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     Γιατί να συνεργαστώ με την Ατλαντική Ένωση; 

 Γιατί διανύει σχεδόν μισό αιώνα ζωής, από την ίδρυσή της από το Νότη Λαπατά το 

1970, μέχρι τότε Γενικό Διευθυντή της ασφαλιστικής εταιρίας ΑΣΤΗΡ, σε συνεργασία με 

την τράπεζα American Express 

 Γιατί διαθέτει εντυπωσιακές διεθνείς συνεργασίες σε επίπεδο μετόχων και 

αντασφαλιστών 

 Γιατί μεταξύ των μετόχων της περιλαμβάνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός Basler, 

μέλος του Ομίλου της κορυφαίας ελβετικής τραπεζοασφαλιστικής εταιρίας Baloise, 

που: 

 αποτελεί ένα από τα 13 ιδρυτικά μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών 

Ελλάδος, το 1907 

 Κατέχει την 26η θέση μεταξύ των 50 μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών της 

Ευρώπης 

 

 

  



 
 

 Γιατί η Basler έχει αξιολογηθεί από το διεθνή οίκο πιστοληπτικής ικανότητας Standard 

and Poor’s με rating A 

 

 Γιατί όλες οι αντασφαλιστικές συμβάσεις της Ατλαντικής Ένωσης έχουν συναφθεί με 

εταιρίες που τυγχάνουν πολύ υψηλής αξιολόγησης από διεθνείς οίκους (rating min A) 

 

 

  



 
 

 Γιατί βρίσκεται στην 1η θέση της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς μεταξύ των 

Ασφαλιστικών Εταιριών Γενικών Ασφαλίσεων και Ζωής, διαθέτοντας Δείκτη 

Φερεγγυότητας 270,42% (αποτελέσματα 31/12/2019), σύμφωνα με τις Εκθέσεις 

Χρηματοοικονομικής Κατάστασης και Φερεγγυότητας – SFCR που δημοσιεύονται με 

βάση τη Solvency II Κοινοτική Οδηγία και την υποχρέωση γνωστοποίησης των 

στοιχείων αυτών από τις ασφαλιστικές εταιρίες προς τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής 

Ασφάλισης της Τ.τ.Ε.  

 Η επιτυχία αυτή είναι ακόμα πιο σημαντική, γιατί η Ατλαντική Ένωση δεν έκανε χρήση 

οποιουδήποτε μεταβατικού μέτρου* 

*Μεταβατικά μέτρα θεωρούνται οι διευκολύνσεις προς τις εταιρίες, αντί των τυπικών 

παραδοχών που πρέπει να χρησιμοποιούν για τον υπολογισμό του Solvency II. Τα 

διευκολυντικά αυτά μέτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα, 

όπως π.χ. τα βασικά μέχρι το 2020. Κάθε ασφαλιστική εταιρία πρέπει να έχει τουλάχιστον 100% 

Δείκτη Φερεγγυότητας, προκειμένου να της επιτρέπεται να λειτουργεί 

 Από τα στατιστικά φερεγγυότητας για τον Ευρωπαϊκό Ασφαλιστικό Κλάδο, 

διαπιστώνεται ότι η θέση της Ελλάδας δυστυχώς είναι η τελευταία 

 Μοναδική εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων και Ζωής, η οποία βρίσκεται στο πλαίσιο του 

μέσου όρου των βόρειων ευρωπαϊκών χωρών σε θέματα φερεγγυότητας, είναι η 

Ατλαντική Ένωση με δείκτη SCR 270,42% 

 Οι περισσότερες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα απέχουν πάρα πολύ 

από το μέσο αυτό βορειο-ευρωπαϊκό όρο 

 Γιατί συμπεριλαμβάνεται στις 50 ταχύτερα ανερχόμενες ελληνικές επιχειρήσεις όλων 

των κλάδων της Οικονομίας [Fortune] και στη 60η θέση ανάμεσα στις 100 μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις βάσει κερδών  

(Περιοδικό: «Iσχυροί της Ελληνικής Οικονομίας»)  

