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Στις σύγχρονες κοινωνίες, η ασφάλιση αποτελεί μια απαραίτητη και ουσιαστική 
οικονομική δραστηριότητα που αφορά κάθε άτομο και επιχείρηση. Ο ρόλος της 
είναι τόσο οικονομικός όσο και κοινωνικός.

Το πλήθος των κινδύνων που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας και η 
ανάγκη για ένα ασφαλές και προβλέψιμο μέλλον προσδίδει στην ασφάλιση μια 
εξέχουσα θέση στις προτεραιότητές μας.

Σήμερα υπάρχουν ασφαλιστήρια συμβόλαια που καλύπτουν σχεδόν όλα όσα είναι 
πολύτιμα για εμάς ή για την επιχείρησή μας.  
                                              
Όταν ένας πελάτης αγοράζει ασφάλιση, αγοράζει μια υπόσχεση από μία 
ασφαλιστική εταιρεία, την οποία αναμένει να τιμηθεί σε μια στιγμή ατυχίας. Οι 
ασφαλιστές επιδεικνύουν την αξιοπιστία τους στην πράξη όταν ο ασφαλισμένος 
παθαίνει ζημιά που καλύπτεται από το ασφαλιστήριό του. Είναι τότε που εμείς 
ως ασφαλιστές κρινόμαστε από τον πελάτη, για το αν η απόφασή του να μας 
εμπιστευτεί ήταν σωστή ή λάθος.

Στην ATLANTIC τηρούμε ευλαβικά τις αρχές που 
κληρονομήσαμε από τους ιδρυτές της Εταιρείας: "κατά 
τη στιγμή ενός ατυχήματος ή άλλου ατυχούς 
γεγονότος, στεκόμαστε δίπλα στους πελάτες μας με 
σεβασμό στην ατυχή περίσταση τους, 
επιδιορθώνοντας άμεσα τη ζημιά τους για να 
συνεχίσουν τη ζωή τους με ελάχιστη ταλαιπωρία".

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΑΙ … 
για ηρεμία και σιγουριά



Προστατεύουμε την 
ποιότητα της ζωής σας 
από το 1983



Η ATLANTIC είναι Κυπριακής ιδιοκτησίας Ασφαλιστική Εταιρεία που ανταποκρίνεται στις 
προσωπικές και εταιρικές ανάγκες της Κυπριακής αγοράς στο γενικό κλάδο ασφαλίσεων. Βασικός 
επιχειρησιακός μας στόχος είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας τη μέγιστη δυνατή προστασία 
από πιθανούς κινδύνους που ενδέχεται να συναντήσουν τόσο στην ιδιωτική τους ζωή όσο και στις 
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. 

Η πολύχρονη πείρα μας και βαθιά γνώση της Κυπριακής ασφαλιστικής αγοράς μας επιτρέπει να 
έχουμε πλήρη επίγνωση των σημερινών και αυριανών αναγκών των πελατών μας.  Είμαστε 
περήφανοι για την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε άμεσα στις πολυδιάστατες ανάγκες των 
πελατών και για την ανάπτυξη εξατομικευμένων ασφαλιστικών λύσεων.

Το κύριο πλεονέκτημα που μας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό είναι η πελατοκεντρική  
αντίληψη καθώς και η ισχυρή πίστη στη δημιουργία μακροχρόνιων, προσωπικών και εγκάρδιων 
σχέσεων με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας.

Ξεχωρίζουμε από την υπόλοιπη αγορά λόγω του διακεκριμένου επιπέδου εξυπηρέτησης των 
πελατών μας, το οποίο βασίζεται στην άμεση προσωπική επαφή μαζί τους . Τα γραφεία μας σε όλες 
τις πόλεις της Κύπρου είναι σε κεντρικές τοποθεσίες , εύκολα προσβάσιμα και επανδρωμένα με 
ικανό, έμπειρο, πολύγλωσσο προσωπικό, το οποίο προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες 
ανώτερης ποιότητας. 

Οι στόχοι και τα πρότυπά μας αναβαθμίζονται συνεχώς μέσω συνετής διαχείρισης, 
πολυεπίπεδης γνώσης της αγοράς, τεχνολογικής καινοτομίας και συνεχούς κατάρτισης 
του προσωπικού.  

