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ΑΞΙΑ ΕΧΕΙ 
ΝΑ ΣΤΕΚΕΣΑΙ 
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ

Υψηλές επιδόσεις 
με αξία για όλους 

Α ΣΦΑ Λ Ι Σ Τ Ι ΚΟΣ  ΟΜ Ι Λ ΟΣ  EU RO L I F E  F F H

ΑΞΙΑ ΕΧΕΙ 
Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΞΙΑ ΕΧΕΙ 
ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

€ 134,74  εκ. 
συνολικά κέρδη 
προ φόρων

€508  εκ. 
εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 
(+ 17% από το 2018)* 

€720  εκ. 
ίδια κεφάλαια

15% αύξηση 
στον δείκτη Ισοδύναμων 
Ετησιοποιημένων 
Ασφαλίστρων (ΙPE) 

€3,3  δισ.
συνολικό 
ενεργητικό 

€280  εκ.
συνολικές 
αποζημιώσεις**   

+5%
προσλήψεων

νέων στελεχών 

Δωρεά περισσότερων από 

680.000 
ειδών ιατρικού εξοπλισμού, 
υγειονομικού υλικού και ειδών απολύμανσης 
και υγιεινής στα 50 Κέντρα Κοινωνικής 
Πρόνοιας όλης της χώρας.
5.192 άνθρωποι άμεσα ωφελούμενοι

21 
ωφελούμενες έγκυες 
γυναίκες σε συνεργασία 
με τη HOPEgenesis

Υποστήριξη 
του καλλιτεχνικού 
προγράμματος της 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Πάνω από

3.500 παιδιά 
και γονείς παρακολούθησαν την 
εκπαιδευτική παράσταση της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής, σε 9 πόλεις 
σε όλη την Ελλάδα

2.200 
άνθρωποι ευάλωτων ομάδων και 
παιδιά ωφελήθηκαν από τις δράσεις 
σε συνεργασία με τη ΜΚΟ ethelon

25% έκπτωση 
σε όλα τα συμβόλαια 
ασφάλισης αυτοκινήτου, 
σε όλο το ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας

ΑΞΙΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ 
ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ 
ΠΟΥ ΣΕ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ

7.000
συμμετέχοντες

Έργα €2,6  εκ.
για αναβάθμιση 
ψηφιακών 
υπηρεσιών

314
εκπαιδευτικές

συναντήσεις

1.200
ώρες

εκπαίδευσης

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣ

4.000  ώρες
επαγγελματικής 
εκπαίδευσης

€34,2  εκ. 
λειτουργικά κέρδη 
(+ 60% από το 2018)

4.200 τεύχη 
του περιοδικού Σχεδία 
μοιράζονται σε ετήσια 
βάση στους εργαζόμενους

40.000 
παιδιά, οικογένειες 
& ενήλικες συμμετείχαν 
στις δράσεις του Μουσείου 
Κυκλαδικής Τέχνης
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3.750  ώρες 
ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων 
για τους ίδιους και 
τις οικογένειές τους

ΠΕΡΙΟΔΟΣ SARS-CoV-2: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

Σημείωση: Τα ποσά αφορούν τις εταιρείες του Ομίλου Eurolife FFH σε Ελλάδα 
και Ρουμανία για το 2019.

* Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα για εποπτικούς σκοπούς (IFRS: € 506 εκατ.).

**Το ποσό αφορά αθροιστικά ασφαλιστικές αποζημιώσεις ζωής και γενικών ασφαλίσεων, 

καθώς και πληρωμές ασφαλισμάτων λήξης και αξιών εξαγοράς ασφαλιστηρίων ζωής 

δημιουργίας κεφαλαίου, σε Ελλάδα και Ρουμανία.