 Γιατί διατηρεί μια παράδοση συνεχούς κερδοφορίας 31 ετών, με παράλληλη αύξηση 

Ιδίων Κεφαλαίων  

 Γιατί κατόρθωσε να απορροφήσει τη ζημιά από το PSI των Ελληνικών Ομολόγων σε 

μια χρήση, και δεν μπήκε στη διαδικασία της τριετούς ρύθμισης της Ττ.Ε, για την 

απόσβεση αυτών των ζημιών (λόγω ύπαρξης πολύ μεγαλύτερων κεφαλαίων από τα 

απαιτούμενα βάσει του Solvency II), αντίθετα απ’ ότι έκανε μεγάλο μέρος της 

Ασφαλιστικής Αγοράς 

 Γιατί δεν έχει στο ενεργητικό της ληξιπρόθεσμες οφειλές, τραπεζικό ή άλλης φύσης 

δανεισμό 



 
 

 Αποτελεί η ίδια κέντρο λήψης αποφάσεων και χάραξης στρατηγικής ανάπτυξης 

(παρά τις σημαντικές συνεργασίες της σε επίπεδο μετόχων) 

 έχει σταθερή Διοίκηση. Διοικείται και αναπτύσσεται από ασφαλιστές που γνωρίζουν 

άριστα την Ασφαλιστική Αγορά 

 διαθέτει σύγχρονες μηχανογραφικές εφαρμογές και πρωτοποριακές ασφαλιστικές 

παροχές, όπως ασφάλιση ποδηλάτων, ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ επίσης είμαστε η 

πρώτη ελληνική εταιρία που ασφαλίζουμε drones  

 εφαρμόζει γρήγορες και απλές διαδικασίες αποζημιώσεων 

 εξυπηρετεί πάνω από 400.000 πελάτες (ιδιώτες & επιχειρήσεις) 



 
 

 Γιατί διαθέτει ευέλικτα προγράμματα, ανταγωνιστικά ασφάλιστρα και γρήγορες 

διαδικασίες: 

 

Δυνατά σημεία Κλάδου Αυτοκινήτων: 

 Παροχή επιδόματος λόγω πυρκαγιάς ή κλοπής στο 

πακέτο Atlantic Basic 

 Αυτόματη έκδοση με καλύψεις πυρός & κλοπής, για αξία οχήματος μέχρι  

€ 30.000 (προϋπόθεση να φαίνονται οι καλύψεις στην ΥΣΑΕ) 

 Επιβάρυνση νέου οδηγού (30%) μόνο στο ένα όχημα (το ακριβότερο τιμολογιακά) και 

όχι στα άλλα ασφαλισμένα οχήματα της ίδιας οικογένειας 

 Κάλυψη ιδίων ζημιών οχήματος όταν έχει κλαπεί (μέσω της μερικής κλοπής) 

 Αντικατάσταση οχήματος μέχρι 3 μήνες σε περίπτωση κλοπής 

 Κάλυψη κακόβουλης βλάβης & τρομοκρατικών ενεργειών (με μικρή απαλλαγή  

€ 150), ανεξάρτητα από την κάλυψη ιδίων ζημιών 

 Κάλυψη ιδίων ζημιών με πληθώρα εναλλακτικών απαλλαγών (€ 150, € 300,  

€ 450, € 600, € 900) 

 Δωρεάν Κάρτα Πρόληψης Υγείας, σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά 

ιδρύματα και διαγνωστικά κέντρα 

 Διαχείριση όλων των διαδικασιών μέσω Atlaweb (δυνατότητα ακόμα και μεταβολών 

από το συνεργάτη κατά την “ανανέωση”) 

 Ανταγωνιστικό τιμολόγιο (εμφάνιση της εταιρίας σε όλες τις εφαρμογές 

πολυτιμολόγησης) 

 Πληθώρα εκπτώσεων  

 οικογενειακής  

 ύπαρξης συμβολαίων σε άλλο κλάδο  

 επαγγέλματος  

 εξόφλησης ασφαλίστρων με πάγια εντολή 



 
 

 Ετήσιου τρόπου πληρωμής (μπορεί να συνδυαστεί με χρήση μέχρι και 12 

άτοκων δόσεων με πιστωτική κάρτα) 

