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H δική σας ελληνική 
ασφαλιστική εταιρεία



« «

Στην ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική, οφείλουμε 
να εξελισσόμαστε κάθε ημέρα, ώστε να 
δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για 
τους ανθρώπους μας, όπως άλλωστε 
προστάζει η πορεία μας από το 1964



« Μήνυμα Μετόχων
Το 2019 η εταιρεία μας ολοκληρώνει ακόμα μια επιτυχημένη χρονιά με σταθερή βελτί-
ωση όλων των οικονομικών μεγεθών της.

Μετά από 56 χρόνια λειτουργίας, προσπαθούμε να εξελισσόμαστε καθημερινά, να 
βελτιωνόμαστε και να προσαρμοζόμαστε σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 
Για εμάς κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και πρώτο μας μέλημα είναι να ακούσουμε 
τη γνώμη του, να καταλάβουμε τις ανάγκες του και μετά να του προσφέρουμε εξατο-
μικευμένες ασφαλιστικές λύσεις.

Εμπιστοσύνη & Φερεγγυότητα από το 1964
Η ΟΡΊΖΩΝ ΑΕΓΑ, μια Μικτή Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία με σημαντική παρουσία 
στον ασφαλιστικό χώρο από το 1964, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο φερέγγυες, 
οικονομικά υγιείς και καινοτόμες δυνάμεις της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς. Η 
εταιρεία δημιουργήθηκε από τη συνεργασία του ιδρυτή μας Κ. Χρήστου Γ. Αχή και του 
βιομηχανικού Ομίλου της ΊΖΟΛΑ, και εδώ και παραπάνω από 5 δεκαετίες με προηγμέ-
νη τεχνογνωσία και ανθρωποκεντρική φιλοσοφία προσφέρει ασφαλιστικές υπηρεσίες 
υψηλού επιπέδου σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. 

Η ΟΡΊΖΩΝ ΑΕΓΑ, με μοναδικό στόχο τη δημιουργία πραγματικής αξίας για τον πελάτη 
και τον συνεργάτη, προσφέρει ευέλικτες, ολοκληρωμένες και ανταγωνιστικές ασφαλι-
στικές λύσεις, με ξεκάθαρους όρους, δίκαιη τιμολόγηση, υψηλού επιπέδου εξυπηρέτη-
ση, ταχύτητα στις αποζημιώσεις και την εγγύηση της άριστης συνεργασίας με μια εται-
ρεία με ιδιαίτερα υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις της 
κοινοτικής οδηγίας Solvency II. Σημείο υπεροχής, τεχνογνωσίας και κύρια δραστηριό-
τητά της αποτελούν οι ασφαλίσεις περιουσίας, όπου έχει στο ενεργητικό της ασφαλι-
σμένους πολλούς από τους πιο σημαντικούς Εμπορικούς και Βιομηχανικούς κινδύνους. 

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχημένη πορεία της εταιρείας διαδραματίζουν οι συνεργασί-
ες 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 ΟΡΊΖΩΝ ΑΕΓΑ, διαχρονικά είναι 
μια κερδοφόρα ασφαλιστική εταιρεία, που αναπτύσσεται σταθερά και ορθολογικά, εξα-
σφαλίζοντας σε κάθε εταιρική χρήση υπερεπαρκή τεχνικά αποθέματα και περιθώρια 
φερεγγυότητας, με όραμα να αποτελεί μια υγιή, ανθρώπινη και αξιόπιστη επιλογή για 
τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

«Συνεπείς στις θεμελιώδεις αρχές 
και αξίες μας Αξιοπιστία, Ήθος, Τεχνογνωσία

συνεχίζουμε να γράφουμε τη δική μας ιστορία 
που ξεκίνησε πριν 56 χρόνια.



Σταθερές Αξίες

Αρχές

Το ήθος, η συνέπεια και η εντιμότητα είναι αρχές πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε ο χαρακτή-
ρας της εταιρείας από την ίδρυσή της και αποτελεί τη βάση για την μακροχρόνια ευημερία 
της. 

Η φιλοσοφία μας είναι να είμαστε κοντά στους ασφαλισμένους και τους συνεργάτες μας, 
ώστε στηριζόμενοι στο ικανό ανθρώπινο δυναμικό μας, να  τους εξυπηρετούμε καθημερινά 
με συνέπεια και αφοσίωση σαν να είναι μοναδικοί.

