
Η ΑΧΑ με μια ματιά



Το μέλλον της 
ασφάλισης

Η ΑΧΑ στην 
Ελλάδα

Αναπτύσσουμε 
καινοτόμες 
υπηρεσίες 

Δίπλα στους 
πελάτες μας σε 
κάθε τους βήμα

Ηγούμαστε  
στις ασφαλίσεις 

μεγάλων κινδύνων

H AXA σε όλο 
τον κόσμο 

Δρούμε υπεύθυνα 
για το παρόν και 
το μέλλον
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Το μέλλον  
της ασφάλισης

Η AXA  
μετασχηματίζει το  

μοντέλο λειτουργίας της 



και στηρίζει τον  
άνθρωπο γιατί μπορεί  

να ζει καλύτερα.



ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΟΑΤΣΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΑΧΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Χτίζουμε  
το Μέλλον της ασφάλισης

«Στην ΑΧΑ πιστεύουμε ότι ο ρόλος μιας  
σύγχρονης ασφαλιστικής επιχείρησης είναι  

ρόλος συνοδοιπόρου του πολίτη.»

Η ασφάλιση εξελίσσεται, διευρύνεται, ευθυγραμμίζεται με την 
ανθρώπινη ανάγκη.
Διανύουμε μία σημαντική περίοδο για την ασφάλιση, μία περίοδο όπου όλα 
αλλάζουν σε αντιστοιχία με όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Η εξέλιξη 
είναι πολυεπίπεδη και οι τάσεις που την εκφράζουν αρκετές. Ανάμεσά τους κάποιες 
ξεχωρίζουν δημιουργώντας νέα δεδομένα για το παρόν και το μέλλον μας. 

Ψηφιακή επανάσταση. Κλιματική κρίση. Διασφάλιση της υγείας. 
Υπεύθυνη συμπεριφορά.
Η τεχνολογία διαμορφώνει μία νέα καταναλωτική – αντίστοιχα ασφαλιστική- 
συμπεριφορά μέσα από μία ενστικτώδη, πλέον, διείσδυσή της σε κάθε ανθρώπινη 
αλληλεπίδραση. Οι αποστάσεις εκμηδενίζονται, η πρόσβαση στην πληροφορία 
– ακόμα και τη γνώση- διευρύνεται αισθητά, η επικοινωνία διευκολύνεται, ενώ, 
παράλληλα, οι κίνδυνοι αλλάζουν φύση, κάποιοι δείχνουν να αντιμετωπίζονται μέσω 
της πρόληψής τους, ενώ κάποιοι νέοι απαιτούν νέα μοντέλα προστασίας. 

Ταυτόχρονα, οι συνθήκες ζωής στον πλανήτη μας αλλάζουν ραγδαία, με ταχύτητες 
που ξεπερνούν, κατά καιρούς, τις ανθρώπινες δυνάμεις. Ο αρχικός στόχος 
συγκράτησης της αύξησης της θερμοκρασίας κάτω των 2 βαθμών κελσίου –που 
ενδεχομένως να είναι ξεπερασμένος- αποδεικνύεται ήδη δύσκολα επιτεύξιμος και τα 
φυσικά φαινόμενα πολλαπλασιάζονται σε μέγεθος, σε διάρκεια και σε συχνότητα. 
Χώρες, όπως τη δική μας, που βρίσκονται, παράλληλα, διαχρονικά αντιμέτωπες με 
φυσικά φαινόμενα όπως τον σεισμό, καλούνται να αποκαταστήσουν όσο πιο άμεσα 
μπορούν τα κενά προστασίας που παρουσιάζουν, για να είναι σε θέση τόσο να 
διαχειριστούν την εκδήλωση αντίστοιχων συμβάντων όσο και να διασφαλίσουν τη 
μετέπειτα οικονομική συνέχειά τους.

Μεγάλη πρόκληση αποτελεί επίσης για τις κοινωνίες η διασφάλιση της πρόσβασης 
των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας, τόσο πρόληψης όσο και θεραπείας, ενώ το κόστος 
αυτών αυξάνεται συνεχώς, τομέας στον οποίο η ασφαλιστική βιομηχανία έχει ρόλο 
να διαδραματίσει διευρύνοντας το πεδίο δράσης της. 

