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Η Hoolie Foundation, ιδρύθηκε το 2021 με σκοπό την εκπροσώπηση ξένων εταιρειών στην
ελληνική αγορά και το σχεδιασμό tailor made ασφαλιστικών προγραμμάτων. Ήδη αποτελεί την
1η εταιρεία σχεδιασμού προγραμμάτων ασφάλισης κατοικιδίων στην Ελλάδα, έναν τομέα με
πολλές ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες, σε μια χώρα με τουλάχιστον 2,2 εκατομμύρια
καταγεγραμμένα κατοικίδια.
Σύμφωνα με αξιόπιστη έρευνα που διεξήχθη το περασμένο έτος, η μεγαλύτερη «ομάδα» ατόμων
με κοινά γνωρίσματα και χαρακτηριστικά, είναι οι ζωόφιλοι. Κατόπιν workshops και περεταίρω
ερευνών, εντοπίσαμε έναν αναδυόμενο τύπο καταναλωτή, οι οποίοι δεν θεωρούν τους εαυτούς
τους «ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων», αλλά «γονείς κατοικίδιων». Οι «γονείς» αυτοί εξισώνουν
το κατοικίδιο με ισότιμο μέλος της οικογένειας. Ως αποτέλεσμα αναπτύσσουν βαθιά
συναισθηματικές σχέσεις που εκτείνονται πέρα από την ανάγκη για ασφάλεια ή συντροφιά .
Η HF δημιουργήθηκε από «γονείς κατοικίδιων» μέσω μιας γνήσια επιθυμία να προσφέρουν ένα
πιο ευέλικτο προϊόν και υπηρεσία που ταιριάζει στη σύγχρονη οικογένεια. Στόχος μας είναι να
παρέχουμε άφθονες και προσιτές ασφαλιστικές λύσεις σε γονείς κατοικίδιων και ταυτόχρονα
πολλή αγάπη και φροντίδα στο ίδιο το κατοικίδιο.
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Ως αποκλειστικός εκπρόσωπος στην ελληνική αγορά,
κορυφαίας ασφαλιστικής εταιρείας που δραστηριοποιείται
στις χώρες της Δανίας, της Αγγλίας και της Ιταλίας,
είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι με την προώθηση ασφάλισης
κατοικιδίου πλήρους ιατρικής κάλυψης, μέσω του
ασφαλιστικού μας προγράμματος “Pluto” .
Όραμα μας είναι να γίνει η Φιλοζωική Παιδεία ένα με τη
συνείδηση των ανθρώπων, ανοίγοντας νέους δρόμους και
ορίζοντες στην ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, με γνώμονα
την ευζωία των αγαπημένων μας φίλων!
Text here

Τώρα μπορείτε και εσείς να γίνετε αρωγοί των δράσεων με στόχο την διάδοση της
φιλοζωικής παιδείας στη χώρα μας εντάσσοντας το πρόγραμμα ασφάλισης
κατοικιδίων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του οργανισμού σας.
Αναγνωριστείτε ως η πρώτη animal friendly εταιρεία στην Ελλάδα αποκτώντας
συγκριτικό πλεονέκτημα και ικανοποιώντας το αίσθημα φιλοζωίας των
καταναλωτών σας.
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Pluto, by Hoolie Foundation
Το νέο μας ασφαλιστικό πρόγραμμα «Pluto», είναι η αιχμή του δόρατος για την
ασφαλιστική βιομηχανία.

Σχεδιάστηκε από «γονείς» κατοικίδιων για «γονείς» κατοικίδιων με κάλυψη
πανελλαδικά αλλά και στο εξωτερικό. Προσαρμόστηκε να καλύπτει απόλυτα τις
ανάγκες και απαιτήσεις τους σε ό,τι αφορά στην υγεία των κατοικίδιων και
στην πλήρη κάλυψη των αναγκών τους, αφού κάθε κηδεμόνας κατοικίδιου είναι
μοναδικός.
Μέσω του ασφαλιστικού προγράμματος «Pluto», αισθανόμαστε ασφαλείς στον
προγραμματισμό της ρουτίνας και εποχικής φροντίδας του κατοικίδιου μας.
Καθώς κατανοούμε τον ιδιαίτερο δεσμό που υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων και
των κατοικιδίων τους, εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε τις βέλτιστες
υπηρεσίες για τους καλύτερους μας φίλους.
Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, είναι ότι πλέον μπορείτε να
απευθύνεστε σε πιστοποιημένο κτηνίατρο/κτηνιατρική κλινική δικής σας
επιλογής, χωρίς την προϋπόθεση διανυκτέρευσης του κατοικιδίου σας,
επιτρέποντας έτσι τη λήψη καλύτερων αποφάσεων φροντίδας για αυτό, με
λιγότερη ανησυχία για το κόστος.
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Παροχές - Καλύψεις
Αναλυτικότερα, οι καλύψεις μας αφορούν σε :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Διαγνωστικό Έλεγχο
Παροχή συνταγογραφούμενων φαρμάκων
Διαταραχές ματιών
Δερματικές παθήσεις & αλλεργίες
Στείρωση (για λόγους υγείας) & ορμονικές
θεραπείες
Δωρεάν κάλυψη κουταβιών
Οδοντιατρική κάλυψη τυχαίων
τραυματισμών
Καισαρική και ό,τι σχετικό με τη μαιευτική
Ατυχήματα & ασθένειες
Χειρουργεία & επεμβάσεις αρθρώσεων
Επείγοντα & Νοσηλεία
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Παροχές
Απώλεια Διαβατηρίου
Σε περίπτωση απώλειας του διαβατηρίου του
κατοικιδίου σας, καλύπτουμε τα σχετικά,
απαραίτητα έξοδα αντικατάστασης του έως
και το ποσό των 200€.

