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Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

Περισσότερα από 30 χρόνια είμαστε ΕΣΕΙΣ.

Το ασφαλιστικό γραφείο prostasia-insurance
solutions ιδρύθηκε το 2007, με αντικείμενο την παροχή
υψηλού επιπέδου και προστιθέμενης αξίας
ασφαλιστικών υπηρεσιών. Στο γραφείο μας
μετουσιώνεται η δεύτερη γενιά ασφαλιστικής
διαμεσολάβησης σαν συνέχεια του ιδρυτή της
εταιρείας Καφούρου Φώτιου, του οποίου η ασφαλιστική
διαδρομή μετρά από το 1989.

Η prostasia-insurance
solutions συνεργάζεται με τις
πλέον φερέγγυες ασφαλιστικές
εταιρείες στην Ελλάδα και το
εξωτερικό. Μελετάει την αγορά
και τις εξελίξεις και
πρωταγωνιστεί στο χώρο με
βασικό γνώμονα την παροχή
άμεσων, αξιόπιστων,
εξειδικευμένων και σύγχρονων
ασφαλιστικών λύσεων σε
συνάρτηση πάντα με τις
ανάγκες των πελατών μας.

Τα ιδιωτικά πρόσωπα μπορούν να βασιστούν στα
εξειδικευμένα στελέχη της prostasia-insurance solutions
σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη Ζωής, Υγείας,
Αποταμίευσης, Επένδυσης, Κατοικίας, Φόρου
κληρονομιάς, Αυτοκινήτου, Σκάφους, Οχημάτων,
Νομικής προστασίας, Ταξιδιωτικής ασφάλισης.
Οι επιχειρήσεις, με την εξειδικευμένη συμβουλευτική
της prostasia-insurance solutions, έχουν τη δυνατότητα
να θωρακιστούν έναντι κινδύνων που αφορούν Κτίρια
και περιουσιακά στοιχεία, Ξενοδοχεία, Αστικής Ευθύνης,
Επαγγελματικής ευθύνης, Ευθύνης στελεχών,
Μεταφερόμενων εμπορευμάτων, Πιστώσεων-
Εγγυήσεων, Διαδικτυακών κινδύνων, Τεχνικών έργων,
Ομαδικής ασφάλισης Υγείας και Σύνταξης προσωπικού,
Νομικής Προστασίας.
Επιπρόσθετα, ακολουθώντας τις επιταγές των
σύγχρονων αναγκών η prostasia-insurance solutions έχει
ειδικευτεί και σε ιδιαίτερες κατηγορίες ασφαλιστικών
προϊόντων, παρέχοντας εξατομικευμένες λύσεις σχετικά
με την ασφάλιση Drones, Ακύρωσης εκδηλώσεων,
Μονάδων παραγωγής ενέργειας, Αγροτικών
ασφαλίσεων, Περιβαλλοντικής ευθύνης.

Η δραστηριοποίηση της prostasia-insurance solutions περιλαμβάνει όλους τους κλάδους
ασφάλισης ιδιωτών και επιχειρήσεων, καθώς και εξειδικευμένων κινδύνων,
συνδυάζοντας την εμπειρία της παραδοσιακής ασφαλιστικής βιομηχανίας με την
ευελιξία μιας σύγχρονης και φρέσκιας εκδοχής.
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ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Δούλευε στη σιωπή και άσε την
επιτυχία σου να κάνει θόρυβο.

Στόχος μας είναι να εργαζόμαστε για να
σας απαλλάξουμε από την αβεβαιότητα
του αύριο.
Πιστεύουμε στη σκληρή δουλειά, στη
συνέπεια, στην εμπιστοσύνη και στη
δύναμη της ψυχής. Δεν μας ενδιαφέρει
η δημιουργία εντυπώσεων. Δεν μας
αγγίζει η βραχυπρόθεσμη ευημερία.
Θέλουμε οι πελάτες μας να μας
θεωρούν απαραίτητους συνεργάτες για
την προσωπική και επαγγελματική τους
πρόοδο.