Όραμα

Η δημιουργία και ανάπτυξη μιας εταιρείας, με υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, εξαιρετικού επι-
πέδου service, προηγμένη τεχνογνωσία που στοχεύει στη διαρκή ενίσχυση της καθαρής 
θέσης της, με μοναδικό στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων που συναλ-
λάσσονται μαζί της.

Η δημιουργία και ανάπτυξη μιας εταιρείας που επενδύει διαρκώς στον άνθρωπο. Η προσέλ-
κυση επαγγελματιών με υψηλούς στόχους και ιδανικά,  που θα βρουν ένα σταθερό και υγιές 
εργασιακό περιβάλλον και θα  δημιουργήσουν μια ‘ισχυρή  ομάδα’, που θα αποπνέει εμπι-
στοσύνη και θα δίνει κίνητρο σε πελάτες και διαμεσολαβούντες να συνεργαστούν μαζί μας.

Η δημιουργία και ανάπτυξη μιας εταιρείας που με εξέχουσα τεχνογνωσία στη διαχείριση κιν-
δύνων θα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την παροχή ολοκληρωμένων και καινοτόμων 
ασφαλιστικών προγραμμάτων, σε ανταγωνιστικό κόστος, με μοναδικό σκοπό τη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας στον ασφαλισμένο.

Η συνεχής ενίσχυση του έργου των συνεργατών μας, με προϊόντα και ισχυρά κίνητρα, που 
στοχεύουν στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού.

Τα πλεονεκτήματά  μας

1. Τεχνογνωσία & Ευελιξία στη διαχείριση κάθε μοναδικού κινδύνου με Tailor Made λύσεις

2. Ταχύτητα στις Αποζημιώσεις

3. Υψηλός Δείκτης Φερεγγυότητας 214,8% (6.2019) & Αποθεματική Επάρκεια

4. Πιστοληπτική Διαβάθμιση Αντασφαλιστών: Α- έως ΑΑ+

5. Άμεση & Ανθρώπινη Εξυπηρέτηση

6. Σταθερή Διοίκηση & Χρηστή εταιρική διακυβέρνηση

«

«

Είμαστε κοντά στους ασφαλισμένους και 
τους συνεργάτες μας και προσπαθούμε 

καθημερινά να τους υπηρετούμε με 
συνέπεια και αφοσίωση σαν 

να είναι μοναδικοί.



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΆΧΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Χ. ΆΧΗΣ
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΆΛΕΞΆΝΔΡΟΣ ΜΠΟΖΆΣ
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΆΧΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΆΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

ΘΩΜΆΣ ΠΟΥΦΙΝΆΣ
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΣ

Ο Κ. Αχής, είναι Εκτελεστικός Σύμβουλος Διοίκησης και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α. 
Έχει σπουδάσει οικονομικά και νομικά στο Πάντειο και έχει μεταπτυχιακές σπουδές International Management στο University 
of Reading της Αγγλίας.

ΆΧΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

Ο Κ. Αχής, είναι Τεχνικός Διευθυντής της ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας 
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει μεταπτυχιακές σπουδές International Business Management στο University of 
Surrey της Αγγλίας.

ΆΧΗΣ ΚΩΝΣΤΆΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΆΧΗΣ ΠΆΥΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ο Κ. Αχής, είναι υπεύθυνος διαχείρισης κινδύνων στην ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοί-
κησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε) και έχει μεταπτυχιακές σπουδές Insurance and Risk 
Management στο Cass Business School του Λονδίνου. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΆΚΆΤΟΥΡΆΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 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 στέλεχος ασφαλιστικών εταιρειών σε θέσεις 
διοικητικές (διεύθυνση κλάδου ζωής, εκπαίδευσης) αλλά και πωλήσεων (περιφερειακός διευθυντής, υπεύθυνος πρακτορει-
ακού δικτύου).

Εργάζεται στην ΟΡΙΖΩΝ από το Νοέμβριο του 2002 όταν και ανέλαβε τη θέση του Οικονομικού και Διοικητικού Διευθυντή. 
Δια θέτει πολυετή εμπειρία στον κλάδο των ασφαλίσεων έχοντας διατελέσει στέλεχος σε αντίστοιχες θέσεις, σε εταιρίες 
όπως η ING Ζωής και η ING Ζημιών και συνολικά 20ετή εμπειρία σε ανώνυμες εταιρείες.

ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΡΆΓΆΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο Κ. Μπόζας, είναι Περιφερειακός Διευθυντής Βορείου & Κεντρικής Ελλαδος της ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α. Από τον Ιούλιο του 2017 
έχει ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, ως μέλος της επιτροπής ελέγχου και με την μακρά εμπειρία του στον 
ασφαλιστικό χώρο τόσο σε διοικητικές θέσεις ασφαλιστικών εταιρειών όσο και ως Σύμβουλος ανάπτυξης ανεξάρτητων δι-
κτύων, συνεισφέρει σημαντικά στην υγιή ανάπτυξη της εταιρείας.

ΆΛΕΞΆΝΔΡΟΣ ΜΠΟΖΆΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Εργάζεται στην ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική από τον Οκτώβριο του 2017, ως διευθυντής του πρώτου διοικητικού υποκαταστήματος 
της εταιρείας στην πόλη της Λάρισας και με την μακρά εμπειρία του ως στέλεχος ασφαλιστικών εταιρειών σε θέσεις πωλή-
σεων συνδράμει σημαντικά στην ενδυνάμωση της παρουσίας της ΟΡΙΖΩΝ στην περιφέρεια.

ΆΡΗΣ ΚΆΛΥΒΆΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

« «Αξιοπιστία & Ήθος… 
Δύο λέξεις συνυφασμένες 

με την ύπαρξη μας



Ιδρύεται η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική, από τη 
συνεργασία του ασφαλιστή με μακρόχρο-
νη εμπειρία και βαθιά γνώση της Ελληνικής 
ασφαλιστικής αγοράς Χρήστου Γ. Αχή και 
του βιομηχανικού Group της Ιζόλα Α.Β.Ε.Ε, 
με σκοπό την κάλυψη μεγάλων εμπορικών 
και βιομηχανικών κινδύνων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
14.11.1964

Το 1969 η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική αποτελεί ιδρυ-
τικό μέλος της Ελληνικής Κοινοπραξίας Ασφα-
λίσεως Πλοίων και Αεροσκαφών (Ε.Κ.Α.Π.Α), που 
έχει σαν στόχο την είσοδο της Ελληνικής ασφα-
λιστικής αγοράς στο διεθνή χώρο των ναυτα-
σφαλίσεων. Σε συνεργασία με τις άλλες εταιρεί-
ες 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.

1969

1970
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 συνταξι-
οδοτικών προγραμμάτων για το προσωπικό βιο-
μηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων.

1981
Το 1981 βρίσκει την ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική στη 
θέση του γενικού αντιπροσώπου για την Ελ-
λάδα ορισμένων ασφαλιστικών οργανισμών 
παγκοσμίου εμβέλειας. Συγκεκριμένα, εκπρο-
σωπεί την Sun Insurance Office, την The London 
Assurance και την Ιαπωνική Taisho Marine and 
Fire Insurance Co L.T.D. Επιπλέον, ως αποκλει-
στικός ασφαλιστικός συνεργάτης για την Ελλά-
δα της Gerling Allgemeine, ασφαλίζει μερικές 
από τις μεγαλύτερες Γερμανικές βιομηχανικές 
επενδύσεις στην Ελλάδα, χαρακτηριστικά ανα-
φέρουμε την BASF A.G, την Hoechst A.G, την 
Bayer A.G. 

1983
Το 1983 ιδρύεται η Fidentia S.A., συγγενής εται-
ρεία 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. 

1990
Τη δεκαετία του 90’ η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική 
διανύει μια επιτυχημένη πορεία συνεχούς κερ-
δοφορίας. Παράλληλα με τη συνεχή διεύρυνση 
των εργασιών μας σε εμπορικούς και βιομηχα-
νικούς κινδύνους, όπου ανέκαθεν αποτελούσε 
τον πυρήνα των δραστηριοτήτων μας, η ανάγκη 
για συνεχή βελτίωση και καινοτομία μας οδηγεί 
στην σταδιακή επέκταση του κύκλου εργασιών 
μας στην ασφάλιση μικρών και μεσαίων κίνδυ-
νων, μέσω ποικίλων δικτύων πρόσκτησης. 