Θετικό πρόσημο σε αυτές τις αλλαγές έχει η συμπεριφορά του σημερινού 
καταναλωτή, η οποία δείχνει να ωριμάζει, απαιτώντας ανάλογη στάση και από τη 
μεριά των εταιρειών. Στον ασφαλιστικό κόσμο η πορεία αυτή έχει ξεκινήσει και 
στηρίζεται δυναμικά από εταιρείες – όπως η ΑΧΑ- που επιλέγουν να επενδύσουν 
στην πρόληψη κινδύνων, επιβραβεύοντας έμπρακτα όσους επιλέγουν να ζουν πιο 
υπεύθυνα. 

Εν μέσω σημαντικών για τον άνθρωπο αλλαγών, αντίστοιχα μετουσιώνεται και η 
προστασία του. Η ιστορικά σημαντική εποχή που διανύουμε αποκτά μεγαλύτερη 
βαρύτητα στη χώρα μας, καθώς παράλληλα με τις παγκόσμιες εξελίξεις, 
καλούμαστε περισσότερο από ποτέ να μεταβούμε σε ένα επόμενο στάδιο ένταξης 
της ασφάλισης στη ζωή μας, αντιλαμβανόμενοι με ψυχραιμία και πραγματισμό 
το πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιούμαστε και επιλέγοντας συνειδητά να ζούμε 
καλύτερα, μακροβιότερα και ανθεκτικότερα, τόσο ως σύνολο όσο και ως ιδιώτες.  
Η AXA είναι έτοιμη να στηρίξει αυτήν την προσπάθεια των πολιτών.
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H AXA σε όλο  
τον κόσμο

Η ΑΧΑ είναι ένας  
παγκόσμιος ηγέτης



με διασπορά στη γεωγραφική  
παρουσία της και τον τρόπο  

λειτουργίας της.
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Όμιλος ΑΧΑ 
Μια παγκόσμια δύναμη

61
χώρες

171.000
εργαζόμενοι  
και συνεργάτες

€ 102,9 δις
έσοδα

193%
δείκτης φερεγγυότητας ΙΙ

€ 2,1 δις
καθαρά κέρδη

€ 6,3 δις
λειτουργικά κέρδη

105
εκατομμύρια  
πελάτες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2018
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H AXA  
στην Ελλάδα

Η ΑΧΑ  
δραστηριοποιείται  

στην Ελλάδα από το 2007



 με σταθερή, κερδοφόρα  
ανάπτυξη και διαρκή εξέλιξη  

του τρόπου λειτουργίας της.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2018ΔΡΟΥΜΕ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ  
ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ  

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ

ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ  €160,4 εκ.
έσοδα

49 eNPS
δέσμευση εργαζομένων 

Δεκέμβριος 2018 
(σύμφωνα με διεθνή benchmarks >10 

είναι πολύ ικανοποιητικό)

 €8,7 εκ.
καθαρά κέρδη

96% 
ικανοποιημένοι

συνεργάτες

164%
δείκτης  

φερεγγυότητας ΙΙ

91% 
ικανοποιημένοι

πελάτες

576.000
πελάτες

29
αποκλειστικά γραφεία 

πωλήσεων

496
εργαζόμενοι

275 προσωπικό
και 221 αποκλειστικοί συνεργάτες

648
πράκτορες/μεσίτες

αποκλειστική συνεργασία με την  
Alpha Bank (446 καταστήματα)

Η AXA Ελλάδας σε αριθμούςΔραστηριότητα

στην 
ανάπτυξη

Tα περιουσιακά  
τους στοιχεία

Tην υγεία τους

Tο μέλλον των 
αγαπημένων τους

Tο ανθρώπινο 
δυναμικό τους

Tο περιβάλλον  
και τους  

συνεργάτες τους 

Tις επιχειρήσεις και  
την επιχειρησιακή  

τους συνέχεια

Tην  
επιχειρηματική  

τους δραστηριότητα

Tις αποταμιεύσεις 
τους

τη 
σταθερότητα

και την 
κοινωνική 

συνοχή
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Δίπλα στους 
πελάτες μας  

σε κάθε τους βήμα

O αγώνας μας  
είναι να γίνονται  

όλα απλά και γρήγορα



και σας στηρίζουμε είτε  
για να προλαμβάνετε  

έναν κίνδυνο, είτε για να  
τον αντιμετωπίζετε με  

λιγότερες έγνοιες.



