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Νομική Προστασία
Ένας από τους νεότερους ασφαλιστικούς κλάδους διεθνώς είναι ο Κλάδος της Νομικής
Προστασίας. Με τα προγράμματα του κλάδου καλύπτονται οι δικαστικές ή οι εξώδικες
δαπάνες που είναι αναγκαίες για την περιφρούρηση των εννόμων συμφερόντων
του ασφαλιζομένου, όπως είναι π.χ. οι αμοιβές δικηγόρου, τα δικαστικά έξοδα, οι
αποζημιώσεις μαρτύρων, οι αμοιβές πραγματογνωμόνων, τα έξοδα δικαστικών
επιμελητών, οι αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων, οι δικαστικές δαπάνες του
αντιδίκου, τα έξοδα προσφυγών ενώπιον διοικητικών αρχών και πολλά άλλα που πρέπει
να πληρωθούν προκειμένου να βρει κανείς το δίκαιο του.
Με τα μέτρα, τους περιορισμούς και τα διαρκώς μεταβαλλόμενα δεδομένα γύρω μας
είναι προφανές ότι δημιουργείται μια τεράστια ανάγκη στον καθένα για υπεράσπιση των
εννόμων συμφερόντων του. Η νομική προστασία της INTERLIFE περιλαμβάνει το σύνολο
της οικονομικής δραστηριότητας όπως την τροχαία κίνηση, την εργασία, την ιδιωτική ζωή,
την κατοικία και την επαγγελματική δραστηριότητα.

Νομική Προστασία Οικογένειας
Σκοπός του Προγράμματος

Η Νομική Προστασία Οικογένειας, καλύπτει τον ασφαλιζόμενο, τη σύζυγο και τα ανήλικα
παιδιά, καθώς και τους ανιόντες συγγενείς εφόσον κατοικούν στο ίδιο σπίτι. Πρόκειται για
την νομική προστασία ολόκληρης της οικογένειας και δημιουργήθηκε για να καλύπτει την
υπεράσπιση των δικαιωμάτων & την διεκδίκηση των συμφερόντων όλων των μελών της
οικογένειας.

Καλύψεις του Προγράμματος

Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει την υπεράσπισή του ασφαλιζομένου σε δικαστήρια από
δικηγόρο δικής του επιλογής, τα έξοδα αποζημίωσης από τρίτους, την κάλυψη δικαστικών
εξόδων, κ.λ.π. Αναλυτικότερα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη όταν:
• Θέλετε να διεκδικήσετε αποζημίωση για ζημίες που προκάλεσαν τρίτοι σε εσάς ή στην
οικογένειά σας
• Θέλετε να υπερασπίσετε τον εαυτό σας ή τα μέλη της οικογένειάς σας ενώπιον των
ποινικών δικαστηρίων για την απόκρουση κατηγοριών που αναφέρονται σε εξ’ αμελείας
παραβάσεις ποινικών, αστυνομικών και υγειονομικών παραβάσεων
• Προκύψουν διαφορές του ασφαλιζομένου ή των μελών της οικογένειάς του, με τον
εργοδότη κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
• Στις διαφορές από συναλλαγές της καθημερινής ζωής, όπως αγορές, πωλήσεις,
επισκευές, δάνεια, ιδιωτικά γραμμάτια, κ.λ.π.
• Στις μισθωτικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη της κατοικίας σας
• Στις διαφορές σας με το ασφαλιστικό σας ταμείο
• Στις διαφορές σας με την ασφαλιστική σας Εταιρία από συμβόλαια ζωής, πυρός, κλοπής,
αστικής ευθύνης
• Όταν χρειάζεστε τη συμβουλή ενός δικηγόρου για υποθέσεις οικογενειακού και
κληρονομικού δικαίου
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Όρια Κάλυψης σε € για κάθε Ασφαλιστικό Γεγονός
Κάλυψη ανά Γεγονός

Σχέδιο 1
10.000

Σχέδιο 2
20.000

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε €
Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα Ανά Οικογένεια
Ανά Οικογένεια

