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Κανονικές και...
μη κανονικές χώρες

Ε

ίμαστε ήδη στον τρίτο μήνα του 2018 και η
κατάσταση στην Οικονομία είναι ακόμη θολή:
Τα χρέη των Ελλήνων
έχουν ξεπεράσει το ΑΕΠ της χώρας,
οι Επενδύσεις είναι είδος προς εξαφάνιση, η Επιτήρηση μέχρι το 2023
βρίσκεται προ των πυλών. Τι συμβαίνει όμως, στον υπόλοιπο πλανήτη; Δημοσιεύματα στον Τύπο για τα
τεκταινόμενα στις “κανονικές” χώρες
(Έρευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη)
μας υπενθυμίζουν ότι οι άλλοι λαοί
προχωρούν, όταν εμείς …τρώμε τις
σάρκες μας. Τι συμβαίνει λοιπόν στο
“δάσος”, ενώ εμείς βλέπουμε το “δέντρο”;
Εδώ και αρκετό καιρό συντελείται
μια επανάσταση στην Ενέργεια και
στην Καθαρή Τεχνολογία - που έχει
μεγάλο ενδιαφέρον και αναμένεται
να επηρεάσει και τις Ασφαλιστικές
Εταιρίες. Οι Επενδύσεις σε Καθαρές Μορφές Ενέργειας θα φθάσουν
το 2018 τα 330 δις $, με τις περισσότερες να διοχετεύονται σε Ηλιακή
και Αιολική Ενέργεια, αλλά και στην
ανάπτυξη Μπαταριών και Ηλεκτρικών ΙΧ αυτοκινήτων, ενώ οι νέες
Επενδύσεις σε Φωτοβολταϊκά θα
οδηγήσουν φέτος σε παραγωγή επιπλέον 100 gigawatt, σύμφωνα με
το Bloomberg New Energy Finance.
Το θετικό ανταγωνισμό αναμένεται
να ενισχύσει και η είσοδος της Κίνας
στα Φωτοβολταϊκά Πάρκα. Αντίστοιχα, στην Αιολική Ενέργεια, τα Πάρκα
που θα κατασκευαστούν το 2018 και
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το 2019 θα παράγουν επιπλέον 127
gigawatt, ενώ στο χορό των επενδύσεων για Ανανεώσιμες Μορφές
Ενέργειας έχουν μπει εταιρίες-γίγαντες, όπως η Apple και η Goldman
Sachs, προκειμένου να μειώσουν το
λειτουργικό τους κόστος.
Ανάλογη ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα
έχει φέτος και η Τεχνολογία παραγωγής Μπαταριών, με τις αυτοκινητοβιομηχανίες να μπαίνουν δυναμικά
στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.
Πρώτη η Tesla που ολοκληρώνει στη
Nevada το μεγαλύτερο εργοστάσιο
Mπαταριών στον κόσμο. Αντίστοιχες
επενδύσεις επιταχύνονται και στην
Κεντρική Ευρώπη. Όλος αυτός ο διεθνής επενδυτικός οργασμός γύρω
από την Καθαρή Ενέργεια μειώνει το
κόστος παραγωγής της και δημιουργεί πολλαπλές νέες θέσεις εργασίας
στον Κλάδο.
Και εμείς τι κάνουμε;
Πώς αντιδρά η Ελλάδα με το ιδιαίτερα προικισμένο ανθρώπινο δυναμικό της απέναντι στο διεθνές αυτό
παλιρροϊκό κύμα προς την Πράσινη
Ανάπτυξη;

Εταιρικά Νέα

Ανάπτυξης για Ηλεκτρικούς Κινητήρες της Tesla (Tesla Greece R&D);
Πώς θα αξιοποιήσει αυτή την αναπάντεχη ευκαιρία;
Φευ! Η Ελλάδα είναι στον κόσμο της
και συνεχίζει να ομφαλοσκοπεί και
να σκανδαλολογεί!
Έχει όμως φτάσει πια η τελευταία
εκείνη ώρα, που πρέπει να κοιτάξουμε γύρω μας, να αφυπνιστούμε.
Να επικεντρώσουμε με κάθε τρόπο
στην Ανάπτυξη, να διευκολύνουμε
τις Επενδύσεις - ιδιαίτερα αυτές της
Πράσινης Ενέργειας - αίροντας τα
διαχρονικά βαρίδια (Φορολογία, Γραφειοκρατία, capital controls κ.λπ).
Και, επιτέλους, να αποτινάξουμε από
πάνω μας την κηλίδα της “μη κανονικής” χώρας. Γιατί οι άλλοι τρέχουν κι
εμείς έχουμε μείνει πίσω. Πολύ πίσω.
Κι ο χρόνος τελειώνει.

Τι κάνει η Ελλάδα με το τεράστιο
συγκριτικό πλεονέκτημα των 365
ημερών ηλιοφάνειας και των απεριόριστων προοπτικών Αιολικής Ενέργειας στο Αιγαίο;
Τι κάνει η Ελλάδα που έχει επιλεγεί,
(μεταξύ τριών υποψηφίων χωρών)
ως έδρα του Γραφείου Έρευνας και
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Ετήσια Συνέντευξη Τύπου INTERLIFE

Επίτευξη στόχων και
καινοτομία
Με την παρουσία 45 και πλέον δημοσιογράφων από τη
Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και την Περιφέρεια πραγματοποιήθηκε
στις αρχές Φεβρουαρίου η καθιερωμένη Ετήσια Συνέντευξη Τύπου
της Interlife Ασφαλιστικής στο bar-restaurant “La Place Mignonne”.

Σ

την εκδήλωση έδωσε το παρών σύσσωμος
ο ηλεκτρονικός τύπος, τηλεοπτικά κανάλια,
ραδιόφωνα και πολιτικές και οικονομικές
εφημερίδες. Στην ομιλία του ο Διευθύνων
Σύμβουλος της εταιρίας Γιάννης Βοτσαρίδης
παρουσίασε αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας
για το 2017 και τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
για την ίδια χρονική περίοδο.
Στη συνέχεια, ο κ. Βοτσαρίδης απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τα μελλοντικά σχέδια της INTERLIFE,
τονίζοντας ότι ο αναπτυξιακός στόχος της για το 2018 βρίσκεται στον Κλάδο Υγείας, ενώ επεσήμανε ότι, σε αντίθεση
με το ρεύμα που διαμορφώνεται στην αγορά, η Εταιρία,
δεν θα προβεί σε αύξηση τιμών (παρά το γεγονός ότι οι
διαδικασίες που εισήχθησαν στην Ασφαλιστική Αγορά με
το Solvency II, συνεπάγονται επιπλέον κόστος για τις επιχειρήσεις).
Μετά την ομιλία του κ. Βοτσαρίδη, ακολούθησε γεύμα για
τους εκπροσώπους του τύπου.
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Το πλήρες κείμενο της ομιλίας του κ. Βοτσαρίδη στη Συνέντευξη Τύπου έχει ως εξής:

Με άνοδο Εσόδων και Κερδοφορίας, αύξηση των θέσεων
εργασίας αλλά και δημιουργία πολλών νέων, καινοτόμων
Ασφαλιστικών Προγραμμάτων έκλεισε τη χρήση του 2017
η INTERLIFE ΑΑΕΓΑ, εκπληρώνοντας στο ακέραιο τους
στόχους που είχε θέσει για αύξηση Οικονομικών μεγεθών,
Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού, διατήρηση του
υψηλού Δείκτη Φερεγγυότητας, ανανέωση της εμπιστοσύνης των Συνεργατών/Διαμεσολαβητών και επένδυση στο
κοινωνικό πρόσωπο της Εταιρίας.
Πιο αναλυτικά:
Η Χρήση της περασμένης χρονιάς έκλεισε για την Εταιρία
με αυξημένα Έσοδα Ασφαλιστικών Εργασιών και Επενδύσεων. Τα Έσοδα από Ασφάλιστρα αυξήθηκαν το 2017
κατά 11,59% (Γραμμένα Ασφάλιστρα 59,04 εκατ. € έναντι
52,90 εκατ. €) ενώ ο στόλος των Ασφαλισμένων Οχημάτων αυξήθηκε κατά 24,66% (330.634 στις 31/12/2017
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έναντι 265.228 το Δεκέμβριο του 2016). Επιπλέον το 2017
αναμένεται να κλείσει με Κέρδη πολύ υψηλότερα του
2016.
Συνεπής στην αναπτυξιακή της πορεία, η INTERLIFE αύξησε τις Επενδύσεις της κατά 16,61% σε σχέση με το
2016, με το συνολικό Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων και Διαθεσίμων να ανέρχεται στα 174,08 εκατ. € έναντι 149,29
εκατ. €. Τα καθαρά Έσοδα Επενδύσεων αναμένεται να
κυμανθούν περί τα 10 εκατ. € (έναντι 4 εκατ. €), παρά
τις τοποθετήσεις σε χαμηλού κινδύνου επενδυτικές θέσεις
λόγω του ασταθούς Οικονομικού Περιβάλλοντος και των
αυστηρών απαιτήσεων του Solvency II.
Ταυτόχρονα, αυξήθηκαν τα Αποθέματα κατά 8% (104,66
180.000.000
εκατ. € έναντι 96,94 εκατ. € το 2016) με το Δείκτη Κά180.000.000 160.000.000
λυψης Αποθεμάτων να ανέρχεται στο 1,66 έναντι 1,54.
160.000.000 140.000.000
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Αλλοδαπών).

0
ασφάλιστρα

αποθέματα

1. Μαρία Σαμολαδά, Ράδιο Θεσσαλονίκη,
www.thessnews.gr, www.myportal.gr
2. Σίμος Ρωμανίδης, Τύπος Θεσσαλονίκης
3. Μαρία Διαλυνά, TV Μακεδονία
4. Αριστείδης Βασιλειάδης,
www.InsuranceForum.gr
5. Δέσποινα Ιωαννίδου, www.thess-economy.gr
6. Θωμάς Τσίμπας, ΕΡΤ3
7. Μαρία Παπαδοπούλου, ΑΠΕ-ΜΠΕ
8. Ιορδάνης Χουδαμάς, www.orathess.gr

επενδύσεις

0
Με εξαιρετικά ικανοποιητικές αποδόσεις
κινείται και το
Στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού, η ΙNTERLIFE
ασφάλιστρα
αποθέματα
επενδύσεις
Αμοιβαίο Κεφάλαιο INTERLIFE ΜΙΚΤΟ, ξεπερνώντας
αύξησε τις θέσεις Εργασίας κατά 7,56%, φθάνοντας τα 128
την απόδοση των δεικτών αναφοράς του, παρά το γενικόάτομα (31/12/2017) σε επίπεδο Εταιρείας και τα 172 άτοτερο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Η σωρευτική του
μα συνολικά σήμερα, σε επίπεδο Ομίλου.
απόδοση για την περίοδο 31/12/2016 – 31/12/2017 ήταν
25,24% και για την πενταετία 31/12/2012 - 31/12/2017
Στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η
έφτασε το 36,72%, ενώ η απόδοσή του από την αρχή του
INTERLIFE συνεχίζει να υλοποιεί το πρόγραμμα «προέτους μέχρι τις 24/01/2018 έφτασε το 4,05% και το Ενερσφέρω …αλλιώς», με αίσθημα ευθύνης και κοινικής ευγητικό του τα 12.747.853,17 €. Το ΑΚ της INTERLIFE διααισθησίας, στο πλαίσιο του οποίου συνεχίζει να στηρίζει
χειρίζεται από το 2009 η ALPHA TRUST.
το Άλμα Ζωής Θεσσαλονίκης, το Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης, την ΕΛΕΠΑΑΠ, τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Παραπληγικών Βορείου Ελλάδος, το Κρατικό Θέατρο
Βορείου
Ελλάδος, το Μαραθώνιο Κρήτης, το ΕλληΣτον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής
νικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και
Ευθύνης, η INTERLIFE συνεχίζει
Αθλητικά Σωματεία σε όλη την Ελλάδα.

να υλοποιεί το πρόγραμμα
«προσφέρω …αλλιώς»

Σε ότι αφορά την παραγωγή νέων Προϊόντων η Εταιρεία
προχώρησε στη δημιουργία των καινοτόμων Προγραμμάτων Εγγυημένη Σύνταξη Ατυχήματος, SAFEBIKE
(Ασφάλιση Ποδηλάτου), KinderCARE99 (Παιδικό Πρόγραμμα Υγείας) και το IMMIGRANTS Care (Ασφάλιση

Τέλος, για άλλη μια χρονιά προχώρησε στην παροχή 6 τόνων τροφίμων σε Κοινωνικά Παντοπωλεία.
Το 2017, προστέθηκαν νέες χορηγικές ενέργειες προς το
Σύλλογο Αιμοδοτών Καρπάθου, το Κέντρο Μέριμνας
Οικογένειας και Παιδιού - ΚΜΟΠ (για το πρόγραμμα
πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού "Live Without Bullying") και τους Γιατρούς του Κόσμου ●
Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό της εκδήλωσης
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1.

2.

3.

4.

6.

1. Χρήστος Νικολαΐδης, Εφημερίδα ThessNews
2. Έλενα Τοπάλη, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων
INTERLIFE & Πόπη Μαρτάκη, www.orathess.gr
3. Λάζαρος Γλούφτσης, www.cityinternational.gr
4. Ραλιώ Λεπίδου, www.ka-business.gr

4.
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5.

7.
1. Αλεξάνδρα Γούτα, ΑΠΕ-ΜΠΕ
2. Άννυ Καρολίδου, www.voria.gr
3. Έλενα Ερμείδου, www.sofokleousin.gr,
www.insuranceworld.gr
4. Νίκος Μωράκης, Ασφαλιστικό Marketing
5. Νίκη Πρωτονοταρίου, Ασφαλιστική Αγορά
6. Χριστίνα Μωράκη, www.underwriter.gr
7. Γιάννης Χαρονικολάου, www.asfalisinet.gr
8. Γιώργος Μητράκης, ΕΡΤ3

8.