1997
Η Ορίζων εισέρχεται δυναμικά στο χώρο του 
Bancassurance μέσω στρατηγικής συνεργασίας 
με την Χίος Bank. 1999

Πιστοί στις ανθρωποκεντρικές αρχές και τις αξίες 
μας σταθήκαμε στο πλευρό των πελατών μας 
που επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό 
της Αττικής το 1999, διεξάγοντας άμεση κατα-
γραφή και εκτίμηση των ζημιών. Ως αποτέλεσμα 
της αμέσου και άνευ ενστάσεων αποζημιώσε-
ων η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική εισέρχεται δυναμικά 
στον κλάδο των μικρών και μεσαίων κίνδυνων 
(Retail). 

2002
Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, η ΟΡΙΖΩΝ Ασφα-
λιστική με σταθερή πορεία, υψηλή κεφαλαιακή 
επάρκεια και συνεχή κερδοφορία, επενδύει σε 
νέα ασφαλιστικά προγράμματα και μέσω στρα-
τηγικών συνεργασιών επεκτείνει το φάσμα των 
δραστηριοτήτων της σε νέους κινδύνους. Το πιο 
χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περαι-
τέρω ενίσχυση του τομέα του Bancassurance, 
όπου πλέον αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των 
εργασιών της εταιρείας, μέσω στρατηγικής συ-
νεργασίας με την Τράπεζα Πειραιώς.

2012
Η εταιρεία εντάσσει στο στρατηγικό σχεδιασμό 
της, την ανάπτυξη μέσω δικτύων διαμεσολαβού-
ντων, στην περιφέρεια, εστιάζοντας σε επιλεγμέ-
νες συνεργασίες που στόχο έχουν τη δημιουργία 
μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης και σεβα-
σμού. 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 της 
μηχανογράφησης, τόσο με την αγορά νέων προ-
γραμμάτων όσο και με την στελέχωσή της με 
ικανούς ανθρώπους της αγοράς, με στόχο τον 
εκσυγχρονισμό και την εναρμόνιση στο απαιτη-
τικό περιβάλλον του Solvency II.

2017
Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική, για μια ακόμη φορά, 
εναρμονίζει πλήρως τη λειτουργία της με όλες 
τις εποπτικές απαιτήσεις του πλαισίου Φερεγ-
γυότητα ΙΙ (Solvency II), αγγίζοντας ποσοστό 
214,82% στον Δείκτη Κάλυψης του Απαιτού-
μενου Περιθωρίου Φερεγγυότητας (Solvency 
Capital Requirement ), παρουσιάζοντας ένα εται-
ρικό προφίλ βασισμένο στην διαφάνεια, την αξι-
οπιστία και την φερεγγυότητα. 

Επίσής, η εταιρεία δημιουργεί το πρώτο της διοι-
κητικό υποκατάστημα στη Λάρισα, με γνώμονα 
την δυναμική ανάπτυξη της στην περιφέρεια.

2019
Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική, προβαίνει σε μια σειρά 
αναπτυξιακών κινήσεων με ορίζοντα το μέλλον. 
Δημιουργεί το δεύτερο διοικητικό της υποκα-
τάστημα στην Θεσσαλονίκη, ανακαινίζει πλή-
ρως τα κεντρικά της γραφεία και ενεργοποιεί τη 
θυγατρική μεσιτική εταιρία Fidentia Insurance 
Brokers, με στόχο την ολοκληρωμένη εξυπηρέ-
τηση πελατών και συνεργατών.



ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

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

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

HORIZON BLUE ECONOMY, ISLANDER
Ουσιαστική προστασία από τους βασικότερους κινδύνους 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 προστασίας για το όχημά 
σας, που περιλαμβάνει κάλυψη για κάθε πιθανό κίνδυνο, σε ασυναγώνιστο 
κόστος.

BLUE HORIZON
Γνωρίζουμε τους κινδύνους που διατρέχει η επιχείρησή σας καθημερινά 
στον δρόμο. Γνωρίζουμε όμως και να σας προστατεύουμε. Για αυτό σχεδιά-
σαμε προσεκτικά το BLUE HORIZON το πρόγραμμα ασφάλισης φορτηγών 
που προσφέρει ουσιαστικές καλύψεις σε Φ.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ. αγροτικά.

Προστατεύουμε αυτά που αξίζουν για εσάς...
Θέλουμε να σας βλέπουμε να χαμογελάτε κάθε στιγμή. Και κάνουμε τα πάντα για αυτό... Η ΟΡΙΖΩΝ 
Ασφαλιστική, μελετώντας τις πραγματικές σας ανάγκες, έχει σχεδιάσει με ιδιαίτερη προσοχή ολοκλη-
ρωμένες ασφαλιστικές λύσεις.

