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Ασφάλιση: Η νέα
μορφή Επένδυσης

Π

αραδοσιακά ο Έλληνας
επένδυε για το συμπληρωματικό του εισόδημα,
είτε στα Ακίνητα, είτε
σε Προθεσμιακές Τραπεζικές Καταθέσεις. Και οι δύο αυτές μορφές Επένδυσης σαρώθηκαν
κυριολεκτικά από τα Μνημόνια. Τα
μεν Ακίνητα λόγω υψηλών φόρων
και πτώσης των ενοικίων, οι δε καταθέσεις λόγω …εξαφάνισης τόκων.
Σήμερα η ανασφάλεια των Ελλήνων
έχει αγγίξει τα ύψη, με το δημόσιο Συνταξιοδοτικό Σύστημα να κουρεύει διαρκώς τις συντάξεις - και τις παροχές
της δημόσιας Υγείας να έχουν σχεδόν
καταρρεύσει. Με αυτές τις εξελίξεις,
η στροφή των Ελλήνων στην Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας και στα Ιδιωτικά
Συνταξιοδοτικά Προγράμματα ήταν
περίπου αναμενόμενη.
Η Ιδιωτική Ασφάλιση είναι η 3η βασική προτεραιότητα για τους Έλληνες
(μετά τη Βασική Επιβίωση και την
Εκπαίδευση), ενώ 86% των πολιτών
εκτιμά ως μη ασφαλή τα Ασφαλιστικά Ταμεία της χώρας, 89% δηλώνει
ότι αναμένει περαιτέρω μείωση των
κρατικών συντάξεων και 91% θεωρεί ότι δεν θα επαρκεί η σύνταξή του
να καλύψει πρόσθετες ανάγκες στην
Τρίτη Ηλικία, ενώ 62% πιστεύει ότι
οι ιδιωτικές παροχές Υγείας είναι σαφώς ανώτερες των δημοσίων (έρευνα MRB για την EΑΕΕ). Αντίστοιχα, η
σωστά σχεδιασμένη Ομαδική Ασφάλιση Εργαζομένων (που στη χώρα
μας υλοποιείται κυρίως σε επίπεδο
Ασφαλιστηρίων Υγείας και Ατυχη-
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μάτων, αλλά και σε ένα ποσοστό σε
Προγράμματα Συνταξιοδότησης) συναντά πολύ υψηλή αποδοχή μεταξύ
των εργαζομένων, ενισχύει την παραγωγικότητά τους και συνιστά για
τους εργοδότες ισχυρό κίνητρο για
την προσέλκυση ικανών στελεχών.
Είναι φανερό, λοιπόν, ότι οι Έλληνες,
με πολλές δεκαετίες καθυστέρησης
έναντι των υπολοίπων Ευρωπαίων,
οδεύουμε πλέον προς το σχήμα των
"τριών Πυλώνων Ασφάλισης":
• 1ος Πυλώνας, Κύρια Σύνταξη με
υποχρεωτικό αναδιανεμητικό σύστημα του Δημόσιου τομέα
• 2ος Πυλώνας, ΤΑΕ (Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης) με τη συμμετοχή Εργοδοτών και Εργαζομένων και κεφαλαιοποιητικό σύστημα και
• 3ος Πυλώνας, Ατομικά Συμβόλαια
Υγείας ή Συνταξιοδότησης (κεφαλαιοποιητικό με τη συμμετοχή μόνον του εργαζόμενου) για επιπλέον
τελικές παροχές.
Και στο σημείο αυτό αξίζει να αναρωτηθούμε τι θα συνέβαινε εάν το
Κράτος, με υποχρεωτική πάντα την
Ασφάλιση Υγείας και την συνταξιοδοτική Ασφάλιση, επέτρεπε στον εργαζόμενο να επιλέξει για την κάλυψή
του μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικών
Ασφαλιστικών Προγραμμάτων. Όπως
ενδιαφέρον θα είχε να γίνει και μια
σύγκριση ύψους ασφαλιστικών εισφορών μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα για ίδιες ή παρόμοιες
παροχές Υγείας και Σύνταξης.

Εταιρικά Νέα

Με τα παραπάνω δεδομένα, η Ιδιωτική Ασφάλιση εξελίσσεται σε έναν
από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους
Κλάδους στην Ελλάδα. Αφ’ ενός διότι οι Δημόσιες παροχές συστηματικά
μειώνονται, αφ’ ετέρου γιατί η βάση
εκκίνησης (ανά κεφαλή Ιδιωτική
Ασφαλιστική Δαπάνη) είναι πολύ χαμηλή. Ουσιαστικά μόλις τα τελευταία
χρόνια οι Έλληνες φαίνεται να συνειδητοποιούν τα οφέλη των Ιδιωτικών
Ασφαλιστικών Προγραμμάτων και να
αποκτούν τη λεγόμενη Ασφαλιστική
Συνείδηση.
Είναι, λοιπόν, ο Κλάδος των Ασφαλειών ανερχόμενη ευκαιρία Επένδυσης; Χωρίς καμία αμφιβολία ναι, με
την προϋπόθεση να συνειδητοποιήσουν και οι ίδιες οι Εταιρίες τις τεράστιες ευκαιρίες που ανοίγονται και να
επικοινωνήσουν τις Υπηρεσίες τους
με τον ορθό και κατάλληλο τρόπο
στους πολίτες.

04

Ετήσια Γενική Συνέλευση INTERLIFE
Η Ιδιωτική Ασφάλιση ως ευκαιρία Επένδυσης

14
16

Διοίκηση INTERLIFE
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην INTERLIFE

19
22
24

Awards
Βράβευση του Διευθύνοντος Συμβούλου από την ΕΕΔΕ
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
ReBranding Your Business
Επίγνωση Ασφαλείας
Πωλήσεις
Τρία νέα Προγράμματα Υγείας από την INTERLIFE
Road Shows
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για τα νέα Προγράμματα Υγείας

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εκδότης
INTERLIFE Ασφαλιστική

28

www.prosferoallios.gr

Διευθυντής
Ιωάννης Βοτσαρίδης

29

Κοινωνία
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης
Άλμα Ζωής: Sail for Pink
Κοινωνικά Παντοπωλεία & Συσσίτια

Αρχισυνταξία
Λιάνα Αλεξανδρή

33

Αγορά
Ημέρες Καριέρας: Success Loading

Δημιουργικό
INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.

Το δίκτυό μας

Νομικός Σύμβουλος
Δημήτρης Παπαδόπουλος
- Τσαγιάννης

34

Χρυσάφης Χαρίτος & Θωμαή Θεοχαροπούλου
Πειθαρχία, αισιοδοξία, υπομονή και επιμονή

Αγορά
Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης
Διευθύνων Σύμβουλος
INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.