Διευκρινίσεις & Προϋποθέσεις

Σχέδιο 1
30,00

Σχέδιο 2
45,00

• Η ασφάλιση της νομικής προστασίας παρέχεται για τον ασφαλιζόμενο, για την/τον
σύζυγο, για τα ανήλικα παιδιά, καθώς και για τους ανιόντες συγγενείς, εφόσον κατοικούν
στο ίδιο σπίτι και κατά την εξωεπαγγελματική δραστηριότητα της ζωής τους και κατά την
επαγγελματική, αλλά μόνο με την ιδιότητά τους ως εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης
εργασίας
• Ο ασφαλιζόμενος έχει το δικαίωμα να επιλέξει ο ίδιος τον δικηγόρο που θα αναλάβει
την υπεράσπιση των συμφερόντων του, από τη στιγμή που δικαιούται να ζητήσει την
παρέμβαση της Εταιρίας, βάσει του ασφαλιστηρίου
• Για απαιτήσεις μέχρι 400€ γίνονται μόνο εξώδικες ενέργειες
• Γεωγραφικά όρια: Ευρωπαϊκή Ένωση
• Για μεγαλύτερα ασφαλιζόμενα κεφάλαια συνεννόηση με την εταιρία

Νομική Προστασία
Εκμισθωτή Ακινήτων
Σκοπός του Προγράμματος

Η Νομική Προστασία Εκμισθωτή Ακινήτων δημιουργήθηκε για να καλύπτει την
υπεράσπιση των δικαιωμάτων και την διεκδίκηση των συμφερόντων του εκμισθωτή του
ακινήτου, της κατοικίας ή της επαγγελματικής στέγης.

Καλύψεις του Προγράμματος

Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει την υπεράσπισή σας σε δικαστήρια από δικηγόρο δικής
σας επιλογής, τα έξοδα αποζημίωσης από τρίτους, την κάλυψη δικαστικών εξόδων, κ.λ.π.
Αναλυτικότερα, σας καλύπτει για:
• Υπεράσπιση των συμφερόντων του εκμισθωτή από μισθωτική σύμβαση
• Υπεράσπιση του εκμισθωτή σε ποινικά δικαστήρια για απόκρουση κατηγορίας
αδικήματος εξ΄ αμελείας
• Διεκδίκηση ή απόκρουση από ενοχικές συμβάσεις που αφορούν το ακίνητο,
όπως π.χ. διαφορές με συνεργεία επισκευών κ.ά.
• Διεκδικήσεις από ή διαφορές με ασφαλιστικές Εταιρίες

Όρια Κάλυψης σε € για κάθε Ασφαλιστικό Γεγονός
Κάλυψη ανά Γεγονός
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Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε € για Κατοικίες
Τετραγωνικά Μέτρα
Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας
Κατοικίες μέχρι 75 τ.μ.
Κατοικίες από 76 τ.μ. μέχρι 100 τ.μ.
Κατοικίες από 101 τ.μ. μέχρι 125 τ.μ.
Κατοικίες από 126 τ.μ. και άνω

Σχέδιο 1

Σχέδιο 2

68,00
72,00
80,00
94,00

97,00
103,00
115,00
134,00

* Η τιμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε € για Επαγγελματική Στέγη
Μηνιαίο Ενοίκιο
Καταστήματος ή Γραφείου
Μέχρι 500€
Από 501€ μέχρι 1.000€
Από 1.001€ μέχρι 1.500€
Από 1.501 μέχρι 2.000€

Σχέδιο 1

Σχέδιο 2

80,00
90,00
105,00
130,00

115,00
128,00
152,00
188,00

* Η τιμολόγηση γίνεται σύμφωνα με το εισπραττόμενο μηνιαίο ενοίκιο

Διευκρινίσεις & Προϋποθέσεις

• Για μεγαλύτερα ασφαλιζόμενα κεφάλαια συνεννόηση με την εταιρία
• Για απαιτήσεις μέχρι 500€ γίνονται μόνο εξώδικες ενέργειες
• Γεωγραφικά όρια: Ελληνική επικράτεια
• Για ποσά άνω των 2.000€ μηνιαίως σε συνεννόηση με την εταιρία

Νομική Προστασία Σκαφών
Το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Σκαφών Αναψυχής, προσανατολιζόμενο στην
άμεση και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του ασφαλιζομένου, δημιουργήθηκε για να
καλύψει τον ιδιοκτήτη, τον κάτοχο ή τον επιβαίνοντα ενός σκάφους αναψυχής, με σκοπό
να τον προστατεύει από διάφορες κατηγορίες, απαιτήσεις τρίτων, από διαφορές που
μπορεί να έχει για την επισκευή του σκάφους, για παραβίαση διατάξεων που αφορούν την
ναυσιπλοΐα κ.ά. προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη λύση.

Καλύψεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα καλύπτει την νομική προστασία σκαφών αναψυχής, ιστιοφόρων και
μηχανοκίνητων, με εξαιρετικά προσιτό κόστος αν σκεφτεί κανείς πόσο εύκολο είναι να
συμβούν διάφορα περιστατικά, τα οποία για να λυθούν πρέπει να επέμβει ο νόμος.
Αναλυτικότερα, σας καλύπτει όταν:
• Κατηγορείστε για τραυματισμό ή θάνατο λουόμενου με το σκάφος
• Κατηγορείστε για ρύπανση της θάλασσας, επικίνδυνη οδήγηση, έλλειψη σωστικών
και γενικά για τη μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ασφαλή ναυσιπλοΐα, τον
ελλιμενισμό, την καθέλκυση, την παραβολή, τη ρυμούλκηση, την αγκυροβόληση κ.λ.π.
η INTERLIFE αναλαμβάνει να σας υπερασπίσει στα ποινικά δικαστήρια
• Έχετε απαιτήσεις από σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν σε εσάς ή στους
συνεπιβαίνοντες
• Έχετε απαιτήσεις εναντίον τρίτων ή της ασφαλιστικής τους εταιρίας για ζημίες που
προκάλεσαν στο σκάφος σας
• Έχετε διαφορές με την ασφαλιστική σας Εταιρία από ασφαλιστήρια που αφορούν το
σκάφος σας
• Έχετε διαφορές εναντίον επισκευαστικής εταιρίας ή από μη καταβολή συμφωνηθέντος
ναύλου κ.τ.λ.
Όρια Κάλυψης σε € για κάθε Ασφαλιστικό Γεγονός
Κάλυψη ανά γεγονός
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Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε € για Μηχανοκίνητα Σκάφη
Μηχανοκίνητα με Ιπποδύναμη

Σχέδιο 1

Σχέδιο 2

Μέχρι 25 HP
Από 25 HP έως 50 ΗΡ
Από 51 HP έως 100 ΗΡ
Από 101 HP έως 150 ΗΡ
Από 151 HP και άνω / Jet Ski

30,00
35,00
40,00
45,00
50,00

45,00
55,00
60,00
70,00
75,00

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε € για Ιστιοφόρα Σκάφη
Ιστιοφόρα

Σχέδιο 1

Σχέδιο 2

Με ολικό μήκος μέχρι 6 μέτρα
Με ολικό μήκος από 7 έως 10 μέτρα
Με ολικό μήκος από 11 μέτρα και άνω

25,00
30,00
40,00

40,00
45,00
60,00

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε € για Περιηγητικά - Τουριστικά Σκάφη
Επιβάτες

Σχέδιο 1

Σχέδιο 2

Μέχρι 200 επιβάτες

50,00

75,00

Διευκρινίσεις & Προϋποθέσεις

• Ο ασφαλιζόμενος έχει το δικαίωμα να επιλέξει ο ίδιος τον δικηγόρο που θα αναλάβει
την υπεράσπιση των συμφερόντων του, από τη στιγμή που δικαιούται να ζητήσει την
παρέμβαση της εταιρίας, βάσει του ασφαλιστηρίου
• Για απαιτήσεις μέχρι 400€ γίνονται μόνο εξώδικες ενέργειες
• Γεωγραφικά όρια: Ελληνική Επικράτεια
• Για μεγαλύτερα ασφαλιζόμενα κεφάλαια συνεννόηση με την εταιρία

Νομική Προστασία
Οδηγού και Οχήματος
Νομική Προστασία του κυρίου - κατόχου του οχήματος, οδηγού και επιβατών σε αυτό.