 ειδικής έκπτωσης “ανταγωνιστικότητας”, χωρίς μείωση προμήθειας  

 Ιδιαίτερα οικονομικό πακέτο (No Penalty) για μακροχρόνια ανασφάλιστα οχήματα 

 

Δυνατά σημεία Αποζημιώσεων Κλάδου Αυτοκινήτων: 

 Φιλική εξυπηρέτηση από έμπειρα στελέχη, με εύκολη 

πρόσβαση στην επικοινωνία 

 Άμεση εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης, με κατάθεση σε τραπεζικό 

λογαριασμό (ασφαλής διαδικασία) 

 Δίκτυο συνεργαζόμενων συνεργείων (κατά κανόνα αντιπροσωπείες) και παροχή 

οχήματος αντικατάστασης 

 Παρακολούθηση της πορείας αποζημίωσης μέσω Atlaweb 

 Αποστολή sms & email σε συνεργάτες και ασφαλισμένους, με το φάκελο της ζημιάς 

και το όνομα του διακανονιστή 

 Αποστολή sms & email σε συνεργάτες και ασφαλισμένους, για ενημέρωση αποδοχής 

της αποζημίωσης από άλλη εταιρία που εντάσσεται στο Φιλικό Διακανονισμό 

 Εξώδικοι συμβιβασμοί σοβαρών τραυματισμών και θανατηφόρων ατυχημάτων, με 

ταυτόχρονη παροχή μέγιστης εξασφάλισης των ασφαλισμένων κατά την ποινική 

διαδικασία 

 

Δυνατά σημεία Ασφαλίσεων Ζωής (ατομικών & ομαδικών 

προγραμμάτων): 

 Υψηλού επιπέδου προγράμματα ατομικών και 

ομαδικών ασφαλίσεων 

 Ατομικών ασφαλίσεων: 

 Διάθεση πλήρους σειράς βασικών καλύψεων (μικτή, ισόβια, επιβίωση, 

συνταξιοδοτικά), καθώς συμπληρωματικών καλύψεων (ανικανότητα, 

ατυχήματα, σοβαρές ασθένειες κ.ά.) 



 
 

 Σύγχρονα προγράμματα πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας περίθαλψης, 

επείγουσας μεταφοράς, νομικής προστασίας, καθώς και ασφάλισης 

αλλοδαπών (καλύψεις με βάση το Ν. 4251/2014 και την Υπουργική απόφαση 

53821/2014) με ετήσια ασφάλιστρα από € 88 

 Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο, που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το 

χρόνο, στελεχωμένο με έμπειρο ιατρικό και διοικητικό προσωπικό για παροχή 

ιατρικών συμβουλών και συντονισμό ενδεχόμενης νοσηλείας 

 Διευρυμένο δίκτυο 52 συμβεβλημένων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, 

εξασφαλίζοντας για τον ασφαλισμένο απευθείας από την εταιρία κάλυψη των 

εξόδων 

 Δυνατότητα χρήσης ειδικών παροχών σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα 

νοσοκομεία 

 Δυνατότητα άμεσης καταχώρησης, αποστολής της αίτησης και επισύναψης 

των δικαιολογητικών, μέσω του Atlaweb 

 Σύντομες και απλές διαδικασίες έκδοσης συμβολαίων και πληρωμής 

αποζημιώσεων (με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη) 

 Αποστολή sms & email σε συνεργάτες και ασφαλισμένους, για ενημέρωση 

πληρωμής αποζημιώσεων 

 Προσωποποιημένη εξυπηρέτηση συνεργατών 

 Συντονισμένη με το συνεργάτη εξυπηρέτηση πελατών 

 

 Ομαδικών ασφαλίσεων: 

 Ειδικά προγράμματα ασφάλισης προσωπικού 

μεγάλων επιχειρήσεων ή συλλόγων 

 Atlas Business Protection 

 3 προγράμματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οικονομικά, με 

υψηλό κεφάλαιο κάλυψης και εξωνοσοκομειακές παροχές μέχρι € 5.000 

(επιπλέον των ασφαλιζομένων κεφαλαίων) 