Περιοδική Έκδοση
του Ομίλου Εταιριών INTERLIFE

36

Διαμεσολάβηση
Νομοθετικές αλλαγές για τους διαμεσολαβητές

Επιμέλεια Ύλης
Έλενα Τοπάλη

INTERLIFE Ασφαλιστική
14ο χλμ. Εθνικής Οδού
Θεσσαλονίκης Πολυγύρου
Τ.Κ. 57001, Θέρμη
Τηλ: 2310 499000
Fax: 2310 499099
E-mail: info@interlife.gr
www.interlife.gr

June 2018

3

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ
Interlife Magazine

Interlife Insurance

τη διανομή Μερίσματος στους Μετόχους της ύψους, φέτος,
0,05€ ανά μετοχή.
Στην εκδήλωση του ανοιχτού μέρους που ακολούθησε παρευρέθησαν εκτός των Μετόχων, εκπρόσωποι πολιτικών,
κοινωνικών και ακαδημαϊκών φορέων και δημοσιογράφοι.
Ο τιμώμενος ομιλητής και Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Πάρις
Μπίλλιας αναφέρθηκε στο καυτό θέμα της Ανάπτυξης,
επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, την έλλειψη οποιουδήποτε
αναπτυξιακού σχεδίου από την Κυβέρνηση, στοιχείο που
παράλληλα με τις διαχρονικές παθογένειες της ελληνικής
δημόσιας Διοίκησης (όπως η Γραφειοκρατία και η δυσλειτουργία της Δικαιοσύνης) και τις εξαιρετικά υψηλές Φορολογικές και Ασφαλιστικές εισφορές, δημιουργούν ένα
ιδιαίτερα αρνητικό κλίμα για τους επενδυτές.
Τέλος, ο κ. Μπίλλιας προσδιόρισε τα βασικά έργα υποδομής που έχει ανάγκη η Θεσσαλονίκη ώστε να εισέλθει σε
αναπτυξιακή τροχιά όπως η προέκταση του ΜΕΤΡΟ στις
Δυτικές Συνοικίες, η αναβάθμιση της Περιφερειακής Οδού
και η άμεση εφαρμογή των αντιπλημμυρικών Σχεδίων που
έχουν προ καιρού εκπονηθεί για την πόλη.

Ετήσια Γενική Συνέλευση INTERLIFE

Η Ιδιωτική Ασφάλιση
ως ευκαιρία Επένδυσης
Παρουσία ισχυρής πλειοψηφίας των μετόχων της Εταιρίας
πραγματοποιήθηκε στις 4/6/18 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της
INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. στο Κτήμα Χρηστίδη στη Θεσσαλονίκη.

Το θέμα της ομιλίας του Διευθυντή του Τμήματος Αποζημιώσεων της INTERLIFE, Κώστα Βοτσαρίδη ήταν η Ασφαλιστική Απάτη με μια αναδρομική αναφορά στην ιστορία
και την αντιμετώπιση του φαινομένου. Όπως υπογράμμισε
ο κ. Βοτσαρίδης, η Ασφαλιστική Απάτη που σήμερα αντιπροσωπεύει το 10% του συνόλου των αποζημιώσεων,
αποτελεί ένα πολύ σημαντικό και σύνθετο πρόβλημα που
αντιμετωπίζει διαχρονικά η Ασφαλιστική Αγορά.

Κ

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος με αντικείμενο τις μορφές, την
έκταση και τις ενδείξεις του φαινομένου, από την οποία
προκύπτει ότι τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον και οι
δράσεις των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της απάτης είναι αυξημένα, ενώ ήδη τα οικονομικά
οφέλη από τη μείωση του ποσοστού της είναι ορατά στους
ισολογισμούς των Εταιριών.

ατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, η
Εταιρία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της
Χρήσης του 2017 που έκλεισε με Κέρδη
της τάξεως των 20,9 εκατ. € έναντι 11,31
εκατ. € το 2016 (αύξηση 84,81%), ενώ τα
Γραμμένα Ασφάλιστρα έφτασαν τα 59,03 εκατ. € (αύξηση
11,59%) και τα Ίδια Κεφάλαια
ανήλθαν στα 69,74 εκατ.
180
€ (αύξηση 25,38%). Επιπλέον, αύξηση παρουσίασαν οι
180
160
Επενδύσεις κατά 15,33% και τα Αποθέματα κατά 7,24%
160
140
(103,93 εκατ. € έναντι 96,91 εκατ. €) με το Δείκτη Κάλυ140 να ανέρχεται
120
ψης Αποθεμάτων
στο 1,67 έναντι 1,54 και
120
100
τους Δείκτες SCR στο 140,27%
και MCR στο 510,71%.
100 για πέμπτη
Τέλος, η Εταιρία
συνεχή χρονιά ανακοίνωσε
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πάνω:
Πάρις Μπίλιας, Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,
Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
κάτω:
Κώστας Βοτσαρίδης, Διευθυντής Αποζημιώσεων INTERLIFE
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Ο Διευθύνων Σύμβουλος της INTERLIFE, Γιάννης Βοτσαρίδης προχώρησε σε εκτενή ανάλυση των προοπτικών
της Ιδιωτικής Ασφάλισης ως ευκαιρίας Επένδυσης, λόγω
της έλλειψης εμπιστοσύνης των πολιτών στο Δημόσιο
Ασφαλιστικό Σύστημα και στη Δημόσια Υγεία.

Η Ιδιωτική Ασφάλιση είναι ένας
από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους
Κλάδους στη χώρα μας και ένας
ισχυρός παίκτης της εγχώριας
αγοράς
Μέσα από μια αποκαλυπτική έρευνα της MRB για τις εκτιμήσεις των Ελλήνων ως προς τα εισοδήματά τους και τις
ανησυχίες τους για θέματα Υγείας & Σύνταξης, αλλά και
μια συνοπτική καταγραφή του Ασφαλιστικού τοπίου στην
Ελλάδα, που αποδεικνύει τις μελλοντικές προοπτικές των
Ασφαλιστικών επιχειρήσεων και την ανοδική τάση που
σημειώνεται στον Κλάδο Ασφάλισης Υγείας και Ζωής, ο
κ. Βοτσαρίδης υπογράμμισε ότι η Ιδιωτική Ασφάλιση είναι
ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους Κλάδους στη
χώρα μας και ένας ισχυρός παίκτης της εγχώριας Αγοράς.
Ακολουθεί πλήρης η ομιλία του κ. Βοτσαρίδη:

To δημόσιο σύστημα Υγείας ως γνωστόν, βρίσκεται στα
πρόθυρα της κατάρρευσης, οι δε πολίτες στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην ιδιωτική ασφάλιση, τόσο για το
υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών, όσον αφορά, αφενός μεν, τις ασφαλίσεις
Υγείας, Ατυχημάτων και Ζωής, και αφετέρου τις ασφαλίσεις περιουσίας και αστικών ευθυνών εν γένει, κατατάσσοντας έτσι την ιδιωτική ασφάλιση ανάμεσα στις κορυφαίες
προτεραιότητές τους.
Όμως απ' ότι φαίνεται, η Ιδιωτική Ασφάλιση, και κατ επέκταση οι Ασφαλιστικές Εταιρίες στην Ελλάδα, εξελίσσονται σε ένα ισχυρό "παίχτη" της εγχώριας αγοράς. Κατ'
αρχήν όλοι αναγνωρίζουμε ότι η δημόσια υγεία διαθέτει
χαμηλό επίπεδο παροχών, με τα νοσοκομεία να βρίσκονται υπό κατάρρευση, και με ελλιπές ιατρικό προσωπικό,
που οδηγεί όλο και περισσότερους Έλληνες στην ιδιωτική
ασφάλιση Υγείας, προκειμένου να εξασφαλίσουν τόσο τη
δική τους ασφαλιστική κάλυψη υγείας όσο και της οικογένειάς τους.
Στο ίδιο επίπεδο, από πλευράς προτίμησης, βρίσκονται
και τα προγράμματα ασφαλειών ζωής, που κερδίζουν όλο
και μεγαλύτερα μερίδια, λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης
που υπάρχει στο δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα, "κουρεύοντας" διαρκώς τις συντάξεις, κύριες και επικουρικές,
προκαλώντας έτσι, έντονη ανασφάλεια για το μέλλον των
πολιτών. Η ανασφάλεια βέβαια, κορυφώνεται και στην
καθημερινότητα των πολιτών, που αντιλαμβάνονται ότι η
περιουσία τους απειλείται ολοένα και περισσότερο, με την
εγκληματικότητα να καλπάζει, ωθώντας όλο και περισσότερους σε ασφαλίσεις περιουσίας.
Τον Ιούλιο του 2017 η MRB διεξήγαγε για λογαριασμό της
ΕΑΕΕ έρευνα για την Ιδιωτική ασφάλιση των Ελλήνων
πολιτών. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι εντυπωσιακά.