Η ασφάλιση
δεν είναι πολυτέλεια

αλλά μια πράξη σύνεσης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ



Η ATLANTIC ιδρύθηκε το 1983 από τον μ. Ζένιο 
Πυρίσιη και μια μικρή ομάδα φιλόδοξων 
ασφαλιστών που μοιράστηκαν το όραμα και την 
επιχειρηματική του φιλοσοφία. Αυτή η φιλοσοφία 
εδραζόταν στην προϋπόθεση ότι ο πελάτης θέτει 
τις απαιτήσεις και η εταιρεία παραδίδει σύμφωνα 
με αυτές, με τρόπο άμεσο και προσωπικό. Πολλά 
πράγματα έχουν αλλάξει στην αγορά και στην 
ATLANTIC από τότε, όμως ένα πράγμα έχει 
παραμείνει αναλλοίωτο: ο πελάτης έρχεται πάντα 
πρώτος σε όλα όσα κάνουμε.
Η ATLANTIC γρήγορα καθιερώθηκε ως 
επιχειρηματική επιτυχία και κατέστη ηγέτιδα 
στην ασφαλιστική αγορά. Επιστέγασμα αυτής της 
επιτυχίας ήταν η εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου τον Οκτώβριο του 2000. Αυτή ήταν 
μια καθοριστική στιγμή στο εξελικτικό της ταξίδι, 
δίνοντάς της νέα επεκτατική ώθηση, με τη 
διάθεση των αναγκαίων κεφαλαίων για την 
υλοποίηση των στρατηγικών της σχεδιασμών. 
Έχοντας επιτύχει συνεχείς υψηλούς ρυθμούς 
ανάπτυξης οι οποίοι ισχυροποίησαν την 
οικονομική της θέση, το 2003 η ATLANTIC 
μετέφερε τα κεντρικά της γραφεία σε ιδιόκτητο 
καινούργιο κτίριο στην καρδιά του 
επιχειρηματικού κέντρου της Λευκωσίας. Σήμερα 
υπερηφανευόμαστε για την παρουσία μας σε όλες 
τις πόλεις του νησιού με ιδιόκτητα γραφεία.
Ένα άλλο σημαντικό ορόσημο στην εκπληκτική 
διαδρομή της Εταιρείας μας, που ήταν και απτή 
έκφραση της  εκτίμησης και εμπιστοσύνης που 
απολάμβανε ανάμεσα στην επιχειρηματική 
κοινότητα, ήταν η απόφαση της Τράπεζας 
Πειραιώς Κύπρου Λτδ (σήμερα AstroBank) το 2009 
να καταστεί μέτοχος με ένα ποσοστό 20%.

Από τότε, χιλιάδες πελάτες της Astrobank έχουν 
το προνόμιο της προστασίας που παρέχουν τα 
ασφαλιστικά μας προϊόντα.
Οικονομικά ισχυρή, με πλούσια εμπειρία και 
αδιαμφισβήτητη αξιοπιστία μεταξύ των πελατών 
και συνεργατών της, η ATLANTIC είναι σήμερα πιο 
δυνατή από ποτέ, κατέχοντας μια ζηλευτή θέση 
ανάμεσα στις μεγαλύτερες ασφαλιστικές 
εταιρείες γενικού κλάδου του νησιού. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει βγει αλώβητη από 
όλες τις οικονομικές κρίσεις που επηρέασαν τις 
ευρωπαϊκές οικονομίες τα τελευταία χρόνια, 
καταφέρνοντας να διατηρήσει το υψηλό επίπεδο 
των ασφαλιστικών της δραστηριοτήτων, καθώς 
και ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο 
κερδοφορίας.
Όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται εντός της ΕΕ υποχρεούνται 
από το νόμο να κατέχουν ένα ελάχιστο επίπεδο 
κεφαλαίων, ως απόδειξη της οικονομικής τους 
ευρωστίας καθώς και της δυνατότητας να 
συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους  
απρόσκοπτα στο μέλλον. Αυτή η κεφαλαιακή 
επάρκεια μετράται με το λεγόμενο ∆είκτη 
Φερεγγυότητας (Solvency Ratio II). Είναι 
σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτός ο δείκτης για 
την ATLANTIC είναι πολύ πιο πάνω από το 
ελάχιστο απαιτούμενο όριο του 100%, 
καθιστώντας την μία από τις ασφαλιστικές 
εταιρείες με την υψηλότερη κεφαλαιακή 
επάρκεια στην Κύπρο.