 Άρση της απαλλαγής για νοσηλεία σε συνεργαζόμενο νοσοκομείο 

 Δυνατότητα αναβάθμισης θέσης με συμμετοχή 15% 



 
 

 100% κάλυψη με συμμετοχή άλλου φορέα με ποσοστό τουλάχιστον 20% 

στη συνολική νοσηλεία και όχι ανά δαπάνη 

 Σύμβαση με ευρύ Δίκτυο νοσοκομείων (ίδιου με των ατομικών 

συμβολαίων) 

 Χρήση των ίδιων με των ατομικών συμβολαίων ειδικών παροχών 

 Ενιαίο ποσοστό προμήθειας για όλες τις καλύψεις 

 

Δυνατά σημεία Ασφάλισης Περιουσίας (ακινήτων & περιεχομένου): 

 

 

 

 Ασφάλισης κατοικιών: 

 Επιλογή ανάμεσα σε πληθώρα 

προγραμμάτων και καλύψεων για κύριες ή 

εξοχικές κατοικίες  

 Διάθεση προγραμμάτων και καλύψεων για δανειοδοτούμενες κατοικίες 

 Ειδικό πρόγραμμα καλύψεων για εξοχικές κατοικίες (δυνατότητα ασφάλισης με 

πληρέστερο πρόγραμμα σε περίπτωση ασφάλισης μαζί με την εξοχική και της 

κύριας κατοικίας) 



 
 

 Επιλογή καλύψεων με ή χωρίς απαλλαγές 

 Επιλογή καλύψεων σε συμφωνημένες αξίες 

 Προστασία του ασφαλισμένου σε περίπτωση υπασφάλισης 

 Ανταγωνιστικά ασφάλιστρα 

 Εκπτώσεις σε περίπτωση που υπάρχει σύστημα συναγερμού ή εξόφλησης 

ασφαλίστρων με πιστωτική κάρτα 

 Έκπτωση στο ασφαλιστήριο αυτοκινήτου, εάν υπάρχει συμβόλαιο περιουσίας 

στην εταιρία με ελάχιστο ετήσιο ασφάλιστρο € 100 

 Δωρεάν Κάρτα Πρόληψης Υγείας, σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα 

νοσηλευτικά ιδρύματα και διαγνωστικά κέντρα 

 Παροχή επείγουσας τεχνικής βοήθειας (Atla Assistance) 

 Κάλυψη νομικής προστασίας σε συνδυασμό με όλα τα προγράμματα 

ασφάλισης κατοικιών 

 Πρωτοποριακές παροχές με το νέο πρόγραμμα Atla Home Max, όπως: 

 Κάλυψη ζημιών από τυχαίο, αιφνίδιο και απρόβλεπτο γεγονός που δεν 

οφείλονται σε ασφαλισμένο κίνδυνο από το ασφαλιστήριο 

 Κάλυψη κόστους αντικατάστασης προσωπικών εγγράφων σε 

περίπτωση κλοπής ή διάρρηξης της κατοικίας 

 

 Ασφάλισης επιχειρήσεων: 

 Σε όλα τα προγράμματα περιλαμβάνεται η 

κάλυψη γενικής αστικής ευθύνης  

(για ακόμα πληρέστερη προστασία, 

μπορούν να συνδυαστούν με τα 

προγράμματα του Κλάδου Αστικής Ευθύνης) 

 Περιλαμβάνεται η κάλυψη χρηματικών απωλειών 

 Πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης φαρμακείων (περιλαμβάνει κλοπή σε 

Α΄ κίνδυνο μέχρι € 8.000) 



 
 

 Επιθεώρηση του κινδύνου πριν την ασφάλιση, με έξοδα της εταιρίας 

 Ενεργοποίηση της κάλυψης για ζημιές από θραύση κρυστάλλων με την έναρξη 

του συμβολαίου 

 Προστασία του ασφαλισμένου σε περίπτωση υπασφάλισης 

 Ανταγωνιστικά ασφάλιστρα 

 Εκπτώσεις σε περίπτωση που υπάρχει σύστημα συναγερμού ή εξόφλησης 

ασφαλίστρων με πιστωτική κάρτα 

 Έκπτωση στο ασφαλιστήριο αυτοκινήτου, εάν υπάρχει συμβόλαιο περιουσίας 

στην εταιρία με ελάχιστο ετήσιο ασφάλιστρο € 100 

 Κάλυψη νομικής προστασίας σε συνδυασμό με όλα τα προγράμματα 

ασφάλισης επιχειρήσεων 

 Παροχή επείγουσας τεχνικής βοήθειας (Atla Assistance) 

