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Компании

Пили  
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Contract  
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Contract  
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Contract  
Insurance  

Brokers  
Ltd
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нашите  
стойностите

❑ Сериозност

❑ Ηадеждност

❑ Последствие

❑ Професионализъм

❑ Безопасност

Фокусираме се върху съвременния човек и неговите  

нужди и така ние оставаме верни на нашите ценности:
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С философия

антропоцетричен

Опит

Качеството

на  

обслужване

Знание
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Нашите  

Компании

Пили  
Игиас ΙΚΕ

Contract  

ΑΕΕΔ

Contract  
Net

Contract  
Insurance  

Brokers  
Ltd
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Идеата
1992

Визията
1993

▪

▪

▪

Когато всички са наслаждавате на топлоната на Agency…  

мотивите,

високите заплати,  

богати ползи…

… най-голямото Agency в Гърция

… една от най-добрите фирми

Визията на фирма беше една нова Agency която включва
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▪

▪

всичко това и

… която работоти като агенция



Създаването

1994

Ние създадохме фирмата Contract

▪

▪

Агенцията

която е родена чрез своята Agency

Изградихме бъдещето

че някои все

още го имат като визия…
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Нашият

8

цел

Непосредствен

безпрепятствен

& резултатен

обслужване на клиента  

на отпущане застраховка

▪ & финансови услуги



Contract

9

днес

Съставлява една от най-голямата част на  

отпустанията на застраховки & финансов услуги в

Гърция.

❏

❏

❑

Сътрудничим с най-добрите фирмите на гръчкото  

застрахования пазар,

Доверяват ни повече от:  

400 колеги

❑

❏

65.000 клиенти

Манипулираме застраховко портофолио повече от:

❑ 10.000.000€



Contract

10

днес

Задействяме се в клони на:

❏ Зивот & Здраве

❏ Групови застраховки

❏

❏

Колата  

Имущество

❏ И дръги генерали засраховки

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Градски отговорност  

Плавателни съдове  

Транспорт

Технически застраховки  

Парични загуби

Лични злополуки  

Правна защита



Contract

днес

Подготовяме се за влизането му на :
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Contract  
днес
на картата
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Модели за  

развитие  

&

сътрудничест  

во

Agency

Franchise

Независим
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Защо

Contract?

Масинописен  

Услуги

Нулев  

риск

Спестявания  

мащаб

Продължителен  

образование

Застрахователни  
компании

Разширено представяне,  
което позволява  

гъвкавост на движенията 
и персонализиране  

предложения Развитие  

на клонове
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Защо

Contract?

Застрахователен  

компании
Масинописен  

услуги

Нулев Спестявания Продължителен

Ανάπτυξη κλάδων  
Развитие на клонове

РаΔзιшεύиρрυяνвσаηнеτοнυаχоώбρхοваυта  
наΔρдάейσсηтςв, иεеν,ισзχаύсοиνлτвαаςне

нτаοоνчπаρкοваσнδиοяκώоμбεоνрοот  
κύκλο εργασιών

образованиериск мощаб
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Защо

Contract?

Нулев Спестявания Продължителен

Застрахователни  

компании

Развитие  

на   

клонове

Масинописен услуги
& непрекъсен развитие  

на софтуер за  
организация

риск мащаб образование
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Защо

Contract?

Спестявания Продължителен

Мацинописен  

услуги

Застрахователн  

и компании

Развитие  

на   

клонове

Нулев предприемчив  
риск &

абсолютен защита

мащаб обрразование
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Защо

Contract?

Продължителен  

образование

Масинописен  

услуги

Застрахователни  

компании

Нулев  

риск

Развитие  

на   

клонове

Спестявания мащаб
по отношение на  

свободното движение &  
максимизиране на  

печалбата
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Защо

Contract?

Спестявания  

мащаб

Нулев  

риск

Масинописен  

услуги

Застрахователни  

компании

Развитие  

на   

клонове

Продължителен  
образование

Онлайн или с естествено  
присъствие
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Защо

Contract?

Пълен масинописен услуги с даване на

софтъер за организация & операция

Безлпатно Постоянно  

развиване
Web insurer
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Защо

Contract?