March 2018

9

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ
Interlife Magazine

Interlife Insurance

Χρηματιστήριο

Υψηλές αποδόσεις από το
Αμοιβαίο Κεφάλαιο INTERLIFE
και το 2017
Με εξαιρετικά ικανοποιητικές αποδόσεις κινείται το Αμοιβαίο
Κεφάλαιο της INTERLIFE Ασφαλιστικής INTERLIFE ΜΙΚΤΟ,
ξεπερνώντας την απόδοση των δεικτών αναφοράς του, παρά το
γενικότερο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.

Η

σωρευτική απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ήταν για την περίοδο 31/12/2016 – 31/12/2017 (ένα έτος)
25,24%, και για την πενταετία 31/12/2012
- 31/12/2017 έφτασε το 36,72%, ενώ η
απόδοσή του από 01/01/2018 έως 24/01/2018 έφτασε το
4,05% και το Ενεργητικό του τα 12.747.853,17ευρώ.

ξίας και εισοδήματος για τον μεριδιούχο, σε συνδυασμό με
την ανάληψη μέτριου επενδυτικού κινδύνου. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό
του ΑΚ επενδύεται μέσω ευέλικτης στρατηγικής σε προσεκτικά επιλεγμένες και αξιολογημένες εισηγμένες μετοχές,
επιλεγμένες ομολογίες καθώς και σε καταθέσεις και μέσα
χρηματαγοράς.

Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου INTERLIFE ΜΙΚΤΟ είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης υπερα-

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο της INTERLIFE διαχειρίζεται από
το 2009 η ALPHA TRUST ●

Η εταιρία alphatrust Iδρύθηκε το 1987 και ασχολείται
αποκλειστικά με τη διαχείριση κεφαλαίων Ιδιωτών και
Θεσμικών Επενδυτών.
Είναι ο Μεγαλύτερος, Παλαιότερος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Κεφαλαίων στην Ελλάδα και κατέχει κύρια θέση ανάμεσα στους Διαχειριστές Επαγγελματικών Ταμείων της χώρας.
Οι διαχειριστές- Ισχυρή Επενδυτική Ομάδα, Σταθερή και
με πολυάριθμες Διακρίσεις- συμμετέχουν στην ιδιοκτησία
και τη διοίκηση του Ομίλου. Eποπτεύεται από την Ελληνική
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και διακρίνεται για τη συνέπεια,
την καινοτομία και την αριστεία.
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Certification

Αναβάθμιση πιστοποίησης ISO
Αναβαθμίζεται η πιστοποίηση της INTERLIFE Ασφαλιστικής κατά
ISO 9001:2015 με την ενσωμάτωση της Λειτουργίας Διαχείρισης
Κινδύνων της εταιρίας.

Η

διαδικασία
πιστοποίησης
που ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την SGS Societe
Generale de Surveillance S.A.
αφορά: Ανάληψη Κινδύνων, Έκδοση
Ασφαλιστηρίων, Διακανονισμό Ζημιών, Συμβάσεις Διαμεσολαβούντων,
Διεκπεραίωση Αλληλογραφίας.
Υπενθυμίζεται ότι η INTERLIFE
Ασφαλιστική πιστοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2005 με το Σύστημα Δι-

αχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000
ενώ το 2012, η εταιρία πιστοποιήθηκε
με το ISO 9001:2008 για το σύνολο
των λειτουργιών της.
Η ανάπτυξη και η εφαρμογή του
Συστήματος ISO 9001:2015 αποτελεί απόδειξη της ικανότητας της
INTERLIFE να παρέχει με συνέπεια
προϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις συνεργατών, πελατών και συνάδουν με τις εφαρμοστέες

νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, αποτελεί έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες σταθερής
και υγιούς ανάπτυξης της εταιρίας.
Η αναβάθμιση του πιστοποιητικού
διασφάλισης ποιότητας, οδηγεί την
INTERLIFE στις υψηλότερες θέσεις
αξιοπιστίας μεταξύ των Ασφαλιστικών Εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ●

March 2018
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Όμιλος INTERLIFE

Κοπή Πίτας 2018
Σε ένα ιδιαίτερα ζεστό και οικογενειακό
κλίμα οργάνωσε για άλλη μια φορά ο
Όμιλος INTERLIFE την ετήσια εκδήλωση
της κοπής πίτας στο μαγευτικό περιβάλλον
του Κτήματος Χρηστίδη στην Άνω Περαία
Θεσσαλονίκης.

Η

βραδιά άρχισε με τα αισιόδοξα μηνύματα για τη νέα
χρονιά του Προέδρου της
INTERLIFE Ασφαλιστικής Δημητρίου Ξουρή,
του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
Αθανάσιου Πρόιου, της Αντιπροέδρου
της εταιρίας Γεωργίας Χρηστίδου και
του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας Ιωάννη Βοτσαρίδη.
Ακολούθησε η καθιερωμένη πλέον τελετή βράβευσης υπαλλήλων της εταιρίας που πραγματοποιείται τα τελευταία
χρόνια.
Το βραβείο Εταιρικής Συνείδησης παρέλαβε η Έλενα Τοπάλη, Υπεύθυνη
Δημοσίων Σχέσεων για την επαγγελματική της συνείδηση και την πολυετή
της προσήλωση στην εταιρική φιλοσοφία ενώ Υπάλληλος της χρονιάς 2017
ψηφίστηκε η Έμυ Μανιαδάκη από τη
Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό της εκδήλωσης
12
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Γραμματεία Διοίκησης.
Για την κατάκτηση του στόχου Πωλήσεων, βραβείο Επιθεωρητή της χρονιάς δόθηκε στον Βασίλη Σκάθαρο,
Επιθεωρητή Πωλήσεων της εταιρίας σε
Ήπειρο και Θεσσαλία και στον Κανέλλο
Κανελλόπουλο, Επιθεωρητή Πωλήσεων της εταιρίας στην Αττική, ενώ το
βραβείο του "Διευθυντή της χρονιάς"
στην Κατερίνα Καψάλη, Υποδιευθύντρια Πωλήσεων Νοτίου Ελλάδος.
Στην κοπή τη πίτας, το τυχερό φλουρί της χρονιάς έπεσε στην Αγγελική
Αβραμίδου, υπάλληλο του Τμήματος
Διοικητικής Μέριμνας.
Η βραδιά πλαισιώθηκε από πλούσιο
μπουφέ ενώ η μουσική, τα φωτορυθμικά και τα happenings κράτησαν ζωντανό το χορό και το κέφι μέχρι τις πρώτες
πρωινές ώρες ●

u
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Ενημερωτικές Εκδηλώσεις

Ημερίδα για την
Υγεία του παιδιού
Στην Ημερίδα για την Υγεία του παιδιού με θέμα:
Λοιμώξεις, Εμβολιασμοί και Ιατροφαρμακευτική Φροντίδα
που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο στο Συνεδριακό
Κέντρο της Σίνδου, συμμετείχε η INTERLIFE Ασφαλιστική.