πάνω:
Γιάννης Βοτσαρίδης, CEO INTERLIFE
κάτω:
Δημήτρης Ξουρής, τ.Πρόεδρος INTERLIFE
Δημήτρης Παπαδόπουλος - Τσαγιάννης,
Διευθυντής Νομικής Υπηρεσίας INTERLIFE
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Ποια είναι τα ευρήματα της έρευνας της MRB
Το ερώτημα που τέθηκε, ήταν, ποια είναι η εκτίμηση των
Ελλήνων, για την εξέλιξη του οικογενειακού εισοδήματός
τους, το επόμενο έτος:
• Το 68% των ερωτηθέντων που ήταν ηλικίας 45-55
ετών και προερχόταν κατά 57% από αστικά κέντρα εκτίμησε σε ποσοστό 53% ότι το οικογενειακό εισόδημα θα
μειωθεί
• Το 46% των ερωτηθέντων που ήταν ηλικίας 25-34 ετών
εκτιμά ότι το οικογενειακό εισόδημα θα μείνει σταθερό
• Το 6% ότι θα αυξηθεί
• Και τέλος το 4% τοποθετήθηκε ΔΞ/ΔΑ

Στο ερώτημα ποιες λέξεις είναι αυτές που εκφράζουν περισσότερο τον Έλληνα πολίτη για το παρόν και το μέλλον
της χώρας:
Με αρνητική θέση
• Οργή
62,3%
• Ντροπή
56%
• Φόβος
38%
• Το 90,6% έδωσε τουλάχιστον 1 αρνητική απάντηση
Με θετική θέση
• Ελπίδα		16,2%
• Περηφάνια		7,7%
• Σιγουριά		2,1%
ΔΞ/ΔΑ
1,9%
Το 21% έδωσε τουλάχιστον 1 θετική απάντηση
Στο ερώτημα πόσο ικανοποιημένος είναι ο Έλληνας πολίτης από τις κρατικές παροχές υγείας (δηλαδή νοσοκομειακή και ιατρική περίθαλψη);
35%
• Καθόλου ικανοποιημένος
• Λίγο ικανοποιημένος
27%
• Ούτε λίγο, ούτε πολύ
25%
• Αρκετά ικανοποιημένος
8%
• Πολύ ικανοποιημένος
4%
• ΔΞ/ΔΑ
1%
Δηλαδή ικανοποιημένο δηλώνει μόνο το 12% των πολιτών.
Στο ερώτημα τι πιστεύουν οι πολίτες ότι θα συμβεί στο
μέλλον στις κρατικές παροχές υγείας (νοσοκομειακή και
ιατρική περίθαλψη) απάντησαν:
• Στις ηλικίες 45-55 ετών με το 71% των ερωτηθέντων
να είναι στην Αθήνα, πιστεύουν ότι οι κρατικές παροχές
υγείας κατά 66% θα μειωθούν
• Θα μείνουν σταθερές πιστεύει το 26% σε ηλικίες 25-34
ετών
• Θα αυξηθούν πιστεύει το 6% και
• το 2% τοποθετείται ΔΞ/ΔΑ

Η ερώτηση είναι, αν γνωρίζουμε ότι το ασφαλιστικό και
το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας έχει αλλάξει και αν
οι συντάξεις που θα δίνονται στο μέλλον θα μειωθούν κι
άλλο.
• Το 97% γνωρίζει για την αλλαγή του ασφαλιστικού συστήματος ενώ το 3% όχι.
Στην ερώτηση πόσο ασφαλή είναι τα κρατικά μας ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΟΓΑ κ.λπ.):
• Το 47% εκτιμά ότι τα ασφαλιστικά ταμεία στην Ελλάδα
δεν είναι καθόλου ασφαλή
• Το 39% ότι είναι λίγο ασφαλή u
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• Το 11% να θεωρεί ότι είναι αρκετά ασφαλή
• Το 2% πολύ ασφαλή
• Ενώ το 1% απάντησε ΔΞ/ΔΑ

Ποια θα είναι η οικονομική κατάσταση των κρατικών
ασφαλιστικών ταμείων τα επόμενα χρόνια. Θα είναι καλύτερη, ίδια ή χειρότερη;
Εντυπωσιακή η άποψη των πολιτών για την κατάσταση των
ταμείων.
• Το 78% πιστεύει ακράδαντα ότι η κατάσταση θα γίνει
χειρότερη
• Το 16% ότι θα παραμείνει αμετάβλητη
• Ενώ μόνο το 3% πιστεύει ότι θα βελτιωθεί
• Με το 2% να μην παίρνει θέση
Στην ερώτηση ποιο είναι το επίπεδο ανησυχίας σε περίπτωση που τα ασφαλιστικά ταμεία δεν καταφέρουν να δώσουν συντάξεις στο μέλλον;
• Το 53% ανησυχεί πολύ
• Το 31% ανησυχεί αρκετά
• Το 10% ανησυχεί λίγο
• Ενώ μόνο το 6% θεωρεί ότι όλα βαίνουν καλώς και δεν
ανησυχεί καθόλου

