«…η Sicuro Insurance Group έχει την ευελιξία και τη δυνατότητα
να βρίσκει λύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχοντας συνάψει
συμφωνίες με ασφαλιστικές εταιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο,
εκπληρώνοντας κάθε ασφαλιστική απαίτηση του υποψήφιου
πελάτη, όσο εξειδικευμένη και ασυνήθιστη μπορεί να είναι».
Ανακαλύψτε περισσότερα στο website μας:

www.sicurogroup.gr
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Η Εταιρία μας «Sicuro Insurance Group» ιδρύθηκε στις αρχές του 1995, από τον
ασφαλιστικό σύμβουλο – πράκτορα Γεωργιάδη Σπύρο και μέχρι σήμερα η πολυετής
εμπειρία μας στη διαχείριση μεγάλων κινδύνων και χαρτοφυλακίων αποτελεί μία
ολοκληρωμένη πρόταση για ιδιώτες και επιχειρήσεις.
Στο δυναμικό της εντάσσονται 7 πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, με έμμεση
σχέση συνεργασίας.
Έχουμε συνάψει συμβάσεις με όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες της Ελλάδας
και του εξωτερικού είτε με απευθείας εξυπηρέτηση είτε κάτω από την προστασία
επαγγελματιών μεσιτών ασφαλίσεων ή εταιρειών ασφαλιστικής πρακτόρευσης (βάσει
κοινοτικής οδηγίας IDD) πετυχαίνοντας έτσι:




P&I
SKULD
UK CLUB
STEAMSHIP
SHIPOWNERS
BRITISH MARINE
SWEDISH CLUB
LODESTAR
Lloyd’s
(Plus Lloyd’s Syndicates)
CSL 1084 Chaucer
WRB 1967 Berkley
AUL 1274 Antares
MFM 2468 Millenium
ASP 4711 Aspen
ARG 2121 Argenta
TRV 5000 Travellers
MKL 3000 Markel
BRT 2987 Brit
TAL 1183 Talbot
AFB 2623/0623
Beazley
AAL 2012 Arch
Aegis
Torus
Channel

Την απαραίτητη φερεγγυότητα και εγγύηση που απαιτεί ο κάθε ασφαλιστικός
κίνδυνος για Ιδιώτες και Επιχειρήσεις.
Την δυνατότητα ανάληψης εξειδικευμένων κινδύνων για πρόσωπα, για την
περιουσία ιδιωτών ή για επιχειρήσεις με υψηλού επιπέδου συμβουλευτική.
Την εξασφάλιση ειδικών συμφωνιών για ειδικούς κινδύνους όπως Marine
insurance, Aviation insurance, D&O (ευθύνες στελεχών επιχείρησης), Λύτρα &
Απαγωγή, για ειδικούς φρουρούς επί του πλοίου, ενώ διαπραγματευόμαστε με
εξειδικευμένα συνδικάτα των Lloyd’s την εισαγωγή κάλυψης για έναν ιδιαίτερο
κλάδο όπως αυτός της καλλιέργειας και ειδικά για Οινοποιούς/Αμπελουργούς.

Στόχος μας, ως Εταιρία Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, είναι η «γεφύρωση του
κενού» μεταξύ, αφ’ ενός των Ασφαλιστικών Εταιριών, που αποτελούν τον φορέα
κάλυψης και αφ’ ετέρου του ασφαλιζόμενου, τα συμφέροντα του οποίου
εκπροσωπούμε.
Επίσης για τους συνεργάτες μας επιτυγχάνουμε την διευκόλυνση της συνεργασίας
τους με όλες τις συνεργαζόμενες Ασφαλιστικές Εταιρίες, μέσω του γραφείου μας,
αναλαμβάνοντας δια λογαριασμό τους την διαχείριση που είναι απαραίτητη με κάθε
μία ξεχωριστά.
Η φιλοσοφία μας έγκειται στην όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών
μας, αλλά και των συνεργατών μας.
Βασικές αρχές της φιλοσοφίας μας, την οποία έχουμε εμφυσήσει και στους
συνεργάτες μας, είναι :