Η

εκδήλωση οργανώθηκε με πρωτοβουλία της συνεργάτιδας της
εταιρίας στη Σίνδο, Άννας Τύρη με τη στήριξη της εταιρίας. Οι
κάτοικοι της περιοχής, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από
την παιδίατρο Ελισάβετ Καλούδη για τις παιδικές λοιμώξεις και
για την αξία του εμβολιασμού ως μέσο προστασίας. Στο πλαίσιο
της Ημερίδας η Product Manager της εταιρίας Μαρίνα Παναγιωτοπούλου,
παρουσίασε το νέο παιδιατρικό πρόγραμμα KinderCARE99 της INTERLIFE
Ασφαλιστικής και ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τα πλεονεκτήματά του.
Η εταιρία συγχαίρει τη συνεργάτιδα της για την ευαισθησία της σε θέματα παιδικής υγείας και για την εξαιρετική οργάνωση της εκδήλωσης ●

KinderCARE99
Το πρόγραμμα KinderCARE99
προσφέρει ποιοτική φροντίδα
Υγείας για το παιδί σε ασυναγώνιστη τιμή. Συγκεριμένα καλύπτει:
Νοσοκομειακή Περίθαλψη έως
40.000€ με απευθείας πληρωμή των εξόδων από την εταιρία,
Πλήρη Κάλυψη Επειγόντων
Περιστατικών καθώς και απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις &
Διαγνωστικές Εξετάσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες
απευθυνθείτε στον Επιθεωρητή
Πωλήσεων της περιοχής σας ή στο

interlife-programms.gr/kindercare99

ς
πολύωρε
ς
ι
τ
α
ν
χ
...και ξέ

ς!

αναμονέ

Ποιοτική Φροντίδα Υγείας
για το παιδί σας!
Καλύψεις Προγράμματος
Νοσοκομειακή Περίθαλψη στις καλύτερες Ιδιωτικές Κλινικές
Απεριόριστες ΔΩΡΕΑΝ Επισκέψεις στα Επείγοντα
ΔΩΡΕΑΝ Διαγνωστικές Εξετάσεις
Προγραμματισμένες Ιατρικές Επισκέψεις
Μικρές Επεμβάσεις & Ιατρικές Πράξεις

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

Ρωτήστε σήμερα τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο
Άννα Τύρη

Μαρίνα Παναγιωτοπούλου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Πολυγύρου, Τ.Κ. 57 001 Θέρμη
ΑΘΗΝΑ: Καλλιρρόης 65, Τ.Κ. 11743 Αθήνα
20
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Σύλλογος "ΑΧΤΙΔΑ"
Την εκδήλωση του Συλλόγου Αρωγής Γονέων και Φίλων Αυτιστικών
Ατόμων Βορείου Ελλάδος ΑΧΤΙΔΑ στήριξε για άλλη μια φορά ως
χορηγός η INTERLIFE Ασφαλιστική.

Μ

ε μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε η φετινή εκδήλωση του
Συλλόγου Αρωγής Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Βορείου Ελλάδος ΑΧΤΙΔΑ, στο θέατρο Βεργίνα του
Regency Casino στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά όπου δύο γνωστές καλλιτέχνιδες, η πιανίσταμουσικός Ελενα Αργαλιά και η τραγουδίστρια Μέλα Γεροφώτη, παρουσίασαν
ένα μοναδικό πρόγραμμα έντεχνης ελληνικής μουσικής με δικές τους διασκευές
γνωστών κομματιών Ελλήνων συνθετών αφιερωμένο στον Σύλλογο Αχτίδα
πουι ενθουσίασε το κοινό.

Live Without Bullying
Η INTERLIFE "κάνει ντρίμπλα στον Εκφοβισμό #2"

Μ

ε αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα
κατά της σχολικής
βίας και του εκφοβισμού, την Τρίτη
6 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο
Κλειστό Γήπεδο Νήαρ Ηστ, στο πλαίσιο του προγράμματος Live Without
Bullying, ο δεύτερος φιλικός αγώνας
καλαθοσφαίρισης με τίτλο «Κάνουμε
ντρίμπλα στον Εκφοβισμό #2» με την

22
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παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών από 16 σχολεία της Αττικής.
Στην εκδήλωση, αθλητές, καλλιτέχνες και ειδικοί σε θέματα εκφοβισμού έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης και ψυχικής ενδυνάμωσης
στα παιδιά ενάντια στο φαινόμενο του
σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού.

Επιπλέον, η εταιρία στήριξε ως χορηγός και την παράλληλη δράση ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε στο
εμπορικό κέντρο The Mall Athens.
Η INTERLIFE Ασφαλιστική, από το
2017, στηρίζει ως χορηγός το Κέντρο
Μέριμνας Παιδιού και Οικογένειας
(ΚΜΟΠ) και συγκεκριμένα τις δράσεις του προγράμματος Live Without
Bullying που υλοποιεί ●

Την εκδήλωση του Συλλόγου Αρωγής Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Βορείου Ελλάδος ΑΧΤΙΔΑ στήριξε για άλλη μια φορά ως χορηγός η
INTERLIFE Ασφαλιστική. Η μουσική βραδιά "Ένα πιάνο δύο φωνές για την
ΑΧΤΙΔΑ" οργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία στο ξενοδοχείο Hyatt Regency, ενώ
παράλληλα, η πρόεδρος του Συλλόγου κ. Μάγδα Δούδου παρουσίασε το έργο
και τους στόχους του Συλλόγου.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν η Γεωργία Βοτσαρίδου, Αντιπρόεδρος της
INTERLIFE Ασφαλιστικής και η Έλενα Τοπάλη, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων
της εταιρίας ●

Λίγα λόγια
για την "ΑΧΤΙΔΑ"
Ο Σύλλογος "ΑΧΤΙΔΑ", ιδρύθηκε
το 1997 στην Θεσσαλονίκη, κυρίως από αποφοίτους του Κολεγίου
"Anatolia" της τάξεως του 1956.
Γρήγορα πλαισιώθηκε από αποφοίτους και άλλων τάξεων και
πολλούς φίλους που ευαισθητοποιήθηκαν από το πρόβλημα των
αυτιστικών παιδιών και ίδρυσαν
το Κέντρο Αυτισμού "ΑΧΤΙΔΑ".
Το κέντρο παρέχει:
Διάγνωση, εκπαίδευση και ψυχαγωγία ατόμων με αυτισμό, ατομικά αλλά και σε ομάδες 4 - 5 ατόμων, με στόχο τη συναισθηματική
ωρίμανση, εκμάθηση δεξιοτήτων,
κοινωνικοποίηση κ.λπ., ασκήσεις
κολύμβησης στην εσωτερική πισίνα του κέντρου με την καθοδήγηση εξειδικευμένων εκπαιδευτών, απογευματινή δημιουργική
απασχόληση αυτιστικών παιδιών,
λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού και εκπαιδευτικά σεμινάρια
για γονείς.
Τέλος, ο σύλλογος υλοποιεί δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το
πρόβλημα του αυτισμού.
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Σύλλογος Εθελοντών
Αιμοδοτών Καρπάθου

11η Εκδήλωση Κοινωνικής
Υπευθυνότητας της ΕΕΔΕ

Στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «προσφέρω …
αλλιώς» που υλοποιεί με ιδιαίτερη ευαισθησία και υπευθυνότητα
η INTERLIFE Ασφαλιστική εντάχθηκε η στήριξη των δράσεων του
Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Καρπάθου.

