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Ολοκλήρωση Συγχώνευσης 

Καινοτομία, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ανανέωση τα κύρια χαρακτηριστικά του 
Ενιαίου Ασφαλιστικού Οργανισμού Generali Hellas  

 

Ολοκληρώθηκε σήμερα 30 Δεκεμβρίου 2021 η συγχώνευση με απορρόφηση από την Generali Hellas AAE, 

της ασφαλιστικής εταιρείας Generali Hellas I AAE (πρώην ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε.), με την καταχώριση στο 

Γενικό Εμπορικό Μητρώο της υπ’ αριθμό 2558925ΑΠ/30.11.2021 απόφασης του υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η παραπάνω συγχώνευση.  

Η ενοποίηση των δύο οργανισμών πραγματοποιείται σε συνέχεια της από 31 Μαΐου 2021, ανακοίνωσης 

σχετικά με την εξαγορά της ελληνικής θυγατρικής του Ομίλου ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. από τον Όμιλο Generali, 

μετά την διασφάλιση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων από τους αρμόδιους ρυθμιστικούς φορείς και την αρχή 

ανταγωνισμού.  

Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινωθεί κατά την εξαγορά, 

και βασίστηκε στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών και τον επιμελή  σχεδιασμό των απαιτούμενων 

ενεργειών. Παράλληλα, προχωρούν τα έργα λειτουργικής και τεχνικής ενοποίησης, τα οποία αναμένεται να 

ολοκληρωθούν πλήρως σε ορίζοντα διετίας, διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση αλλά και την απελευθέρωση 

των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του νέου, ενδυναμωμένου ασφαλιστικού οργανισμού. 

Όπως τονίζει ο CEO της Generali Ηellas AAE, κ. Πάνος Δημητρίου: «Σήμερα ξεκινάει και επίσημα μία νέα 

εποχή για την Generali στην ελληνική αγορά. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την επιτυχή και 

εντός χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης και να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια 

στη νομική και επιχειρησιακή ομάδα που διαχειρίστηκε το απαιτητικό αυτό έργο. Ο νέος ενιαίος οργανισμός, 

μάς δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε τη νέα χρονιά σε γερές βάσεις και να θέσουμε σε λειτουργία το 

στρατηγικό πλάνο του Ομίλου Generali, Lifetime Partner 24, στην ελληνική αγορά. Βασικοί μας στόχοι το 

επόμενο διάστημα θα αποτελέσουν, η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξής μας μέσα από την ενίσχυση της 

καινοτομίας σε όλες μας τις λειτουργίες και η ανανέωση της ασφαλιστικής μας πρότασης για τους καταναλωτές. 

Επιπλέον, η συνεργασία μας με την Alpha Βank δημιουργεί μια μοναδική συνθήκη για την εκπλήρωση των 

κοινών στρατηγικών μας στόχων που συνδέονται με την προσήλωση στον πελατοκεντρικό τρόπο προσέγγισής 

μας και την περαιτέρω επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των οργανισμών μας προς όφελος όλων. 

Έχουμε, επομένως, πολλούς λόγους να ατενίζουμε με ιδιαίτερη αισιοδοξία τη νέα χρονιά».  

 
 
 
 
 
Ο ΌΜΙΛΟΣ GENERALI  
Η Generali είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους οργανισμούς ασφαλίσεων και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. 
Ιδρύθηκε το 1831, έχει παρουσία σε 50 χώρες και συνολικά ασφάλιστρα που ξεπέρασαν τα 70,7 δις ευρώ, το 2020. Με πάνω 
από 72.000 εργαζόμενους ανά τον κόσμο, και 65,9 εκατομμύρια πελάτες, ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη και μια 
ολοένα και πιο σημαντική παρουσία στις αγορές της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. Η δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη είναι 
ένας από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της Generali στόχος της οποίας είναι να αποτελεί τον Δια Βίου Εταίρο- 
Lifetime Partner των πελατών της, προσφέροντας καινοτόμες και εξατομικευμένες λύσεις, μέσα από ένα δυναμικό δίκτυο 
πωλήσεων.  

http://www.generali.gr/
https://www.facebook.com/GeneraliHellas/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UC-TEdBFYpAr0A5C4kham3Jw
https://www.generali.gr/el/eksagora-ths-axa-apo-thn-generali-synergasia-me-thn-alpha-bank/

