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Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με τον προσωπικό σας
Relationship Manager ή με τα στελέχη:

• D imitris KALOUDIS

ΗΕΑD, EMPLOYEE BENEFITS DEPARTMENT
Τ +30 216 100 20 70
M +30 6943 569 999
dimitris.kaloudis@matrix-brokers.com

• E leni CHARALAMPIDOU

ASSISTANT, EMPLOYEE BENEFITS DPT
Τ +30 216 100 20 79
eleni.charalampidou@matrix-brokers.com

“Η εμπειρία του ομίλου MATRIX, η διεθνής του εμβέλεια, η βαθιά γνώση
του αντικειμένου και τα εξειδικευμένα στελέχη του κλάδου ομαδικών
ασφαλίσεων, αποτελούν το καλύτερο εχέγγυο για την υλοποίηση
της ολοκληρωμένης, ρεαλιστικής και ανταγωνιστικής ασφαλιστικής
κάλυψης των εργαζομένων σε μία σύγχρονη επιχείρηση.”
Στην Ελλάδα του σήμερα, με τα σημαντικά κενά που παρουσιάζει πλέον η κοινωνική
ασφάλιση τόσο στον τομέα της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης,
όσο και στην ανταποδοτικότητα και επάρκεια των συντάξεων, η ομαδική ασφάλιση
προσωπικού αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς οι παροχές της είναι
ουσιαστικές, αναπληρώνουν τις δεδομένες πλέον ελλείψεις του κοινωνικού φορέα
και λειτουργούν αντισταθμιστικά στις μειώσεις των εισοδημάτων των εργαζομένων.
Είναι, επομένως πολύ σημαντική η επιλογή του κατάλληλου προγράμματος ομαδικής
ασφάλισης, που θα ενδυναμώσει τους δεσμούς μεταξύ επιχείρησης και εργαζομένων
και θα αυξήσει την παραγωγικότητα, την αφοσίωση και την αποδοτικότητά τους.
Παράλληλα, τα ασφάλιστρα των Ομαδικών Ασφαλιστήριων Συμβολαίων θεωρούνται
παραγωγική δαπάνη της εταιρίας και μία επιχείρηση μπορεί να φοροεκπέσει ποσό
ίσο με το 5% των ετησίων ακαθάριστων αποδοχών κάθε εργαζόμενου και μέχρι του
ποσού των €1.500 ετησίως ανά υπάλληλο.

ολοκληρωμένες & εξειδικευμένες καλύψεις «employee benefits»
Οι ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρει ο όμιλος MATRIX, η υψηλού επιπέδου
εξυπηρέτηση σε όλα τα μέλη του προσωπικού της επιχείρησής σας και οι υπηρεσίες
προστιθέμενης αξίας που επιφυλάσσουμε για τους πελάτες μας, αποτελούν
σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους εργοδότες που εμπιστεύονται
στην MATRIX την ομαδική ασφάλιση των εργαζομένων τους:
• ομαδικές ασφαλίσεις υγείας, πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας φροντίδας
• εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, νοσοκομειακό & χειρουγικό επίδομα
• παροχές μητρότητας
• επενδυτικούς / συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς
• ασφάλεια ζωής, ατυχήματος & ανικανότητας
• άμεση ιατρική βοήθεια & επείγουσα διακομιδή
• οδοντιατρική φροντίδα
• tailor made προτάσεις για τις ξεχωριστές ανάγκες της δικής σας επιχείρησης

MATRIX Broker at Lloyd’s
Από την ίδρυσή της το 2003 η MATRIX Insurance & Reinsurance Brokers SA και Broker at Lloyd’s
από το 2012, αποτέλεσε τη νέα, καινοτόμα, ευέλικτη και φερέγγυα πρόταση, στις αγορές
της Ελλάδας και της Κύπρου, αρχικά με εμβέλεια στη Βόρειο Αφρική και στη Μέση Ανατολή
και λίγα χρόνια αργότερα με γραφεία στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Λονδίνο, στη
Λευκωσία, στην Κωνσταντινούπολη, στο Γιοχάνεσμπουργκ και στο Λουγκάνο.
Σήμερα, ο όμιλος MATRIX κατέχει την ηγετική θέση στην ελληνική αγορά απασχολεί
περισσότερα από 70 εξειδικευμένα στελέχη και συνεχίζει να διευρύνει τις εργασίες του όχι
μόνον γεωγραφικά, αλλά και σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεργειών.
Στις αρχές του 2019, o όμιλος ΜΑΤRIX σε στρατηγική συμμαχία με τον όμιλο Howden
Broking Group, ένα από τα μεγαλύτερα σε κύκλο εργασιών διεθνή group ασφαλιστικής και
αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης, εξαγόρασαν την ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΣΙΤΕΣ Α.Ε., τον κορυφαίο
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή στην ασφάλιση μεγάλων επιχειρήσεων. Ο Όμιλος MATRIX
συνεχίζει τη στενή συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς και αποτελεί την πρώτη επιλογή της
μεγαλύτερης ελληνικής τράπεζας στην ασφάλιση μεγάλων εταιρικών πελατών.
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