Η INTERLIFE στηρίζει την προσπάθεια της ΕΕΔΕ στην αναζήτηση
λύσεων για σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και την περαιτέρω
διάχυση της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Σ

υγκεκριμένα, η Εταιρία
αποφάσισε να καλύπτει
τα έξοδα για τη διενέργεια τριών αιμοληψιών
που θα διοργανώσει ο
Σύλλογος το 2018, σε συνεργασία με
τα κλιμάκια Αιμοδοσίας του Γενικού
Νοσοκομείου Ρόδου και του Νοσοκομείου Παίδων Αγίας Σοφίας στην
Κάρπαθο.
Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών
Καρπάθου αποτελεί παράδειγμα
καλής πρακτικής εθελοντισμού και
προσδίδει επιπλέον αξία στους κα-

τοίκους του ακριτικού νησιού. Έχει
ως σκοπό την ανιδιοτελή προσφορά
αίματος στην Κρατική Υπηρεσία Αιμοδοσίας, την οργάνωση αιμοληψιών,
τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με στόχο τη διάδοση της εθελοντικής Αιμοδοσίας καθώς και τη
διοργάνωση επιστημονικών Διαλέξεων, Σεμιναρίων και Εκθέσεων.
Η INTERLIFE Ασφαλιστική, διατηρεί
Τράπεζα Αίματος και στηρίζει πάντα
κοινωνικούς φορείς που προάγουν
την εθελοντική αιμοδοσία ●

Λίγα λόγια
για τον σύλλογο

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Καρπάθου ιδρύθηκε το 1999
στην Κάρπαθο με πρωτοβουλία
του αείμνηστου συμπατριώτη μας
Μιχαλάκη Η. Μακρή με σκοπό
την αντιμετώπιση της δυσχέρειας
εύρεσης μονάδων αίματος των μονίμων κατοίκων της Καρπάθου, σε
έκτακτα περιστατικά.
Αναλογικά με τον μόνιμο πληθυσμό του νησιού, ο Σύλλογος Αιμοδοτών Καρπάθου είναι κατά γενική ομολογία πολύ δραστήριος, αν
ληφθεί υπόψη ότι πολύ μεγαλύτερες πόλεις δεν έχουν καν Σύλλογο
Αιμοδοτών.
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Μ

ε την παρουσία
πλήθους κόσμου
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, η 11η κατά
σειρά Εκδήλωση Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Τμήματος Μακεδονίας
της ΕΕΔΕ που στόχο είχε την οικονομική και ηθική υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Ορφανοτροφείου
Θηλέων ΜΕΛΙΣΣΑ στη Θεσσαλονίκη και την κοπή της βασιλόπιτας για
τα Μέλη και τους φίλους τους Τμήματος.
Η INTERLIFE, ενεργό μέλος της
ΕΕΔΕ, συμμετείχε ως χορηγός της
στηρίζοντας την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Μακεδονίας της ΕΕΔΕ, τόσο στην αναζήτηση λύσεων για σοβαρά κοινωνικά
προβλήματα, όσο και στη διαδικασία
της περαιτέρω διάχυσης της έννοιας
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ●

Δρ. Απόστολος Αιγυπτιάδης
Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
του Τμήματος Μακεδονίας και μέλος
του Δ.Σ. της ΕΕΔΕ
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Brokers Union
Αν προσπαθούσαμε να περιγράψουμε την Brokers Union με λίγες
λέξεις, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτές είναι η ευελιξία, η
προσαρμογή, η καινοτομία, το ήθος και η επιμονή.
Diamond Member, Συνεργάτης INTERLIFE από το 2014

Ξ

Η Brokers Union παρέχει στους
συνεργάτες της μέσω web services,
CRM και άλλων μηχανογραφικών
εφαρμογών, πολυτιμόλογηση, έγκυρη και αξιόπιστη πληροφορία για τη
διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους,
τον έλεγχο των εργασιών σε όλους
τους τομείς και κλάδους ασφάλισης
και δυνατότητα στοχευμένων πωλήσεων.

αποχώρησης χωρίς προσκόμματα
• Ελκυστικές αμοιβές μέσω ενός
ολοκληρωμένου κανονισμού πωλήσεων
• Συνεργασία με κάθε ασφαλιστική
εταιρεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό η οποία μπορεί να παρέχει τα
προϊόντα που ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών μας όσο απαιτητικές κι αν είναι αυτές
• Ειδικά προϊόντα αποκλειστικής διάθεσης
• Ιδιόκτητες πολυτελείς εγκαταστάσεις
• Οικονομική σταθερότητα
• Εξειδικευμένο προσωπικό εξυπηρέτησης σε όλους τους κλάδους
ασφάλισης
• Εκπαιδευτική διαδικασία σε συνεχή ροή
• Ολοκληρωμένη κατάρτιση πάνω
στον κύκλο της πώλησης
• Τα πλέον σύγχρονα εργαλεία εργασίας
• Ανθρωποκεντρική προσέγγιση και
σεβασμό στην επαγγελματική ανεξαρτησία

Επιπλέον παρέχει:
• Ξεκάθαρη σύμβαση συνεργασίας
που εξασφαλίζει το παρόν το μέλλον την κληρονομικότητα και το
εισόδημα του συνεργάτη από κάθε
απειλή, αλλά και την δυνατότητα

Η Brokers Union ανταποκρίνεται
διαρκώς στις αυξημένες ανάγκες
του σύγχρονου ανθρώπου με υψηλό
αίσθημα ευθύνης και σεβασμό στην
ασφαλιστική βιομηχανία, την οποία
υπηρετεί με συνέπεια ●

εκινώντας από την επιμονή, η Brokers Union
είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα συνέπειας και συνέχειας, στην
Ελληνική ασφαλιστική αγορά.
Στο επίκεντρο κάθε προσπάθειας της
Εταιρίας βρίσκεται ο επαγγελματίας Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής,
ο οποίος σήμερα, περισσότερο από
ποτέ, δείχνει να είναι απροστάτευτος
και αποπροσανατολισμένος, χαμένος
στα μονοπάτια μιας αγοράς που στερείται οράματος και γνώσης προορισμού.

Φώτης Καλαμπαλίκης
Διευθύνων Σύμβουλος Brokers Union
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"Αν δεν προσαρμοστείς
στις συνθήκες της
αγοράς που αλλάζει
διαρκώς, σύντομα
θα είσαι ιστορία..."