ΕΝΑ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙ∆Ι

Η ATLANTIC
έχει κέρδη από

ασφαλιστικές
εργασίες κάθε
χρόνο από την

ίδρυσή της



Η Ατλάντικ πιστεύει στην αρχή «να κρατάς πάντα την 
υπόσχεσή σου». Υποσχόμαστε στους πελάτες μας ότι θα 
τιμήσουμε τη δέσμευσή μας αν κάποτε κάτι πάει στραβά. Οι 
σχέσεις μας με τους ανθρώπους είναι υψίστης σημασίας για 
την ύπαρξή μας και πραγματικά παίρνουμε αυτήν την υπόσχεση 
πολύ σοβαρά.

Ακολουθούμε πιστά μια σειρά από ξεκάθαρες αρχές, οι οποίες 
διασφαλίζουν ότι εκπληρώνουμε αυτήν την υπόσχεση στους 
πελάτες μας γρήγορα, με δίκαιο και υπεύθυνο τρόπο.

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Πρώτα ο Πελάτης
• Ακούμε και κατανοούμε τα προβλήματα και τις ανάγκες των 
  πελατών
• Γνωρίζουμε και ξεπερνούμε τις προσδοκίες των πελατών
• ∆ημιουργούμε μια μοναδική εμπειρία για τον κάθε πελάτη

Απόδοση
• Αγωνιζόμαστε να επιτύχουμε θετικά αποτελέσματα
• ∆ιεκπεραιώνουμε έγκαιρα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
  και προδιαγραφές
• Ελαχιστοποιούμε την αναποτελεσματικότητα σε κάθε συναλλαγή

Επαγγελματισμός
• Εκπληρώνουμε τις υποσχέσεις μας σε πελάτες και συνεργάτες
• Ενεργούμε πάντα με καλή πίστη και ακεραιότητα
• Απασχολούμε ικανό και κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό

∆ίνουμε λύσεις στις ανησυχίες σας



Το όνομα ATLANTIC 
είναι συνώνυμο του 
Επαγγελματισμού, 
της Ικανότητας και 
της Εμπειρίας

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Η ATLANTIC ιστορικά υιοθετούσε συνετές και όχι 
εφήμερες ή βραχυπρόθεσμες πολιτικές για την 
προσέλκυση πελατών. Από την ίδρυσή της, 
ενεργούσε πάντοτε δίκαια και υπεύθυνα, 
εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις της πλήρως και 
έγκαιρα.
Καλλιεργούμε μόνιμες προσωπικές σχέσεις με  
τους πελάτες μας. ∆εν είναι τυχαίο λοιπόν που 
αρκετοί πελάτες και οι οικογένειές τους μας 
εμπιστεύονται ανελλιπώς από την ίδρυση της 
Εταιρείας το 1983. Για αυτόν το λόγο, η προώθηση 
της εταιρείας δεν πραγματοποιείται μέσω 
διαφημιστικών εκστρατειών, αλλά σε μεγάλο 
βαθμό από τους ίδιους τους πελάτες της, οι 
οποίοι, ικανοποιημένοι και ευτυχείς από την 
εμπειρία τους, δεν διστάζουν να συστήσουν την 
ATLANTIC στους φίλους και συγγενείς τους.
Η ανθρωποκεντρική μας πολιτική συνεχίζει να 
διαπνέει το κάθε τι που κάνουμε. ∆ικαίως λοιπόν 
η ATLANTIC κατέχει ένα μοναδικό προνόμιο 
μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Ένα 
εντυπωσιακό ποσοστό 70% των πελατών μας 
εξυπηρετούνται απευθείας μέσω των  ιδιόκτητων 
γραφείων μας σε όλες τις πόλεις.

ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΜΑΣ

Η ATLANTIC διαχρονικά στοχεύει σε επιλεκτικές 
συνεργασίες με ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές 
που απολαμβάνουν ισχυρή φήμη και έχουν 
ιδιαίτερα πλεονεκτήματα. Ο επαγγελματισμός, η 
παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και η 
απαράμιλλη αξιοπιστία είναι μερικά από τα βασικά 
στοιχεία που αναζητούσαν εξ αρχής οι ιδρυτές της 
Εταιρείας για να προχωρήσουν στη σύναψη 
συνεργασιών. ∆εν είναι τυχαίο που έχουμε 
μακροχρόνιες συνεργασίες με μεγάλα 
ασφαλιστικά γραφεία διαμεσολάβησης τα οποία 
ξεκίνησαν τις δραστηριότητες τους ταυτόχρονα 
με την ίδρυση της ATLANTIC. Οι διαμεσολαβητές 
μας είναι πάντα σε θέση να εξυπηρετήσουν τους 
πελάτες για κάθε ασφαλιστική τους ανάγκη σε 
όποιο σημείο της Κύπρου και αν κατοικούν. Οι 
υψηλού επιπέδου γνώσεις και η τεχνική τους 
κατάρτιση αποτελούν προέκταση του ονόματος 

 ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Η ATLANTIC αριθμεί περίπου 4.000 μετόχους, 
ιδιώτες και εταιρείες, πολλοί από τους οποίους 
είναι και πελάτες της. Έχοντας πλήρη επίγνωση 
της σημασίας διατήρησης της εμπιστοσύνης και 
ικανοποίησης των πελατών της, καθώς και των 
μετόχων της, η εταιρεία προσπαθεί συνεχώς να 
ευχαριστεί πλήρως και τους δύο. Το ∆ιοικητικό 
Συμβούλιο υιοθετεί μια πολιτική επιστροφής 
δίκαιου μεριδίου των κερδών στους μετόχους 
υπό τη μορφή μερίσματος. Από το έτος 2004, η 
ATLANTIC ανελλιπώς κάθε χρόνο ανταμείβει 
τους μετόχους της για τη στήριξή τους, 
καταβάλλοντας υψηλό μέρισμα, το οποίο 
τοποθετεί τη μερισματική της απόδοση ανάμεσα 
στις λίγες κορυφαίες του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου.
Αυτό είναι αποτέλεσμα υπεύθυνου, 
μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού, ο 
οποίος στοχεύει στην ορθολογική ανάπτυξη των 
εργασιών και στην προσεκτική αξιολόγηση των 
κινδύνων. Είναι επίσης αποτέλεσμα της 
φιλοσοφίας της ATLANTIC να αντιμετωπίζει τους 
μετόχους με το ίδιο πνεύμα δικαιοσύνης με το 
οποίο αντιμετωπίζει τους πελάτες της. 

και της φήμης που έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα 
χρόνια η ATLANTIC στην Κυπριακή ασφαλιστική 
αγορά.



Είμαστε περήφανοι
γιατί έχουμε έναν

από τους υψηλότερους
δείκτες φερεγγυότητας

στην αγορά

ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΣΧΕ∆ΙΑ

Η ATLANTIC προσφέρει ένα ευρύ φάσμα σχεδίων 
που καλύπτουν όλους τους τομείς της ασφάλισης 
γενικού κλάδου, με έμφαση στους κλάδους 
Οχημάτων, Περιουσίας, Ευθύνης και Υγείας. Σε 
έναν δυναμικό κόσμο όπου ο κίνδυνος 
μεταβάλλεται και μετατοπίζεται συνεχώς, 
παραμένουμε ανοιχτοί σε νέες ιδέες, 
επιδιώκοντας να είμαστε πάντα πρωτοπόροι. Εάν 
διαφανεί η ανάγκη για νέο είδος ασφάλισης, η 
ATLANTIC θα είναι η πρώτη που θα την εξετάσει.