η συνολική κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών του πελάτη, παρουσιάζοντάς του
τα σχετικά ασφαλιστικά προϊόντα, με σκοπό την εξασφάλισή του και δίνοντάς του
το δικαίωμα της τελικής επιλογής του προϊόντος που τον ικανοποιεί.
η παροχή βοήθειας σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος, που κρίνεται
απαραίτητη για την επίτευξη του τελικού σκοπού, ο οποίος είναι η έγκαιρη και
σωστή αποζημίωσή του πελάτη.
Η επανεξέταση των αναγκών του πελάτη στην επέτειο / λήξη έκαστου
συμβολαίου, ώστε να συμβαδίζουν με τυχόν αλλαγές στον Ασφαλιστικό Χώρο.
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H Sicuro Insurance Group δραστηριοποιείται σε όλους τους Κλάδους των Εμπράγματων Ασφαλίσεων, όπως:
o Προσωπικές Ασφαλίσεις, ήτοι Ασφαλίσεις Οχημάτων, Σκαφών Αναψυχής, Κατοικιών, Ζωής και Υγείας.
o Επαγγελματικές ασφαλίσεις, όπως ασφαλίσεις Επαγγελματικών Χώρων, Αστικές Ευθύνες, Ομαδικές Ασφαλίσεις
προσωπικού επιχειρήσεων.
o Εξειδικευμένες ασφαλίσεις για Marine (σκάφη – πλοία) και Aviation (αεροσκάφη).
o Δημιουργίας Εισοδήματος για Ιδιώτες ή για Στελέχη Επιχειρήσεων μέσω Αποταμιευτικών Προγραμμάτων.
Πεποίθησή μας είναι, το ότι για να μπορείς να είσαι αποδοτικός και να ξεχωρίζεις, πρέπει να βρίσκεις πάντα λύσεις
σε κάθε αίτημα υποψήφιου πελάτη, παρουσιάζοντάς του όλες τις εναλλακτικές, για να επιλέξει.
Παρά το γεγονός ότι η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά παρέχει καλύψεις ΜΟΝΟ για συγκεκριμένους κινδύνους, με
αποτέλεσμα η εξεύρεση ορισμένων εξειδικευμένων Ασφαλιστικών καλύψεων να μην είναι διαθέσιμες στην εγχώρια
γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων, *η Sicuro Insurance Group έχει την ευελιξία και τη δυνατότητα να βρίσκει λύσεις
και στο εξωτερικό μέσα από τις συνεργασίες της, ώστε να εκπληρώνεται επιτυχώς κάθε ασφαλιστική απαίτηση του
υποψήφιου πελάτη, όσο εξειδικευμένη και ασυνήθιστη μπορεί να είναι.
Πολιτική μας είναι να κινούμαστε και να λειτουργούμε με βάση απαράβατους κανόνες, για τους οποίους
δεσμευόμαστε απέναντι στους πελάτες μας, όπως:



Ανάλυση και μελέτη των ασφαλιστικών τους αναγκών, καθώς και κατάρτιση του ασφαλιστικού προγράμματος
που καλύπτει πληρέστερα τις ανάγκες αυτές.
Διερεύνηση των Ασφαλιστικών Αγορών και εξεύρεση της κατάλληλης Ασφαλιστικής Εταιρίας ή συνδυασμός
(pool) Εταιρειών για την ανάληψη της κάλυψης, με βάση:
o

o
o





τους ευνοϊκότερους όρους ασφάλισης (απαλλαγές, προϋποθέσεις, όρια ζημιάς, περιορισμοί κ.λ.π.), ώστε
να αποφευχθούν τυχόν δυσάρεστες εκπλήξεις για τον ασφαλιζόμενο σε περίπτωση επέλευσης
καλυπτόμενου κινδύνου.
την φερεγγυότητα και εμπειρία της Ασφαλιστικής Εταιρίας και των στελεχών της, στο συγκεκριμένο είδος
ασφάλισης.
την οικονομικότερη προσφορά.

