ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
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 100% Ελληνική και αποτελεί κέντρο λήψεως Αποφάσεων.
2) Είναι η μόνη ασφαλιστική εισηγμένη στο ΧΑ έχοντας ελεγχθεί φορολογικά,
διοικητικά, νομικά και οικονομικά, με αποτελέσματα που της επέτρεψαν αυτήν την
εισαγωγή με δημόσια εγγραφή.
3) Έχει 36 χρόνια παρουσίας στην Ασφαλιστική Αγορά έχοντας σημειώσει αποδόσεις
κύκλου εργασιών25%, καθαρής θέσης (ιδίων κεφαλαίων) 24%, ενεργητικού 28%,
αποθεμάτων 28% και απασχόλησης 16%.
4) Απασχολεί πάνων από 4000 Ασφαλιστικούς Συμβούλους και 350 άτομα ως έμμισθο
προσωπικό, που εξυπηρετούν πάνω από 400.000 ασφαλιστήρια. Δεν έχει
προχωρήσει σε μειώσεις αποδοχών του διοικητικού της προσωπικού ούτε στα (4)
τελευταία χρόνια της κρίσης, ούτε σε απολύσεις, πλην μεμονωμένων περιπτώσεων
διάπραξης ποινικά κολάσιμων πράξεων και εκ προθέσεως παράβασης καθηκόντων.
Αντιστρόφως στα τελευταία χρόνια έχει επιβραβεύσει το ανθρώπινο δυναμικό με
bonus περίπου 5 εκ. ευρώ.
5) Έχει επιλεγεί από την ΤτΕ και ήταν μεταξύ των τεσσάρων (4) μόνον ασφαλιστικών
εταιριών που εκπροσώπησαν την Ελλάδα στο Πανευρωπαϊκό stress test και η μόνη
εκ των (4) που βγήκε από αυτήν την δοκιμασία χωρίς να απαιτηθεί καμία αύξηση
κεφαλαίου.
6) Είναι η μόνη ασφαλιστική, μεταξύ των 69 Ελληνικών και Αλλοδαπών Ασφαλιστικών
Εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, που απορρόφησε την ζημιά από το
PSI των Ελληνικών Ομολόγων σε μια χρήση και δεν μπήκε στην διαδικασία της
τριετούς – ήδη τετραετούς – ρύθμισης της ΤτΕ για την απόσβεση αυτών των ζημιών.
7) Δεν έχει επί 36 συναπτά έτη καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή ούτε μιας ημέρας, μια
φορά. Δεν έχει τραπεζικό ή άλλης μορφής δανεισμό, έχοντας καταβάλλει 100δες
εκατομμύρια σε φόρους, εισφορές, τέλη, ασφαλιστικές εισφορές κλπ. Υποχρεώσεις
της προς το Δημόσιο.
8) Βραβεύεται στα τρία τελευταία χρόνια που καθιερώθηκε το βραβείο True Leaders
και είναι μια εκ των 40 επιχειρήσεων που λαμβάνουν αυτήν την διάκριση κάθε
χρόνο μεταξύ 500 επιχειρήσεων όλων των κλάδων της οικονομίας μετά από
ανάλυση περίπου 20.000 ισολογισμών, συγκεντρώνοντας και τα 4 κριτήρια που
προϋποθέτουν αυτήν την διάκριση όπως: Αύξηση προσωπικού, κύκλου εργασιών,
κερδών και υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση.
9) Ελέγχεται από Ανεξάρτητο Εσωτερικό Έλεγχο, Ορκωτούς Λογιστές, την ΤτΕ, την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το ΧΑ, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο
Ανάπτυξης, έχοντας δώσει διαπιστευτήρια συνεπούς τήρησης των Νόμων και όλων
των υποχρεώσεών της.
10) Διαχειρίζεται σήμερα ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο πάνω από 400.000 ασφαλιστήρια
συμβόλαια, έναν κύκλο εργασιών που προσεγγίζει τα 170 εκ. και ένα επενδυτικό
χαρτοφυλάκιο πάνω από 200 εκ. €.