Απώλεια / Κλοπή κατοικιδίου
Στην άτυχη συγκυρία κλοπής/απώλειας του
ίδιου του κατοικιδίου, μας ενημερώνετε και
σας συμβουλεύουμε για τα βήματα για την
ασφαλή επιστροφή αναλαμβάνοντας τυχόν
έξοδα εύρεσης του.
Sky Pereira - Team

Αστική Ευθύνη & Νομική Προστασία Ιδιοκτήτη Κατοικιδίου
Η ασφάλιση παρέχει κάλυψη, με όριο 10.000€ ανά απαίτηση και συνολικά σε ετήσια βάση
για: την Ευθύνη που έχει ο ιδιοκτήτης/κάτοχος για ζημιές ή τραυματισμούς τρίτων τα νομικά
έξοδα για την υπεράσπιση αξίωσης σε περίπτωση που η διαμάχη φτάσει στη δικαστική
αίθουσα
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Επίσης, νιώθουμε ιδιαίτερα περήφανοι για
την πρωτοβουλία μας «Βοηθήστε ένα
κακοποιημένο κατοικίδιο» , μέσω της
οποίας επιστρέφουμε μέρος των κερδών σε
φιλοζωικές οργανώσεις/εταιρείες/σωματεία.

F

Μια ακόμα καινοτομία του προγράμματος
«Pluto» είναι η κάλυψη «Farewell» . Στην
άτυχη περίπτωση που ο τετράποδος φίλος
σας φύγει από τη ζωή τον αποχαιρετάμε με
το θερμότερο «αντίο». Με την κάλυψη
αποχαιρετισμού, δωρίζουμε το ποσό των
200€ σε φιλοζωική οργάνωση της επιλογής
σας, στηρίζοντας έτσι ένα κακοποιημένο
ζωάκι!
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Κάλυψη
«αποχαιρετισμού»
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Pluto, by Hoolie Foundation
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Προωθώντας τις υιοθεσίες, η ίδια εφαρμογή μεταγενέστερα θα
βοηθήσει ιδιαίτερα στις ιατρικές εξετάσεις, τα πιθανά κόστη αυτών
και στην πρόληψη τυχόν ασθενειών που θα προκληθούν βάσει της
φυλής του κατοικιδίου.
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Σύντομα ετοιμάζουμε και δεύτερη εφαρμογή σχετικά με τον τρόπο
ταύτισης του κατοικιδίου με τον ιδιοκτήτη αλλάζοντας τα πρόσωπα
μεταξύ τους. Ας δούμε πόσο μοιάζετε με το κατοικίδιο σας!
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Στο πλαίσιο των τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) , σε
συνεργασία με μεγάλη εταιρεία του εξωτερικού και του δικού μας
τμήματος, δημιουργήσαμε μια νέα, καινοτόμα εφαρμογή ειδικά για το
δίκτυο μας, για την οποία είμαστε πολύ περήφανοι, όπου ο ιδιοκτήτης
κατοικιδίου μπορεί να αναγνωρίσει την φυλή ή το μείγμα φυλών που
έχει το κατοικίδιο του.

F

t

i

Project
Artificial Intelligence
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Project Υιοθεσίας
Η ομάδα μας αγαπά την εξέλιξη και μέσα στα
πλάνα μας για το 2022 είναι η ανάπτυξη δύο
νέων εγχειρημάτων.
Το πρώτο αφορά στην υιοθεσία ζώων, η οποία
θα αναπτυχθεί με δύο τρόπους, τον εικονικό και
τον καθ’ αυτό φυσικό:
• Η
εικονική
υιοθεσία
αφορά
στη
χρηματοδότηση φιλοζωικών εταιρειών για τη
διάσωση αδέσποτων,
• ενώ η φυσική υιοθεσία αναφέρεται στην κατ’
ουσίαν υιοθεσία αδέσποτων.

