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Σας καλωσορίζουμε στην Generali! 
 
 
Αγαπητέ Πελάτη,  

 

Καλώς ήρθατε στη νέα εποχή της ασφάλισής σας! Η Generali είναι πλέον η 

ασφαλιστική σας εταιρεία και όλοι εμείς παραμένουμε δίπλα σας συνεχίζοντας να 

στηρίζουμε κάθε σας ανάγκη.  

 

Μετά και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης που ακολούθησε τη διαδικασία εξαγοράς 

της ΑΧΑ Ασφαλιστικής Α.Ε. από τον Όμιλο Generali, υποδεχόμαστε όλους εσάς, τους 

ασφαλισμένους μας, στη Generali Hellas A.A.E. προσφέροντάς σας τη σιγουριά και 

την τεχνογνωσία ενός ηγετικού ασφαλιστικού οργανισμού με παγκόσμια παρουσία.   

 

Στο επόμενο διάστημα θα διαπιστώσετε τη σταδιακή αντικατάσταση της επωνυμίας 

«ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε.» με τη νέα επωνυμία. Ωστόσο, μέχρι να ολοκληρωθεί η 

συγκεκριμένη διαδικασία οποιαδήποτε αναφορά στην «ΑΧΑ Ασφαλιστική» νοείται ως 

αναφορά στη Generali Hellas A.A.E. 

 

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η συγκεκριμένη μεταβολή δεν επηρεάζει την 

ισχύ των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή τον τρόπο εξυπηρέτησής σας. 

 

Λίγα λόγια για τον Όμιλο Generali 

Η Generali είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους οργανισμούς ασφαλίσεων 

και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Ιδρύθηκε το 1831, έχει παρουσία σε 50 

χώρες και συνολικά ασφάλιστρα που ξεπέρασαν τα 70,7 δις ευρώ, το 2020. Με πάνω 

από 72.000 εργαζόμενους ανά τον κόσμο και 65,9 εκατομμύρια πελάτες, ο Όμιλος 

κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη και μια ολοένα και πιο σημαντική παρουσία στις 

αγορές της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. Η δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη είναι 

ένας από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της Generali, στόχος της οποίας 

είναι να αποτελεί τον Δια Βίου Εταίρο – Lifetime Partner των πελατών της, 

προσφέροντας καινοτόμες και εξατομικευμένες λύσεις, μέσα από ένα δυναμικό δίκτυο 

πωλήσεων.  

 
Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση μη διστάσετε να καλέσετε στα παραπάνω 
τηλέφωνα, ενώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο www.generali.gr 

 
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς, 
 
  
 
 
 
 
Μαρία Λαμπροπούλου    Παναγιώτης Βασιλόπουλος 
Chief Marketing & Communications Officer Chief Insurance Officer 
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