Η αρχή, η εξέλιξη, η πορεία και το
μέλλον μας στοχεύουν σε ένα όραμα και
ένα σκοπό. Να σας εξασφαλίσουμε την
απρόσκοπτη συνέχιση της προσωπικής
και επαγγελματικής σας ζωής ακόμα και
ύστερα από ξαφνικά και απρόβλεπτα
γεγονότα.
Θέλουμε να συμβάλουμε στην
εξασφάλιση του εισοδήματός σας, στην
ευτυχία της οικογένειάς σας, στην
αύξηση της περιουσίας σας και στη
διασφάλιση της ποιότητας ζωής σας.

Επειδή κάθε πελάτης μας είναι
ξεχωριστός, η prostasia-insurance
solutions έχοντας επενδύσει σε
ανθρώπινο δυναμικό, ειδικευμένες
συνεργασίες και συνέργειες,
τεχνολογικό εξοπλισμό και
εγκαταστάσεις μπορεί να σχεδιάσει, να
προτείνει και να παρουσιάσει tailor
made ασφαλιστικές λύσεις,
καλύπτοντας ολόκληρο το φάσμα των
ασφαλιστικών σας αναγκών.

Επειδή πιστεύουμε ότι σας αξίζει να
είστε και να νιώθετε σίγουροι και
ασφαλείς.
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Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΑΣ

Δες με τα αυτιά σου και άκου με τα μάτια σου.

Χρησιμοποιώντας cutting edge μεθοδολογίες και
εργαλεία insurance consulting και financial
planning , σας «ακούμε». Διερευνάμε,
καταγράφουμε και μελετάμε τις ανάγκες σας.
Αναλύουμε τις σημερινές, υπολογίζουμε και
προβλέπουμε τις μελλοντικές. Σχεδιάζουμε,
παρουσιάζουμε και υλοποιούμε το μείγμα εκείνο
της ασφαλιστικής κάλυψης που θα προασπίσει τα

συμφέροντά σας και θα θωρακίσει την αυριανή σας ανάπτυξη και εξέλιξη. Σας εγγυόμαστε άμεση
εξυπηρέτηση και εξειδικευμένη συμβουλευτική. Προγραμματίζουμε τακτική αναθεώρηση και
βελτιστοποίηση των καλύψεων σας.

Η ανεξάρτητη συνεργασία μας με τις ασφαλιστικές εταιρείες μας παρέχει την ευελιξία να επιλέγουμε,
να συνδυάζουμε και να προσφέρουμε σύγχρονες customized ασφαλιστικές λύσεις.

Ερευνούμε συνεχώς την αγορά, συμμετέχουμε ενεργά και ενημερωνόμαστε για όλες τις νέες τάσεις και
εξελίξεις, ώστε οι προτάσεις μας να αντικατοπτρίζουν την πιο ισορροπημένη σχέση υπηρεσιών και
κόστους, εξασφαλίζοντας το συμφέρον και την προστασία σας.

Είμαστε μαζί σας στα εύκολα, αλλά κυρίως στα δύσκολα.
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Επειδή όλοι μας μοιάζουμε στο γεγονός ότι είμαστε μοναδικοί
και κανείς δεν είναι ίδιος με κάποιον άλλον, οι σύμβουλοί μας
μέσω καινοτόμου λογισμικού που βασίζεται στο Risk
Management, ακολουθούν τα πιο κάτω βήματα για να
εκπληρώσουν το σκοπό τους:

Βήμα 1ο – εντοπίζουν και καταγράφουν τις μοναδικές σας
ανάγκες βάσει των προσωπικών στοιχείων και γνωρισμάτων που θα τους
πληροφορήσετε

Βήμα 2ο – ιεραρχούν τις ανάγκες σας βάσει του δικού σας προσωπικού,
οικογενειακού, οικονομικού και επιχειρηματικού προφίλ

