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Contract Group
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Πύλη 
Υγείας ΙΚΕ

Contract

ΑΕΕΔ

Contract 
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Contract 
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Brokers 

Ltd



οι αξίες μας
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❑ Σοβαρότητα

❑ Αξιοπιστία

❑ Συνέπεια

❑ Επαγγελματισμός

❑ Ασφάλεια

Έχοντας στο επίκεντρο τον σύγχρονο άνθρωπο και τις

ανάγκες του, παραμένουμε πιστοί στις αξίες μας:



με φιλοσοφία 

ανθρωποκεντρική 

εμπειρία
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ποιότητα 

στην 

εξυπηρέτηση

γνώση



Οι 

εταιρίες 

μας
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Πύλη 
Υγείας ΙΚΕ

Contract

ΑΕΕΔ

Contract 
Net

Contract 
Insurance 
Brokers 

Ltd



η ιδέα
1992

το όραμα
1993
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Όταν όλοι απολάμβαναν τη θαλπωρή του Agency…

▪ τα κίνητρα,

▪ τις υψηλές αμοιβές,

▪ τις πλούσιες παροχές…

… όντας το μεγαλύτερο Agency στην Ελλάδα 

… σε μία από τις κορυφαίες εταιρίες

Οραματιστήκαμε ένα νέο Agency που περιλαμβάνει

▪ όλα αυτά και

▪ … που λειτουργεί ως πρακτορειακό



η ίδρυση

1994
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Ιδρύσαμε την Contract

▪ το πρακτορείο 

▪ που γεννήθηκε μέσα από το δικό του Agency

Χτίσαμε το μέλλον 

που κάποιοι σήμερα

ακόμη οραματίζονται...



Σκοπός

μας
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Η άμεση

απρόσκοπτη

& αποτελεσματική 

εξυπηρέτηση του πελάτη 

στην παροχή 

▪ ασφαλιστικών & χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών



η Contract

σήμερα
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Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες μονάδες 

παροχής ασφαλιστικών & χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών στον ελλαδικό χώρο.

❏ συνεργαζόμαστε με τις κορυφαίες εταιρίες της ελληνικής 

ασφαλιστικής αγοράς,

❏ μας εμπιστεύονται περισσότεροι από:

❑ 400 συνεργάτες

❑ 65.000 πελάτες

❏ διαχειριζόμαστε ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο μεγαλύτερο

από:

❑ 10.000.000€



η Contract

σήμερα
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Δραστηριοποιούμαστε στους κλάδους:

❏ Ζωής & Υγείας

❏ Ομαδικών Ασφαλίσεων

❏ Αυτοκινήτου

❏ Περιουσίας

❏ Λοιπούς κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων

❏ Αστικής Ευθύνης

❏ Σκαφών

❏ Μεταφορών

❏ Τεχνικών Ασφαλίσεων

❏ Χρηματικών Απωλειών

❏ Προσωπικών Ατυχημάτων

❏ Νομικής Προστασίας



η Contract

σήμερα
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προετοιμάζεται για την είσοδό της στο:



η Contract 
σήμερα 
στο χάρτη
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13

Μοντέλα 

ανάπτυξης

&

συνεργασίας

Agency

Franchise

Ανεξάρτητοι
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γιατί

Contract?
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Μηχανογραφική

υποστήριξη

Μηδενικό 

ρίσκο

Οικονομίες 

κλίμακας

Διαρκής 

εκπαίδευση

Ασφαλιστικές Εταιρίες 
Διευρυμένη 

εκπροσώπηση που 
επιτρέπει ευελιξία 

κινήσεων & 
εξατομικευμένες

προτάσεις
Ανάπτυξη 
κλάδων



γιατί

Contract?

Ασφαλιστικές 
Εταιρίες

Ανάπτυξη κλάδων

Διεύρυνση του χώρου 
Δράσης, ενισχύοντας 
τον προσδοκώμενο 

κύκλο εργασιών
Μηχανογραφική

υποστήριξη
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Μηδενικό 

ρίσκο

Οικονομίες 

κλίμακας

Διαρκής 

εκπαίδευση

Ανάπτυξη κλάδων 
Διεύρυνση του χώρου 
Δράσης, ενισχύοντας 
τον προσδοκώμενο 

κύκλο εργασιών



γιατί

Contract?

17

Μηδενικό 

ρίσκο

Οικονομίες 

κλίμακας

Διαρκής 

εκπαίδευση

Ασφαλιστικές 
Εταιρίες

Ανάπτυξη 
κλάδων

Πλήρης
μηχανογραφική 

υποστήριξη
& συνεχιζόμενη εξέλιξη 

του λογισμικού 
οργάνωσης



γιατί

Contract?

