
 
 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

Η Ατλαντική Ένωση με εντυπωσιακές διεθνείς συνεργασίες σε επίπεδο μετόχων και 

αντασφαλιστών (μεταξύ των μετόχων της περιλαμβάνεται και ο ασφαλιστικός οργανισμός 

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), έχει 

πετύχει:  

✓ Να καταλάβει την 1η θέση στον ελληνικό χώρο σε επίπεδο φερεγγυότητας και με μεγάλη 

διαφορά από τη 2η εταιρία στα πανευρωπαϊκά stress tests (2014) της Ευρωπαϊκής Αρχής 

Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων [EIOPA], με βάση το Solvency II  

✓ Να είναι ΠΡΩΤΗ σε φερεγγυότητα ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα, βάσει των 

ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει, με αποτελέσματα της 

31ης Δεκεμβρίου 2016, Δείκτη Φερεγγυότητας 267,40%, δηλαδή σχεδόν 3 φορές 

περισσότερο από το απαιτούμενο (ελάχιστο επίπεδο απαίτησης για κάθε ασφαλιστική 

εταιρία, ποσοστό 100%) 

✓ Να συμπεριλαμβάνεται στις 50 ταχύτερα ανερχόμενες ελληνικές επιχειρήσεις όλων των 

κλάδων της Οικονομίας (Fortune) 

✓ Να διατηρεί παράδοση συνεχούς κερδοφορίας 28 ετών, με παράλληλη αύξηση Ιδίων 

Κεφαλαίων 

✓ Να διαθέτει πρωτοποριακές ασφαλιστικές παροχές και σύγχρονες μηχανογραφικές 

εφαρμογές 

✓ Να εφαρμόζει γρήγορες και απλές διαδικασίες αποζημιώσεων 

✓ Να διπλασιάσει την έκταση των κεντρικών της γραφείων από τα 2.500 τ.μ. στα 5.000 τ.μ. 

✓ Να εξυπηρετεί πάνω από 300.000 πελάτες (ιδιώτες & επιχειρήσεις) 

✓ Να διαθέτει συνεργάτες και σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα  

και το σημαντικότερο: 

✓ Να διαθέτει φιλική, προσωπική και αξιόπιστη προσέγγιση σε πελάτες και συνεργάτες  

✓ Να είναι πολύ σύγχρονη αλλά και με μεγάλη ιστορία! 

 

 

 

  



 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ακολουθούν πίνακες με ενδεικτικά οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας, που αφορούν:  

▪ Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας (για τα έτη 1998-2015) σε σχέση με τον ανταγωνισμό 

▪ Την πορεία των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας (για τα έτη 1998-2015) και σε σχέση με τον 

ανταγωνισμό 

▪ Τις επενδύσεις της Εταιρίας (για τα έτη 1998-2015) και σε σχέση με τον ανταγωνισμό 

▪ Τα αποτελέσματά της στο Πανευρωπαϊκό Stress Test Ασφαλιστικών Εταιριών 

▪ Την εξέλιξη του Δείκτη Περιθωρίου Φερεγγυότητας της Εταιρίας για τα έτη 2010 – 2015 

και την αποτύπωσή του την 31/12/2016, σύμφωνα με τη Solvency II Κοινοτική Οδηγία  

▪ Την εξέλιξη του Δείκτη Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης της Εταιρίας για τα έτη 2010 – 

2015 και την αποτύπωσή του την 31/12/2016, σύμφωνα με τη Solvency II Κοινοτική Οδηγία 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 

Όπως είναι εμφανές από τα ανωτέρω, τα πολύ καλά αποτελέσματα συνδέονται άμεσα με το 

Δείκτη Περιθωρίου Φερεγγυότητας που χαρακτηρίζει τις ασφαλιστικές εταιρίες, δηλαδή το 

δείκτη που αποτυπώνει σε ποιο βαθμό είναι ικανή μια ασφαλιστική εταιρία να καλύπτει τους 

ασφαλιστικούς κινδύνους που έχει αναλάβει. 

Η Ατλαντική Ένωση, με αποτελέσματα 31ης Δεκεμβρίου 2016, υπερκαλύπτει το Δείκτη 

Φερεγγυότητας [βάσει Solvency II] με ποσοστό  267,4%, δηλαδή σχεδόν 3 φορές περισσότερο 

από το απαιτούμενο. 

Όσον αφορά το Minimum Capital Requirement Ratio, η Ατλαντική Ένωση το καλύπτει κατά 

624,9%, δηλαδή 6,3 φορές περισσότερο από το απαιτούμενο.  

 

 

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Με Διοίκηση που διαθέτει τεράστια εμπειρία και  

διαχρονικά βρίσκεται κοντά σε πελάτες και συνεργάτες! 

Τα 47 της χρόνια γιορτάζει εφέτος η Ατλαντική Ένωση, έμμεσα όμως γιορτάζει και η Διοίκησή 

της τα: 

▪ 89 χρόνια στον ασφαλιστικό χώρο 

▪ 68 χρόνια ως επικεφαλής Ασφαλιστικών Εταιριών 

Μαζί μ’ αυτή, γιορτάζουν και οι σταθεροί στο χρόνο Μέτοχοί της τα: 

▪ 108 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα 

Η Baloise είναι μια από τις 13 Εταιρίες που ίδρυσαν το 1907 την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών 

Ελλάδος  

  



 
 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

 

 

Το ιδιόκτητο μέγαρο των κεντρικών υπηρεσιών της Ατλαντικής Ένωσης [με πρόσφατη επέκταση 

από τα 2.500 τ.μ. στα 5.000 τ.μ., μετά και την εξαγορά του διπλανού κτιρίου] βρίσκεται σε πολύ 

κεντρικό σημείο της Αθήνας και συγκεκριμένα επί της Λ. Μεσογείων 71 & Ήλιδος 36, ακριβώς 

στον κόμβο της Λ. Μεσογείων με την οδό Μιχαλακοπούλου. Το κτίριο αυτό αποτελεί τη βάση 

των δραστηριοτήτων της Εταιρίας, διαθέτοντας 6 ορόφους στους οποίους στεγάζει τις 

Διευθύνσεις της, σύγχρονο εκπαιδευτικό-συνεδριακό κέντρο με δυνατότητα εκδηλώσεων στο 

roof garden και τέλος πλαισιώνεται από κάθε υλικοτεχνική υποδομή που απαιτεί η σημερινή 

εποχή. 

Η ανάπτυξη των εργασιών της Εταιρίας σε πανελλαδικό επίπεδο, συμπληρώνεται από τα 

υποκαταστήματά της στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου και εκεί, σε 

σύγχρονους και ιδιόκτητους χώρους, πελάτες και συνεργάτες μπορούν να εξυπηρετούνται 

γρήγορα και σωστά. 