Ανακαλύψτε σήμερα τα σύγχρονα προγράμματα της ΟΡΙΖΩΝ και δημιουργήστε τις προϋποθέσεις 
για ανέμελες στιγμές για εσάς και τους δικούς σας ανθρώπους. Θα χαρούμε να βρούμε μαζί  ή και να 
δημιουργήσουμε τη λύση που ταιριάζει ακριβώς στις δικές σας ανάγκες!

ΟΔΙΚΗ & ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Σε όλη την Ευρώπη και τις χώρες της Μεσογείου.

ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
Χωρίς να χρειαστεί να εκταμιεύσετε χρήματα, σε συνεργασία 
με την Glassdrive και την Mondial Assistance.

ANTIΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Σε περίπτωση φωτιάς, κλοπής, ιδίων ζημιών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
Στη συμπλήρωση της δήλωσης ατυχήματος ή της φιλικής 
δήλωσης, ώστε να μη χάνετε πολύτιμο χρόνο.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ
Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος σε συνεργασία με την 
Flying Doctors. Μια ιδιαίτερα σημαντική υπηρεσία για τους 
κατοίκους των νησιών & των απομακρυσμένων περιοχών.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
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 προστασία του από κάθε τυχαίο γεγονός είναι αναγκαία.

Τα νέα σύγχρονα και tailor made προγράμματα κατοικίας της ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστικής παρέχουν πλήρη προστασία για την εξασφάλιση κτιρίου και περιεχομένου, 
από ένα ευρύ φάσμα κινδύνων, χωρίς ψιλά γράμματα, σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές, απόλυτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε ανθρώπου.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ BLUE (ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ)
Για εσάς που επιθυμείτε μια οικονομικά προσιτή ασφαλιστική λύση το πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ BLUE σας δίνει τη δυνατότητα να 
προστατέψετε την οικοδομή και το περιεχόμενο του σπιτιού σας από ορισμένους βασικούς και ταυτόχρονα πραγματικούς κινδύνους, ώστε να 
εξασφαλίσετε ότι σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας της περιουσίας σας θα αποζημιωθείτε σε αξία αντικατάστασης καινούργιου, άμεσα και χωρίς 
χρονοβόρες διαδικασίες.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ DREAM
Το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ DREAM είναι σχεδιασμένο για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές που επιθυμούν την ολοκλη-
ρωμένη προστασία της κύριας και της εξοχικής τους κατοικίας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας θα αποζημιώνεται 
σε αξία αντικατάστασης καινούργιου, άμεσα και χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ GOLD
Το πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ GOLD σχεδιάστηκε για να προστατεύει το σπίτι σας από κάθε πιθανό ή απίθανο 
κίνδυνο, είτε είστε ιδιοκτήτες είτε ενοικιαστές, είτε πρόκειται για την κύρια είτε για την εξοχική σας κατοικία, ώστε να διασφαλίσετε ότι σε περί-
πτωση ζημιάς ή απώλειας θα αποζημιωθείτε σε αξία αντικατάστασης καινούργιου, άμεσα και χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ SMART (AGENT VALUE)
Το πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ SMART (AGENT VALUE) – σχεδιασμένο να εξασφαλίζει την απόλυτη κάλυψη του ασφαλιζόμενου αλλά 
και την ουσιαστική ενίσχυση του ασφαλιστή – αποτελεί χωρίς αμφιβολία την έξυπνη επιλογή προστασίας, στην εποχή που διανύουμε.



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

Τα προγράμματα ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος της ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλι-
στικής, απευθύνονται σε άτομα από 18-65 ετών, διασφαλίζουν αποζημίωση 
σε περιπτώσεις μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας, επίδομα κατά την 
διάρκεια της αποθεραπείας, νοσήλια, ιατροφαρμακευτικά έξοδα κλπ και προ-
σφέρουν κάλυψη για ατυχήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Παράλληλα, η ΟΡΙΖΩΝ έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα ERASMUS για τους 
φοιτητές των Ελληνικών Πανεπιστημίων, οι οποίοι συμμετέχουν στα ευρω-
παϊκά προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών αλλά και το πρόγραμμα προσω-
πικού ατυχήματος αλλοδαπών, που απευθύνεται αποκλειστικά σε πολίτες 
τρίτων χωρών και είναι υποχρεωτικό για την έκδοση άδειας παραμονής.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ
Γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η ασφάλιση της Αστικής σας Ευθύνης για 
ατυχήματα ή ζημιές που άθελά σας μπορεί να προκαλέσετε σε τρίτους είτε 
κατά τη διάρκεια της ιδιωτικής σας ζωής είτε με την ιδιότητά σας ως ιδιο-
κτήτης κατοικίας ή διαχειριστής κτιρίου, δημιουργήσαμε ολοκληρωμένα προ-
γράμματα ασφάλισης για εσάς.

