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Η Εταιρία μας "Feel Safe Insurance
Agents" είναι ασφαλιστικό
πρακτορείο και παρέχει υπηρεσίες
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

About us

Ιδρύθηκε το 2013 από τη Στέλλα
Ζουλινάκη, η οποία,

δραστηριοποιείται ως ασφαλιστικός
διαμεσολαβητής,από το 1997.

Το όραμα μας είναι η δημιουργία
μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης

με όσους συνεργαζόμαστε και η παροχή
υψηλού επίπεδου υπηρεσιών, όπως η
υπηρεσία Private Client Service και οι
υπηρεσίες Feel Value και Feel Healthy.

Σκοπός μας, να «νιώθουν ασφαλείς» όσοι μας επιλέγουν και να
προσφέρουμε προστιθέμενη αξία στους πελάτες και

συνεργάτες μας μέσω του ποιοτικού After Sale Service μας.



Ως εταιρεία έχουμε
διακριθεί το 2017,
από τα Insurance Awards
«Φίλιππος Μωράκης» με
το βραβείο 
«Best Segmentation
Approach»,
 και ως 
«Εταιρεία Υψηλής
Αξιοπιστίας 2021 & 2022».

Στο διάστημα 2003-2013
διακρίθηκε ως
ασφαλιστικός σύμβουλος
με 34 βραβεύσεις για
υψηλή παραγωγή και
διατηρησιμότητα
χαρτοφυλακίου και
κατέχει διάκριση από τον
Πανευρωπαϊκό Φορέα
Limra International ως
Κορυφαίος Ασφαλιστικός
Σύμβουλος.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ &
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ως Feel Safe Insurance Agents

επενδύουμε στην συνεχόμενη εκπαίδευση
των στελεχών και την επικαιροποίηση

γνώσεων με εξειδικευμένα σεμινάρια στην
Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Το δυναμικό μας επαναπιστοποιεί
κάθε χρόνο τις γνώσεις του βάσει και
των απαιτήσεών της Τράπεζάς της

Ελλάδος.



Ασφαλίσεις Τεχνικών Κινδύνων,
Κατασκευαστικών Έργων & Ευθύνης
Εργοληπτών.

NICHE
ΑΓΟΡΕΣ

Ασφαλίσεων Ξενοδοχείων,
Ενοικιαζόμενων Δωματίων & Λοιπόν
Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε κατευθυνθεί σε
niche αγορές με εξειδικευμένες

ασφαλίσεις, διατηρώντας στο πελατολόγιο
μας συνεργασία με μεγάλες επιχειρήσεις

και Ομίλους.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

VIP Ασφαλίσεις.



«Ο Όμιλος μας εξειδικεύεται
στην ανάπτυξη και
εκμετάλλευση ακινήτων. Η
επαγγελματική συμβουλή
της κυρίας Ζουλινάκη κατά
καιρούς, για την ασφάλιση
των έργων, καθώς και οι
μελέτες αγοράς που εκπονεί
για λογαριασμό μας, έχουν
οδηγήσει σε μία win-win
συνεργασία. Αυτό που την
διακρίνει είναι ότι
λειτουργεί με αγάπη και
προσήλωση και είναι πάντα
διαθέσιμη .»

TESTIMONIALS

«Η Στέλλα Ζουλινάκη είναι
ένας άνθρωπος που
λειτουργεί με δυναμισμό,
όραμα και αγάπη. Μεριμνά
για τον πελάτη της με
ακούραστο ενδιαφέρον &
διάθεση να προσφέρει
value for money λύσεις.
Έχει τεχνογνωσία σε
εξειδικευμένους κλάδους,
όπως είναι το CAR & οι
ομαδικές ασφαλίσεις και οι
ασφαλίσεις περιουσίας. Το
After Sales Service της Feel
Safe Insurance είναι υψηλό
και σε περιπτώσεις
αποζημίωσης υπάρχει
αμέριστη υποστήριξη και
καθοδήγηση.»

«Η συνεργασία με την κυρία
Ζουλινάκη μετρά πάνω από
20 χρόνια. Αναγνωρίζω την
εξειδίκευσή της αλλά και τη
διάθεσή της να μας
ενημερώνει για όλες τις
τρέχουσες εξελίξεις στον
κλάδο της ιδιωτικής
ασφάλισης.Ιδιαίτερα τα
τελευταία χρόνια που
αντιμετωπίσαμε ζημιές από
τα ακραία καιρικά
φαινόμενα που έπληξαν την
Εύβοια, η υποστήριξή της
ήταν παραδειγματική. Η
συνεργασία μαζί της μας
κάνει να νιώθουμε
ασφαλείς.»

΄Όμιλος TENBRINKE HELLLAS Κτήμα Ανθηδών & Αυτοσύνδεση
Α.Ε.

EMD CONSTRUCTIONS



OUR PROJECTS



OUR PROJECTS



ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Ακολουθώντας την ψηφιακή εποχή

δημιουργήσαμε την υπηρεσία, του Ψηφιακού
Δωματίου – Eroom Πελάτη με στόχο την

εύκολη και άμεση πρόσβαση του πελάτη στα
προϊόντα.

Εγχειρίδιο συνεργασίας.

https://bit.ly/36XU736

Feel Value Υπηρεσία
https://bit.ly/3NXphIj

Feel Healthy Υπηρεσία

https://bit.ly/3ximjbs

https://bit.ly/36XU736
https://bit.ly/3NXphIj
https://bit.ly/3ximjbs


ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Συνεργαζόμαστε με 30 Ασφαλιστικές Εταιρείες της 
Ελληνικής αλλά και της Διεθνούς Ασφαλιστικής Αγοράς για να

μπορούμε να καλύψουμε κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο.

GENERALI 
GROUPAMA 

ERGO 
EUROLIFE ERB 

ΕΘΝΙΚΗ 
AXA

INTERASCO 
ALLIANZ

INTERAMERICAN 
AIG
 

METLIFE
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

ΜΙΝΕΤΤΑ
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
INTERLIFE

ARAG
HDI 

LLOYD’S
KLPP Insurance & Reinsurance Company

 



CONNECT
WITH US

@FEELSAFEINSURANCE

@STELLAZOULINAKI
 

@FEELSAFEINS

@FEELSAFEINSURANCE-STELLAZOULINAKI

mail : info@feelsafe-insurance.gr

www.feelsafe-insurance.gr