Εστιάζουμε πάντα στις δύο βασικές μας 
ικανότητες: της σωστής αξιολόγησης κινδύνων 
και του δίκαιου χειρισμού των απαιτήσεων. Αυτή 
η έμφαση οφείλεται στην πεποίθησή μας ότι μια 
ασφαλιστική επιχείρηση οφείλει και πρέπει να 
προσφέρει λύσεις που να ανταποκρίνονται στις 
πραγματικές ανάγκες και τις ανησυχίες των 
πελατών της με δίκαιο και ισότιμο τρόπο. Αυτή η 
φιλοσοφία, με την πάροδο των χρόνων, έχει 
διασφαλίσει μια μοναδική προσαρμογή της 
ATLANTIC στις ανάγκες ιδιωτών, οικογενειών και 
επιχειρήσεων. Πρόθεσή μας είναι η προάσπιση 
αυτής της προσαρμοστικότητας που διαχρονικά 
διέπει την κουλτούρα μας, αφού είναι και το πιο 
χαρακτηριστικό γνώρισμα που μας ξεχωρίζει από 
τον ανταγωνισμό.



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η ATLANTIC προσφέρει ποικιλία ασφαλιστικών 
καλύψεων αυτοκινήτου για όλες τις ανάγκες. 
Συγκεκριμένα, το συμβόλαιο Executive προσφέρει 
ένα συνδυασμό μοναδικών ωφελημάτων, τα οποία 
καλύπτουν πλήρως και τον πιο απαιτητικό πελάτη. 
Ανεξάρτητα από το σχέδιο που θα επιλέξετε, όλα τα 
συμβόλαια ασφάλισης οχημάτων παρέχουν δωρεάν 
οδική βοήθεια και δωρεάν φροντίδα ατυχήματος σε 
εικοσιτετράωρη βάση.
Κάτι που πρέπει να σημειωθεί, είναι ότι στον κλάδο 
ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων έχουμε στην 
πράξη καταφέρει όλα τα συνεργεία επιδιόρθωσης 
στην Κύπρο να μας εκθειάζουν για τον άμεσο, 
γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο 
διευθετούμε όλες τις υποχρεώσεις μας. Η 
πρακτική αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο στην 
ικανοποίηση των πελατών μας και για αυτό το λόγο 
η ATLANTIC έχει ιστορικά πολύ υψηλά ποσοστά 
διατηρησιμότητας του πελατολογίου της. 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η ATLANTIC προσφέρει σχέδια ασφάλισης 
περιουσίας προσαρμοσμένα στις σύγχρονες 
προσωπικές ή επιχειρηματικές ανάγκες του 
πελάτη: από το βασικό σχέδιο κάλυψης πυρκαγιάς 
και ειδικών κινδύνων, μέχρι σχέδια περιεκτικής 
προστασίας από ένα ευρύ φάσμα κινδύνων, με 
καλύψεις και ωφελήματα μοναδικά στην Κυπριακή 
αγορά.

ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Το συγκεκριμένο συμβόλαιο είναι μια βασική λύση 
για την προστασία της περιουσίας σας από όλους 
τους κοινούς κινδύνους όπως πυρκαγιά, σεισμό και 
διάρρηξη, με το μικρότερο δυνατό κόστος.

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ EXECUTIVE
Η ATLANTIC προσφέρει εδώ και χρόνια το σχέδιο 
Household Executive, την ιδανική επιλογή για 
κάλυψη ακόμη και των πιο ασυνήθιστων κινδύνων 
που θα μπορούσαν να απειλήσουν την προσωπική 
σας ιδιοκτησία, είτε αυτή είναι σπίτι είτε 
διαμέρισμα, καθώς και το περιεχόμενό τους. 

ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ PREMIER 
Το σχέδιο Premier είναι ένα πρωτοποριακό 
ασφαλιστικό προϊόν για κτιριακά συγκροτήματα 
πολλαπλής ιδιοκτησίας που καλύπτει ένα 
ολοκληρωμένο φάσμα ασφαλισμένων κινδύνων.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ SUPREME 
Ειδικά για τις επιχειρήσεις, η ATLANTIC προσφέρει 
το σχέδιο Supreme, το οποίο αποτελεί μία από τις 
πιο ολοκληρωμένες επιλογές που υπάρχουν 
σήμερα στην Κυπριακή αγορά. Πρόκειται για ένα 
ευέλικτο σχέδιο ασφάλισης με ευρεία κάλυψη που 
προσφέρεται σε προσιτές τιμές, εξασφαλίζοντας 
την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησής σας, 
αφού σας αποζημιώνει έναντι πλειάδας δυνητικών 
κινδύνων. Η συγκεκριμένη ασφάλιση σας 
αποζημιώνει για ζημιά στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησής σας από ένα ασφαλισμένο κίνδυνο ή 
για απωλεσθέν εισόδημα σε περίπτωση που η 
επιχείρησή σας τεθεί εκτός λειτουργίας.

Η ATLANTIC
διασφαλίζει το

επίπεδο ζωής σας



ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η ATLANTIC προσφέρει ασφαλιστήρια συμβόλαια 
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης σε διάφορες 
παραλλαγές από το 1994. Τα συμβόλαια αυτά έχουν 
σχεδιαστεί με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες 
υγείας, προσφέροντας συνάμα τέτοιες επιλογές 
που τα καθιστούν οικονομικά προσιτά σε ένα ευρύ 
φάσμα πελατών. Μπορούμε να πούμε χωρίς 
δισταγμό ότι τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά μας 
έχουν ξεκάθαρα και αδιαμφισβήτητα 
πλεονεκτήματα. Όσοι ασφαλίζονται από εμάς 
μπορούν να επιλέξουν χωρίς περιορισμούς τον 
γιατρό ή την κλινική της επιλογής τους στην Κύπρο 
ή το εξωτερικό. 

Η αποζημίωση των πελατών για τις 
ιατροφαρμακευτικές δαπάνες πραγματοποιείται 
χωρίς περιττές καθυστερήσεις και ανάλογα με την 
προτίμηση του πελάτη κατατίθεται σε προσωπικό 
λογαριασμό ή καταβάλλεται απευθείας στην 
κλινική θεραπείας. Επιπλέον, η ασφαλιστική 
κάλυψη της ATLANTIC ισχύει σε παγκόσμιο 
επίπεδο,  με ετήσια όρια που κυμαίνονται μεταξύ 
€60.000 και €1.000.000.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Άτομα, οικογένειες και επιχειρήσεις αναζητούν 
τρόπους προστασίας των περιουσιακών τους 
στοιχείων καθώς και των επαγγελματικών και 
επιχειρηματικών τους συμφερόντων, έναντι 
ποικίλων κινδύνων ευθύνης που θα μπορούσαν να 
εξανεμίσουν τους κόπους μια ζωής. Η ATLANTIC 
προσφέρει σχέδια κάλυψης όλων των τύπων 
προσωπικής και επαγγελματικής ευθύνης. 

ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
Σας προστατεύουμε αν υπέχετε ευθύνης έναντι των 
υπαλλήλων σας σε περίπτωση που ένας ή 
περισσότεροι από αυτούς τραυματιστούν στην 
εργασία ή ασθενήσουν λόγω του εργασιακού 
περιβάλλοντος.

ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Σας παρέχουμε κάλυψη για όλα τα ποσά τα οποία θα 
κληθείτε να καταβάλετε ως αποζημίωση για υλικές 
ζημιές, σωματικές βλάβες ή ασθένειες που 
προκαλούνται σε τρίτους.

ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Καταβάλλουμε όλα τα ποσά για τα οποία η εταιρεία 
σας θα θεωρηθεί νομικά υπεύθυνη προς πληρωμή, 
σε περίπτωση που τα προϊόντα σας είναι 
ελαττωματικά και οι χρήστες έχουν υποστεί υλική 
ζημιά ή σωματική βλάβη/τραυματισμό.

Ο έμπιστος
σας φίλος

σε ώρα
ανάγκης



ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Πέραν από τον κύριο πυρήνα ασφαλιστικών λύσεων 
γενικού κλάδου, η ATLANTIC προσφέρει σε 
ανταγωνιστικές τιμές μια ποικιλία εξειδικευμένων 
ασφαλιστικών συμβάσεων, που καλύπτουν πλήρως 
όλες τις προσωπικές και επαγγελματικές ανάγκες 
της αγοράς.