 

Atla Assistance (επείγουσα τεχνική βοήθεια για 

κατοικίες και επιχειρήσεις) για περιπτώσεις όπως: 

 Άμεσης επέμβαση για αποκατάσταση ζημιών 

σε ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, 

κρύσταλλα, πόρτες, παράθυρα και κλειδαριές 

 Κάλυψης κόστους επισκευής ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν για τη 

διάσωση ή τον απεγκλωβισμό ατόμων στην ασφαλισμένη κατοικία 

 Υπηρεσίας φύλαξης της ασφαλισμένης κατοικίας μετά από φωτιά, έκρηξη, 

πλημμύρα ή κλοπή 

 Προσωρινής αντικατάστασης ηλεκτρονικών συσκευών (όπως tv) εάν 

υποστούν βλάβη λόγω φωτιάς, έκρηξης, πλημμύρας ή απόπειρας κλοπής 

Καλύπτεται το κόστος μετακίνησης και εργασίας του τεχνίτη, καθώς και των 

υλικών που θα χρησιμοποιηθούν μέχρι του ορίου των € 130 (μέχρι 3 φορές ανά 

υπηρεσία και 5 φορές ετησίως) 

  



 
 

 

 Διαθέτει συνεργασία με τα μεγαλύτερα γραφεία 

πραγματογνωμόνων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δυνατά σημεία ασφάλισης αστικής ευθύνης (γενικής 

και επαγγελματικής): 

 Δυνατότητα τιμολόγησης, έκδοσης προσφοράς 

και ανάληψης κινδύνου για μεμονωμένες 

περιπτώσεις και για κεφάλαια που θα προκύψουν, 

σε συνεννόηση με τον Κλάδο 

 Πληθώρα (άνω των 20) έτοιμων προγραμμάτων γενικής & επαγγελματικής αστικής 

ευθύνης (φαρμακοποιών, λογιστών, τεχνικών κ.ά.) 

 Νέα προγράμματα επαγγελματικής αστικής ευθύνης ιατρών 

 Πλεονεκτήματα: 

 Εναλλακτικές προτάσεις για ασφαλιζόμενα κεφάλαια από € 50.000 μέχρι 

και € 1.000.000 

 Δυνατότητα καθυστερημένης αναγγελίας συμβάντος για 48 μήνες 

(ευνοϊκός όρος για τον ασφαλισμένο με σύμβαση claims made) 



 
 

 Δωρεάν κάλυψη αστικής ευθύνης χώρου  

 Δωρεάν κάλυψη εργοδοτικής αστικής ευθύνης 

 Παροχή νομικής προστασίας 

 Δυνατότητα κάλυψης επαγγελματικής αστικής ευθύνης: 

 Φυσικοθεραπευτών 

 Μαιών 

 Νοσηλευτών 

 Νέα κάλυψη επαγγελματικής αστικής ευθύνης διαγνωστικών κέντρων, πολυϊατρείων, 

ιδιωτικών νοσοκομείων και κλινικών 

 Προγράμματα αστικής ευθύνης χειριστών ΣμηΕΑ (Drone)  

 Η Ατλαντική Ένωση είναι η πρώτη ελληνική εταιρία που υποστηρίζει τη 

συγκεκριμένη ασφάλιση  

 Διαθέτει ιδιαίτερες παροχές υποχρεωτικής ασφάλισης (Δ/ΥΠΑ/21860/1422 

30/09/2016) & προαιρετικής ασφάλισης  

 Προγράμματα αστικής ευθύνης τουριστικών κατοικιών από ιδιώτες (Airbnb) 