 
 

 

24 25

Αποτελούμε συνοδοιπόρο  
των πελατών μας

Δημιουργούμε μία νέα εμπειρία 
εξυπηρέτησης

Οι αξίες μας

Το στρατηγικό μας πλάνο

Το όραμά μας
Να αποτελέσουμε όχι μόνο μία Εταιρεία που 
απλά αποζημιώνει εύκολα και γρήγορα αλλά 
έναν ακέραιο συνοδοιπόρο των ασφαλισμένων 
μας στην καθημερινή τους ζωή Ακούγοντας τις ανάγκες τους

Η χρήση ψηφιακής τεχνολογίας στη συνεργασία με τους πελάτες μας προσφέρει  
ολοένα και περισσότερο νέες ευκαιρίες επικοινωνίας μαζί τους και μας παρέχει  
πολύτιμη ανατροφοδότηση για να βελτιώνουμε διαρκώς τις διαδικασίες μας  
και να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής αξίας στην καθημερινή ζωή των  
ανθρώπων που μας εμπιστεύονται.

Παροτρύνουμε να μας αξιολογήσουν δημόσια

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΧΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  
ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΑΣ. 

Νοέμβριος 2019
Βαθμός ικανοποίησης πελατών  
που έχουν αποζημιωθεί.

Ο πελάτης 
στο Επίκεντρο

ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΜΑΣ
Συνεχίζουμε να 
αναπτυσσόμαστε 
παραμένοντας σταθεροί και 
ανταγωνιστικοί στην ποιότητα 
των υπηρεσιών μας

Κάθε ενέργειά μας προς αυτή την κατεύθυνση, έχει νόημα μόνο όταν δίνει πραγματική αξία  
στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται για την προστασία τους.

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Εργαζόμαστε με κύριο 
μέλημα την δημιουργία μίας 
νέας, μοναδικής εμπειρίας 
για τους πελάτες μας

Ακεραιότητα Τόλμη ΟΝΕ ΑΧΑ

Εξυπηρέτηση

 Τηλεφωνικό Καλωσόρισμα πελατών και συλλογή  
πρώτης εντύπωσης

Υπηρεσία Επιστροφής κλήσης ‘‘Call Back’’

Υπηρεσία αξιολόγησης της τηλεφωνικής μας εξυπηρέτησης

Δείτε τι λένε οι πελάτες μας για εμάς  
στην ιστοσελίδα μας www.axa.gr

4,6/5
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Αναπτύσσουμε 
καινοτόμες 

υπηρεσίες

Παρέχουμε σφαιρική 
προστασία, δίνοντας 

πρόσβαση σε υψηλού  
επιπέδου υπηρεσίες



και προστατεύοντας ό,τι  
είναι πολύτιμο για όλους  

όσοι μας εμπιστεύονται.



30 31

Σχεδιάζουμε χρήσιμες λύσεις  
για το μέλλον

2014 2015 2016 2016
Υγεία 
Tele-underwriting
Αντικαθιστούμε για 1η φορά στην Ελλάδα τη 
διαδικασία του ιατρικού ερωτηματολογίου 
της αίτησης ασφάλισης Υγείας με 
τηλεφωνική ιατρική συνέντευξη. Κάθε 
υποψήφιος προς ασφάλιση δημιουργεί 
τηλεφωνικά το ιατρικό ιστορικό του, με τη 
βοήθεια ειδικών από τον τομέα της υγείας. 
Έτσι, αποφεύγει τις προσωπικές συζητήσεις 
για θέματα υγείας με ασφαλιστικό 
σύμβουλο και διασφαλίζει τη σωστή 
συμπλήρωσή του.
Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 50.000 
ασφαλισμένοι έχουν ολοκληρώσει τη 
διαδικασία του Tele-underwriting.