Νικόλαος Βελλιάδης
Πρόεδρος Brokers Union
March 2018
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Α' Τρίμηνο 2018

Ανασκόπηση Αγορών
Το πρώτο τρίμηνο του έτους αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολο
επενδυτικά, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των κινητών αξιών
έκλεισε με απώλειες.
του Κωνσταντίνου Αριτζή,
Διευθύνοντος Συμβούλου Premium Capital α.ε.

Α

υτό που χαρακτήρισε το ξεκίνημα του έτους
ήταν η έντονη μεταβλητότητα την οποία είχαμε "ξεχάσει" κατά την τελευταία διετία,
απόρροια της στρέβλωσης των αγορών,
που επέφεραν οι Κεντρικές Τράπεζες μέσω
των παρεμβάσεών τους.
Όπως η στήλη είχε προβλέψει στα τέλη του 2017, το ξεκίνημα του 2018 αποδείχθηκε ιδιαίτερα πολύπλοκο και
δύσκολο επενδυτικά. Ο Ιανουάριος ξεκίνησε με κεκτημένη ταχύτητα από το προηγούμενο έτος και εξελίχθηκε στον
καλύτερο, από πλευράς απόδοσης, μήνα των τελευταίων
δεκαετιών αναφορικά με τους μετοχικούς δείκτες. Από τη
μία η πρωτοβουλία της κυβέρνησης των Η.Π.Α για αναμόρφωση του φορολογικού καθεστώτος με μείωση των συντελεστών φορολογίας, και από την άλλη τα θετικά μακροοικονομικά στοιχεία στην Ευρώπη, δημιούργησαν μια άνευ
προηγουμένου ευφορία στους επενδυτές, που έσπευσαν να
πουλήσουν ομόλογα (ιδιαίτερα στις Η.Π.Α) και να τοποθετηθούν μαζικά σε μετοχές. Όπως όμως συνήθως συμβαίνει, ακολουθώντας την ψυχολογία της "αγέλης" σπάνια
αποδεικνύεται αποδοτικό.
Ο Φεβρουάριος και μετέπειτα ο Μάρτιος αποδείχθηκαν
εξαιρετικά "δύσκολοι" μήνες, και όποιος δεν προνόησε να
"κλειδώσει" τα κέρδη του Ιανουαρίου, τα είδε να εξανεμίζονται.
Το γεωπολιτικό ρίσκο
Η απαρχή της διόρθωσης ξεκίνησε από τον τεχνολογικό
κλάδο, που είχε σημειώσει εντυπωσιακή άνοδο τον τελευταίο χρόνο, εξαιτίας αρνητικών δημοσιευμάτων για ηγετι-
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κές εταιρείες του χώρου αλλά και υψηλών αποτιμήσεων.
Τη σκυτάλη πήραν οι εμπορικές τράπεζες, που είδαν την
Κεντρική Tράπεζα να ανεβάζει μεν επιτόκια, την καμπύλη
απόδοσης δε των ομολόγων να κινείται πτωτικά επηρεάζοντας αρνητικά την κερδοφορία τους. Καταλήγοντας, το τέλος του τριμήνου βρήκε όλες τις μεγάλες χρηματιστηριακές
αγορές του πλανήτη με αρνητικό πρόσημο και ψυχολογία.
Ο προβληματισμός πλέον είναι διάχυτος και οι αγορές
συνειδητοποιούν ότι οι ιδιαίτερα αισιόδοξες προβλέψεις
για το έτος χρήζουν αναμόρφωσης. Τα αίτια του προβληματισμού εστιάζονται στις γεωπολιτικές εξελίξεις (Μέση
Ανατολή, Ρωσία, Κίνα), στα πολιτικά θέματα (Ιταλικές
εκλογές, επικείμενες εκλογές στις Η.Π.Α για νομοθετική
εξουσία), στην άνοδο των επιτοκίων από την Κεντρική
Τράπεζα των Η.Π.Α και στην διατηρησιμότητα της ανόδου
της παγκόσμιας οικονομίας.

Ο προβληματισμός πλέον
είναι διάχυτος και οι αγορές
συνειδητοποιούν ότι οι ιδιαίτερα
αισιόδοξες προβλέψεις για το έτος
χρήζουν αναμόρφωσης
Τα ομόλογα
Ακριβώς αντίθετη σε κίνηση, αλλά με το ίδιο αποτέλεσμα,
ήταν η πορεία της απόδοσης των Αμερικανικών και Ευρωπαϊκών ομολόγων. Με την ευφορία να είναι διάχυτη στις

αρχές του έτους, τα ομόλογα πιέστηκαν και οι αποδόσεις
τους εκτοξεύτηκαν λόγω και του προβληματισμού για την
άνοδο των Αμερικανικών επιτοκίων. Η Αμερικανική δεκαετία άγγιξε την απόδοση του 3% με τις Κασσάνδρες να
διαβλέπουν το τέλος του εικοσαετούς και πλέον ράλι στην
ομολογιακή αγορά. Όμως η διόρθωση και η μεταβλητότητα των χρηματιστηριακών αγορών ευνόησαν τα ομόλογα
τους επόμενους δύο μήνες του πρώτου τριμήνου και αντέστρεψαν μέρος των εκροών του Ιανουαρίου. Ιδιαίτερα τα
κρατικά ομόλογα επανήλθαν στο προσκήνιο σαν ασφαλές καταφύγιο στις διακυμάνσεις των μετοχικών αγορών.
Παρά όμως την ανάκαμψή τους τον Φεβρουάριο και Μάρτιο έκλεισαν το τρίμηνο με απώλειες της τάξης του 1.3%
για την Γερμανική δεκαετία και 2.3% για την αντίστοιχη
Αμερικανική.
Συνάλλαγμα
Στις αγορές συναλλάγματος το Αμερικανικό Δολάριο συνέχισε την καθοδική του τάση έναντι των κύριων ανταγωνιστών του με πτώση 2,6% έναντι του Ευρώ, 5,5% έναντι
του Ιαπωνικού Γεν, 3,8% έναντι της Βρετανικής Στερλίνας
και 2,1% έναντι του Ελβετικού Φράγκου. Είναι προφανές
ότι η στρατηγική υποτίμησης του δολαρίου από την Αμερικανική κυβέρνηση αποδίδει, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί
κραδασμούς στον υπόλοιπο κόσμο και ειδικά στην Ευρώπη. Η εύθραυστη οικονομική ανάκαμψη της Ευρωζώνης
απειλείται από την ανατίμηση του Ευρώ και αυτό δεν
πέρασε απαρατήρητο από τον κεντρικό τραπεζίτη Μάριο
Ντράγκι. Την ώρα που η άνοδος των Αμερικανικών επιτοκίων θα έπρεπε να δίνει ώθηση στο δολάριο, η σωρευτική
ανατίμηση του Ευρώ έναντι του Αμερικανικού νομίσματος
ανέρχεται στο 17% από τις αρχές του 2017. Το μειονέκτημα ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών προϊόντων
έναντι των Αμερικανικών στις παγκόσμιες αγορές είναι
προφανές. Και δικαίως προβληματίζει την Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα την ώρα μάλιστα που σχεδιάζει την λήξη
της πολιτικής ποσοτικής χαλάρωσης στα τέλη του 2018.
Είναι προ των πυλών επικείμενος νομισματικός "πόλεμος";
Είδωμεν.
Η αγορά του χρυσού
Παραδόξως για πολλούς, αλλά όχι για την στήλη, ο χρυσός ήταν ένα από τα ελάχιστα περιουσιακά στοιχεία με
θετική απόδοση κατά το πρώτο τρίμηνο, εκμεταλλευόμενος την αύξηση του γεωπολιτικού ρίσκου, την υποχώρηση
του δολαρίου, και την "ανασφάλεια" των μετοχικών αγορών. Σημειώνουμε ότι ο χρυσός διαπραγματεύεται 30%