Καλύψεις Προγράμματος

• Διεκδικήσεις αποζημιώσεων από τον υπαίτιο του ατυχήματος ή την ασφαλιστική του
Εταιρία για υλικές ζημίες ή και σωματικές βλάβες
• Υπεράσπισή του σε Ποινικά Δικαστήρια για εξ αμελείας παραβάσεις που αναφέρονται
στην πρόκληση σωματικών βλαβών τρίτων
• Υπεράσπιση του σε ποινικά δικαστήρια για απόκρουση κατηγοριών από τροχαίες
παραβάσεις
• Όταν προκύπτουν διαφορές από πώληση ή επισκευή του αυτοκινήτου
• Όταν προκύπτουν διαφορές με την ασφαλιστική Εταιρία για διεκδίκηση απαίτησης
• Όταν αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης, η άδεια κυκλοφορίας ή οι πινακίδες του οχήματος
Όρια Κάλυψης σε € για κάθε Ασφαλιστικό Γεγονός
Ελάχιστο Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 5.000€

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε € για Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 5.000€
Όχημα

Ασφάλιστρα

ΤΑΞΙ, Αγοραία
TIR, Λεωφορεία

10,00
35,00

Διευκρινίσεις & Προϋποθέσεις

• Γεωγραφικά όρια: Ελληνική Επικράτεια
• Για κάλυψη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια ισχύει επασφάλιστρο 100%
• Για μεγαλύτερα ασφαλιζόμενα κεφάλαια συνεννόηση με την εταιρία
• Για απαιτήσεις μέχρι 400€ γίνονται μόνο εξώδικες ενέργειες
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Νομική Προστασία Ιατρών
Καλύπτεται η Ποινική Νομική Προστασία του Ιατρού για την υπεράσπισή του σε ποινικά
δικαστήρια λόγω κατηγορίας για εξ΄ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων.
Όρια Κάλυψης σε € για κάθε Ασφαλιστικό Γεγονός
Κάλυψη ανά γεγονός

Σχέδιο 1
10.000

Σχέδιο 2
20.000

Σχέδιο 1

Σχέδιο 2

80,00

100,00

70,00
10,00

90,00
12,00

Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα σε € ανά Ειδικότητα
Χειρούργοι, Γυναικολόγοι,
Ορθοπεδικοί, Ραδιολόγοι
Λοιπές Ειδικότητες
Για κάθε Βοηθό

Διευκρινίσεις & Προϋποθέσεις

• Γεωγραφικά όρια: Ελληνική Επικράτεια
• Για μεγαλύτερα ασφαλιζόμενα κεφάλαια, συνεννόηση με την Εταιρία

Νομική Προστασία Επιχειρήσεων
Το πρόγραμμα της επαγγελματικής νομικής προστασίας δημιουργήθηκε με σκοπό να
καλύψει τον ασφαλιζόμενο επιχειρηματία ή επιτηδευματία, τον ελεύθερο επαγγελματία, τα
μέλη της οικογενείας του καθώς και τους υπαλλήλους, τους εργάτες ή τους τεχνίτες στο
σύνολο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους. Κατά την άσκηση της επαγγελματικής
σας δραστηριότητας μπορούν να συμβούν διάφορα περιστατικά, διάφορα ατυχήματα ή να
προκύψουν διαφορές με ασφαλιστικά ταμεία, με ιδιοκτήτες ή/και με υπαλλήλους.

Τι μπορεί να σας συμβεί; Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά παραδείγματα:

• Ασκείται ποινική δίωξη εναντίον σας για εξ’ αμελείας τραυματισμό ή θάνατο και αφορά
την ασφαλισμένη επαγγελματική σας δραστηριότητα
• Απολύετε έναν συνεργάτη σας για επανειλημμένες καθυστερήσεις και αυτός
προσφεύγει στα δικαστήρια
• Πελάτης σας σπάζει το πόδι του από πτώση μέσα στο χώρο σας και διώκεστε ποινικώς
• Φορτηγό καταστρέφει την τέντα ή την βιτρίνα του καταστήματός σας
• Σπάει η αποχέτευση του κτιρίου που έχετε την επαγγελματική σας στέγη και σας
προκαλούνται ζημιές
• Ανταγωνιστής δυσφημίζει τα προϊόντα σας και πολλά άλλα