Βήμα 3ο – επεξεργάζονται τα στοιχεία με την βοήθεια παγκοσμίως
αναγνωρισμένου ειδικού λογισμικού που περιλαμβάνει
εργαλεία customer’s profiling, life calculator, pension calculator,
investment profile calculator, σας ακούν και συζητούν μαζί σας

Βήμα 4ο – δημιουργούν και σας παρουσιάζουν μια ολοκληρωμένη
Χρηματοασφαλιστική μελέτη ικανή να αντικρούσει όλους τους
μελλοντικούς κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν το επίπεδο ζωής το
δικό σας ή της οικογένειάς σας ή/ και την μελλοντική συνέχιση και
ανάπτυξη της επιχείρησή σας

Βήμα 5ο – εξετάζονται πιθανές παρατηρήσεις και επεκτάσεις
και αποφασίζετε αν θα ακολουθήσετε ολόκληρο ή μέρος του μείγματος
εξ-ασφάλισης που σας παρουσιάσαμε στην μελέτη μας

Βήμα 6ο – πραγματοποιείται τακτική αναθεώρηση και επανεκτίμηση του
σχεδιασμού που ακολουθήθηκε, ώστε να διορθώνεται πιθανή απόκλιση
της «ρότας» της στρατηγικής σας, συμμορφώνοντάς την με τις αλλαγές
του οικογενειακού, οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντός σας

Επειδή ο καθένας μπορεί να σας κάνει να χαμογελάσετε, αλλά
χρειάζεται κάποιος ξεχωριστός για να σας κάνει ευτυχισμένους, ζητήστε
συνάντηση μαζί μας.

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΑΣ

Στην prostasia-insurance
solutions γνωρίζουμε ότι
ΤΥΧΗ είναι αυτό που
συμβαίνει όταν η
προετοιμασία συναντά
την ευκαιρία. Η
μακροχρόνια εμπειρία και
η εξειδίκευση των
συμβούλων μας, έχει
σκοπό να σας
προετοιμάσει και να
αναδείξει τις ευκαιρίες
που θα σας βοηθήσουν να
είστε ΤΥΧΕΡΟΙ κι ΟΧΙ
ΑΤΥΧΟΙ.
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Ασφάλιση 

ΙΔΙΩΤΩΝ

Θέλουμε να συμβάλουμε στην
εξασφάλιση του εισοδήματός σας, στην
ευτυχία της οικογένειάς σας, στην αύξηση
της περιουσίας σας και στη διασφάλιση
της ποιότητας ζωής σας.

Υγείας

Ζωής

Σύνταξης  

Αποταμίευσης

Επένδυσης

Αυτοκινήτου

Κατοικίας

Σκάφους

Νομικής προστασίας

Φόρου κληρονομιάς

Ταξιδίου

https://prostasia-ins.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1/%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%8e%cf%84%ce%b5%cf%82/
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Ασφάλιση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Χρησιμοποιώντας cutting
edge μεθοδολογίες και
εργαλεία insurance
consulting και financial
planning , σας «ακούμε».
Διερευνάμε, καταγράφουμε
και μελετάμε τις ανάγκες
σας. Αναλύουμε τις
σημερινές, υπολογίζουμε
και προβλέπουμε τις
μελλοντικές. Σχεδιάζουμε,
παρουσιάζουμε και
υλοποιούμε το μείγμα
εκείνο της ασφαλιστικής
κάλυψης που θα
προασπίσει τα
συμφέροντά σας και θα
θωρακίσει την αυριανή σας
ανάπτυξη και εξέλιξη.

Κτιρίων & περιουσιακών 

στοιχείων

Ξενοδοχείων

Αστικής & Επαγγελματικής 

Ευθύνης

Μεταφερόμενων εμπορευμάτων

Πιστώσεων – Εγγυήσεων

Διαδικτυακών κινδύνων 

Ευθύνης στελεχών

Τεχνικών έργων

Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού

Νομικής Προστασίας Επιχείρησης

(Cyber Risk)

https://prostasia-ins.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/


Ασφάλιση

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ
κινδύνων

Επειδή κάθε πελάτης μας είναι ξεχωριστός, η prostasia-
insurance solutions έχοντας επενδύσει σε ανθρώπινο
δυναμικό, ειδικευμένες συνεργασίες και συνέργειες,
τεχνολογικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις μπορεί να
σχεδιάσει, να προτείνει και να παρουσιάσει tailor made
ασφαλιστικές λύσεις, καλύπτοντας ολόκληρο το φάσμα των
ασφαλιστικών σας αναγκών.