Υγεία 
Νοσηλεία στο εξωτερικό
Δημιουργούμε 1οι ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα υπηρεσιών μέσα από ένα 
παγκόσμιο δίκτυο νοσηλευτηρίων στο 
εξωτερικό είτε για έκτακτο είτε για 
προγραμματισμένο περιστατικό. Μέσα 
από αυτό προσφέρουμε απευθείας 
κάλυψη εξόδων σε νοσηλευτήρια του 
εξωτερικού, υγειονομική μεταφορά από 
και προς το νοσηλευτήριο, μεταφορά και 
διανυκτέρευση συγγενούς και παροχή 
διερμηνέα.
Περισσότερα από 100 νοσηλευτήρια σε όλο 
τον κόσμο.

Επιχείρηση 
Δωρεάν συµβουλευτικές υπηρεσίες 
προστασίας
Με το πρόγραμμα Business4all παρέχουμε στους 
ασφαλισμένους πρόσβαση σε συμβουλευτικές 
υπηρεσίες από ειδικούς μηχανικούς για 
να βελτιώσουμε τις εγκαταστάσεις μιας 
επιχείρησης. Πυροπροστασία. Αστική Ευθύνη. 
Φυσική προστασία από κλοπή.
Οι επιχειρηματίες μπορούν να καλέσουν 
τηλεφωνικά ή να οργανώσουν επίσκεψη στον 
χώρο τους.
Και επιβραβεύονται με έκπτωση στα 
ασφάλιστρα όταν επιλέγουν να προστατευθούν.
Έκπτωση προστατευμένης επιχείρησης  
έως 30%.

Αυτοκίνητο 
AXA Driving Academy
Στην ΑΧΑ τοποθετούμε την οδική ασφάλεια 
ψηλά στις προτεραιότητές μας.   
Σε συνεργασία με εξειδικευμένο φορέα 
έχουμε σχεδιάσει ένα πρόγραμμα για 
ασφαλή και οικονομική οδήγηση νέων 
οδηγών ηλικίας 18-24 ετών. 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος 
εκπαίδευσης προσφέρουμε έκπτωση έως 
25% στα ασφάλιστρα του νέου οδηγού.
Ολοκλήρωση εκπαίδευσης σε 8 ώρες.
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2017 2017 20182014/2015/2018
Αυτοκίνητο 
Remote Assessment
Για 1η φορά στην Ελλάδα η 
πραγματογνωμοσύνη μπορεί να γίνει από 
απόσταση με τη βοήθεια τής τεχνολογίας.  
Ο ασφαλισμένος επιλέγει ένα 
συνεργαζόμενο συνεργείο και το 
επισκέπτεται χωρίς να απαιτείται 
ραντεβού. 
Ο πραγματογνώμονας συνδέεται μέσω 
tablet και η αξιολόγηση ζημιάς γίνεται απλά 
και γρήγορα!
Μέσος χρόνος ολοκλήρωσης 
πραγματογνωμοσύνης 15 λεπτά.

Κεφαλλονιά - Μάνδρα - Μάτι 
Natural Catastrophe Response
Στην ΑΧΑ υιοθετούμε ένα σύνολο 
υπηρεσιών που ενεργοποιούνται αυτόματα 
ως διαδικασία στήριξης των ασφαλισμένων 
μας όταν εκδηλώνεται ένα καταστροφικό 
γεγονός.
Καταγράφουμε άμεσα τις ζημιές.
Καταβάλουμε άμεσα προκαταβολή για να 
ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης.
Δίνουμε τη δυνατότητα διαμονής σε 
ξενοδοχείο εάν χρειαστεί.
Στηρίζουμε με τη βοήθεια ψυχολόγου 
όσους το έχουν ανάγκη. Γιατί κάποιοι το 
έχουν ανάγκη.

Κατοικία. Επιχείρηση 
Direct Repair 
On the Spot Payment
Κατανοούμε τους γρήγορους και απαιτητικούς 
ρυθμούς της καθημερινότητας όλων και 
επικεντρωνόμαστε στη δημιουργία μίας σειράς 
υπηρεσιών που απλοποιούν και επιταχύνουν 
την επιστροφή στην κανονικότητα μετά από 
μία ζημιά στην κατοικία ή την επιχείρηση. 
Χωρίς κανένα κόστος οι ασφαλισμένοι μας μάς 
αναθέτουν την επισκευή της κατοικίας τους και 
δεν χρειάζεται να ασχοληθούν με την οργάνωση 
των συνεργείων  επισκευής της - το κάνουμε 
εμείς για αυτούς - και επωφελούνται εγγύησης 
εργασιών για 2 ολόκληρα χρόνια!
Και σε περίπτωση μικρών ζημιών έως 2.500€ 
μπορούν να αποζημιωθούν αμέσως χωρίς 
δικαιολογητικά!
Μέσος χρόνος καταβολής αποζημίωσης 24 ώρες 
από την ολοκλήρωση εκτίμησης της ζημιάς.