χαμηλότερα από τα υψηλά που κατέγραψε το 2011 και
εκτιμούμε ότι βρίσκεται στο τελευταίο έτος του πτωτικού
επταετούς κύκλου. Ο κίνδυνος για την περαιτέρω ανοδική
του κίνηση έγκειται στην ταχύτητα ανόδου των Αμερικανικών επιτοκίων στο μέλλον και στην απόδοση των επενδύσεων σταθερού εισοδήματος (δολαριακές καταθέσεις,
αποδόσεις ομολόγων).
Αν η FED επιταχύνει την άνοδο των επιτοκίων και οι αποδόσεις των Αμερικανικών ομολόγων αυξηθούν σημαντικά,
ο χρυσός κινδυνεύει σαν εναλλακτικό περιουσιακό στοιχείο που δεν αποδίδει σταθερό εισόδημα. Αντίθετα, εφόσον η Αμερικανική κεντρική τράπεζα προχωρεί σταδιακά
και μετριασμένα στην πολιτική της, η αύξηση του γεωπολιτικού ρίσκου και η επιβράδυνση των μετοχικών αποδόσεων λειτουργούν υπέρ του. Πολλά θα εξαρτηθούν και από
την τάση του Αμερικανικού δολαρίου. Εφόσον συνεχίσει
την υποτίμησή του, ενδυναμώνει την προοπτική ανόδου
του χρυσού, που λειτουργεί αντίστροφα στην κίνηση του
δολαρίου.

Tο 2018 εξελίσσεται σε μια άκρως
ενδιαφέρουσα επενδυτικά χρονιά
με ευκαιρίες αλλά και κινδύνους να
ισορροπούν σε τεντωμένο σχοινί
Ρευστό τοπίο
Εν κατακλείδι το 2018 εξελίσσεται σε μια άκρως ενδιαφέρουσα επενδυτικά χρονιά με ευκαιρίες αλλά και κινδύνους
να ισορροπούν σε τεντωμένο σχοινί. Τα tweets του προέδρου Τράμπ αποδεικνύονται ικανά να ανεβοκατεβάζουν τις μετοχικές αγορές σαν την τραμπάλα σε παιδική
χαρά. Το γεωπολιτικό ρίσκο θα παραμείνει αυξημένο στην
διάρκεια του έτους και οι πολιτικές εξελίξεις με τις Αμερικανικές εκλογές σε Κογκρέσο και Γερουσία τον Νοέμβριο
θα επηρεάσουν τις αγορές αναλόγως και του αποτελέσματος. Το επενδυτικό πάζλ έχει γίνει πιο σύνθετο και χρειάζεται πειθαρχία, οπορτουνισμός, γερά νεύρα και ενίοτε
κινήσεις ενάντια στο ρεύμα. Μην ξεχνάτε ότι η άνοδος των
μετοχικών αγορών συμπληρώνει 9ετία και με αθλητικούς
όρους βρισκόμαστε κοντά στο τέλος του αγώνα. Μπορεί να
υπάρξει παράταση αλλά δεν θα είναι απεριόριστη. Πράξτε
με σύνεση και όχι απληστία ●
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Στην Ελλάδα κυκλοφορούν περίπου
600.000 ανασφάλιστα οχήματα
που, σημειώνεται δεν έχουν ακόμη
λάβει τα πολυαναμενόμενα “σημειώματα” από την κρατική αρχή, ώστε να
συμμορφωθούν. Όπως υπογραμμίζεται στο δημοσίευμα,

Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις

Αιτίες και τρόποι αποζημίωσης
Τροχαίων Ατυχημάτων
Εκτός από τις γνωστές και κύριες αιτίες Τροχαίων Ατυχημάτων στη
χώρα μας, υπάρχουν και άλλες λιγότερο γνωστές...

Μ

ια από αυτές είναι
και η κατάσταση
των
ελαστικών
του αυτοκινήτου,
που όπως φαίνεται οι έλληνες δεν αντικαθιστούν τακτικά όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ
της “Καθημερινής” (16/02/2018).
Η κατάσταση των ελαστικών του
οχήματος, στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, αποτελεί μέρος του
ελέγχου ρουτίνας από τις Αστυνομικές Αρχές όταν σταματούν ένα αυτοκίνητο για οποιαδήποτε αιτία και
βέβαια σε περίπτωση ατυχήματος.
Στην Ελλάδα, συνήθως ο έλεγχος
περιορίζεται στα “χαρτιά” του αυτοκινήτου (Άδεια, Δίπλωμα, Ασφάλεια
ΚΤΕΟ) και τα υπόλοιπα αφήνονται
στον εμπειρογνώμονα.
Μια ακόμη σημαντική αιτία Τροχαίων
είναι η χρήση κινητού κατά τη διάρκεια της οδήγησης, ενώ παραμένουν,

30

March 2018

ως κύριες αιτίες, η χρήση αλκοόλ,
η επικίνδυνη οδήγηση (προσπεράσματα) κ.λπ.
Όσον αφορά τις αιτίες που οδηγούν
τους αντιδίκους στα δικαστήρια για
Τροχαία Ατυχήματα επισημαίνονται οι
διαφορές σχετικά με την υπαιτιότητα,
το ύψος της αποζημίωσης ή η άρνηση
του υπαιτίου να κάνει δήλωση.

Τι συμβαίνει, όμως, στην Ελλάδα
με την άρνηση των κατόχων ΙΧ να
ασφαλιστούν – γεγονός που προκαλεί
τεράστια προβλήματα σε περίπτωση
ατυχήματος;

Η κατάσταση των
ελαστικών του
οχήματος, στις
περισσότερες
Ευρωπαϊκές χώρες,
αποτελεί μέρος του
ελέγχου ρουτίνας
από τις Αστυνομικές
Αρχές όταν σταματούν
ένα αυτοκίνητο για
οποιαδήποτε αιτία και
βέβαια σε περίπτωση
ατυχήματος

Στο εξωτερικό, ακόμα και άνθρωποι
που ζουν στο όριο της παρανομίας,
έχουν ασφαλισμένο το αυτοκίνητό
τους, όχι επειδή είναι ηθικοί, αλλά
επειδή το ύψος του προστίμου είναι
δυσθεώρητο, στην Ελλάδα το πρόστιμο είναι 500 ευρώ και το κόστος
της ασφάλειας αυτοκινήτου μπορεί
να κυμαίνεται ετησίως στα 300-350
ευρώ. Συνεπώς, αντί το πρόστιμο να
μας δίνει κίνητρο να ασφαλιστούμε,
σχεδόν μας αποθαρρύνει.