18

Οικονομίες 

κλίμακας

Διαρκής 

εκπαίδευση

Μηχανογραφική

υποστήριξη

Ασφαλιστικές 
Εταιρίες

Ανάπτυξη 
κλάδων

Μηδενικό 
επιχειρηματικό ρίσκο &

απόλυτη προστασία



γιατί

Contract?
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Διαρκής 

εκπαίδευση

Μηχανογραφική

υποστήριξη

Ασφαλιστικές 

Εταιρίες

Μηδενικό 

ρίσκο

Ανάπτυξη 
κλάδων

Οικονομίες κλίμακας
σε σχέση με την 

ελεύθερη 
δραστηριοποίηση &

μεγιστοποίηση κερδών



γιατί

Contract?
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Οικονομίες 

κλίμακας

Μηδενικό 

ρίσκο

Μηχανογραφική

υποστήριξη

Ασφαλιστικές 
Εταιρίες

Ανάπτυξη 
κλάδων

Διαρκής εκπαίδευση 
Διαδικτυακά ή και με 

φυσική παρουσία



γιατί

Contract?

Πλήρης μηχανογραφική υποστήριξη με παροχή

λογισμικού οργάνωσης & λειτουργίας
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Δωρεάν
Συνεχώς 

εξελισσόμενο
Web insurer



γιατί

Contract?

Διαρκής εκπαίδευση

για όλους τους Συνεργάτες εντελώς δωρεάν
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Τηλεφωνικά
ή 

με 
τηλεδιάσκεψη

Φυσική 
παρουσία

Webinars
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εταιρίες 

μας
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Πύλη 
Υγείας ΙΚΕ

Contract

ΑΕΕΔ

Contract 
Net

Contract 
Insurance 
Brokers 

Ltd



η ίδρυση

2013

24

Ιδρύσαμε την Πύλη Υγείας ΙΚΕ

Δημιουργήσαμε την εταιρία 

που διαπραγματεύεται 

θέματα υγείας



η εξέλιξη

2020

25

Η Πύλη Υγείας εξελίσσεται και 

μετονομάζεται σε 

Πύλη Υγείας & Ενέργειας,

με την ίδια νομική μορφή

Πλέον διαπραγματεύεται:

❏ θέματα υγείας, 

❏ & προϊόντα ενέργειας



26

αντικείμενο
Προϊόντα 
Προνομίων & 
Παροχών Υγείας 

Προϊόντα Υγείας 
συνεργαζόμενων 
Ασφαλιστικών Εταιριών

Προϊόντα 
Ενέργειας



που επιδοτεί τις εργασίες σε:
Με ενιαίο

Κανονισμό 

Πωλήσεων 

Ασφαλιστικά 

προγράμματα υγείας
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Νέα προϊόντα της οικογένειας 

καρτών υγείας Smart Care

Πλέον και 

προϊόντα ενέργειας



Οι 

εταιρίες 

μας
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Πύλη 
Υγείας ΙΚΕ

Contract

ΑΕΕΔ

Contract 
Net

Contract 
Insurance 
Brokers 

Ltd



η ίδρυση

2008
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Ιδρύσαμε την Contract Net

Δημιουργήσαμε την εταιρία 

που στεγάζει κάτω από την ομπρέλα της 

δίκτυα ασφαλιστικών διαμεσολαβητών 



Για όσους 
επιθυμούν 
απευθείας 
συνεργασία με 
ασφαλιστικές 
εταιρίες…
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… για 

● αυτόνομη λειτουργία &

● ανταποδοτικότερες σχέσεις
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γιατί

Contract?

Απευθείας συμβάσεις

Με ασφαλιστικές εταιρίες

Ανεξάρτητη λειτουργία



Οι 

εταιρίες 

μας
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Πύλη 
Υγείας ΙΚΕ

Contract

ΑΕΕΔ

Contract 
Net

Contract 
Insurance 
Brokers 

Ltd



η ίδρυση

1999

33

Ιδρύσαμε την Contract ΑΕΛΔΕ

Στοχεύοντας 

στην πληρέστερη εξυπηρέτηση του πελάτη, 

διευρύναμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

και στον επενδυτικό τομέα



η εξέλιξη

2002
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Η εταιρία μετεξελίχθηκε σε

Contract ΑΕΕΔ

Ανώνυμη Εταιρία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης



η εξέλιξη

σήμερα

35

Η εταιρία βρίσκεται

σε διαδικασία συνένωσης

με την Momentum ΑΕΕΔ



η εξέλιξη

σήμερα

36

από την οποία θα προκύψει η

Contract Momentum Finance ΑΕΕΔ

Ανώνυμη Εταιρία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης



η παρουσία

σήμερα

37

▪ Πειραιά (έδρα)