Οι Έλληνες στρέφονται όλο και
περισσότερο στην ιδιωτική ασφάλιση
κατανοώντας τη μεγάλη σημασία της
τόσο στο κοινωνικό σύνολο όσο και
στην οικονομία του τόπου
Ποιά είναι η κατάσταση της ιδιωτικής ασφάλισης
στην Ελλάδα
Από ένα εξαιρετικό δημοσίευμα στο Business news
magazine δανείζομαι κάποια στοιχεία:
Στην Ελλάδα το 2016 σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, δραστηριοποιήθηκαν 11 εταιρίες ζωής, 34 εταιρίες
ζημιών, και 11 μικτές εταιρίες, στο σύνολο 56 ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Ως προς το καθεστώς εγκατάστασης, οι
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατανέμονται σε 37 Ανώνυμες
Ασφαλιστικές Εταιρίες, 17 υποκαταστήματα αλλοδαπών
ασφαλιστικών επιχειρήσεων και 3 πανελλαδικούς αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς.
Ενώ το 2005 λειτουργούσαν 85 ασφαλιστικές εταιρίες, το
2017 αυτές περιορίσθηκαν στις 50, δηλαδή υπέστησαν σε
13 χρόνια μείωση -41%.
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Πως εξελίχθηκε η παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα
• Η παραγωγή ασφαλίστρων (τζίρος) έφθασε τα 3,9 δισ.
ευρώ, αυξημένα κατά 4,4% σε σχέση με το 2015, εκ
των οποίων τα 1,9 δισ. ευρώ αφορούν ασφαλίσεις ζωής,
και τα 2 δισ. ευρώ ασφαλίσεις κατά ζημιών.
• Ο κλάδος ζωής αυξήθηκε κατά 6,1% έναντι του 2015,
ενώ ο αντίστοιχος των ασφαλίσεων κατά ζημιών αυξήθηκε κατά 2,7%.
• Η συμμετοχή του κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας έφτασε
το 2,2%
• Το σύνολο των επενδύσεων το 2016 έφτασε τα 12,6 δισ.
Ευρώ
• Οι ασφαλιστικές προβλέψεις (δηλαδή τα ειδικά αποθέματα που συγκροτούν οι ασφαλιστικές) έφθασαν τα 11,4
δισ. Ευρώ
• Ενώ το σύνολο του ενεργητικού έφθασε τα 16,5 δισ.
ευρώ
Η παραγωγή Ασφαλίστρων στην Ελλάδα στα χρόνια της
κρίσης ακολούθησε σχεδόν την ίδια πορεία με το ΑΕΠ της
χώρας.
• Η μεγαλύτερη παραγωγή ασφαλίστρων εμφανίζεται το
2009 με 5,5 δις ευρώ ενώ το 2015 που είναι και η χρονιά με τη μεγαλύτερη προοδευτική μείωση στα 3,6 δις
ευρώ ήτοι πτώση -34,3% ενώ σε σύγκριση με το 2017
η διαφορά μειώνεται στο -30,5%.
• Επίσης παρατηρούμε στο διάστημα 2008 - 2017, ότι το
ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε κατά -26,55% και η παραγωγή ασφαλίστρων κατά 27,39%, ενώ συμμετοχή των
ασφαλίστρων στο ΑΕΠ παραμένει στο 2,13% σε σύγκριση με την ΕΕ που είναι γύρω στο 8%.
Συμμετοχή το κλάδου στην ελληνική οικονομία
Η αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων το 2016 σε αντίθεση με τη μείωση του ΑΕΠ της χώρας (-1,3%) σε τρέχουσες τιμές οδήγησε σε ελαφρά αύξηση της συμμετοχής του
κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης στην ελληνική οικονομία
από 2,1% το 2015 στο 2,2% το 2016. Παρά τη συνεχιζόμενη ύφεση της ελληνικής οικονομίας, οι επενδύσεις των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων διατήρησαν και το 2016 το
ίδιο ποσοστό συμμετοχής στο ΑΕΠ της χώρας όπως και το
2015 δηλαδή το 7,2%.
Τα οικονομικά στοιχεία του κλάδου
Από τον ομαδοποιημένο ισολογισμό, βάσει δείγματος 39
ασφαλιστικών επιχειρήσεων που συγκέντρωσε και ανέλυσε η Direction Business Report, έτους 2016, προκύπτουν
τα παρακάτω:

• Η παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε κατά 5,54% σε
σχέση με το 2015 και ανήλθε στα 3,67 δισ. ευρώ.
• Αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων το 2016 παρουσίασαν οι 17 από τις 39 υπό εξέταση επιχειρήσεις (ως
ποσοστό επί του δείγματος 43,59%) ενώ 22 εταιρίες
(56,41% επί του δείγματος) κατέγραψαν κάμψη.
• Το γενικό σύνολο ενεργητικού το 2016 έφτασε τα 16,37
δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 3,20%
σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015.
• Το σύνολο των μετοχικών κεφαλαίων ανήλθε στα 1,17
δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 8,71% σε σχέση με το 2015
και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων έφτασε τα 3,18 δισ.
ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 5,62% σε σχέση με το
2015.
• Οι ασφαλιστικές προβλέψεις που σχηματίστηκαν για το
2016 έφθασαν τα 11,19 δισ. ευρώ, έναντι 10,80 δισ.
ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 3,58%.
• Το 2016 οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατέγραψαν κερδοφορία (κέρδη προ φόρων) ύψους 340,96 εκατ. ευρώ
έναντι 423,12 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του
2015.
• Να σημειωθεί ότι 35 επιχειρήσεις (ως ποσοστό 89,74%
επί του δείγματος) ήταν κερδοφόρες (κέρδη προ φόρων)
το 2016 και μόλις 4 εταιρίες (ως ποσοστό 10,26%) είχε
ζημιογόνα προ φόρων χρήση.
• Οι εταιρίες για το 2016 εργάσθηκαν με καθαρό περιθώριο κέρδους 9,30% και ο αριθμοδείκτης της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 10,72%.
• Οι επενδύσεις που αποτέλεσαν το 76,5% του ενεργητικού, έφτασαν τα 12,6 δισ. ευρώ. Οι ασφαλιστικές
προβλέψεις με τη σειρά τους έφτασαν τα 11,4 δισ. ευρώ
αποτελώντας το 68,9% του παθητικού.

Έτσι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατέγραψαν κέρδη προ
φόρων ύψους 337 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά
τη φορολογία έφτασαν τα 225 εκατ. ευρώ. Η INTERLIFE
να καταλαμβάνει την 10η θέση από τις 56 που λειτουργούν
στην Ελλάδα ενώ η εκτίμηση για το 2017 υπολογίζουμε ότι
θα είναι σε υψηλότερη θέση.
Συνεχίζοντας με την έρευνα της MRB βλέπουμε ότι το αξιακό υπόβαθρο του όρου "ασφάλιση" καταλαμβάνει κατά το
μεγαλύτερο μέρος θετικό πρόσημο. Οι Έλληνες στρέφονται όλο και περισσότερο στην ιδιωτική ασφάλιση κατανοώντας τη μεγάλη σημασία της τόσο στο κοινωνικό σύνολο
όσο και στην οικονομία του τόπου.
Η έρευνα επίσης αποκαλύπτει, πως οι Έλληνες πλέον
επενδύουν στην ιδιωτική ασφάλιση, τοποθετώντας τη μά-

λιστα πολύ ψηλά στις προτεραιότητές τους. Έτσι, η ιδιωτική
ασφάλιση πλέον εμφανίζεται ως τρίτη βασική προτεραιότητα, μετά την εκπαίδευση των παιδιών και την κάλυψη των
βασικών αγαθών επιβίωσης, σε πιθανή βελτίωση εισοδήματος, όπως αποκαλύπτει η έρευνα. Όμως εδώ ήθελα να
σταθώ σε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από
την έρευνα της MRB. Αποτυπώνει το πόσο διαφορετικοί
είμαστε σαν λαός συγκρινόμενοι με άλλους λαούς. Στην
κατάταξη αναγκών του Αμερικανού ψυχολόγου Αβραάμ
Maslow όταν ιεράρχησε τις ανθρώπινες ανάγκες απεικονίζοντάς τες σε πυραμίδα, η πρώτη βαθμίδα είναι οι βασικές
ανάγκες και στη δεύτερη η ασφάλεια σε όλες τις μορφές
της, ενώ ο Έλληνας σαν πρώτη ανάγκη βάζει τα παιδιά του,
δεύτερη τις βασικές ανάγκες και τρίτη την ασφάλιση.

