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Η Ατλαντική Ένωση πρόσθεσε ένα ΚΑΙ 

στην αξία της εταιρίας της! 
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Η Ατλαντική Ένωση είναι μία από αυτές τις εταιρίες που δημιουργούν ευτυχία, 

ανταμείβοντας με εργασία το προσωπικό της, εξυμνώντας τις Ελληνικές αξίες 

της εργατικότητας και προόδου, και υπηρετώντας την πελατεία και μετόχους 

της με ήσυχο, ευγενικό και μετριόφρονα τρόπο. 

Εν ολίγοις κατάφερε να προσθέσει ένα θετικό ΚΑΙ σε κάθε ενέργειά της. 

Σύγχρονη και με μεγάλη ιστορία πέτυχε να 

καταλάβει την 1η θέση στον Ελληνικό χώρο σε 

επίπεδο φερεγγυότητας ΚΑΙ με μεγάλη 

διαφορά από την 2η εταιρία στα 

πανευρωπαϊκά stress tests της Ευρωπαϊκής 

Αρχής Ασφαλίσεων με βάση το SOLVENCY. 

Εργάσθηκε να κατακτήσει πολλά παρόμοια 

επιτεύγματα με αυτά που κάνουν ανταγωνιστές 

της, πρόσθεσε όμως ΚΑΙ κάτι ακόμα σε κάθε 

επιτυχία της. 

Διαθέτει δείκτη φερεγγυότητας 266,70% τον 

Ιούνιο 2016, πετυχαίνοντας το 100% του 

επιπέδου απαίτησης των εποπτικών αρχών 

ΚΑΙ επιπλέον σχεδόν 3 φορές περισσότερο! 

Συμπεριλαμβάνεται στις 50 ταχύτερα 

ανερχόμενες Ελληνικές επιχειρήσεις όλων των 

κλάδων (FORTUNE), συνεχίζει για 27η συνεχή χρονιά την κερδοφορία με κέρδη 
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6.378.598 ευρώ, αύξησε τα ίδια κεφάλαιά της, διπλασίασε την έκταση κεντρικών 

γραφείων της, εξυπηρετεί 300.000 πελάτες ΚΑΙ ταυτόχρονα είναι φιλική, προσωπική, 

με γρήγορες και απλές διαδικασίες αποζημιώσεων! 

Η Ατλαντική Ένωση, με εντυπωσιακές διεθνείς συνεργασίες σε επίπεδα μετόχων και 

αντασφαλιστών (μεταξύ τους και η Basler μέλος του Ομίλου της κορυφαίας Ελβετικής 

τραπεζο-ασφαλιστικής εταιρίας Baloise και ενός από τα 13 ιδρυτικά μέλη της Ένωσης 

Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος το 1907) γιορτάζει φέτος τα 47 χρόνια της, 89 χρόνια 

στον ασφαλιστικό χώρο (διοίκηση 2 γενεών), ενώ οι μέτοχοί της τα 110 χρόνια στην 

Ελλάδα. Όσον αφορά το Minimum Capital Requirement Ratio, η Ατλαντική Ένωση το 

καλύπτει 100% ΚΑΙ 5,3 περισσότερο από το απαιτούμενο (533,6%)! 

Με διοίκηση που διαθέτει τεράστια εμπειρία ΚΑΙ διαχρονικά βρίσκεται κοντά σε 

πελάτες και συνεργάτες η Ατλαντική Ένωση έχει αύξηση στο μετοχικό κεφάλαιο 

1.246,2% τα τελευταία 17 χρόνια (1998-2015) ενώ η Ελληνική αγορά 267,2%, ίδια 

κεφάλαια αυξημένα κατά 3.222% (Ελληνική αγορά 358%), επενδύσεις 991,5% 

(Ελληνική αγορά 212,8%), φερεγγυότητα 275,2% - μέσος όρος στην Ελληνική αγορά 

73% με 30.11.2014 Πανευρωπαϊκά stress tests. 

Η ανάπτυξη εργασιών της εταιρίας σε Πανελλαδικό 

επίπεδο εκτός Αθηνών συμπληρώνεται από 

υποκαταστήματα σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και 

Ηράκλειο Κρήτης σε σύγχρονους ιδιόκτητους χώρους. 

Διαθέτει συνεργάτες ΚΑΙ σημεία εξυπηρέτησης σε όλη 

την Ελλάδα που με εξαίρετο και δημιουργικό τρόπο 

εμπνέει ο πολύπειρος «Οδυσσέας» των Πωλήσεων 

και Marketing, αγαπητός κ. Βασ. Μπακούσης. 

 Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος Δ.Σ. Ιωάννης Π. Λαπατάς διευθύνει 

την Ατλαντική Ένωση που ιδρύθηκε το 1970 από μια ομάδα κορυφαίων οικονομικών 

παραγόντων ΚΑΙ πρόσθεσε υπεραξία στα ασφαλιστικά δρώμενα της χώρας, με 

πρωταγωνιστή-ιδρυτή τον Παναγιώτη (Νότη) Λαπατά από τις Σπέτσες, εξέχουσα 

προσωπικότητα διαφόρων οργανισμών και σωματείων, συγγραφέα με πλούσια 

ασφαλιστική σταδιοδρομία στον ΑΣΤΕΡΑ της Εθνικής Τράπεζας. 

Ο Ιωάννης Λαπατάς με σπουδές σε Νομική Αθηνών και επιμόρφωση σε Αγγλία και 

Ελβετία, δημιουργικός συνεχιστής, αυξάνει την αξία της εταιρίας κάνοντας ΚΑΙ καλό 

στον κόσμο, κρατά τις αξίες αλλά ΚΑΙ ριψοκινδυνεύει στην αλλαγή και πρόοδο, έχει 

μεγαστόχους αλλά ΚΑΙ δεν παραμελεί την καθημερινότητα, επενδύει στο μέλλον αλλά 

και δεν υποτιμά τις βραχύχρονες αποδόσεις, αγαπά τη φιλοσοφία αλλά ΚΑΙ τον 

ρεαλισμό της εποχής, δεν παραβλέπει, είναι ιδεαλιστής αλλά και προσγειωμένος στην 

κερδοφορία, προϋπόθεση επιβίωσης της εταιρίας και των ανθρώπων της. 

Το nextdeal.gr παρουσιάζει δύο συμβόλαια προπολεμικά (έτη 1925 και 1936) της 

Baloise, μετόχου της Ατλαντικής Ένωσης, που αφορούν Έλληνες πολίτες, από 

την ιδιωτική συλλογή Ε. Σπύρου και θα περιλαμβάνονται στο υπό έκδοση βιβλίο 

«Ασφαλιστήρια με ιστορία και καλλιτεχνική αξία». 
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