Συγκεκριμένα:

> Αστική Ευθύνη Οικογενειάρχη

> Αστική Ευθύνη Διαχειριστή Πολυκατοικίας

Η κάλυψη της αστικής ευθύνης προστατεύει τον ασφαλισμένο, αλλά και τα 
προστατευόμενα μέλη του, από σωματικές βλάβες και απώλεια ζωής που θα 
προκαλέσουν σε τρίτους καθώς και τις υλικές ζημιές σε πράγματα ή ζώα ιδι-
οκτησίας τρίτων. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
Στον κλάδο των Τεχνικών Ασφαλίσεων της ΟΡΙ-
ΖΩΝ Ασφαλιστικής, έχουμε εξειδικευμένα προ-
γράμματα ασφάλισης κατά παντός κινδύνου, τα 
οποία απευθύνονται στους ιδιώτες-ιδιοκτήτες που 
θέλουν να καλύψουν την ανέγερση, κατασκευή ή 
ανακατασκευή κτιρίων, κατοικιών ή άλλων ιδιω-
τικών έργων. Απευθύνεται στους ιδιοκτήτες των 
οικοδομών καθώς και τους εργολάβους, κατασκευ-
αστικές εταιρείες, υπεύθυνους πολιτικούς μηχανι-
κούς, κτλ.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Τα προγράμματα ταξιδιωτικής ασφάλισης της ΟΡΙ-
ΖΩΝ συνδυάζουν σημαντικές καλύψεις και πα-
ροχές προσφέροντάς σας πλήρη προστασία από 
απρόοπτα ατυχήματα ή άλλα ατυχή γεγονότα (π.χ 
απώλεια αποσκευών, καθυστέρηση πτήσεων, κτλ.) 
καθώς και κάλυψη της προσωπικής αστικής σας 
ευθύνης κατά την διάρκεια του ταξιδιού σας. 

Η ταξιδιωτική ασφάλιση προσφέρεται σε group 
τουριστών (άνω των 30 ατόμων) που συμμετέ-
χουν σε εκδρομές και ταξίδια οργανωμένα από τα-
ξιδιωτικά γραφεία. 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ
Το πρόγραμμα ασφάλισης σκαφών της ΟΡΙΖΩΝ 
Ασφαλιστικής καλύπτει τη νομική υποχρέωση των 
κατόχων κάθε ιδιωτικού σκάφους αναψυχής για 
ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και επι-
βαινόντων.

Διαθέτοντας ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα 
απευθύνεται σε ιδιοκτήτες μηχανοκίνητων και μη 
μηχανοκίνητων σκαφών και προσφέρεται με εξά-
μηνη ή ετήσια διάρκεια.

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ



Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική από ιδρύσεώς της ειδικεύεται στις ασφαλίσεις περιουσίας, καθώς έχει στο ενεργητικό της την ασφάλιση ορισμένων 
από τους μεγαλύτερους εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους της χώρας. Μέσω στρατηγικών αντασφαλιστικών συνεργασιών με top-rated 
οργανισμούς, διαθέτει:

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Θωρακίστε έξυπνα την επένδυσή σας!
Με ασυναγώνιστη εξειδίκευση στις ασφαλίσεις περιουσίας, με πελατολόγιο που περιλαμβάνει ορισμένες 
από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας και αντιλαμβανόμενη τους καθημερινούς κινδύνους που δια-
τρέχει η επιχείρησή σας, η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική διαθέτει ευέλικτα και έξυπνα σχεδιασμένα προγράμματα 
για την ασφάλιση της επιχείρησής σας.