Χαρακτηριστικά Προγράμματος

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει πλήρη νομική προστασία σε όλες τις δυσκολίες που
μπορεί να συναντήσει στην καθημερινή του ζωή ως επαγγελματίας, προσφέροντας έναν
καλό δικηγόρο στο πλευρό του και πληρώνοντας τα δικαστικά έξοδα, τις αποζημιώσεις
των κλητευθέντων μαρτύρων, την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη, τα
έξοδα προσφυγών ενώπιον των διοικητικών αρχών και άλλα πολλά τα οποία πρέπει να
πληρωθούν προκειμένου να βρει κανείς το δίκαιο του.
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Καλύψεις Προγράμματος

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα σας καλύπτει όταν:
• Κάποιος προκαλέσει ζημία στην επιχείρηση ή στο γραφείο σας και αρνείται να σας
αποζημιώσει
• Κάποιος συνεργάτης δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ή έχετε άλλου είδους
επαγγελματικές διαφορές
• Κατηγορείστε για κάποιο ποινικό αδίκημα, π.χ. εργατικό ατύχημα που συνέβη κατά την
ώρα ενάσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας ή για μία αγορανομική παράβαση
• Προκύψουν μισθωτικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη του οικήματος
• Έχετε διαφορές με το ασφαλιστικό σας ταμείο
• Χρειάζεστε την συμβουλή ενός δικηγόρου για υποθέσεις κληρονομικού και
φορολογικού δικαίου
Το πρόγραμμα προσφέρεται σε δύο επίπεδα κάλυψης. Το πρώτο επίπεδο καλύπτει
την επιχειρηματική νομική προστασία ενώ το δεύτερο τις χρηματικές διεκδικήσεις του
ασφαλιζομένου από τρίτους.

1ο Επίπεδο Κάλυψης: Νομική Προστασία Επιχειρήσεων
ΣΧΕΔΙΟ 1: Κάλυψη ανά Γεγονός 10.000€
Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα ανά Κατηγορία Επαγγέλματος σε €
Κατηγορία
Κατηγορία
Κατηγορία
Επαγγέλματος Επαγγέλματος Επαγγέλματος
Γ
Β
Α
Βασικό Ασφάλιστρο
50,00
60,00
70,00
Για κάθε Απασχολούμενο Άτομο
5,00
6,00
7,00

ΣΧΕΔΙΟ 2: Κάλυψη ανά Γεγονός 20.000€
Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα ανά Κατηγορία Επαγγέλματος σε €
Κατηγορία
Κατηγορία
Κατηγορία
Επαγγέλματος Επαγγέλματος Επαγγέλματος
Γ
Β
Α
Βασικό Ασφάλιστρο
75,00
90,00
105,00
Για κάθε Απασχολούμενο Άτομο
7,50
9,00
10,50

2ο Επίπεδο Κάλυψης: Χρηματικές Διεκδικήσεις (Plafon)

Με τον όρο «Χρηματικές Διεκδικήσεις» εννοούμε τις συμβάσεις του ασφαλιζομένου με
τρίτους, πελάτες, προμηθευτές για αξιώσεις από διαμαρτυρόμενες συναλλαγματικές,
ακάλυπτες επιταγές, αλληλόχρεους λογαριασμούς, διαφορές από υπερημερίες
προμηθευτών, αμφισβητήσεις ποιότητας εμπορευμάτων, υπαναχωρήσεις προμηθευτών ή
πελατών κ.τ.λ.