Οι υπερτιμολογήσεις και τα εικονικά
ατυχήματα φτάνουν, σύμφωνα με ανεπίσημους
υπολογισμούς, το 15%, ποσοστό που καθιστά
εξαιρετικά δύσπιστες τις ασφαλιστικές εταιρείες
"Στο εξωτερικό, άπαξ και σημειωθεί
το ατύχημα, ο οδηγός αποζημιώνεται απευθείας με το ποσό που ορίζει
ο εμπειρογνώμονας" εξηγεί άνθρωπος του κλάδου. "Εδώ, όμως, πρέπει
πρώτα να το επισκευάσεις και μετά,
έχοντας τα ανάλογα παραστατικά από
το συνεργείο, δικαιούσαι να εισπράξεις την αποζημίωση". Τι συμβαίνει,
όμως, αν δεν έχει ο οδηγός διαθέσιμες κάποιες χιλιάδες ευρώ, που
ενδέχεται να απαιτούνται; "Τότε, κάνει πιθανόν, μια εξουσιοδότηση στο
συνεργείο, ώστε να το επισκευάσει
πρώτα και μετά να εισπράξει την αποζημίωση".
Το εν λόγω αντίστροφο σχήμα θεσπίστηκε προς αποφυγήν της... φοροδι-

αφυγής. Ο νομοθέτης θεωρούσε ότι
έτσι διασφαλίζει τη νομιμότητα της
συναλλαγής. Είναι αμφίβολο, όμως,
αν ο στόχος επιτυγχάνεται, δεδομένου
ότι οι υπερτιμολογήσεις και τα εικονικά ατυχήματα φτάνουν, σύμφωνα με
ανεπίσημους υπολογισμούς, το 15%,
ποσοστό που καθιστά εξαιρετικά δύσπιστες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Το
μόνο, ίσως, παρήγορο είναι ότι, μετά
την κατάθεση των δικαιολογητικών,
η αποπληρωμή είναι άμεση, κάτι που

παλιά δεν ίσχυε πάντα.
Τέλος, φαίνεται, ότι η οικονομική
κρίση είχε θετικό πρόσημο για τις
Ασφαλιστικές διότι μειώθηκαν σημαντικά τα Τροχαία Ατυχήματα. Μειώθηκαν τα χιλιόμετρα που διανύουμε
με αυτοκίνητο και δη στις Εθνικές
Οδούς, η οδήγηση έγινε πιο συντηρητική για να καίμε λιγότερο, βγαίνουμε
και πίνουμε λιγότερο, οπότε οδηγούμε συνολικά λιγότερο επικίνδυνα ●
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Summary
Editorial
Giannis Votsaridis, CEO INTERLIFE
How does Greece react with its highly gifted human
potential towards Green Development?
How does Greece make use of the advantage of 300 days/
year of sunshine and the unlimited wind power prospects
in the Aegean Sea?
How does Greece plant to develop the potential of the
Tesla Greece R & D Office for electric motors?
"...It’s important to “wake up” and focus on Growth
and Investments - especially on those in Green Energy
- by removing any possible fiscal and bureaucratic
disincentive".

In Brief
00 Annual Press Conference
The Annual Press Conference of INTERLIFE General
Insurance Company was held on February 2018 in
Thessaloniki with the presence of 45 journalists from
Thessaloniki and Athens - among them, Social Media,
TV channels, Radios and political and financial press
representatives.
During his speech, the CEO of the company, Ioannis
Votsaridis presented detailed financial data of the
company for the fiscal year 2017 and CSR activities for
the same period.
Increase of Income and Profit for INTERLIFE
During 2017, the company, recorded Increase of Income
by 11, 59% (Written Premiums reached 59, 04 mi€
over 52, 90 million€ in 2016) and managed to increase
its Fleet of Insured Vehicles by 26, 66% (330.634 on
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31/12/2017 over 265.228 on 31/12/2016) while 2017
Profits are expected higher than the ones of 2016.
INTERLIFE has also increased its Investments by 16,
61% (total Portfolio 174, 08 mi€ over 149, 29 mi€ in
2016). Investment Income is expected to reach 10 mi€
(over 4 mi€ in 2016).
Reserves increased by 8% (104, 66 million€ over 96,
94 mi€ in 2016) and Ratio Reserves amounted to 1,
66 over 1, 54. Finally, the Company’s MCR (Minimum
Capital Requirement) is expected to rise above 500%
and SCR (Solvency Capital Requirement) is estimated at
140% (above 2017 company’s goal).
Personnel increased by 7, 56%, in 2017 (current number
of INTERLIFE Group of Companies’ employees, 172
persons).
During last year the Company launched four new and
innovative insurance programs, “KinderCARE99” (Health
Insurance Program for children), “Accident Guaranteed
Pension”, “IMMIGRANTS Care and SAFEBIKE (cyclism
Insurance Program).
In the field of Corporate Social Responsibility, INTERLIFE
continued and enhanced its Human Recourses,
Environment and Society actions. The company supports
the Hellenic Rescue Team, “Alma Zois”, the Nautical Club
of Thessaloniki, "ELEPAP", the Panhellenic Paraplegic
Association of Northern Greece, the National Theater of
Northern Greece, Crete Marathon, Medecins du Monde
and CSRHELLAS. Furthermore, INTERLIFE implements
a program of Food Supplying (6 tons in 2017) for people
in need, in close collaboration with other public and
municipal Institutions.

00 ISO 9001: 2015
INTERLIFE General Insurance Company has been
assessed and certified as meeting the requirements of
ISO 9001:2015

00 INTERLIFE BALANCED FUND:
High performances
INTERLIFE Balanced Fund is an open-end fund
incorporated in Greece. The Fund's objective is to
achieve capital growth through capital appreciation and
income. The Fund invests primarily in listed companies
following a bottom up approach and generates income
through a diversified portfolio of bonds, deposits and
money market products.
The total return of INTERLIFE Balanced Fund for the
period 31/12/2016 - 31/12/2017 (one year) was 25,
24%. For the period 31/12/2012 - 31/12/2017 the Fund
reached 36, 72%.

Corporate Social Responsibility
Axtida
INTERLIFE is sponsor of “AΧTIDA” - Association for
the support of Autistic Persons’ Parents Association of
Northern Greece.
Hellenic Management Association
INTERLIFE is also been sponsoring the 11th event
of Social Responsibility that was held by Hellenic
Management Association.
KMOP NGO
INTERLIFE supports kmop NGO, and its “Live Without
Bullying” online project, aiming at fighting against
school and cyber bullying.
Blood Donation
INTERLIFE is sponsor of “Karpathos Blood Donor's
Association”
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