Σχεδιασμός της κάλυψης, συλλογή προσφορών και απεικόνισή τους σε συγκριτικούς πίνακες (για μεγάλους
επαγγελματικούς κινδύνους).
Έλεγχος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που θα εκδοθεί από την Ασφαλιστική Εταιρία, βασισμένο στην
επιλεγμένη, από τον πελάτη, προσφορά και παράδοσή του σε αυτόν.
Παρακολούθηση των συνθηκών του κινδύνου και της ασφάλισης καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της και
πραγματοποίηση όλων των αλλαγών και τροποποιήσεων που τυχόν ζητηθούν.
Ασφαλιστική & Τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση ζημίας, ώστε η αποζημίωση να αντικατοπτρίζει την
πραγματική ζημιά που υπέστη ο ασφαλιζόμενος και σε όσο το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα.

Συνεργαζόμαστε με το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς πάντα με γνώμονα την ορθή επιλογή του κατάλληλου
προϊόντος σύμφωνα με την ανάγκη του πελάτη μας:

[Ενδεικτικά ακολουθεί η λίστα με τις συνεργαζόμενες εταιρείες που εξυπηρετούμε είτε με
απευθείας συμβάσεις, είτε μέσω κατάλληλων ενδιάμεσων στρατηγικών συνεργασιών]
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Επωνυμία Εταιρίας – Μέλους Ε.Α.Ε.Ε.

Πολυεθνικές Εταιρίες

Ελληνικές Εταιρίες

AIG EUROPE LIMITED
ALLΙΑΝΖ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.
ARΑG
ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V.
AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑE
CNP ΖΩΗΣ Α.Α.Ε.

EUROLIFE ERB Α.Ε.Α. ΖΩΗΣ
EUROLIFE ERB Α.Ε.Γ.Α.
IΝΤΕRLΙFΕ Α.Α.Ε.Γ.Α.
NP INSURANCE- Α.Ε.Α.Ε.
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.ΑΣΦ.ΜΙΝΕΤΑ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝ.ΕΛΛ.ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΕΝ.ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝ.ΕΛΛ.ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΕΝ.ΑΣΦΑΛ.
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Α.Ε. ΓΕΝ.
ΑΣΦΑΛ.
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛ.ΑΣΦΑΛ.ΕΤΑΙΡΙΑ
ΖΩΗΣ ΑΕ
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛ.ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΣΦ.ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.E.Γ.Α.
ΥΓΕΙΑΣ-ΒΟΗ
ΚΥΠΡΟΥ ΑΣΦ.ΥΠ.ΕΛ.ΤΗΣ Γ/ΚΕΣ
Α.ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ
ΚΥΠΡΟΥ ΖΩΗΣ (ΥΠΟΚ. EUROLIFE
LIMITED)

EULER HERMES ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Α.Ε.
EURΟΡ ΑSSΙSΤΑΝCΕ
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α. Ε. Α. Ε.
GΕΝΕRΑLΙ HΕLLΑS Α.Α.Ε.
HDI - GERLING INDUSTRIE
VERSICHERUNG AG
INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.
IΝΤΕR ΡΑRΤΝΕR ΑSSΙSΤΑΝCΕ
METLIFE Α.Ε.Α. ΖΩΗΣ

694.44.23.180
24ωρο τηλεφωνικό κέντρο

MONDIAL ASSISTANCE EUROPE NV

Πολυεθνικές Εταιρίες
Υγείας

MΑΡFRΕ ΑSΙSΤΕΝCΙΑ
MΙΤSUΙ ΜΑRΙΝΕ & FΙRΕ
ΙΝS.CΟ.(ΕURΟΡΕ) LΤD
RΟΥΑL - SUΝ ΑLLΙΑΝCΕ ΙΝSURΑΝCΕ
ΡLC
SOGECAP S.A.
TOKIO ΜΑRΙΝΕ EURORE
INSURANCE LIMITED
ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΛΛΟΥΔ΄Σ
ΛΟΝΔΙΝΟΥ

ALLIANZ CARE
AXAPPP
BUPA
CIGNA

Email: info@sicurogroup.gr

www.sicurogroup.gr

Οι ασφαλιστικές εταιρίες είναι με αλφαβητική σειρά.
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DΑS ΗΕLLΑS ΑΑΕΓ.ΝΟΜ.ΠΡΟΣΤ.
ERGO Α.Α.Ε.ΖΩΗΣ
ERGO Α.Α.Ε.Ζ.
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