Продължителен образование

за всиячки Сътрудници съвсем безплатно

По телефона
или  
чрез

видеоконфера  
ция

Есествен  

присъствие
Webinars
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Нащите  

компании

Пили  
Игиас ΙΚΕ

Contract  

ΑΕΕΔ

Contract  
Net

Contract  
Insurance  

Brokers  
Ltd
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Създаването

2013

Ние създадохме Здраве Врата ΙΚΕ

Създадохме компанията,  

която се преговаря със  

здравословни проблеми
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Развитието

2020

Зраве врата развива и  

се преименува на  

Здраве Врата & Енергия,  

с същата правна форма

Сега преговаря на:

❏

❏

здравословни проблеми,  

& енергийни продукти
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Обект Привилегирани  
Продукти &  
Здравни услуги

Здравосолвни продукти  
На съдействащи
Застрахователни компании

Енергеийни  
Продукти
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Което събсидира работите на:
Единно

регулиране

на протажбите

Програми за здравно  

осигуряване

Нови продукти на  

здравни карти Smart Care

Вече и енергийни

продукти
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Нашите  

компании

Пили  
Игиас ΙΚΕ

Contract  

ΑΕΕΔ

Contract  
Net

Contract  
Insurance  

Brokers  
Ltd
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Създаването

2008

Ние създадохме фирмата  

Contract Net

И така компанията изгражда мрежа  

от застрахователни посредващи.
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За тези които  
искат да  
работият  
директно със  
застрохователн  
икомпании…

… за

30

●

●

Автономна функция &

най-отплатителните връзки



Защо

Contract?

Директни договори

Със застрахователни компании

Независима функция
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Нашите  

компании

Пили  
Игиас ΙΚΕ

Contract  

ΑΕΕΔ

Contract  
Net

Contract  
Insurance  

Brokers  
Ltd
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Създаването

1999

Ние създадохме Contract ΑΕΛΔΕ

Целта на фирата е най-доброто обслужване  

на клиентите и така се увеличаваме услугите  

и в инвестиционния сектор
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Развитието

2002

Компанията променя се в

Contract ΑΕΕΔ

Ανώνυμη Εταιρία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης
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Развитието

днес

Компанията е в процес на  

съединяване с Momentum ΑΕΕΔ
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Развитието

днес

От което ще се създава фирмата  

Contract Momentum Finance ΑΕΕΔ

Ανώνυμη Εταιρία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης
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Пресъствието

днес

Aтина, Пиреа (седалище)  

Κавала

Александруполи  

Патра

▪

▪

▪

▪

▪ Ханя
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Инвестиционно  

посредничество

Препоръка на клиента на Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ

Акции

Взаимни капитали
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Инвестиционно  

посредничество
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Нашите  

компании

Пили  
Игиас ΙΚΕ

Contract  

ΑΕΕΔ

Contract  
Net

Contract  
Insurance  

Brokers  
Ltd
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Contract  
Insurance  
Brokers Ltd



“
«Contract Insurance Brokers LTD» било създавало на 2009

(175-3Β K.F.N.)

Намира се в Софя столицата на България с основен акционер

«Contract S.A. Insurance & financial Services»
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“

«Contract Insurance Brokers LTD» е създаден с цел да

обслужда гръцката фирма където активизират се в

съседната държава.
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“

Философията ни е пълната защита на интересите на

нашите клиенти и основната ни грижа е възможността

да поемем всякакъв застрахователен риск, независимо

какви особености го характеризират
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“
За материализациата на нашата цел си сътрудничим с  

най-добрите компании на застрахователния пазар:
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“
Задействяме се в клони на:
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❑ Колата

❑ Имущество

❑ Лични злополуки

❑ Зивот

❑ Здраве



“

Днес доверяват ни за пикритие на застрахователни нужди

❑ 50.000 клиенти

Манипулираме застраховко портофолио повече от

❑ 1.000.000€
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Днес манупулирането на  

портофолио става с новата  

онлайн форма на Contract Ltd
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От Юли на 2019г,  

активизират и в Гърция,  

чрез клон!
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Пили  
Игиас ΙΚΕ

Contract  

ΑΕΕΔ

Contract  
Net

Contract  
Insurance  
Brokers  

Ltd

Благодаря ви 

за     

вниманието

Ако имате  

някъкви  

въпроси за нас,  

моля не  

колебаяте да  

общувате с нас:
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https://www.smartcare.gr/
https://www.contractsa.gr/
https://www.contractsa.com/the-company/
https://www.contract-insurance.com/


Contract  
Group
Август 2020
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Тази презентация е изготвена от членовете на «Contract Group», с цел
популяризиране / представяне на информация относно техните бизнес дейности
и предложения.

Презентацията съдържа напълно конфиденционална информация дата и
нейната употреба е изключителна само за получатели които адресират. Трябва да
се използва само по начина които е предписан от членовете му от «Contract
Group» и е предназначен изключително за вътрешна употреба на техните
ръководители, служители и сътрудници.

Забранено е всякакъв вид пренасяне, публикуване или по труг начин споделяне
на съдържанието на документи към трети лица, освен споменатите лица, без
писмено разрешение от «Contract Group».

Споменатите информации са били оверени към момента на издаване обаче
«Contract Group» не може да се гарантира точно, достоверността и пълността на
всякъква информация която се включва в формата. Членове на «Contract Group»
не поема никакъв отговорност да поправят информациите съдържащи се с този

документ.

Този документ привръшва интелектуална собственост на членовете на «Contract
Group» и е забранено да се продава на друго лице без тяхното писмено

съгласие.

Известие