Transparent Customer 
Feedback
Δίνουμε δημόσια φωνή στους ασφαλισμένους.
Για 1η φορά μπορούν να αξιολογήσουν δημόσια 
την εμπειρία που έζησαν στην αποζημίωσή 
τους. Όλα τους τα σχόλια αναρτώνται αυτόματα 
στην ιστοσελίδα μας www.axa.gr.
Οι στρατηγικές επιλογές μας επιβεβαιώνονται, 
καθώς οι αξιολογήσεις είναι – στη συντριπτική 
πλειοψηφία τους – θετικές!  
Και το σημαντικότερο, αποδεικνύουν ότι οι 
υπηρεσίες που προτείνουμε απλοποιούν και 
επιταχύνουν την εμπειρία των ασφαλισμένων.
Ένας στρατηγικά ώριμος οργανισμός ακούει 
με την ίδια προσοχή εκείνους που δηλώνουν 
λιγότερο ικανοποιημένοι και αξιοποιεί τα 
μηνύματά τους σε κάθε νέο σχεδιασμό του. 
Ακούει με προσοχή. Κατανοεί. Εξελίσσεται.

Απλοποιούμε την καθημερινότητα όλων  
υιοθετώντας χρήσιμες πρακτικές



    MyAXAway
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MyAXA Προστασία 360ο 

Παρέχουμε επικοινωνία μέσω 
βιντεοκλήσης ή τηλεφωνικά με 
γιατρό από την συνεργαζόμενη 
ιατρική ομάδα μας για:
  Καθοδήγηση ή/και ιατρική 
ενημέρωση σχετικά με ερωτήσεις 
και προβληματισμούς αναφορικά 
με την υγεία του ασφαλισμένου. 

  Σύσταση για παραπομπή 
σε εξειδικευμένο γιατρό για 
περαιτέρω διερεύνηση ανάλογα 
με το πρόβλημα υγείας που 
αντιμετωπίζει. 

  Ιατρική ενημέρωση σχετικά με 
θέματα πρόληψης και προαγωγής 
της υγείας. 

  Δυνατότητα δεύτερης ιατρικής 
γνώμης, με παροχή εξειδικευμένης 
ιατρικής καθοδήγησης από 
γιατρούς ανάλογης και συναφούς 
με το πρόβλημα του ασφαλισμένου 
ειδικότητας, για προβληματισμούς 
και ερωτήματα που τυχόν έχει και 
αφορούν σε ειδικά θέματα της 
υγείας του.

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα για 
άμεση, εύκολη και ασφαλή 
διαχείριση των εγγράφων 
όπου και αν βρίσκεται ο 
ασφαλισμένος μας. 

Παροτρύνουμε τους πελάτες 
μας να βάλουν την πρόληψη στη 
ζωή τους πραγματοποιώντας το 
ετήσιο check-up υγείας και τους 
επιβραβεύουμε με  
έκπτωση ασφαλίστρου 
στην ετήσια ανανέωση του 
συμβολαίου τους.

Παρέχουμε μία συνοπτική εικόνα 
της τρέχουσας κατάστασης 
της υγείας όσων κάνουν 
αίτηση ασφάλισης υγείας και 
παράλληλα τους παρέχουμε 
εξατομικευμένες συμβουλές 
που βοηθούν στην βελτίωση 
της καθημερινής τους ζωής, 
υιοθετώντας συνήθειες που 
προσφέρουν υγεία και ευεξία.

Προσφέρουμε λιγότερες έγνοιες 
πριν από την ενδεχόμενη 
προγραμματισμένη νοσηλεία 
των ασφαλισμένων μας:
  Ενημερώνουμε τουλάχιστον 
1 εργάσιμη ημέρα πριν την 
προγραμματισμένη εισαγωγή 
αν δικαιούνται κάλυψη ή όχι.
  Ενημερώνουμε απευθείας το 
συμβεβλημένο νοσηλευτήριο 
για την κάλυψη.