Ο Έλληνας σαν πρώτη ανάγκη βάζει
τα παιδιά του, δεύτερη τις βασικές
ανάγκες και τρίτη την ασφάλιση
Τα ευρήματα αυτά δεν προκαλούν έκπληξη, αν αναλογιστεί
κανείς πως ποσοστό 86% των πολιτών εκτιμά ότι τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας, δεν είναι καθόλου ασφαλή, ενώ
το 78% εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση των κρατικών
ασφαλιστικών ταμείων θα χειροτερεύσει στο μέλλον.
Τους φόβους τους για το μέλλον εξέφρασαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα, αφού σε ποσοστό 84% ανέφεραν ότι
τα ταμεία δεν θα είναι σε θέση να καταβάλλουν επαρκείς
συντάξεις στο μέλλον, ενώ το 89% δήλωσε πως αναμένει
μείωση κρατικών συντάξεων.
Όλο και περισσότεροι πιστεύουν πως στο μέλλον τα έσοδά
τους δε θα επαρκούν για τις βασικές ανάγκες, με το 91%
να θεωρεί ότι δε θα επαρκεί η σύνταξή του για να καλύψει
τις πρόσθετες ανάγκες που θα δημιουργηθούν στα χρόνια
της συνταξιοδότησής τους.
Πέραν όμως από τις συνταξιοδοτικές απολαβές, οι ερωτώμενοι δήλωσαν ότι είναι, και εξαιρετικά δυσαρεστημένοι
με τις παροχές της δημόσιας υγείας, με το 62% να πιστεύει
πως οι παροχές Υγείας μέσω ιδιωτικής ασφάλισης είναι
σαφώς ανώτερες. Ακόμη και στη διαχείριση των κρατικών
ασφαλιστικών εισφορών θεωρούν καλύτερες τις ιδιωτικές
εταιρίες, με τους μισούς να πιστεύουν πως είναι σαφώς
καλύτερη η αξιοποίηση των εισφορών σύνταξης και υγείας
από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες. u
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Να σημειωθεί ότι μόνο ένας στους δέκα πιστεύει ότι τα
ασφαλιστικά ταμεία θεωρούνται πιο κατάλληλα.
Εξάλλου η εποπτεία των ασφαλιστικών εταιριών από την
ΤτΕ έχει ενισχύσει την εμπιστοσύνη προς τις ασφαλιστικές
εταιρίες, κάτι που φαίνεται να αναγνωρίζουν και οι καταναλωτές, που στρέφονται όλο και περισσότερο στις υπηρεσίες ιδιωτικής ασφάλισης.

1

Σαν ασφαλιστής, και όχι σαν ειδικός
στις επενδύσεις, μπορώ να σας
διαβεβαιώσω πως το κλίμα πλέον
είναι κατάλληλο για επενδύσεις
στον ασφαλιστικό κλάδο

2

1. Γεωργία Βοτσαρίδου, Διευθύντρια
Διαχείρισης Αξιών, Μέλος Δ.Σ. INTERLIFE
2. Αχχιλέας Κοντογούρης,
Partner & CEO IOLCUS Investments
3. Στέλλα Καραθανάση, Τμ. Ανάληψης
Κινδύνων INTERLIFE

1

2

Το μέλλον της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα
Κλείνοντας θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε την ιδιωτική ασφάλιση έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο στην
Ελλάδα, που εν μέσω της οικονομικής κρίσης παρουσίασε
τη δυναμική της. Με δεδομένη την κακή κατάσταση του
δημοσίου συστήματος Υγείας στη χώρα αλλά και την αβεβαιότητα του κλάδου δημόσιας ασφάλισης και συνταξιοδότησης, είναι σχεδόν βέβαιο πως όλο και περισσότεροι θα
στρέφονται στον κλάδο ιδιωτικής ασφάλισης, προκειμένου
να εξασφαλίσουν καλύτερους όρους ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης και συνταξιοδότησης. Παράλληλα, η αύξηση
της εγκληματικότητας και η ανασφάλεια των πολιτών στρέφει όλο και περισσότερους στην ασφάλιση περιουσίας.
Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την εύθραυστη κατάσταση της
ελληνικής οικονομίας, δημιουργούν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για έναν κλάδο με μεγάλη δυναμική στο άμεσο
μέλλον. Έτσι λοιπόν σαν ασφαλιστής, και όχι σαν ειδικός
στις επενδύσεις, μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως το κλίμα
πλέον είναι κατάλληλο για επενδύσεις στον ασφαλιστικό
κλάδο.

3

4. Γιώργος Κουφόπουλος,
CEO 3K Investments
5. Ορέστης Χατζηπαναγής, Μέτοχος
6. Μελίνα Παυλίδου,
Υπεύθυνη Marketing INTERLIFE
7. Βασιλική Μωραΐτου, Προΐσταμένη
Διαχείρισης Αξιών INTERLIFE
8. Αλεξάνδρα Γούτα, Δημοσιογράφος
ΑΠΕ-ΜΠΕ

4

5

6

7

Μετά το πέρας των ομιλιών ακολούθησε δεξίωση στο
χώρο του Κτήματος Χρηστίδη ●

3

4

1. Σπύρος Γαλανάκης, Private Clients Manager, AlphaTrust
2. Δημήτρης Μωραΐτης, Μέτοχος, Παναγιώτης Βλαχάβας, Μέτοχος
& Βασίλης Νικολαΐδης, CRO INTERLIFE
3. Γιώργος Τσιμπόλης, Προϊστάμενος Λοιπών Κλάδων INTERLIFE
4. Ροδούλα Τσιότσου, Καθηγήτρια ΠΑΜΑΚ - Μέλος Δ.Σ. INTERLIFE
Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό της εκδήλωσης

10
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1

2

1. Χρήστος Βαργεμέζης,
Διευθυντής Grant Thornton
& Σωτήρης Κωνσταντίνου,
Πρόεδρος Grant Thornton
2. Τάσος Σταματόπουλος, Chairman & CEO
ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή
3. Γιώργος Τουφεξής,
τ.Μέλος Δ.Σ INTERLIFE
4. Ηλέκτρα Βοτσαρίδου,
Διευθύντρια InterBrokers S.A.

