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20

Εργαζόμενοι
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250

Συνεργάτες



ΠαροχέςYellow Project

Μέσα από την κάμερα του κινητού 
του, πραγματοποιείται ο έλεγχος 
του οχήματος

Σε 2’ έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος 
και έχουν προστεθεί οι καλύψεις 
Πυρός, Κλοπή ή/και Μικτής στο 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Ραντεβού

Τρόπος

Χρόνος

Εκπρόσωπός μας επικοινωνεί με τον 
πελάτη και ορίζεται το ραντεβού για 
την ηλεκτρονική πραγματογνωμοσύνη 
την ίδια ημέρα
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Ηλεκτρονική Πραγματογνωμοσύνη 
Οχήματος



Μετά την επικοινωνία με την Φροντίδα 
Ατυχήματος +30 2162025363, το 
όχημα μεταφέρεται σε ένα από τα 
συνεργαζόμενα συνεργεία που επιλέγει 
ο ασφαλισμένος

Η αποζημίωση γίνεται απευθείας 
από εμάς. Χωρίς αναμονή και 
εκταμίευση χρημάτων. Με εγγύηση 
εργασιών, όχημα αντικατάστασης 
και κατ’ οίκον παράδοση του 
οχήματος

Εξυπηρέτηση

Συνεργαζόμενα Συνεργεία

Αποζημίωση

Σε περίπτωση αποζημίωσης του 
ασφαλισμένου μας, δημιουργήσαμε 
μια ομάδα αποκλειστικά για την 
εξυπηρέτηση του 
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Φροντίδα Αποζημίωσης



Συνεργάτες

Φροντίδα Ατυχήματος
Οδική Βοήθεια

Θραύση Κρυστάλλων
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Σχετικά με τηWakam
To 2020 σε Wakam μετονομάστηκε η La Parisienne
Assurances. Η La Parisienne, ιδρύθηκε το 1829 και 
αποτελεί την παλαιότερη ανεξάρτητη εταιρία του 
ασφαλιστικού κλάδου της Γαλλίας.
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Η WAKAM, αποτυπώνει την εξέλιξη της εταιρείας στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή, λανσάροντας νέα, ανταγωνιστικά προϊόντα στην 
αγορά.

Με πλήρως ψηφιοποιημένες διαδικασίες ασφάλισης των πλέον σύγχρονων τεχνολογικά εργαλείων, συνεχίζει να αναπτύσσεται 
διανέμοντας νέα προϊόντα ασφάλισης για περιουσίας και ατυχημάτων σε 13 ευρωπαϊκές χώρες, μέσα από ένα εύρος συνεργατών 
διανομής. 



Ιστορική Αναδρομή
Καινοτομίες
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Ο Olivier J a illon
εξαγοράζει τη La 
Parisienne  
Assurances, η οποία 
είχε ιδρυθεί το 1829

Στρατηγική 
επανατοποθέτηση 
με εστίαση στη δημιουργία 
ασφαλιστικών προϊόντων P&C 
με διανομή White label από 
τους συνεργάτες

Δημιουργία μιας 

τεχνολογικής 
πλατφόρμας που 
ενσωματώνει προϊόντα API, 
blockchain και DataHub για την 
αυτοματοποίηση της 
δημιουργίας προϊόντων των 
συνεργατών

Μια από τις TOP 20 
ασφαλιστικές 
εταιρίες P&C στη 
Γαλλία με παρουσία 
σε 13 ευρωπαϊκές 
χώρες

Η La Parisienne 
Assurance μετονομάζεται 

σε Wakam και δημιουργεί 

μια New Play & Plug
ψηφιακή πλατφόρμα για 
αυτόνομα και 
εξατομικευμένα ασφαλιστικά 
προϊόντα



Βασικά Στοιχεία 2021

AAGR

Μέσος Ετήσιος Ρυθμός 
Ανάπτυξης από το 2015

Εγγεγραμμένα
Ασφάλιστρα

Για το έτος 
2021

Διεθνής Κύκλος

Εργασιών

Ποσοστό Διεθνούς 
Κύκλου Εργασιών για το 

2021

SCR

Solvency Ratio 2021

Επιπτώσεις από
τη βιομηχανία

Συνεργασίες με 
περισσότερους από 110 

συνεργάτες διανομής 
προϊόντων
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31% 455M€ 58% 153% +370

Σταθερή ανάπτυξη κερδοφορίας

Η Wakam είναι μία από τις 20 κορυφαίες P&C ασφαλιστικές εταιρείες στη Γαλλία. Το 2020, η ασφαλιστική εταιρεία συμπεριλήφθηκε στους 
Financial Times «Οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης», καταλαμβάνοντας την 1η θέση στους 50 μεγαλύτερους κύκλους 
εργασιών.



Παρουσία στην Ευρώπη

Η Wakam παρέχει επί του παρόντος 
ασφαλιστικές υπηρεσίες σε 29 ευρωπαϊκές 
χώρες μέσω Freedom of Services, 
επιτρέποντάς της να δημιουργεί 
αποτελεσματικές πανευρωπαϊκές 
συνεργασίες.

- Ιρλανδία

- Ισλανδία

- Νορβηγία

- Σουηδία

- Φιλανδία

- Ηνωμένο Βασίλειο 

- Ολλανδία

- Βέλγιο

- Εσθονία

- Λετονία

- Λιθουανία

- Κύπρος

- Ελλάδα

- Πορτογαλία

- Ισπανία

- Μονακό

- Ιταλία

- Γαλλία

- Λουξεμβούργο

- Γερμανία

- Πολωνία

- Σλοβενία 

- Ουγγαρία

- Κροατία

- Βουλγαρία 

- Ρουμανία

- Αυστρία

- Τσεχία

- Μάλτα
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58% του κύκλου εργασιών 
εκτός Γαλλίας