▪ Καβάλα

▪ Αλεξανδρούπολη

▪ Πάτρα

▪ Χανιά



Επενδυτική 

διαμεσολάβηση
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Σύσταση πελατείας σε Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ

Μετοχές

Αμοιβαία Κεφάλαια
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Επενδυτική 

διαμεσολάβηση



Οι 

εταιρίες 

μας
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Πύλη 
Υγείας ΙΚΕ

Contract

ΑΕΕΔ

Contract 
Net

Contract 
Insurance 
Brokers 

Ltd



Contract 
Insurance 
Brokers Ltd



“
Η «Contract Insurance Brokers LTD» ιδρύθηκε το 2009

(175-3Β K.F.N.)

Εδρεύει στη Σόφια της Βουλγαρίας και κύριος μέτοχος της είναι η 

«Contract S.A. Insurance & financial Services»
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“
Η «Contract Insurance Brokers LTD» δημιουργήθηκε με

σκοπό την εξυπηρέτηση Ελληνικών Επιχειρήσεων που

δραστηριοποιούνται στην γείτονα χώρα.
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“
Φιλοσοφία μας είναι η πλήρης διασφάλιση των

συμφερόντων των πελατών μας και κύρια φροντίδα μας

η δυνατότητα ανάληψης κάθε ασφαλιστικού κινδύνου,

όποιες ιδιαιτερότητες κι αν τον χαρακτηρίζουν.
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“

46

Για την υλοποίηση του σκοπού μας συνεργαζόμαστε με

κορυφαίες εταιρίες της ασφαλιστικής αγοράς:



“
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Δραστηριοποιούμαστε στους κλάδους:

❑ Αυτοκινήτου

❑ Περιουσίας

❑ Προσωπικών Ατυχημάτων

❑ Ζωής

❑ Υγείας



“
Σήμερα μας εμπιστεύονται για την κάλυψη των

ασφαλιστικών τους αναγκών

❑ 50.000 πελάτες

Διαχειριζόμαστε ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο

❑ 1.000.000€

48



Σήμερα πλέον η διαχείριση του 

χαρτοφυλακίου γίνεται μέσω της νέας 

διαδικτυακής εφαρμογής της Contract Ltd
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Από τον Ιούλιο του 2019,

δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα, 

μέσω υποκαταστήματος!
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51

Πύλη 
Υγείας ΙΚΕ

Contract 
ΑΕΕΔ

Contract
Net

Contract
Insurance
Brokers

Ltd

Ευχαριστούμε
για το χρόνο
σας

Για οποιαδήποτε
διευκρίνηση μη
διστάσετε να

επικοινωνήσετε μαζί
μας. 

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


Contract 
Group
Αύγουστος 2020
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Η παρουσίαση αυτή έχει συνταχθεί από τα μέλη του «Contract Group», με στόχο την
προβολή/παρουσίαση πληροφοριών αναφορικά με τις επιχειρηματικές
δραστηριότητες και τις προτάσεις τους.

Η παρουσίαση περιέχει πληροφορίες απολύτως εμπιστευτικές έως την ημερομηνία
που αναγράφεται σε αυτή και η χρήση της επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους
παραλήπτες που απευθύνεται. Πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον τρόπο
που έχουν ορίσει τα μέλη του «Contract Group» και προορίζεται αποκλειστικά για
εσωτερική χρήση των στελεχών, υπαλλήλων και συνεργατών τους.

Απαγορεύεται ρητά η κάθε είδους διάθεση, διακίνηση, δημοσιοποίηση ή με άλλο
τρόπο κοινοποίηση του περιεχομένου του εγγράφου αυτού σε τρίτα πρόσωπα εκτός
των ανωτέρω αναφερόμενων, χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια του «Contract Group».

Οι πληροφορίες που αναφέρονται έχουν ελεγχθεί κατά τη στιγμή της έκδοσης,
παρόλα αυτά το «Contract Group» δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ακρίβεια, την
αξιοπιστία και πληρότητα κάθε πληροφορίας ή εκτίμησης που περιλαμβάνεται στο
έντυπο. Τα μέλη του «Contract Group» δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση να
ανανεώνουν τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο.

Το έγγραφο αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των μελών του «Contract Group»
και απαγορεύεται να διατίθενται σε άλλο πρόσωπο χωρίς έγγραφη συναίνεσή τους.

Γνωστοποίηση 