Παρέχουμε τη δυνατότητα 
στους πελάτες να 
επικοινωνήσουν με εκπρόσωπό 
μας μέσω βιντεοκλήσης 
κατεβάζοντας τη δωρεάν 
εφαρμογή μας σε  
smartphone, για: 
  Δήλωση ατυχήματος τη στιγμή 
του συμβάντος

  Εκτίμηση ζημιάς & υπολογισμό 
κόστους
  Άμεση καταβολή αποζημίωσης
  Εκτίμηση κινδύνου ασφάλισης 
(αυτοκίνητο, κατοικία, 
επιχείρηση).

MyAXA DoctorMyAXA

2019

MyAXA Frequent  
Check-Up Discount MyAXA Healthy Habits MyAXA Check-In ΜyAXAway

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΙΝ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ  
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣ. 



6.

Υποστηρίζουμε την  
υγιή και αειφόρο  

ανάπτυξη των επιχειρήσεων, 

Ηγούμαστε  
στις ασφαλίσεις 

μεγάλων κινδύνων



παρέχοντας λύσεις σε  
μεγάλο εύρος ασφάλισης  

κινδύνων.
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Ηγούμαστε στις ασφαλίσεις  
μεγάλων κινδύνων

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ  
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ  
ΑΝΑΛΟΓΩΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ  
ΚΛΑΔΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Η ΑΧΑ συμμετέχει στην 
ασφάλιση των ξενοδοχείων 
4* και 5* για την κάλυψη των 
ασφαλιστικών τους αναγκών.

Σε ασφαλίσεις Ατυχημάτων και 
Περιουσίας εκτός οχημάτων.Νο 3

25%

   Τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου στην ανάλυση και διαχείριση κινδύνων.

    Συμβουλευτικές υπηρεσίες από εξειδικευμένους μηχανικούς για μείωση κινδύνων.

    Υποστήριξη εργασιών παγκοσμίως και λειτουργία διεθνών προγραμμάτων ασφάλισης.

   Κάλυψη μεγάλου εύρους ασφαλιστικών κινδύνων.

   Δυνατότητα ανάληψης ιδιαίτερα μεγάλων κεφαλαίων.



7.

Δρούμε υπεύθυνα  
για το παρόν και  

το μέλλον

Συμβάλλουμε στη  
δημιουργία μιας  

ασφαλέστερης κοινωνίας,



στηρίζοντας την έρευνα  
και την εκπαίδευση για  

την πρόληψη κινδύνων και  
τη διαφύλαξη του μέλλοντος.
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Κάθε μας ενέργεια  
βασίζεται σε ένα δομημένο  
πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης

80.124

Ψηφιακή  Έκθεση 
«Σεισμός στο Μουσείο»

AXA Driving Academy

50.000

Συμπολίτες μας μάς ακολουθούν  
και εκπαιδεύονται καθημερινά για 

θέματα πρόληψης.

Μία πρωτοποριακή ψηφιακή  Έκθεση για τον σεισμό από την 
ΑΧΑ και το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.  
Η Έκθεση συμβάλλει στην ουσιαστική ενημέρωση του κοινού 
για τον σεισμό και τους τρόπους πρόληψης με τη χρήση νέων 
τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality) και 
διαδραστικών εφαρμογών.

Πρόγραμμα επιβράβευσης με μείωση κόστους 
ασφάλισης για νέους οδηγούς-πελάτες της ΑΧΑ-που 

εκπαιδεύονται στην ασφαλή οδήγηση.

Παιδιά έχουμε εκπαιδεύσει από το 
2011 έως σήμερα για να οδηγούν 

με ασφάλεια, σε συνεργασία με το 
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος 

Μυλωνάς (Ι.Ο.Α.Σ.).

€1,2εκ
Ίδρυση Ακαδημαϊκής Έδρας στην Επιγενετική - Επιγονιδιοματική  
στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του 
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

124
Eθελοντές





www.axa.gr
Μιχαλακοπούλου 48, 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 801 111 222 333, 210 72 68000

Fax: 210 72 68810 , Email: info@axa.gr