 Προγράμματα αστικής ευθύνης ιδιοκτήτη κατοικίδιου 

 Προγράμματα οικογενειακής αστικής ευθύνης  

 Προγράμματα αστικής ευθύνης σκαφών (ανταγωνιστικό τιμολόγιο) 

 Παροχή, μέσω όλων των προγραμμάτων, κάλυψης νομικής προστασίας 

 Ειδικές ασφαλίσεις 

 Κλοπής περιεχομένου χρηματοκιβωτίου (cash in safe) 

 Μεταφοράς χρημάτων (cash in transit) 

 Εμπιστοσύνης υπαλλήλων (fidelity guarantee) 

  



 
 

 Τεχνικές ασφαλίσεις 

 Constractors all risks (C.A.R.) – “κατά παντός κινδύνου εργολάβων”, με επιλογή 

ανάμεσα σε 4 προγράμματα καλύψεων 

 Εργοδοτική ευθύνη επιπλέον των καλύψεων C.A.R. 

 Κάλυψη νομικής προστασίας με όλα τα προγράμματα ειδικών ασφαλίσεων 

 

Δυνατά σημεία ασφάλισης μεταφερομένων 

εμπορευμάτων: 

 Επιλογή από ένα σύνολο 7 εναλλακτικών 

προγραμμάτων με ανώτατο όριο κάλυψης από € 

30.000 μέχρι € 100.000 και ανταγωνιστικά 

ασφάλιστρα 

 Εθνικών ή διεθνών μεταφορών 

 Μέσω Φ.Δ.Χ. γενικού φορτίου ή Φ.Δ.Χ. ψυγείου για μεταφορές κατεψυγμένων, νωπών 

εμπορευμάτων και φρούτων ή λαχανικών 

 Προαιρετική κάλυψη νομικής προστασίας με όλα τα προγράμματα 

 Βασικές καλύψεις 

 Institute cargo clauses A (all risks) 

 Institute cargo clauses B 

 Institute cargo clauses C 

 Συμπληρωματικές καλύψεις 

 Institute war clauses 1.1.82 (κίνδυνοι πολέμου) 

 Institute strikes & civil commotion clauses 1.1.82 (κίνδυνοι απεργιών) 

 Cargo termination of transit clause – terrorism (κίνδυνοι τρομοκρατικών 

ενεργειών) 

 Διαβροχή από βρόχινο νερό 

 Επαφή με ξένες ουσίες 



 
 

 Μικροκλοπή, έλλειμμα, επί έλαττον παράδοση 

 Κλοπή ή μη παράδοση ολόκληρων κόλων 

 Ροή  

 Θραύση, στρέβλωση, χτυπήματα 

 Κίνδυνοι καταστρώματος (εκβολή από τον πλοίαρχο ή αρπαγή από τα κύματα) 

 Κακόβουλη βλάβη 

 Ρήτρες ειδικής συμφωνίας (institute frozen meat clauses A & B, ειδικός όρος 12 

ή 24 hours breakdown) 

 

Δυνατά σημεία ασφάλισης αστικής ευθύνης 

σκαφών αναψυχής: 

 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης (Ν. 4256/2014) 

 Για σκάφη ιδιωτικής αναψυχής 

(μηχανοκίνητα, ιστιοπλοϊκά και χωρίς μηχανή, π.χ. Jetskis) με ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικά ασφάλιστρα 

 Για σκάφη αναψυχής επαγγελματικής χρήσης (μηχανοκίνητα, περιηγητικά και 

χωρίς μηχανή, π.χ. θαλάσσια ποδήλατα, κανό κ.ά.) επίσης με χαμηλά 

ασφάλιστρα 

 Για ιστιοπλοϊκά σκάφη ναυταθλητικών ομίλων (optimist, laser, 4/70, 4/20, 

Europe κ.ά.) δίνεται η κάλυψη για συμμετοχή τους σε αγώνες εντός ή εκτός 

Ελλάδας (ακόμα και για μεμονωμένο αγώνα) 

 Έκπτωση σε σκάφη ναυταθλητικών ομίλων 

 Κάλυψη ολικής κλοπής σκάφους σε φυλασσόμενο χώρο/parking, με μικτό 

ασφάλιστρο 1% 

 Κάλυψη νομικής προστασίας 

 