2. Κώστας Βοτσαρίδης,
Διευθυντής Αποζημιώσεων INTERLIFE
& Περικλής Καραμυτιλιός,
Area Sales Manager CARGLASS
3. Γιάννης Κεσόπουλος, Δημοσιογράφος
www.thinkfree.gr
4. Έλενα Τοπάλη, Υπεύθυνη Δημοσίων
Σχέσεων INTERLIFE & Έλενα Ερμείδου,
Δημοσιογράφος Ethos Media

5. Αλέξανδρος & Ανάστασιος Γλιάς,
Μέτοχοι & Ευάγγελος Δρυμπέτας,
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. INTERLIFE
6. Αυγουστίνος Σαμιωτάκης,
Προϊστάμενος Λογιστηρίου INTERLIFE
& Δημήτρης Μπεζίκης, Υπεύθυνος
Εσωτερικού Ελέγχου INTERLIFE

3
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1. Λιάνα Γούτα, Διευθύντρια Energy Policy
and International Affairs ΕΛΠΕ & Θωμάς
Χατζηστεργίου, Νικόλαος Καραχάλιος,
CEO ΕΛΠΕ Βορείου Ελλάδος & Απόστολος
Αιγυπτιάδης, Πρόεδρος Διοικούσας
Επιτροπής Τμήματος Μακεδονίας,
μέλος Δ.Σ. ΕΕΔΕ

6
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Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
στην INTERLIFE

Δ

ύο νέα μέλη απέκτησε το Διοικητικό Συμβούλιο της INTERLIFE το οποίο είναι πλέον
εξαμελές. Πρόκειται για τον Ευάγγελο Δρυμπέτα, καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίκειου Πανεπιστημίου Θράκης και τη Ροδούλα Τσιότσου
Καθηγήτρια Marketing Υπηρεσιών στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

1

2

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης
2. Γεωργία Βοτσαρίδου
3. Ροδούλα Τσιότσου
4. Αθανάσιος Πρόιος

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Ιωάννης Π. Βοτσαρίδης, Εκτελεστικό Μέλος
Αντιπρόεδρος
Ευάγγελος Ι. Δρυμπέτας, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Κωνσταντίνος Π. Βοτσαρίδης, Εκτελεστικό Μέλος

3

Γεωργία Χ. Βοτσαρίδου, Εκτελεστικό Μέλος
Αθανάσιος Γ. Πρόιος, Εκτελεστικό Μέλος
Ροδούλα Η. Τσιότσου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Βοτσαρίδης

14
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Ευάγγελος Δρυμπέτας
Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης
Ο Ευάγγελος Δρυμπέτας
είναι οικονομολόγος, καθηγητής
στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Χρημάτισε πρόεδρος του Τμήματος
αυτού και σήμερα είναι Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο. Είναι απόφοιτος του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και έκανε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης
στο Παρίσι.

Ευάγγελος Δρυμπέτας

Έχει ευρύ ερευνητικό και συγγραφικό έργο που περιλαμβάνει πέντε βιβλία και σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε
επιστημονικά περιοδικά σε θέματα χρηματοοικονομικής,
λειτουργίας των αγορών κεφαλαίου και χρήματος και εταιρικής διακυβέρνησης. Χρημάτισε εμπειρογνώμονας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμμετείχε σε ικανό αριθμό
διοικητικών συμβουλίων του ευρύτερου Δημόσιου ή του
Ιδιωτικού τομέα.

4

Ροδούλα Τσιότσου
Η Δρ. Ροδούλα Η. Tsiotsou έλαβε το διδακτορικό της από
το Florida State University των Η.Π.Α. και σήμερα είναι
Καθηγήτρια στο αντικείμενο του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το 2015 ίδρυσε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το Εργαστήριο Μάρκετινγκ MARLAB
στο οποίο και διατελεί Διευθύντρια. Έχει συνεργαστεί και
έχει διδάξει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Εθνικό
& Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο ΑΤΕΙ Λάρισας και
στο ΑΤΕΙ Κρήτης. Επίσης, έχει διατελέσει Διευθύντρια
Μάρκετινγκ στον ιδιωτικό τομέα για 10 και πλέον χρόνια.
Διαθέτει περισσότερες από 80 δημοσιεύσεις σε έγκριτα
διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.
Έχει συγγράψει και εκδώσει τα βιβλία "Μάρκετινγκ Υπηρεσιών: Μάνατζμεντ, Στρατηγικές και Νέες Τεχνολογίες"
και "Strategic Marketing in Tourism Services" ●
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Επιπλέον, η INTERLIFE διαθέτει από
το 2011 το δικό της Αμοιβαίο Κεφάλαιο, το INTERLIFE ΜΙΚΤΟ, το
οποίο παρουσιάζει διαχρονικά πολύ
υψηλές αποδόσεις, που μόνον την
τελευταία διετία έφτασαν το 25,24%.
Τέλος, ο πιο σημαντικός, ίσως, σταθμός στην πορεία της Εταιρίας μας
ήταν η είσοδός της στο Χρηματιστήριο
Αξιών Κύπρου το 2012.

Βράβευση του
Διευθύνοντος Συμβούλου
της INTERLIFE ΑΑΕΓΑ
από την ΕΕΔΕ
Τον ιδρυτή, Πρόεδρο & Διευθύνοντα
Σύμβουλο της INTERLIFE AAEΓΑ
Ιωάννη Βοτσαρίδη, βράβευσε για την
επιχειρηματική του διαδρομή το Τμήμα
Μακεδονίας της ΕΕΔΕ, στο δεύτερο
ανοικτό μέρος, της Ετήσιας Γενικής του
Συνέλευσης στο ξενοδοχείο ELECTRA
PALACE στη Θεσσαλονίκη.

Σ

την ομιλία του με αφορμή τη
βράβευσή του ο κ. Βοτσαρίδης ανέφερε τα εξής:

Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω
το Τμήμα Μακεδονίας της ΕΕΔΕ που
με προσκάλεσε σήμερα ως Τιμώμενο
Επιχειρηματία και Ομιλητή στην Ετήσια
Τακτική Συνέλευση των Μελών της.
Το έργο της ΕΕΔΕ είναι γνωστό στο
Πανελλήνιο, ωστόσο, θεωρώ ότι το
Τμήμα Μακεδονίας έχει να επιδείξει μια ιδιαίτερα σημαντική και επιτυχημένη δράση, με αναφορά στο
σύγχρονο Management και στις πιο
επίκαιρες εξελίξεις του Επιχειρείν, σε
μια χρονική περίοδο μάλιστα που η
ελληνική Οικονομία και η Επιχειρηματικότητα δοκιμάζονται σκληρά.
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Θα ξεκινήσω με μια μικρή αναδρομή στην πορεία της εταιρίας μας, της
INTERLIFE Ασφαλιστικής, από τις
αρχές της δεκαετίας του '90 ως σήμερα. Ήταν μια πορεία συναρπαστική,
με πολλές προκλήσεις, με ανταγωνισμό, με στιγμές τόλμης, ευθύνης,
ρίσκου, δυσκολιών, αλλά και μια περίοδος υψηλών ανταμοιβών. Τέλος,
ήταν μια πορεία με ένα μόνιμο και
σταθερό χαρακτηριστικό: δουλειά,
αδιάκοπη δουλειά και, μερικές, φορές απάνθρωπη δουλειά – που φαντάζομαι κάθε επιχειρηματίας που
έχει ξεκινήσει από το μηδέν έχει ζήσει στο πετσί του.
Ο Όμιλος INTERLIFE σήμερα περιλαμβάνει, εκτός από τη Μητρική
INTERLIFE Ασφαλιστική – Εταιρία Γε-

Σταθμός στην
πορεία της Εταιρίας
ήταν η είσοδός στο
Χρηματιστήριο Αξιών
Κύπρου το 2012

νικών Ασφαλίσεων και άλλες 5 Εταιρίες: την INTERLIFE PROPERTIES
με αντικείμενο εργασιών το Real
Estate, την INTERBROKERS Μεσίτες
Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων, την
Γνώμων EXPERTS Εταιρία Πραγματογνωμόνων και Εκτιμητών Ζημιών,
την Directa Εταιρία Συμμετοχών και,
τέλος, το Κτήμα Χρηστίδη – Πολυχώρος Εκδηλώσεων.
Η INTERLIFE Ασφαλιστική ιδρύθηκε
πριν από 27 χρόνια, το 1991, ως Πολυμετοχική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων. Από την πρώτη πενταετία είχε
μια κάθετη αναπτυξιακή πορεία, με
έδρα πάντα τη Θεσσαλονίκη (εις πείσμα της Αθηνοκεντρικής πολιτικής)
και με δίκτυο υποκαταστημάτων και
γραφείων σε όλη την Ελλάδα.

