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NN Hellas
Για περισσότερα από 40 συνεχόμενα έτη, σκοπός της εταιρίας είναι
να προσφέρει αξία στους ασφαλισμένους μέσα από καινοτόμες
ασφαλιστικές λύσεις ζωής, υγείας, σύνταξης και επένδυσης, παρέχοντας
άριστη
εξυπηρέτηση.
Ως αποτέλεσμα, η NN Hellas αποτελεί τη μεγαλύτερη πολυεθνική
ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα.
Η εταιρία εφαρμόζει πολυκαναλική στρατηγική διανομής μέσω αποκλειστικού δικτύου πωλήσεων που
αποτελείται από περισσότερους
από 1.000 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και διατηρεί στρατηγική
συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ παράλληλα, διανέμει προϊόντα μέσω της διαδικτυακής της
πλατφόρμας NN Direct. Προσφέρει
επίσης προγράμματα γενικών ασφαλίσεων μέσω της ΝΝ Πρακτορειακής.
Το 2022 ολοκληρώθηκε η απόκτηση
των δραστηριοτήτων της MetLife
στην Ελλάδα από τον Όμιλο NN και
προχωρά η συνένωση των δύο εταιριών, εφαρμόζοντας στρατηγική με
επίκεντρο τον άνθρωπο και οδηγό
τις αξίες «Νοιαζόμαστε, Είμαστε Ξεκάθαροι, Δεσμευόμαστε». Η απόκτηση αυτή αναμένεται να δημιουργήσει
τη μεγαλύτερη εταιρία στον ασφαλι-
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στικό κλάδο, προσθέτοντας 200 εργαζόμενους και περισσότερους από
400 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.
Οι άνθρωποί μας
Στην NN Hellas αναγνωρίζουμε ότι
οι άνθρωποί μας είναι αυτοί που
έχουν τη μεγαλύτερη αξία. Χάρη
σε αυτούς έχουμε βραβευθεί ως
η “Καλύτερη Ασφαλιστική Εταιρία
Ζωής στην Ελλάδα” από το περιοδικό World Finance για όγδοη συνεχή
χρονιά, ενώ για τέσσερις συνεχόμενες χρονιές είμαστε η μοναδική
ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα
η οποία έλαβε τη διάκριση «Top
Employer» από το διεθνώς αναγνωρισμένο Ινστιτούτο «Top Employers».
Στην ΝΝ Hellas δημιουργούμε ένα
εργασιακό περιβάλλον που σέβεται
τη διαφορετικότητα, ενισχύει τη συμπερίληψη και παρέχει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης, ανάπτυξης και σταδιοδρομίας για όλους. Παράλληλα,
υλοποιούμε δράσεις εθελοντισμού,
προσφέροντας βοήθεια σε εκείνους
που έχουν περισσότερο ανάγκη. Τέλος, σε μία απαιτητική περίοδο λόγω
της πανδημίας, προστατεύουμε την
υγεία των εργαζομένων μας, παρέχοντας ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, και παραμένουμε δίπλα τους
για να φροντίζουν όσα έχουν πραγματικά σημασία για εκείνους.