Αγροτικής Παραγωγής

Ακύρωσης Εκδηλώσεων

Μονάδων Παραγωγής 

Ενέργειας

Περιβαλλοντικής 

ευθύνης

Drone

https://prostasia-ins.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1/%ce%b5%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%bf%ce%b9/
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Ασφαλισμένοι

ετησίως

8.000+

Σύνθεση 

Χαρτοφυλακίου
Οχήματα/ Γενικές/ Ζωής

52 / 21 / 27

Είμαστε  ΕΣΕΙΣ

από το 1989

30+ έτη εμπειρίας

Το δικό μας Success Story

Πιστεύουμε στη σκληρή δουλειά, στη συνέπεια, στην εμπιστοσύνη και στη δύναμη της
ψυχής. Δεν μας ενδιαφέρει η δημιουργία εντυπώσεων. Δεν μας αγγίζει η βραχυπρόθεσμη
ευημερία. Θέλουμε οι πελάτες μας να μας θεωρούν απαραίτητους συνεργάτες για την
προσωπική και επαγγελματική τους πρόοδο.

Μ.Ο ετήσιας 

ΑΥΞΗΣΗΣ 

μεγεθών την 

τελευταία 4ετία

12%

Εξυπηρετούμενα

claims ετησίως

1.000+

Δούλευε στη σιωπή και άσε την επιτυχία σου να κάνει θόρυβο.
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Εκμεταλλευτείτε

Επειδή ο καθένας μπορεί να σας κάνει να χαμογελάσετε, αλλά
χρειάζεται κάποιος ξεχωριστός για να σας κάνει ευτυχισμένους,

Θέλουμε να σας γνωρίσουμε!!
ΖΗΤΗΣΤΕ  συνάντηση μαζί μας !

Τις Αξίες και την δομημένα

Προσωπική Πελατοκεντρική

νοοτροπία Εξυπηρέτησής μας,

όποτε κι αν μας χρειαστείτε!

Την Εξειδίκευση που μας

παρέχει η πολυετή εμπειρία

μας σε όλους τους κλάδους

ασφάλισης!

Την Δωρεάν αξιόπιστη

επαγγελματική

Συμβουλευτική μας σε όποια

προσωπική ή επαγγελματική

σας “αγωνία”!

Την Γνώση μας για ολόκληρη

την ασφαλιστική αγορά που μας

προσφέρει η συνεργασία μας με

σχεδόν όλες τις εταιρίες της

Ελληνικής αγοράς, αλλά και με

εταιρίες του εξωτερικού!

https://prostasia-ins.gr/
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ΚΕΝΤΡΙΚΑ
Λεωφ. Αλεξ. Παναγούλη 91,
163 43, Ηλιούπολη, Αττική

t: 2109940722
m: 6934060840
info@prostasia-ins.gr

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΑΞΟΥ
Χώρα Νάξου, 
Περιοχή Λουκάκι, 
84 300
Νάξος, Κυκλάδες

t: 2285026859
m: 6945054812
naxos@prostasia-ins.gr

https://www.linkedin.com/company/prostasia-ins/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/iakwboskafouros/
https://www.youtube.com/channel/UChbzhw9jJbxTU8G_6MNG7QQ?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/prostasia-insurance-solutions-142923095729843/?view_public_for=142923095729843
https://www.google.com/maps/place/PROSTASIA+ins+--+%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82+%CE%9A%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85/@37.9380812,23.7592418,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xa5b1474fa28b56fa!8m2!3d37.9380812!4d23.7614305
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