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Η Εθνική Ασφαλιστική αποτελεί την αρχαιότερη ελληνική ασφαλιστική εταιρία, με πάνω από 125 χρόνια λειτουργίας
που την έχουν καταστήσει ισχυρό σημείο αναφοράς στη συνείδηση του κοινού.
Από την ίδρυσή της το 1891, η Εθνική Ασφαλιστική, είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης στην Ελληνική αγορά με
μια συνεχώς αυξανόμενη παρουσία στις γειτονικές χώρες.
Η Εθνική Ασφαλιστική ανήκει στο μεγαλύτερο και ισχυρότερο Όμιλο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα
του οποίου ηγείται η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ).
Το όνομα της Εθνικής Ασφαλιστικής εμπεριέχει τις διαχρονικές αξίες


Αξιοπιστία



Ήθος



Εμπειρία



Ασφάλεια



Εμπιστοσύνη



Σεβασμό



Τόλμη

Το όραμα της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι


Προσφορά υπηρεσιών ποιότητας στους ασφαλισμένους μας, μέσω σύγχρονων προϊόντων και διαδικασιών



Ανάπτυξη με ρυθμούς μεγαλύτερους από αυτούς της αγοράς, ώστε να εδραιώνει την κορυφαία θέση της και να
διευρύνει διαρκώς το μερίδιο αγοράς της.



Λειτουργία με γνώμονα την αξιοπιστία, την κοινωνική ευθύνη και το ήθος, σεβόμενη τη μακρόχρονη ιστορία της.

Είναι η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα, πρώτη τόσο στον Κλάδο Ζωής, όσο και στις Γενικές Ασφαλίσεις,
παρέχοντας στον Έλληνα καταναλωτή πλήρη διασφάλιση σε όποιον κλάδο κι αν την εμπιστευτεί.
Η Εθνική Ασφαλιστική, με δυναμικά δίκτυα πωλήσεων, εκσυγχρονισμένες δομές και φιλική εξυπηρέτηση στέκεται πάντα
δίπλα στον Έλληνα πολίτη. Με 2.450 ασφαλιστικούς συμβούλους σε 184 γραφεία πωλήσεων σε όλη τη χώρα και 1.853
συνεργαζόμενα πρακτορεία και Brokers έχει δημιουργήσει ένα δίχτυ ασφαλείας, καλύπτοντας κάθε ανάγκη.
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