Στην ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική θα βρειτε ολοκληρωμένες λύσεις που έχουν αναπτυχθεί με γνώμονα τις ιδιαί-
τερες απαιτήσεις κάθε κλάδου, ικανές να αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα τις ανάγκες κάθε μικρής ή μεγά-
λης επιχείρησης. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι εδώ και χρόνια μας εμπιστεύονται εκατοντάδες επιχειρήσεις, 
από μικρές ξενοδοχειακές μονάδες έως μεγάλα εμπορικά και βιομηχανικά συγκροτήματα.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Στις ασφαλίσεις περιουσίας, η ΟΡΙΖΩΝ εξειδικεύεται σε Tailor Made προγράμματα που προστατεύουν:

Η Ορίζων, διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων. Καλύπτουμε ορισμένες 
από τις μεγαλύτερες εταιρείες, από ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών κλάδων:

> Ξενοδοχειακές μονάδες

> Tηλεοπτικοί σταθμοί

> Εμπορικά κέντρα

> Βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων και ποτών

>Καπνοπαραγωγικές μονάδες

>Εκπαιδευτήρια 

Yψηλό capacity Aνταγωνιστικό κόστος

Mεγάλη γκάμα προγραμμάτων Tεχνογνωσία και ευελιξία για τη διαχείριση κάθε μεμο-
νωμένου κινδύνου σαν να είναι μοναδικός.

>Ναυτιλιακές εταιρείες 

>Φαρμακευτικές εταιρείες

>Επιχειρήσεις παραγωγής μετάλλων

Τις κτιριακές εγκαταστάσεις Τα εμπορεύματα

Το περιεχόμενο  Τον μηχανολογικό εξοπλισμό κάθε επιχείρησης

Ειδίκευση στις ασφαλίσεις 
περιουσίας από το 1964

Προσφέροντας κάλυψη για σημαντικούς κινδύνους όπως σεισμός, πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες πράξεις, 
κλοπή, απώλεια κερδών.

Η ασφάλιση μεταφορών αποτελεί για την Ορίζων έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξής της όλα τα χρόνια της λειτουργίας της.
Τα προγράμματα καλύψεων της Ορίζων στον Κλάδο Μεταφορών έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την προσαρμοσμένη στις ανάγκες και προσ-
δοκίες σας διασφάλιση της περιουσίας σας σε περίπτωση μερικής ή ολικής ζημιάς κατά την μεταφορά της. Μέσω διαφόρων τύπων ασφαλι-
στηρίων συμβολαίων, σας προσφέρουμε ασφάλιση μεταφοράς εμπορευμάτων που διακινούνται με οποιοδήποτε αναγνωρισμένο μεταφορικό 
μέσο (αεροπλάνο, πλοίο, αυτοκίνητο, φορτηγό, σιδηρόδρομος ή συνδυασμός των παραπάνω) εντός και εκτός Ελλάδας.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΡΗΤΡΕΣ Α
Institute Cargo Clauses (A) 

1/1/2009

ΡΗΤΡΕΣ B
Institute Cargo Clauses (A) 

1/1/2009

ΡΗΤΡΕΣ C
Institute Cargo Clauses (A) 

1/1/2009

Α Β C
Οι Βασικές Ρήτρες Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ασφάλισης Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων είναι οι εξής:

Τύποι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων:

Συμβόλαιο ενός ταξιδιού ή οριστικό 
συμβόλαιο voyage policy

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο διαρκείας
open policy

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κα’αποκοπήν
block policy

Η μακρόχρονη εμπειρία της στις ασφαλίσεις μεταφερομένων εμπορευμάτων καθιστά την Ορίζων τον πιο αξιόπιστο συνεργάτη κάθε επιχείρησης.



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Καθημερινά, μικρά ή μεγαλύτερα απροσδόκητα περιστατικά μπορεί να εκτροχιάσουν την πορεία της επιχείρησής σας από τον αρχικό σας σχεδιασμό ή και να απει-
λήσουν ακόμη και την ίδια τη βιωσιμότητά της. Με ευέλικτα και προσαρμοσμένα προγράμματα στις ανάγκες κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης (καταστήματα-γρα-
φεία κ.α.), παρέχουμε καλύψεις για πυρκαγιά, κλοπή, κεραυνό, έκρηξη, τρομοκρατικές ενέργειες, ζημιές από νερά, αστική ευθύνη έναντι τρίτων κ.ά., σε εξαιρετικά 
ανταγωνιστικό κόστος. Η ΟΡΙΖΩΝ γνωρίζει την αξία που έχουν όλα αυτά για εσάς και δημιούργησε δύο νέα προγράμματα το Business Tailor & το Business Plus.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ - ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
Σε μια τουριστική χώρα όπως η Ελλάδα η οποία προσελκύει ετησίως, ένα σημαντικό αριθμό επισκεπτών, η εξασφάλιση των υπηρεσιών φιλοξενίας αλλά και της 
τουριστικής μονάδας από μια σειρά κινδύνων αποτελεί κομβικής σημασίας αναγκαιότητα για τους επιχειρηματίες του κλάδου. Προκειμένου να ανταποκριθούμε 
στις σύγχρονες ασφαλιστικές ανάγκες του τουριστικού τομέα, δημιουργήσαμε το GOLDEN ZEUS, ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών ασφάλισης ειδικά σχε-
διασμένο για την θωράκιση τουριστικών μονάδων καθώς και την κάλυψη αστικής ευθύνης του ξενοδόχου έναντι τρίτων.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική, προσφέρει πλήθος ευέλικτων προγραμμάτων ασφάλισης Αστικής Ευθύνης σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που αναγνωρίζουν 
την ανάγκη της ασφαλιστικής κάλυψης της ευθύνης τους απέναντι σε τρίτους, για περιπτώσεις σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών.

