Ο Ασφαλιστικός Όμιλος Eurolife ERB αποτελεί μέλος της
Fairfax Financial Holdings Limited και μέσω των εταιρειών του
σε Ελλάδα και Ρουμανία σχεδιάζει, διαθέτει και προωθεί
ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν όλες
τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Στην Ελλάδα, ο
Όμιλος, περιλαμβάνει τις εταιρείες Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. και
Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α και τη μεσιτική ERB Ασφαλιστικές
Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α.. Κατέχει ηγετική θέση στο bancassurance
ενώ
παράλληλα
συνεργάζεται
με
ευρύ
δίκτυο
ασφαλιστικών συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. Στη
Ρουμανία δραστηριοποιείται με τη Eurolife ERB Asigurari de
Viata, Eurolife ERB Asigurari Generale. Ο Όμιλος Eurolife ERB
επιτυγχάνει σταθερά ισχυρή κερδοφορία, διαθέτει υψηλή
κεφαλαιακή επάρκεια που υπερκαλύπτει τις ευρωπαϊκές
εποπτικές απαιτήσεις με σκοπό να είναι κάθε στιγμή σε θέση
να εκπληρώνει άμεσα τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει
για τους ασφαλισμένους του.
Ο Όμιλος Eurolife ERB, μέσα από αξιοπιστία του, τη στρατηγική του και την πολύχρονη εμπειρία του, έχει καταφέρει
να κατέχει ηγετική θέση στην ασφαλιστική αγορά. Και αυτό γιατί αξιοποιεί με επιτυχία τις ευκαιρίες που
παρουσιάζονται, ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις προκλήσεις, σχεδιάζει επιτυχημένα το στρατηγικό του
πλάνο, διαθέτει έμπειρα στελέχη και ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, με στόχο κάθε χρόνο να αναπτύσσεται σε μία
απαιτητική και ανταγωνιστική αγορά όπως είναι η ασφαλιστική.
Ο Όμιλος Eurolife ERB επιτυγχάνει σταθερά ισχυρή κερδοφορία, διαθέτει ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων
και δίνει έμφαση στο Τεχνικό Αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα, επενδύει σε νέες πρωτοβουλίες, θέτοντας σε εφαρμογή
κυρίως έργα τεχνολογίας που θα του επιτρέψουν να αναπτύσσεται, να διατηρεί την ανταγωνιστικότητά του και
να ενισχύει τη θέση του στην αγορά.
O Όμιλος Eurolife ERB, χαράσσοντας μια συνεπή και ταυτόχρονα πρωτοπόρο στρατηγική, έχει εξελιχθεί τα τελευταία
χρόνια σε κάτι μεγαλύτερο από έναν ασφαλιστικό Όμιλο. Διαθέτει τη δύναμη, την αξιοπιστία και τα εργαλεία, ώστε
να κάνει την ασφάλιση κάτι περισσότερο από προστασία και σιγουριά. Με όραμα και με αξίες που συνθέτουν έναν
αξιόπιστο οργανισμό, ο Όμιλος θα συνεχίσει να εξελίσσεται με σεβασμό προς τους ασφαλισμένους, τους
εργαζόμενους και τους συνεργάτες, δημιουργώντας αξία για την κοινωνία και την εθνική οικονομία.

