
Generali Hellas 

Με παρουσία στην Ελλάδα από το 1886 και με δυναμική συμμετοχή στην οικονομική 
ζωή και στην ανάπτυξη της χώρας, η Generali έχει καθιερωθεί στην ασφαλιστική 
αγορά, ως μια σημαντική δύναμη, ικανή να ανταποκριθεί και στις πιο εξειδικευμένες 
ασφαλιστικές απαιτήσεις της εποχής. Mε γνώμονα πάντα την άριστη εξυπηρέτηση 
του ασφαλιζόμενου κοινού και εγγύηση τη διεθνή τεχνογνωσία της, η Generali 
παρέχει εξειδικευμένες ασφαλιστικές λύσεις, μέσα από μια μεγάλη γκάμα σύγχρονων 
και ευέλικτων προϊόντων και με την υποστήριξη ενός άρτια οργανωμένου δικτύου 
πωλήσεων. 

Ο ΟΜΙΛΟΣ GENERALI 

Η Assicurazioni Generali είναι ένας μεγάλος διεθνής ασφαλιστικός όμιλος. Στόχος 
του ομίλου είναι να έχει τον πελάτη πάντα στο κέντρο όλων των δραστηριοτήτων 
του, προσφέροντας απλές και έξυπνες λύσεις. Να βελτιστοποιήσει το δίκτυο διανομής 
του με μια ακόμη μεγαλύτερη σειρά υπηρεσιών και να γίνει ακόμη πιο γρήγορος, 
ευέλικτος και καινοτόμος. 

Για περισσότερα από 200 χρόνια, η Generali έχει χτίσει έναν πολυεθνικό όμιλο με 
παρουσία σε περισσότερες από 60 χώρες, με πάνω από 450 θυγατρικές εταιρίες και 
78.000 υπαλλήλους. 

Τα τελευταία χρόνια, η μεγάλη στρατηγική αναδιοργάνωση του Ομίλου Generali 
έδωσε ευκαιρίες για μεγαλύτερη εστίαση στις κύριες δραστηριότητές του, για ακόμη 
καλύτερη διαχείριση του ενεργητικού του και για πιο απλή και με μεγαλύτερη 
διαφάνεια διοίκηση. Η διαδικασία αυτή οδήγησε τη Generali σε μια νέα εποχή με πιο 
αποτελεσματικά επιχειρησιακά μοντέλα, καινοτόμες εμπορικές στρατηγικές και ένα 
πιο δυνατό παγκόσμιο brand. Οι επενδυτικές αποφάσεις του ομίλου βασίζονται στις 
δεσμεύσεις του για την Περιβαλλοντολογική και Κοινωνική Βιωσιμότητα. 

Παγκοσμια Παρουσια 

Από την γέννηση του κιόλας, η κλίση του ομίλου για διεθνείς δραστηριότητες τον 
διαφοροποίησε και έγινε ένα από τα δυνατότερά του σημεία. Γραφεία της Generali 
βρίσκονται πλέον σε πολλές χώρες ανά τον πλανήτη: χώρες με ώριμες αγορές, όπως 
αυτές της Ιταλίας, Γερμανίας και Γαλλίας, αγορές με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης 
(Ανατολική Ευρώπη) και νέες αγορές όπως αυτές της Ασίας και της Λατινικής 
Αμερικής.  

Περισσότερες πληροφορίες για τον Όμιλο Assicurazioni Generali θα βρείτε στην 
επίσημη διεθνή ιστοσελίδα του: 

www.generali.com 

 