Στην INTERLIFE διεκδικούμε ουσιαστικά μια ξεχωριστή πρωτιά, αυτή της
σταθερής και συνεχούς ανόδου του
Τζίρου και των Κερδών μας, επί 27
συναπτά έτη.
Επενδύοντας ένα μέρος των Αποθεματικών μας σε Εμπορικά Ακίνητα,
η Εταιρία μας απέκτησε το πρώτο κτήριο γραφείων της στην Καλαμαριά και
στη συνέχεια κατασκεύασε το κτήριο
της σημερινής της έδρας στη Θέρμη,
στο οποίο εγκαταστάθηκε το 2002.
Ακολούθησε η αγορά του οκταώροφου κτηρίου στο κέντρο της Αθήνας
το 2012, η αγορά δύο ξενοδοχείων
στην πόλη της Ρόδου, και πολλών
άλλων ακινήτων στην Αττική, στην
περιοχή της Θεσσαλονίκης και στη
νησιωτική Ελλάδα.

Έρχομαι τώρα στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού, στον οποίο δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και στον οποίο,
παρά τη συνεχή ύφεση και τα διαδοχικά
μνημόνια, καταφέραμε την τελευταία
πενταετία να αυξήσουμε τις θέσεις εργασίας κατά 38%, φθάνοντας τους 134
εργαζόμενους στη Μητρική Εταιρία,
και κατά 37% με 172 εργαζόμενους
συνολικά σε επίπεδο Ομίλου.
Σε οικονομικό επίπεδο, η περσινή
χρονιά έκλεισε με άνοδο Εσόδων κατά
12%, Επενδύσεων κατά 16%, Αποθεματικών κατά 8%, ενώ ο Δείκτης
κεφαλαίου φερεγγυότητας έφτασε το
140%, ο δε Δείκτης ελαχίστου κεφαλαίου φερεγγυότητας έφτασε το 511%.
Παράλληλα, προχωρήσαμε στη δημιουργία τεσσάρων νέων, Καινοτομικών
Ασφαλιστικών Προϊόντων, καλύπτοντας τον κλάδο υγείας σε πρωτοβάθμιο
και δευτεροβάθμιο επίπεδο. Τέλος, σε
επίπεδο 5ετίας (2013-2017) η εταιρία
παρουσίασε Κέρδη προ Φόρων 62
εκατ. €, δηλαδή κατά μέσο όρο 12,4
εκατ. €/ετησίως, ενώ τα Κέρδη προ
Φόρων 2017 έφτασαν τα 21 εκατ. €.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω
ότι Αρχή της INTERLIFE είναι να επιστρέφει μέρος αυτών των Κερδών στην
Κοινωνία. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η πρώτη προτεραιότητα για
την Εταιρία μας, η οποία υποστηρίζει με
τη μορφή χορηγιών 47 φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο χώρο
της Κοινωνικής προσφοράς, του Αθλη-

τισμού και του Πολιτισμού, μέσα από το
Πρόγραμμα "προσφέρω …αλλιώς".
Κλείνοντας τον κύκλο της αναφοράς
μου στην INTERLIFE, θα ήθελα να
επισημάνω ορισμένες παραμέτρους
–κλειδιά στη διαχρονικά ανοδική
μας πορεία– ας πούμε, τρόπον τινά,
τα "μυστικά" μας: Από την ίδρυσή της
η INTERLIFE βασίστηκε στην αρχή
της διαπροσωπικής επαφής με τον
πελάτη, γι’ αυτό και οικοδόμησε το
σύστημα των Πωλήσεών της πάνω
στους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές ως αποκλειστικό κανάλι διανομής
των ασφαλιστικών της προϊόντων
στην Αγορά, που συνετέλεσαν σε μεγάλο βαθμό στην επιτυχία μας. Ένα
δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι
μετατρέψαμε την Κρίση σε ευκαιρία,
επενδύοντας όλα αυτά τα χρόνια της
κρίσης και των Μνημονίων στο υψηλής ποιότητας Ανθρώπινο Δυναμικό,
στην άριστη Μηχανοργάνωση και στη
χρήση Νέων Τεχνολογιών, όπως και
στην προσεκτική Διαχείριση Ζημιών,
στο εκτεταμένο Δίκτυο των 1800 και
πλέον ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και Υποκαταστημάτων, στο Ανταγωνιστικό Τιμολόγιο, στις στοχευμένες Επενδύσεις και, κυρίως, δώσαμε
ιδιαίτερη έμφαση στη Φερεγγυότητα,
που είναι το Α και το Ω για την επιτυχή
πορεία μιας Ασφαλιστικής Εταιρίας.
Έρχομαι τώρα στο δεύτερο μέρος της
παρέμβασής μου σήμερα, στο Επιχειρείν:
Ας δούμε λίγο το τοπίο. Η ελληνική
Επιχείρηση καλείται στις μέρες μας
να λειτουργήσει κάτω από τις πλέον
αντίξοες συνθήκες:
• Συνεχιζόμενη Κρίση στην ελληνική Οικονομία με δυσθεώρητα
πλεονάσματα που στραγγαλίζουν
κάθε διαθέσιμο οικονομικό πόρο
και εξαφανίζουν τη ρευστότητα από
την Αγορά u
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• Απουσία κάθε Αναπτυξιακής πρωτοβουλίας – για να μην το διατυπώσω ως "απροσχημάτιστη" εχθρότητα κατά της Ανάπτυξης
• Θολό και ταραγμένο πολιτικό σκηνικό, που θυμίζει κινούμενη άμμο
και υπονομεύει τις συνθήκες για τη
μετα-μνημονιακή εποχή και δυστυχώς, τελευταία
• Έξαρση στα εθνικά θέματα

Σ’ αυτό λοιπόν το γκρίζο και ασταθές
τοπίο καλείται ο έλληνας Επιχειρηματίας να δράσει, με το Επιχειρείν να έχει
μετατραπεί σε ένα καθημερινό θρίλερ
χωρίς κανόνες παιχνιδιού, χωρίς δυνατότητα προγραμματισμού, χωρίς
υποστήριξη της Πολιτείας. Γιατί, δυστυχώς πρέπει να το πούμε, καμία Κυβέρνηση μετά τη Μεταπολίτευση δεν
υποστήριξε γενναία και επί της ουσίας
την Επιχειρηματικότητα, με ελάχιστες
εξαιρέσεις που, εν τέλει, δικαιώνουν
τον κανόνα. Ο Έλληνας επιχειρηματίας, αντί να επιβραβεύεται, είναι διαχρονικά στην αντίληψη της πολιτείας,
αλλά δυστυχώς και της κοινής γνώμης, ένας εν δυνάμει "ένοχος". "Ένοχος" γιατί ρισκάρησε τα χρήματα του
και επένδυσε, "ένοχος" γιατί τόλμησε
–ο θρασύτατος– να βγάλει και κέρδη!