Σύμφωνα με το νόμο, υφίσταται ευθύνη του επιχειρηματία προς τους πελάτες του ή γενικότερα προς τρίτους, καθώς και προς τους εργαζομένους του, για σωμα-
τικές βλάβες ή υλικές ζημιές αυτών, από την άσκηση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιδικάζονται σημαντικά ποσά 
αποζημιώσεων για την επιχείρηση σε περίπτωση καταλογισμού ευθύνης.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ο κλάδος των Τεχνικών Ασφαλίσεων παρουσιάζει σταθερά ανοδική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Η ολοένα και μεγαλύτερη αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνο-
λογίας από τις επιχειρήσεις σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα των σύγχρονων τεχνικών έργων κατέστησαν αναγκαία τη δημιουργία ειδικών Ασφαλιστικών 
Προγραμμάτων προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι στους οποίους είναι εκτεθειμένο ένα έργο.

Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική σχεδίασε και παρέχει υψηλής ποιότητας προγράμματα τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών σε όλα τα στάδια του έργου καθώς 
και ειδικά προγράμματα για επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έχουν επενδύσει σε μηχανικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πολυτιμότερο κεφάλαιο της επιχείρησης. Η δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος ομαδικής ασφάλισης η οποία λειτουργεί 
συμπληρωματικά στην κοινωνική ασφάλιση συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη μιας δέσμης συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική δημιούργησε προγράμματα ασφάλισης φωτοβολταϊκών συστημάτων που καλύπτουν:

> EAR-Κατά παντός κινδύνου συναρμολόγησης φωτοβολταϊκών συστημάτων

>Ασφάλιση πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες κατά τη λειτουργία τους

>Ασφάλιση πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων φωτοβολταϊκών συστημάτων σε ύπαιθρο κατά τη λειτουργία τους
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Solvency II 
Στην Ορίζων ΑΕΓΑ, παρακολουθούμε προσεκτικά τις εξελίξεις και επικεντρωνόμαστε 
αφενός στην κερδοφόρα ανάπτυξή μας και αφετέρου στη διαρκή εναρμόνιση με τις επο-
πτικές απαιτήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΡΊΖΩΝ ΑΕΓΑ έχει προσαρμοστεί πλήρως στις απαιτήσεις του πλαισί-
ου «Φερεγγυότητα ΊΊ», τόσο σε ποιοτικό όσο και σε ποσοτικό επίπεδο.

Για τη χρήση 2019, ο δείκτης κάλυψης του απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας, 
%SCR, διαμορφώθηκε στο 214,82% και ο δείκτης ελάχιστης κεφαλαιακής επάρκειας, 
%MCR στο 212,51%.

ΔΕΊΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΊΑΚΉΣ ΕΠΑΡΚΕΊΑΣ 30.06.2019
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««Τα κεντρικά μας γραφεία βρίσκονται
 στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας 26α, 

Σύνταγμα, Αθήνα.



Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Αμαλίας 26α Αθήνα, 10557
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Αδριανουπόλεως 1α, 55133
Υποκατάστημα Λάρισας: Παπακυριαζή 31-33, 41222

+30 2103227932 

info@orizonins.gr    |    www.orizonins.gr

facebook.com/orizonins

instagram.com/orizon_insurance

twitter.com/WWWORIZONINSGR

linkedin.com/company/horizon-insurance-s.a-

ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική