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ 
ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΥΣ (για σκοπούς μετανάστευσης)
Για περιπτώσεις όπου οι Αρχές Μετανάστευσης 
ζητούν από αλλοδαπούς Ασφάλιση Υγείας, η 
ATLANTIC προσφέρει το βασικό ασφαλιστικό 
σχέδιο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ
Όταν ταξιδεύετε, μπορεί να αντιμετωπίσετε 
οικονομικό πρόβλημα σε περίπτωση που 
χρειαστείτε νοσηλεία λόγω απροσδόκητης 
ασθένειας ή ατυχήματος. Η συγκεκριμένη ασφάλιση 
σας επιτρέπει να ταξιδεύετε χωρίς έγνοιες, 
προσφέροντας επίσης καλύψεις για προσωπικά 
ατυχήματα, απώλεια αποσκευών και μετρητών και 
ακύρωση ή διακοπή ταξιδιού.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Η κάλυψή μας για προσωπικά ατυχήματα παρέχει 
αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας 
(μόνιμης ή προσωρινής) λόγω ατυχήματος. Η 
κάλυψη είναι παγκόσμια και περιλαμβάνει τα 
ιατρικά έξοδα που προκύπτουν από το ατύχημα.

ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Το ασφαλιστήριο Εργολάβων Έναντι Όλων των 
Κινδύνων παρέχει πλήρη προστασία από απώλειες 
ή ζημιές σε κατασκευαστικά έργα, καθώς και 
απαιτήσεις τρίτων για υλικές ζημιές ή σωματικές 
βλάβες που ενδεχομένως να προκύψουν σε σχέση 
με το ασφαλισμένο έργο.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Πληρώνουμε όλα τα ποσά για τα οποία ένας 
επαγγελματίας μπορεί να καταστεί νομικά 
υπεύθυνος προς πληρωμή λόγω επαγγελματικής 
αμέλειας, περιλαμβανομένων των δικαστικών 
εξόδων που προκύπτουν για την προετοιμασία της 
υπεράσπισης ενώπιον δικαστηρίου.

ΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ & ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
Παρέχουμε κάλυψη για ευθύνη που προκύπτει από 
απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες κατά 
διευθυντών και αξιωματούχων μιας εταιρείας 
λόγω παράβασης καθήκοντος, αμέλειας, 
ανακριβών εκθέσεων, σφαλμάτων ή παραλείψεων.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ
Θα αποζημιώσουμε την εταιρεία σας εάν υποστεί 
άμεση οικονομική ζημιά εξαιτίας των ανέντιμων 
δραστηριοτήτων ενός υπαλλήλου.

ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Η Ασφάλιση Χρημάτων θα σας αποζημιώσει για την 
απώλεια μετρητών από τις εγκαταστάσεις σας 
εντός ή εκτός ωρών εργασίας, καθώς και για 
κλοπές χρημάτων κατά τη διάρκεια μεταφοράς.

ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ
Για την ασφαλή μεταφορά εμπορευμάτων στον 
προορισμό τους, η ATLANTIC προσφέρει 
ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις που 
καλύπτουν όλους τους τύπους προστασίας 
θαλάσσιων φορτίων.

ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Η Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής προσφέρει 
ολοκληρωμένη προστασία από ζημιές στο σκάφος 
σας καθώς και κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι 
τρίτου.

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ
Σας αποζημιώνουμε για απώλεια ή ζημιά στα 
ασφαλισμένα εμπορεύματα από πολλαπλές αιτίες 
ενώ αυτά μεταφέρονται.

ΓΚΟΛΦ
Προσφέρουμε ευρεία κάλυψη στους λάτρεις του 
γκολφ, η οποία περιλαμβάνει ασφάλιση 
προσωπικής ευθύνης, προστασίας εξοπλισμού, 
απώλειας προσωπικών αντικειμένων, 
προσωπικών ατυχημάτων, πληρωμής της 
συνδρομής μέλους σε περίπτωση ατυχήματος ή 
ασθένειας και αποζημίωση Hole-in-One.

ΚΑΤΟΙΚΙ∆ΙΩΝ ΖΩΩΝ
Καλύπτουμε την κτηνιατρική θεραπεία του 
κατοικίδιου ζώου σας σε περίπτωση ασθένειας ή 
τραυματισμού. Προσφέρουμε επίσης κάλυψη για  
θάνατο του κατοικίδιου σας από ατύχημα, την 
ευθύνη σας έναντι τρίτων (μόνο για σκύλους), το 
κόστος διαφήμισης για εύρεση χαμένων 
κατοικίδιων, καθώς και τα έξοδα φιλοξενίας του 
κατοικίδιου σε κατάλληλη εγκατάσταση εάν 
παραστεί ανάγκη.
 

