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Θεσσαλονίκη, 12 Οκτωβρίου 2019 
 

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, στην Θεσσαλονίκη εφέτος, το ετήσιο Συνέδριο της 
Contract με την υποστήριξη της Allianz, το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019. Στο μοναδικό περιβάλλον, 
του ξενοδοχείου Grand Hotel Palace, διοίκηση και στελέχη της Εταιρίας, φιλοξένησαν επιλεγμένους 
Συνεργάτες τους από όλη την Ελλάδα, γιόρτασαν τις επιτυχίες της προηγούμενης χρονιάς και 
ανακοίνωσαν τα σχέδια του Δικτύου εταιριών Contract για το μέλλον. Η προσέλευση των 
Συνεργατών από όλη την Ελλάδα ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. 

 

 
 
Τις εργασίες του Συνεδρίου άνοιξε ο Δ/ντης του Δικτύου εταιριών Contract, κος Ευστάθιος 

Μπουτάκης. Στην εναρκτήρια ομιλία του, παρουσίασε τις επιτυχίες της Contract AE το 2018, όπου: 
o Καταγράφηκε αύξηση παραγωγής κατά 18% στον κλάδο Αυτοκινήτου, 30% στον κλάδο 

Περιουσίας και 51,5% στον κλάδο Ζωής και Υγείας στην Allianz! 
o Όλη αυτή η δραστηριότητα κατέταξε την Contract στην:  

 1η θέση χαρτοφυλακίου Γενικών Ασφαλίσεων, διατηρώντας την πρωτοκαθεδρία σε 
χαρτοφυλάκιο Γενικών Ασφαλίσεων στην Allianz! 

 1η θέση νέας παραγωγής κλάδου Ζωής & Υγείας στην Allianz, στην κατηγορία της! 
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 Βράβευση στα Insurance Awards Φίλιππος Μωράκης, από την Allianz για τρίτη 
συνεχή χρονιά σαν τον ποιοτικότερο συνεργάτη της στην Ελλάδα!  

 1η θέση σε μέγεθος χαρτοφυλακίου στις γενικές ασφαλίσεις δικτύου πρακτόρων & 
μεσιτών εκτός Αττικής από την Ιντεραμέρικαν, για 2η συνεχή χρονιά. 

 1η θέση σε χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα δικτύου εκτός Αττικής, από την Ατλαντική 
Ένωση,  

 1η θέση σε χαρτοφυλάκιο από την AIG στην βόρειο Ελλάδα και  
 Σε συμμετοχή ως Executive Partner στο «Ydrogios Club» της Υδρογείου. 

 

       
 
Συνέχισε παρουσιάζοντας ο έργο του Δικτύου Εταιριών Contract το 2019, όπου: 

 Δημιουργήθηκαν τρία νέα υποκαταστήματα της Contract AE, στην Θεσσαλονίκη, στην 
Κομοτηνή και στην Πάτρα, ανεβάζοντας τον αριθμό των υποκαταστημάτων της στα 18, 

 Δημιουργήθηκε διοικητική θέση Δ/ντη Κλάδου Ζωής & Υγείας και ανατέθηκε η Δ/νση  
πανελλαδικά στον κο Αστέριο Πονηρό.  

 Οργανώθηκαν, σε συνεργασία με την Allianz, Διευθύνσεις Πωλήσεων, στοχεύοντας στην 
περαιτέρω ανάπτυξη εργασιών κλάδου Ζωής & Υγείας. 

Η Εταιρία προχωρά με ανανεωμένες συμβάσεις, εναρμονιζόμενη με το νέο θεσμικό πλαίσιο, 
αξιοποιώντας: 
1. Τον ανανεωμένο Κανονισμό Κινήτρων Κλάδου Ζωής & Υγείας που της έχει εμπιστευθεί η 

Allianz, 
2. Το Νέο Κανονισμό Γενικών Ασφαλίσεων της Allianz, 
3. Τον ανανεωμένο Κανονισμό Γενικών Ασφαλίσεων της Contract,  ο οποίος μπορεί να 

λειτουργήσει συμπληρωματικά ή αυτόνομα, ανάλογα με το επιλεγμένο μοντέλο 
συνεργασίας. 

4. Με συνέπεια στην διαρκή εκπαίδευση, η οποία παρέχεται εντελώς δωρεάν για όλους τους 
Συνεργάτες:  

 με νέα εργαλεία και πρωτοποριακές εφαρμογές από την Allianz, στον τομέα των πωλήσεων.  
 Με υποστήριξη από την Allianz στον τομέα της πιστοποίησης, αλλά και άλλες 

συνεργαζόμενες εταιρίες στον τομέα της επαναπιστοποίησης,  
 αλλά και στην εκπαίδευση σε συναντήσεις με φυσική παρουσία και με on line διαδικτυακά 

σεμινάρια διαθέτοντας τη δική της πλατφόρμα.  
 Με προετοιμασία για τη δημιουργία νέας πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης,  
 Με προετοιμασία εκπαιδευτικού κέντρου, στοχεύοντας να λειτουργήσει σύντομα.  
 

5. Με συνέπεια στην ποιοτική εξυπηρέτηση, μέσα από έμπειρο προσωπικό που στελεχώνει 
υποκαταστήματα και κεντρική διοίκηση και απαντά στις ανάγκες των συνεργατών.  

6. Διαρκή βελτίωση των μηχανογραφικών  εφαρμογών της, και 
7. Ολοκληρωμένη διαδικτυακή εφαρμογή online ασφάλισης οχημάτων που είναι διαθέσιμη σε 

κάθε συνεργάτη, εφόσον το επιθυμεί, για να την αξιοποιήσει για πωλήσεις στο διαδίκτυο 
μέσω της προσωπικής του σελίδας.  

