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γεννήθηκα στο Χρυσό πριν 56 χρόνια ! 

έχω δύο παιδιά την Κατερίνα  & τον Χρήστο !  
 

 

 

μετά  τις σπουδές μου στην όμορφη Καβάλα,  

ήρθε  η ‘’κάθοδός’’μου  το  1991   
στην νύφη  του Βορρά σαν  συνεργάτης  

 

 

της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής    

για 28 χρόνια ! 
 

 

& στην συνέχεια να συνεργάζομαι με  

μεγάλο ασφαλιστικό σχήμα  ‘’Broker’’ 

 

‘’στόχος μας να γινόμαστε  

συνεχώς καλύτεροι’’ 



‘’‘’‘’εξυπηρέτηση με απόλυτο σεβασμό εξυπηρέτηση με απόλυτο σεβασμό εξυπηρέτηση με απόλυτο σεβασμό    

στον πελάτη με παροχές επιπέδουστον πελάτη με παροχές επιπέδουστον πελάτη με παροχές επιπέδου’’ ’’ ’’    

είναι  κάτι που εμπεριέχεται στην φιλοσοφία μας ! 

ταυτόχρονα δίνει την δυνατότητα στον πελάτη να  

απολαμβάνει την σιγουριά της απολαμβάνει την σιγουριά της απολαμβάνει την σιγουριά της    

μόνιμης και  διαρκούς συνεργασίας !μόνιμης και  διαρκούς συνεργασίας !μόνιμης και  διαρκούς συνεργασίας !   
   

η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, εξασφαλίζει την  εμπιστοσύνη 

ως προς το επίπεδο παροχής των υπηρεσιών μας ! 

φιλοδοξίαφιλοδοξίαφιλοδοξία      μας είναι η απόλυτη μας είναι η απόλυτη μας είναι η απόλυτη 

ικανοποίηση των αναγκών ικανοποίηση των αναγκών ικανοποίηση των αναγκών    του πελάτη του πελάτη του πελάτη  

αφού έχει  ακολουθηθεί η διαδικασία της διερεύνησης τους !  

δυνατότητα παροχής από την πλευρά μας,  μιας  ‘’υπεραξίας’’ λόγω  

του  αποτελέσματος της παροχής ! 

η δυναμική μας, μας  εξασφαλίζει διάρκεια &η δυναμική μας, μας  εξασφαλίζει διάρκεια &η δυναμική μας, μας  εξασφαλίζει διάρκεια &   

   παραμονήπαραμονήπαραμονή   στην αγορά !στην αγορά !στην αγορά !   



για εμάς η  

‘’‘’‘’προστασία και η ασφάλεια προστασία και η ασφάλεια προστασία και η ασφάλεια ‘’‘’‘’   

για την υγεία, την σύνταξη, τα παιδιά,  για την  

οικογένεια, για την  ασφάλιση των περιουσιακών μας 

στοιχείων,       μοναδικών & ανεκτίμητων !  

σημαίνει ‘’επένδυση’’  

η ασφάλεια είναι συνώνυμο της επένδυσηςη ασφάλεια είναι συνώνυμο της επένδυσηςη ασφάλεια είναι συνώνυμο της επένδυσης! ! !  

δεσμευόμαστε για δεσμευόμαστε για δεσμευόμαστε για    

το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα !το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα !το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα !   

προτείνοντας λύσεις & επιλογές για ένα ολοκληρωμένο ένα ολοκληρωμένο ένα ολοκληρωμένο 

ασφαλιστικό πλάνοασφαλιστικό πλάνοασφαλιστικό πλάνο   

που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας ! που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας ! που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας !    

   

 

‘’‘’‘’είμαστε χαρούμενοι όταν είμαστε χαρούμενοι όταν είμαστε χαρούμενοι όταν    



 

 

’’’’’’κοντά στον άνθρωποκοντά στον άνθρωποκοντά στον άνθρωπο’’’’’’      

για την Υγεία ! 

για την Οικογένεια ! 

για την Σύνταξη ! 

για την Ζωή ! 

για τα Παιδιά ! 

για όλα τα περιουσιακάπεριουσιακάπεριουσιακά μας στοιχεία ! 

για τους χώρους τους χώρους τους χώρους όπου ζούμε καθημερινά ! 
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          δυνατότητα συνεχούς  ροής πληροφοριών  

για τις εξελίξεις που αφορούν την ασφάλιση,  

 

          συνεχής επαφή με τον πελάτη για 

έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει,  

 

     συνεχής ανάλυση των 

ασφαλιστικών αναγκών & ανάπτυξη νέων 

παροχών ! 



 

ζητήστε μας την φόρμα  

‘’‘’‘’ασφαλιστικών αναγκώνασφαλιστικών αναγκώνασφαλιστικών αναγκών’’ ’’ ’’    

για συμπλήρωση της  ώστε να έχουμε μια πρώτη εκτίμηση,  

στην συνάντηση που θα ακολουθήσει !!! 

έχετε απορίες, προτάσεις, θέλετε να συνεργαστούμε ;  

επικοινωνήστε τώρα επικοινωνήστε τώρα επικοινωνήστε τώρα μαζί μας & μαζί μας & μαζί μας &    

θα σας απαντήσουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε !  
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