www.pet-insurance.gr

d

Σ

n

Ε

u

Χ

o

Ο

F

Ρ

a

t

i

o

n

Hoolie Foundation

H

o

o

l

i

Π

e

Α

Project Αιμοδοσίας

Η αιμοδοσία μεταξύ κατοικιδίων
είναι το δεύτερο υπό υλοποίηση
project
της
εταιρείας
μας,
βοηθώντας έτσι πολλά ζωάκια, είτε
να βρουν μια οικογένεια, είτε όσα
χρειάζονται αίμα να μπορούν να το
βρουν γρήγορα, την ώρα που το
έχουν ανάγκη.
Στόχος μας, η θεμελίωση &
ανάπτυξη του δικτύου μας, για την
εξέλιξη των δύο νέων μας projects
σε σωστό περιβάλλον με αντίστοιχο
αντίκρισμα.
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Είμαστε πολύ περήφανοι για την κατάκτηση του πρώτου βραβείου στην
κατηγορία «Innovative Insurance Product», για τα εξειδικευμένα
προϊόντα ασφάλισης κατοικιδιών, «Pluto»
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Το συγκεκριμένο βραβείο αποτελεί μεγάλη τιμή, καθώς και μία σπουδαία
επιβράβευση για την πλήρη επίτευξη των κύριων στρατηγικών μας
στόχων, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τη συνεχόμενη ανάπτυξη στον
κλάδο δραστηριοποίησης μας, αλλά και τη σταθερή και μόνιμη παρουσία
μας δίπλα στους μικρούς μας φίλους.

o

Στα πλαίσια του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκαν τα
Insurance
Innovation Awards μια σημαντική τελετή βράβευσης των καινοτόμων
έργων και πρωτοβουλιών του ασφαλιστικού κλάδου, αναδεικνύοντας τις
βέλτιστες πρακτικές και τη συμβολή τους στο μετασχηματισμό της
ελληνικής ασφαλιστικής βιομηχανίας, με απτά οφέλη σε καταναλωτές,
επιχειρήσεις και οργανισμούς.

i

Στη «Hoolie Foundation», λαμβάνοντας πάντα υπόψιν τις σύγχρονες
τάσεις της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς, συμμετείχαμε ως Χορηγός στο
34o Thessaloniki Insurance Conference Conference (THINC), «Η επόμενη
μέρα στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση, η νέα ψηφιακή εποχή για τον
σύγχρονο διαμεσολαβητή στην meta-Covid εποχή», που πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022 στην πόλη της Θεσσαλονίκης, υπό την
αιγίδα των Insurance Innovation και insuranceforum.gr .
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Κόστος
προγράμματος
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Σύμφωνα με τον ΚΟΕ στην Ελλάδα, το
2020
υπήρχαν
1.300.000
ημίαιμα
τσιπαρισμένα κατοικίδια.

1.300.000
250.000
Σύμφωνα με το ελληνικό Kennel Club στην
Ελλάδα υπάρχουν 250.000 καθαρόαιμα
τσιπαρισμένα κατοικίδια.

2.000.000

Λόγω νέων νομοσχεδίων αναφορικά με την
υποχρεωτική στείρωση και την τοποθέτηση
τσιπ τα ημίαιμα κατοικίδια αναμένεται να
φτάσουν τα 2.000.000.
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Be a Hoolier
Γίνετε τώρα και εσύ μέλος της οικογένειας της

Hooliers

Hoolie και ξεγνοιάστε!
Η ασφάλιση κατοικιδίων προσφέρει την ηρεμία

και την αυτοπεποίθηση για λήψη καλύτερων
αποφάσεων

υγειονομικής

περίθαλψης,

οικονομική

ιατρικών

προστασία
πίεση

δαπανών,

από

την

απρόσμενων

δίνεται

Πρωταθλητής στοίβου

“Ο Thor και εγώ σας ευχαριστούμε για την
αγάπη σας και την ασφάλεια που νιώθουμε”

pietris.dimitris

όφελος του τετράποδου φίλου μας.
Παρέχοντας

προς

Δημήτρης Πιετρής

η

Δήμητρα Βατού
Κυνολόγος, Εκπαιδεύτρια & Εκτροφέας

“Συνεχίστε να δίνετε τον καλύτερο σας εαυτό”

blacktanfarm

δυνατότητα να επικεντρωθείτε στο
πραγματικά ουσιώδες, να είστε εκεί
για το κατοικίδιο σας όταν σας
χρειάζεται περισσότερο.

Κατερίνα Ζερβάκη
Πρόεδρος Φιλοζωικού Σωματείου

“Οι καλύτερες υπηρεσίες για τους πιο πιστούς μας φίλους”

ekaterinizervaki

Hoolie Foundation
www.pet-insurance.gr
Λεωφ. Ηρακλείου 350 & Μ.Μερκούρη
14231, Νέα Ιωνία, Αττική
2106843888
info@hoolie.gr

Βρείτε μας στα social media

2022

Σας ευχαριστούμε!