  



 
 

Διαθέτει πληθώρα τρόπων ενημέρωσης και 

είσπραξης ασφαλίστρων: 

 Ενημέρωσης πελατών 

 Για συνεργάτες που δεν εντάσσονται 

στο τυπώνω – πληρώνω 

 Με ταχυπληρωμή 

 Με sms 

 Με τηλεφωνική επικοινωνία 

 Για συνεργάτες που εντάσσονται στο τυπώνω – πληρώνω 

 Με αποστολή ειδοποιητηρίων 

 Με sms (με προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του συνεργάτη) 

 

 Είσπραξης ασφαλίστρων – μέσω εταιρίας 

 Με ταχυπληρωμή μέσω ΕΛΤΑ 

 Με πληρωμή σε Τράπεζα 

 Με πάγια εντολή χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού 

 Με πάγια εντολή χρέωσης πιστωτικής κάρτας 

 Με χρήση της εφαρμογής Alpha e-commerce (visa, mastercard, 

maestro, American express, diners) 

 Με πιστωτική κάρτα μέσω της ιστοσελίδας www.atlantiki.gr, (άμεση 

εξόφληση και αποστολή του συμβολαίου στο e mail του πελάτη) με 

εξασφάλιση μέχρι και 6 άτοκων δόσεων 

 Με μετρητά στο ταμείο της εταιρίας 

 Με εισπράκτορα (η εξόφληση γίνεται με pos στο χώρο του πελάτη) 

  

http://www.atlantiki.gr/


 
 

 Είσπραξης ασφαλίστρων μέσω των εφαρμογών τυπώνω – πληρώνω ή  

πληρώνω – τυπώνω  

 Με χρήση του προσωπικού τους κωδικού πληρωμής, οι συνεργάτες 

έχουν τη δυνατότητα άμεσης εξόφλησης και ενημέρωσης του πιστωτικού 

τους ορίου 

 Με πιστωτική κάρτα μέσω της ιστοσελίδας www.atlantiki.gr, με 

εξασφάλιση μέχρι και 6 άτοκων δόσεων 

 Με χρήση μηχανήματος pos (από όσους συνεργάτες πληρούν τις 

προϋποθέσεις) και δυνατότητα εξόφλησης συμβολαίων μέχρι και σε  

12 άτοκες δόσεις  

 

Διαθέτει ευέλικτες και σύγχρονες εφαρμογές: 

 Νέο και εύκολο στη λειτουργία του portal 

συνεργατών (Atlaweb) 

 Δυνατότητες που υποστηρίζονται: 

 Τιμολόγησης προγραμμάτων όλων των Κλάδων & έκδοσης προσφοράς 

 Καταχώρησης αιτήσεων όλων των Κλάδων & εκτύπωσης συμβολαίων 

Γενικών Κλάδων 

 Εξόφλησης ασφαλίστρων 

 Αναζήτησης πληροφοριών για συγκεκριμένα συμβόλαια ή πελάτες 

 Έκδοσης πρασίνων καρτών για τα οχήματα 

 Καταχώρησης μεταβολών από το συνεργάτη (νέα προσθήκη: 

Δυνατότητα μεταβολών ΑΦΜ σε προσωρινά παραστατικά οχημάτων, 

εάν δεν είναι σωστά δηλωμένο στη ΔΗΛΕΔ) 

 Παρακολούθησης πορείας αποζημιώσεων 

 Αναζήτησης στατιστικών στοιχείων χαρτοφυλακίου συνεργάτη (σε excel 

& pdf) 

http://www.atlantiki.gr/


 
 

 Παραγωγής ασφαλίστρων (3 στήλες: έτος, είδος και αριθμός 

απόδειξης, για να είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη εισαγωγή 

στοιχείων στις εφαρμογές των συνεργατών) 

 Προμηθειών 

 Ληξιαρίων (προσθήκη στήλης ελέγχου ταυτοποίησης αριθμού 

κυκλοφορίας και ΑΦΜ) 

 Μη εκδοθέντων συμβολαίων (ενεργών ή ληξάντων) 