Επασφάλιστρα
οι συντελεστές εφαρμόζανται επί του κεφαλαίου της κάλυψης
των χρηματικών διακδικήσεων (Plafon)

Για μέχρι Ποσού Χρηματικών Διεκδικήσεων 10.000€
Από 10.000€ μέχρι 20.000€

Διαχωρισμός των Καταστημάτων

10%
8%

Ο διαχωρισμός των καταστημάτων έχει γίνει σύμφωνα με την επικινδυνότητα που
παρουσιάζουν αυτά για εμπλοκή σε νομικές διαδικασίες για την κάλυψη των χρηματικών
διεκδικήσεων, δηλαδή για διεκδικήσεις ή αποκρούσεις από ενοχικές συμβάσεις, όπως π.χ.
ανείσπρακτα τιμολόγια, απλήρωτες συναλλαγματικές, επιταγές, κ.ά.
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Κατηγορία Α

Κατηγορία Β

Κατηγορία Γ

Επιχειρήσεις Χαμηλής
Επικινδυνότητας
Αρχιτέκτονες
Εμπορικά Καταστήματα

Επιχειρήσεις Υψηλής
Επικινδυνότητας
Εισαγωγές-Εξαγωγές
Εστιατόρια

Κομμωτήρια

Επιχειρήσεις Μεσαίας
Επικινδυνότητας
Αρτοπωλεία
Γαλακτοπωλεία
Ενοικιάσεις
Μοτοποδηλάτων
Θαλάσσης, κ.ά.
Κάβες

ΠΡΟ-ΠΟ

Κινητή Τηλεφωνία

Συνεργεία Αυτοκινήτων
Σχολεία
Φαρμακεία κ.ά.

Οικοδομικές Εργασίες

Κλινικές

Διευκρινίσεις & Προϋποθέσεις

Ζαχαροπλαστεία
Κέντρα Διασκεδάσεως
Ξενοδοχειακές
Επιχειρήσεις
Πάρκινγκ
Πρατήρια Καυσίμων κ.ά.
Ραδιοφωνικοί Σταθμοί

• Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλιζόμενος με την ιδιότητά του ως
επιτηδευματίας ή/και ως ελεύθερος επαγγελματίας για την επαγγελματική
δραστηριότητά του, όπως αυτή αναφέρεται στο ασφαλιστήριο
• Η ασφαλιστική προστασία επεκτείνεται στους εργατοϋπαλλήλους και στα μέλη της
οικογένειας του ασφαλιζομένου, εφόσον υπάρχει σχέση εξαρτημένης εργασίας για την
επαγγελματική αυτή δραστηριότητά τους
• Ο ασφαλιζόμενος έχει το δικαίωμα να επιλέξει ο ίδιος τον δικηγόρο που θα αναλάβει
την υπεράσπιση των συμφερόντων του, από τη στιγμή που δικαιούται να ζητήσει την
παρέμβαση της Εταιρίας, βάσει του ασφαλιστηρίου
• Για απαιτήσεις μέχρι 400€ γίνονται μόνο εξώδικες ενέργειες
• Γεωγραφικά όρια: Ελληνική Επικράτεια
• Για μεγαλύτερα ασφαλιζόμενα κεφάλαια συνεννόηση με την εταιρία

Προγράμματα Νομικής Προστασίας
Οικογένειας / Εκμισθωτή Ακινήτων / Σκαφών Αναψυχής / Οδηγού / Ιατρών / Επιχειρήσεων

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Πολυγύρου, 57 001 Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 499000, Fax: 2310 499099
ΑΘΗΝΑ
Καλλιρρόης 65, 11 743 Αθήνα
Τηλ.: 210 9334 994, Fax: 210 9334 773
ΡΟΔΟΣ
Γ. Παπανικολάου 20, 85 100 Ρόδος
Τηλ.: 22410 31200, Fax: 22410 29800
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Γερωνυμάκη 27, 71 306 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 344670, Fax: 2810 301410
ΣΕΡΡΕΣ
Μεραρχίας & Χρ. Σμύρνης 2, 62 123 Σέρρες
Τηλ.: 23210 52760, Fax: 23210 52753
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Καπετάν Γκόνη 25 & Γαβριηλίδη Γωνία, 55 131 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 428160, Fax: 2310 428174
Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης
Σερ. Τσιακμάνη 10, 57 200 Λαγκαδάς
Τηλ.: 23940 24433, Fax: 23940 24473
Θέρμη Θεσσαλονίκης
Ηρώων Πολυτεχνείου 3, 57 001 Εμπορικό Κέντρο
Τηλ.: 2310 465601, Fax: 2310 465602

www.interlife.gr
info@interlife.gr

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε δωρεάν στο

800 11 16600

