλΩΝ τΩΝ εΙδΙκΟτήτΩΝ

εΙσΟδΟσ στΟ πΡΟγΡΑμμΑ ΑΝεξΑΡτήτΩσ ήλΙκΙΑσ 
& ΙΑτΡΙκΟΥ ΙστΟΡΙκΟΥ

ΑπεΡΙΟΡΙστεσ δΩΡεΑΝ δΙΑγΝΩστΙκεσ εξετΑσεΙσ 
& επΙσκεψεΙσ σε ΙΑτΡΟΥσ

πΡΩτΟπΟΡΙΑκεσ ΥπήΡεσΙεσ 
εξΩΝΟσΟκΟμεΙΑκήσ πεΡΙθΑλψήσ



Η υγεία αποτελεί ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά μας. Το ατύχημα 
αλλά και η ασθένεια, όσο απρόβλεπτα γεγονότα κι αν είναι, αποτε-
λούν πιθανές όψεις της ζωής και συνεπώς είναι χρήσιμο να υπάρχει 
ένα minimum εξασφάλισης, ώστε να αμβλύνονται οι δυσάρεστες 
συνέπειές τους. 

Προγράμματα ατυχήματος & ασθενείας για επαγγελματίες διαφόρων 
ειδικοτήτων (μεμονωμένα πρόσωπα & ομαδικά συμβόλαια εργα-
ζομένων) που διασφαλίζουν αποζημίωση σε περιπτώσεις μόνιμης 
ολικής ή μερικής ανικανότητας, επίδομα κατά την διάρκεια της απο-
θεραπείας, νοσήλια, ιατροφαρμακευτικά έξοδα κλπ.

Τέλος, η εταιρεία παρέχει πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος αλ-
λοδαπών, που είναι υποχρεωτικό για την έκδοση άδειας παραμονής.

• Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβου
• Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
• Ασφάλιση Φωτοβολταικών έργων
• Ταξιδιωτική Ασφάλιση
• Ασφάλιση Κλοπής και Εμπιστοσύνης

Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική με στόχο την ολοκληρωμένη προστασία του 
επαγγελματία, προσφέρει σύγχρονα προγράμματα Αστικής Ευθύνης. 
Στη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλίσεων, η ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ καλύπτει 
την Αστική Ευθύνη του ασφαλιζομένου για ζημιές που είναι είναι πι-
θανό να συμβούν σε τρίτους και συγκεκριμένα την αποκατάσταση 
Σωματικών Βλαβών ή και Υλικών Ζημιών οι οποίες θα προκληθούν 
σε τρίτο συνεπεία λάθους, αμέλειας ή παραλείψεως κατά την διάρ-
κεια της άσκησης της δραστηριότητάς τους.

Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική, καλύπτει την Αστική και Εργοδοτική ευθύ-
νη επιχειρηματικών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών χώρων και έχει 
μεγάλη εμπειρία στις ξενοδοχειακές μονάδες.  

ΑΣΦΑΛίΣΗ ΠροΣΩΠίΚου
ΑΤυΧΗμΑΤοΣ

ΑΣΦΑΛίΣΗ ΑΣΤίΚΗΣ ευΘυΝΗΣ 

λΟΙπεσ ΑσφΑλΙσεΙσ



4,919,805

282%

7,400,000

184%

οίΚοΝομίΚΑ ΣΤοίΧείΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΕΓ/ΝΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
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κΑτΑΝΟμή επεΝδΥσεΩΝ 2015

Solvency ii - Απόλυτα προετοιμασμένοι για τα νέα δεδομένα

ΑκΙΝΗΤΑ

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΟΜΟΛΟΓΑ

ΠΡ. κΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΛΟΙΠΑ

45,05%

6,69%

24,95%

2,47%

20,84%

σΥΝθεσή πΑΡΑγΩγήσ 2015
ΑΣΤΙκΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΥΤΟκΙΝΗΤΟΥ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΛΟΙΠΕΣ κΑΛΥΨΕΙΣ ΑΥΤΟκΙΝΗΤΟΥ

ΜΕΤΑφΟΡΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙκΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΛΟΙΠΟΙ κΛΑΔΟΙ

44,87%

33,03%

5,75%

8,78%

1,97%

5,60%
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Στην ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ, παρακολουθούμε προσεκτικά τις εξελίξεις και παράλληλα επικεντρωνόμαστε αφενός στην κερδοφόρα ανάπτυξή μας, αφετέρου δε 
στην προσαρμογή μας στις μελλοντικές απαιτήσεις και προκλήσεις του Solvency II. Η Εταιρεία έχει προσαρμοστεί πλήρως στις εποπτικές απαιτήσεις του 
πλαισίου φερεγγυότητα ΙΙ, τόσο σε ποιοτικό όσο σε ποσοτικό επίπεδο.
Εντός του έτους 2016, η Εταιρεία πραγματοποίησε άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, τα αποτελέσματα της οποίας έδειξαν οτι ο δείκτης κά-
λυψης του απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας, SCR, βρίσκεται στο 282%, όταν το όριο του Solvency II είναι το 100%.

δεΙκτεσ κεφΑλΑΙΑκήσ επΑΡκεΙΑσ

SCR

SCR Coverage ratio

MCR

MCR Coverage ratio



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & 
βΙΟΜΗχΑΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ξΕΝΟΔΟχΕΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 
ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΩΝ



Λεωφόρος Αμαλίας 26α, Αθήνα, 10557, Ελλάδα
T: +30 2103227932, F: +30 7007005540

Ε: info@orizonins.gr
www.facebook.com/orizonins

www.orizonins.gr