Η ATLANTIC φημίζεται 
για την ταχύτερη 
διευθέτηση απαιτήσεων 
στην Κύπρο



ΟΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΜΑΣ
 
Η δικαίως υψηλή φήμη της ATLANTIC ως 
αξιόπιστου και εύρωστου ασφαλιστή ενισχύεται 
μέσω της διασφάλισης και των εγγυήσεων που 
παρέχονται από προσεκτικά επιλεγμένους 
εταίρους αντασφάλισης. Η αντασφάλιση ενισχύει 
την ικανότητα ανάληψης κινδύνων των 
ασφαλιστικών εταιρειών και διασφαλίζει το 
κεφάλαιό τους έναντι δυσμενών γεγονότων. Η 
επιλογή των κατάλληλων αντασφαλιστών μας 
παρέχει τη δυνατότητα να προσφέρουμε με 
συνέπεια και αξιοπιστία το ευρύ φάσμα των 
ασφαλιστικών μας λύσεων και ταυτόχρονα να 
αναπτυσσόμαστε χωρίς ποτέ να θέτουμε σε 
κίνδυνο τη φερεγγυότητα της εταιρείας.

Η ATLANTIC βρίσκεται στην προνομιακή θέση να 
συνδέεται με τους ισχυρότερους αντασφαλιστές 
του κόσμου. Οι μακροχρόνιες σχέσεις που έχουμε 
δημιουργήσει μαζί τους, σε συνδυασμό με τις 
σταθερές οικονομικές και επιχειρησιακές μας 
επιδόσεις, εγγυώνται ότι θα συνεχίσουμε να 
εκπληρώνουμε τις δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις 
μας, όπως κάναμε και στο παρελθόν, 
προσφέροντας στους πελάτες μας ασφάλεια και 
ηρεμία. Αυτή η οικονομική ευρωστία δοκιμάστηκε 
με επιτυχία όταν η ATLANTIC τίμησε τη συμβατική 
της υποχρέωση, καταβάλλοντας το μεγαλύτερο 
ποσό διακανονισμού που πληρώθηκε ποτέ στην 
Κύπρο ύψους €132 εκατομμυρίων στην Αρχή 
Ηλεκτρισμού Κύπρου, μετά την καταστροφική 
έκρηξη στο Μαρί τον Ιούλιο του 2011.

Η ATLANTIC
υποστηρίζεται από

τους μεγαλύτερους
αντασφαλιστές

στον κόσμο



ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Επικοινωνήστε με έναν από τους προσοντούχους 
ανθρώπους μας για να λάβετε απαντήσεις στα ερωτήματά 
σας, να μάθετε για το ασφαλιστήριό σας ή απλά να μας 
μιλήσετε για το πώς μπορεί να σας βοηθήσει η ATLANTIC.

Στην ATLANTIC χαιρόμαστε πάντα να συναντάμε τους 
ανθρώπους και διασφαλίζουμε ότι τα ερωτήματά σας θα 
αντιμετωπιστούν γρήγορα και αποτελεσματικά.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Οδός Εσπερίδων 15
2001 Στρόβολος 
Τ. Θ. 24579
1301 Λευκωσία

Tηλ:  + 357 (22) 886 000
Φαξ: + 357 (22) 886 111
Email: atlantic@atlantic.com.cy

www.atlantic.com.cy

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
Οδός Βασίλη Βρυωνίδη 18
3095 Λεμεσός
Τ. Θ. 57136
3313 Λεμεσός

Tηλ:  + 357 (22) 886 250
Φαξ: + 357 (25) 370 555
Email: limassol@atlantic.com.cy

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Οδός Λεωνίδα Κιούππη 3
6030 Λάρνακα
Τ. Θ. 40588
6305 Λάρνακα

Tηλ: + 357 (22) 886 240
Φαξ: + 357 (24) 620 218
Email: larnaca@atlantic.com.cy

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΦΟΥ
Λεωφ. Γεωργίου Γρίβα ∆ιγενή 44
8047 Πάφος
Τ. Θ. 61093
8130 Πάφος
 
Tηλ:  + 357 (22) 886 260
Φαξ: + 357 (26) 947 705
Email: paphos@atlantic.com.cy

Από το 1983
βοηθούμε τις
επιχειρήσεις

να ευημερούν