8. Με παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που αποτελούν πλέον μία γιγάντια πηγή 
υποψηφίων / δυνητικών πελατών. 

Αναφέρθηκε επίσης: 
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 Στην Εταιρία Πύλη Υγείας: όπου ανανεώθηκαν τα προϊόντα προνομίων και παροχών υγείας, 
αλλά προστέθηκαν και νέα προϊόντα, όπως προϊόντα ενέργειας, μέσα από τις συνεργασίες 
της με παρόχους ενέργειας, επιτυγχάνοντας σοβαρή αύξηση εργασιών σε όλα τα 
αντικείμενα δραστηριότητάς της. 

 Στην Εταιρία Contract Insurance Broker OOD, η οποία αποτελεί τον μόνο μεσίτη 
ασφαλίσεων ελληνικών συμφερόντων στη Βουλγαρία, παρουσιάζοντας μία εξαιρετική 
πορεία με διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης κάθε χρόνο, με 35% αύξηση κύκλου εργασιών 
το 2018. Φέτος, μετά από την έγκριση της βουλγαρικής εποπτικής αρχής (KFN) και τη 
σύμφωνη γνώμη της αντίστοιχης ελληνικής (ΔΕΙΑ), ιδρύθηκε υποκατάστημα της μεσιτικής 
στην Ελλάδα από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους. 

 Στην Contract AEEΔ, που παρουσιάζει σταθερή πορεία και βρίσκεται, στο τελευταίο στάδιο 
των τυπικών διαδικασιών για την ισότιμη συγχώνευσή της με την Momentum ΑΕΠΕΥ. Στο 
οικονομικό περιβάλλον που δημιουργείται, το νέο αυτό σχήμα, η Contract Momentum 
Finance AEEΔ έχει να προσφέρει πολλά στους Συνεργάτες και στους Πελάτες της. Ο κος 
Ηρακλής Ρούπας, εκπρόσωπος της Momentum ΑΕΠΕΥ, παρουσίασε τα πλεονεκτήματα και 
τις προοπτικές του νέου εγχειρήματος στην ανάπτυξη χρηματοοικονομικών & επενδυτικών 
υπηρεσιών.  

 Στην εταιρία συμβούλων Contract Net του Ομίλου, μέσω τη οποίας υλοποιούνται 
απευθείας συμβάσεις με Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, μεγιστοποιώντας τα οφέλη και για τις 
δύο πλευρές, το 2018 επιτεύχθηκε αύξηση κύκλου εργασιών 27%. 

Έκλεισε την ομιλία του τονίζοντας την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία του Ομίλου και τη 
βαρύτητα που δίνεται στην ποιοτική εξυπηρέτηση, δουλεύοντας άοκνα και μεθοδικά με κύριο στόχο 
το αύριο να ενώνει εταιρία και συνεργάτες, διότι, όπως τόνισε, we are stronger together! 

 
 
   

Η Δ/νουσα Σύμβουλος της Allianz Ελλάδος κα Φιλίππα Μιχάλη παρουσίασε την υψηλή θέση του 
Ομίλου παγκοσμίως το 2018 και την πορεία της εταιρίας το 9μηνο στην Ελλάδα, δίνοντας έμφαση 
στους υψηλούς ποιοτικούς δείκτες. Στάθηκε στην ιδιαίτερη σχέση που συνδέει την Contract με την 
Allianz, την οποία χαρακτήρισε στρατηγικό εταίρο στην ανάπτυξη, με αύξηση χαρτοφυλακίου 
Γενικών Ασφαλίσεων στην Allianz μεγαλύτερη από 5% το 9μηνο του 2019, σε σχέση με αυτό του 
προηγούμενου έτους  και αύξηση νέας παραγωγής 340% στον κλάδο Ζωής & Υγείας, επισημαίνοντας 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κατά την σταθερά ανοδική πορεία της.  Αναφέρθηκε σε πρωτοποριακές 
δράσεις που αναλαμβάνει η εταιρία, δημιουργώντας τη νέα ημέρα στον ασφαλιστικό τομέα στην 
Ελλάδα, κάνοντας χρήση της παγκόσμιας εμπειρίας και τεχνογνωσίας του Ομίλου, έχοντας πάντα την 
υποστήριξή του. Έκλεισε την ομιλία της τονίζοντας ότι «for those who dare, here is your home».  
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Ο κος Δημήτρης Μπουτάκης, Σύμβουλος Διοίκησης του Contract Network, δήλωσε βαθιά 
συγκινημένος, βλέποντας το γιό του Ευστάθιο να ηγείται του Ομίλου, δηλώνοντας ότι πάντα θα είναι 
στο πλευρό του, καθώς και όλων των συνεργατών. Ανέδειξε τις ευκαιρίες και τις προοπτικές του 
ασφαλιστικού κλάδου, τόνισε τα πλεονεκτήματα που παρέχονται μέσα από τις Εταιρίες του Ομίλου 
Contract και ανακοίνωσε την έναρξη εργασιών για την είσοδο της Εταιρίας Contract AE στο 
Χρηματιστήριο της Κύπρου εντός του 2020, καλώντας τους Συνεργάτες του να μετέχουν όλοι, καθώς 
θα διατεθούν μερίδια. 

 
Έκλεισε την ομιλία του, τονίζοντας προς τους Συνεργάτες του, ότι: «για όλους αυτούς τους 

λόγους … ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ»!!! 
 
Η Εταιρία επιβράβευσε τους Συνεργάτες της που διακρίθηκαν στις πωλήσεις το 2018, 

απονέμοντας τιμητικούς τίτλους και η εκδήλωση έκλεισε με δεξίωση. 
 

  



 

Contract AE/Δημόσιο έγγραφο   

  
 
 

    
 

 

       
 
 

      
 
 

 