 Εισπράξεων (με δυνατότητα εκτύπωσης ειδοποιητηρίων ακόμα και 

σε συνεργάτες εκτός τυπώνω – πληρώνω) 

 Ανείσπρακτων (με ενημέρωση ημερομηνίας ακύρωσης του 

συμβολαίου λόγω μη είσπραξης – Κλάδος Ζωής – ή αυτόματης 

διαγραφής παραστατικού – Γενικοί Κλάδοι) 

 Αποζημιώσεων (αναζήτηση όλων των περιπτώσεων, φιλικού ή μη, 

πληρωμένων ή σε εκκρεμότητα, με όνομα διακανονιστή που 

χειρίστηκε το φάκελο κ.ά.) 

 Χρήσης ημερολογίου υπενθύμισης υποχρεώσεων (εκτυπώσεων 

και πληρωμών συμβολαίων) 

 Γραφικής απεικόνισης παρακολούθησης σύγκλισης 

παραγωγικών στόχων με τις προϋποθέσεις:  

 του Κανονισμού Πωλήσεων (κίνητρα αμοιβών) 

 Διαγωνισμών Πωλήσεων 

 Άλλων παροχών 

 Ενημέρωσης μέσω πλήρους και επικαιροποιημένης βιβλιοθήκης 

αρχείων και εντύπων 

 Παροχής ρυθμιστικών παραμέτρων (επιλογής εκτυπωτών, 

φακέλου τοποθέτησης αρχείων, μορφής εκτύπωσης – σε 

προτυπωμένο χαρτί ή pdf – ενημέρωσης στοιχείων συνεργάτη για 

απευθείας από την εφαρμογή αποστολή e mail σε πελάτες κ.ά.) 

 Αποστολή στοιχείων σε συνεργάτες ακόμα και σε καθημερινή βάση (γέφυρα για 

μεταφορά στοιχείων σε συστήματα υποστήριξης του συνεργάτη) 



 
 

 Εμφάνιση του τιμολογίου οχημάτων σε όλες τις γνωστές εφαρμογές 

πολυτιμολόγησης  

 Διάθεση των web services τιμολόγησης, έκδοσης προσφοράς, καταχώρησης 

αίτησης, εκτύπωσης συμβολαίου και εξόφλησης ασφαλίστρων συμβολαίων όλων 

των κλάδων στις εφαρμογές αυτές 

 

Διαθέτει ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πολιτική: 

 Πλήρες πρόγραμμα:  

 Προετοιμασίας εξετάσεων της ΤτΕ για 

πιστοποιήσεις επιπέδων Α, Β, Γ & Δ  

 Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και στους 2 τομείς (ΠΕΕ 169/29.04.2020): Α 

(προϊόντα και Β (θεσμικά θέματα), με βάση εγκεκριμένα από τη Δ.Ε.Ι.Α. 

σεμινάρια 

 Σεμιναρίων παρουσίασης και ανάλυσης προϊόντων 

 Σεμιναρίων τεχνικών πωλήσεων 

 Σεμιναρίων ανάλυσης θεμάτων Νομοθεσίας και Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

(Solvency II, Οδηγία IDD κ.ά.) 

 

Η εμπορική της πολιτική (αμοιβές & κίνητρα παροχών) 

είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική: 

 Υψηλές προμήθειες ανά κλίμακα 

παραγωγής 

 Bonus διατήρησης χαρτοφυλακίου Γενικών Κλάδων 

 Bonus αύξησης παραγωγής Γενικών Κλάδων 

 Bonus καλού αποτελέσματος (L/R) Κλάδου Αυτοκινήτων 

 Bonus νέας καθαρής παραγωγής Κλάδου Ζωής 

 Ομαδική ασφάλιση Ζωής & Υγείας για συνεργάτες που πληρούν τις 

προϋποθέσεις 



 
 

Συμπέρασμα και στρατηγική: 

 Τελικά αξίζει κάποιος να συνεργαστεί με την Ατλαντική Ένωση;  

 

Σημειώσεις/παρατηρήσεις: 

…………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Προτάσεις: 

…..…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Επόμενα βήματα: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Νέα συνάντηση: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 


