hotels & resorts

με ασφάλεια
για την επιχείρηση
για τους πελάτες
για τους εργαζόμενους
για τους συνεργάτες

A Full Range of Insurance, Risk Management and Added Value Services

doing work that matters

hotels
& resorts
contact us

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

• Dionisis KATSIKOPOULOS

SENIOR BROKER (PROPERTY)
T +30 216 100 2012
dionisis.katsikopoulos@matrix-brokers.com

• Fragkiski VALMA

SENIOR UNDERWRITING OFFICER
Τ +30 216 100 20 74
fragkiski.valma@ matrix-brokers.com

“Η εμπειρία του ομίλου MATRIX, η διεθνής του εμβέλεια, η βαθιά
γνώση της ελληνικής ξενοδοχειακής αγοράς και τα εξειδικευμένα
στελέχη του, αποτελούν το καλύτερο εχέγγυο για την υλοποίηση
της ολοκληρωμένης, ρεαλιστικής και ανταγωνιστικής ασφαλιστικής
κάλυψης της σύγχρονης ξενοδοχειακής επιχείρησης.”
Σήμερα η ξενοδοχειακή φιλοξενία αποτελεί την αιχμή του δόρατος της ελληνικής
οικονομίας και συγχρόνως μία από τις πλέον περίπλοκες επιχειρηματικές δραστηριότητες
με πολύπλευρες και σύνθετες ασφαλιστικές ανάγκες.
O όμιλος MATRIX Insurance & Reinsurance Brokers, εκτός από τις κλασικές ασφαλιστικές
καλύψεις που αφορούν στις κτηριακές εγκαταστάσεις, στο περιεχόμενο και στην
αστική και επαγγελματική ευθύνη της ξενοδοχειακής σας μονάδας, παρέχει και μια
σειρά εξειδικευμένων και μοναδικών ασφαλιστικών λύσεων, που λειτουργούν ως
πολυδιάστaτο πλέγμα προστασίας αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίας σας
και αυξάνοντας σημαντικά το επίπεδο ασφάλειας της ξενοδοχειακής μονάδας, πάντα
με την μοναδική 8 αστέρων εξυπηρέτηση που επιφυλάσσουμε για τους πελάτες μας,
από τον σχεδιασμό της ασφαλιστικής κάλυψης μέχρι και την διαδικασία αποζημίωσης.

εξειδικευμένες καλύψεις «hotels & resorts»
Οι ειδικές ασφαλιστικές προτάσεις του ομίλου MATRIX Insurance & Reinsurance Brokers,
που απευθύνονται στα κορυφαία hotels & resorts της χώρας περιλαμβάνουν καλύψεις για:
• απώλεια εσόδων, λόγω διατάραξης της ομαλότητας της τουριστικής περιόδου
• παρενόχληση ή/και σωματικές βλάβες (abuse insurance)
• επιδημία, έξαρση νόσου
• εγκληματική ενέργεια & απιστία υπαλλήλων
• παιδικά ψυχαγωγικά προγράμματα
• bus shuttle & valet
• vip transportation
• kidnap & ransom
• cyber & breach επιχειρηματικών και προσωπικών δεδομένων
• D&O
• group insurance - προσωπικό ατύχημα
• group insurance - employee benefits
• κανονιστική συμμόρφωση (regulatory compliance issues)

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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