
                                                                
 

Αγαπητοί Συνεργάτες,   

              ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 091/01.07.2019 

 

 

Θέμα: Συνεργασία TOKIO MARINE GROUP & CROMAR INSURANCE GROUP 

 

 

Η Cromar, ενόψει της  αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και θέλοντας να προσφέρει στους πελάτες της μια ομαλή διαδικασία 

μετάβασης, θα συνεργαστεί από 1/7/2019 για την παροχή ασφαλιστικών 

προϊόντων Marine Insurance με την Tokio Marine Europe SA, ασφαλιστική 

εταιρία που ανήκει στο Tokio Marine Group. 

 

Η ασφαλιστική εταιρία Tokio Marine Europe SA εποπτεύεται από την Κεντρική 

Τράπεζα του Λουξεμβούργου, τηρεί όλους τους κανόνες συμμόρφωσης με το Solvency 

II και φέρει υψηλή αξιολόγηση AA- (πολύ ισχυρή)  από το Οίκο Αξιολόγησης Standard 

& Poor’s. 

 

Η Cromar διατηρούσε μια επιτυχημένη συνεργασία 20 ετών με το συνδικάτο Tokio 

Marine Kiln της αγοράς των Lloyds, το οποίο ανήκει στο Tokio Marine Group. Με την 

νέα συνεργασία της με την Tokio Marine Europe SA, θα συνεχίσει να προσφέρει στους 

ασφαλισμένους προϊόντα υψηλής αξιοπιστίας & φερεγγυότητας με ανταγωνιστικό 

κόστος και τις ίδιες διαδικασίες ασφάλισης. 

 

Το Cromar Insurance Group πλέον είναι Coverholder (ανταποκριτής) της Tokio 

Marine Europe SA για την παροχή ασφαλιστικών προϊόντων Marine Insurance. 

 

Το Cromar Insurance Group περιλαμβάνει την εταιρία Μεσιτών Ασφαλίσεων Cromar 

Insurance Brokers Ltd και την εταιρία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης Cromar 

Underwriting Agency S.A. 

 

H ασφαλιστική κάλυψη από 1/7/2019 θα παρέχεται από την Tokio Marine Europe 

SA. Περισσότερες πληροφορίες για το Tokio Marine Group μπορείτε να βρείτε στην 

σελίδα που ακολουθεί. 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 

 

Για την Εταιρία, 

      
John Croker 

Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 



                                                                
 

Tokio Marine Group Profile 
 

Utilizing the talent and the domestic and overseas networks it has cultivated since its founding in 

1879, Tokio Marine Group is developing its business on a global scale by capitalizing on the strength 

of its specialized know-how and expertise, balanced business portfolio, and sound financial base. We 

continue to tackle new challenges with the aim of further augmenting these strengths. 
 

 

 
 