Interlife Insurance

• Η εξοντωτική Φορολογία και οι υπέρογκες Ασφαλιστικές Εισφορές.

Και στέκομαι ιδιαίτερα στο τελευταίο,
τη Φορολογία. Ξέρετε, με βάση το
σκεπτικό περί "ίσης κατανομής του
πλούτου" που κυριαρχεί τα τελευταία
χρόνια στη χώρα μας, επιχειρείται,
ουσιαστικά, να δοθεί μια ιδεολογική
βάση στη φορολογία, κάτι που βέβαια παραπέμπει σε άλλες εποχές και
άλλα καθεστώτα.
Ποιο είναι το αποτέλεσμα;
Πλήρης απουσία Ανάπτυξης και Φοροδιαφυγή...
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Ωστόσο, δεν θα ήθελα να κλείσω με
απαισιόδοξα μηνύματα. Υπάρχουν
ακόμη κάποιοι "γενναίοι" που επιμένουν, παρά τις αντιξοότητες, και συνεχίζουν να αγωνίζονται. Σε αυτούς
θα έλεγα επιγραμματικά, ότι τα κλειδιά της Επιχειρηματικότητας είναι η
Διορατικότητα, η Πρόβλεψη και η
Τόλμη.

Πετυχημένος είναι
ο επιχειρηματίας που
βλέπει το δάσος και
όχι το δέντρο... Που
τολμά να κάνει προβολή
των γεγονότων και
σχεδιάζει την πορεία του
με βάση τα μηνύματα
του μέλλοντος... αυτός
που δεν φοβάται να
κυνηγήσει το όνειρό του

Οι τρεις μεγάλες πληγές της ελληνικής Οικονομίας που εξοντώνουν την
επιχειρηματικότητα είναι γνωστές:
• Το υπερτροφικό Κράτος που
στραγγίζει όλους τους πόρους της Οικονομίας, το οποίο δημιούργησε και
το Δημοσιονομικό πρόβλημα, το
οποίο με τη σειρά του έφερε τα καταστροφικά μνημόνια και την επιτροπεία μέχρι το 2060, μέχρι δηλαδή να
αποπληρωθεί το ποσό των 176 δίς,
ήτοι το 75% των δανείων μας.
• Η ατέλειωτη, αθεράπευτη και διαχρονική γραφειοκρατία, που δεν
διώχνει μόνο τους ντόπιους αλλά
και τους ξένους επενδυτές.

Ίσως κανένας δεν το έχει διατυπώσει
καλύτερα από τον Ουίνστον Τσώρτσιλ:
"Ο Καπιταλισμός επιδιώκει την
άνιση κατανομή του Πλούτου και
ο Σοσιαλισμός την ίση κατανομή
της φτώχειας".

Το… "όσους περισσότερους φόρους
επιβάλλεις, τόσο λιγότερους φόρους
θα εισπράξεις" είναι γνωστό, και
επαναλαμβάνεται χρόνο με το χρόνο, σαν μια κακοπαιγμένη φάρσα. Εν
κατακλείδι, όλα αυτά τα αντικίνητρα
στην Ανάπτυξη ανακυκλώνουν την
Ύφεση και την Ανεργία και δημιουργούν καθημερινά νέες τάξεις φτωχών.
Οι φτωχοί, όμως, δεν πληρώνουν
φόρους. Το τέλος της "Φοροδοτικής
Κοινωνίας" και η επικράτηση μιας
απέραντης "Κοινωνίας των Φτωχών"
είναι πολύ κοντά.

Πετυχημένος είναι ο Επιχειρηματίας
που βλέπει το Δάσος και όχι το Δέντρο. Πετυχημένος είναι ο Επιχειρηματίας που τολμά να κάνει προβολή
των γεγονότων και να σχεδιάζει την
πορεία του με βάση τα μηνύματα του
μέλλοντος, και όχι με βάση τις επίπεδες ερμηνείες της καθημερινότητας.
Πετυχημένος Επιχειρηματίας είναι,
εν τέλει, αυτός που δεν φοβάται να
κυνηγήσει το όνειρό του. Άλλωστε,
κατά Θουκιδίδη "τοις τολμώσιν η τύχη
ξύμφορος" (Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς) ●

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

ReBRANDING your business
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ της Ελληνικής Εταιρίας
Διοικήσεως Επιχειρήσεων, Τμήμα Μακεδονίας με την υποστήριξη
της INTERLIFE Ασφαλιστικής πραγματοποίησε εκπαιδευτική
εσπερίδα με θέμα "ReBranding your business".

Τ

ο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17
Μαΐου 2018 στο Αμφιθέατρο της INTERLIFE.
Ειδικοί σε θέματα Personal Branding, Δημοσίων Σχέσεων και Networking μέσω Social
Media παρουσίασαν τους τρόπους και τα εργαλεία ώστε να επιτευχθεί το ReBranding σε επαγγελματικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο.

Εισηγητές ήταν, η Δήμητρα Ζερβάκη, EMBA, PMP, TTT,
Business Coach, Project Manager, Adult Trainer, η οποία
ανέπτυξε το θέμα "Personal Branding: Ξεχωρίστε Χτίζοντας το Προσωπικό & Επαγγελματικό σας Brand", η Λήδα
Παπαδοπούλου, Σύμβουλος Επικοινωνίας και ιδιοκτήτρια της εταιρίας Epi Direct μίλησε για "Προσωπική Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις", o Στέφανος Σκλαβενίτης, Head of Digital στην Flipside Digital Media-LinkedIn
Trainer είχε ως θέμα εισήγησης "Το networking μέσω των
social media. Το παράδειγμα του Linkedin στην επαγγελματική δικτύωση" ενώ την εκδήλωση έκλεισε ο Δημήτρης
Νικολαΐδης, PhD General Manager at Embryolab με την
παρουσίαση που είχε ως θέμα "Αξίες - Όραμα - Πάθος,
Building brands from the inside out".
Στην Ημερίδα συμμετείχαν στελέχη επιχειρήσεων, εκπαιδευτικοί, φοιτητές και όλοι οι εργαζόμενοι της INTERLIFE.
Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν Βεβαίωση Παρακολούθησης του σεμιναρίου.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας της INTERLIFE Ασφαλιστικής με την ΕΕΔΕ, ενώ
εντάχθηκε στο πρόγραμμα "προσφέρω …αλλιώς" - Δράσεις για την Κοινωνία ●

Λίγα λόγια για το ΕΙΜ
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (ΕΙΜ) δημιουργήθηκε το 1975 και είναι το παλαιότερο Ινστιτούτο της
ΕΕΔΕ. Αποτελεί την κύρια συλλογική έκφραση και εκπροσώπηση των ανθρώπων του Μάρκετινγκ. Ανθρώπων που πιστεύουν στη συνεχή και ουσιαστική αναβάθμιση του δημιουργικού του ρόλου στην οικονομική και
οινωνική ζωή του τόπου και εργάζονται συστηματικά
προς την κατεύθυνση αυτή, μέσα από μια πολυμορφία
υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.
Tο Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ έχει ως ειδικότερο
σκοπό την έρευνα και μελέτη των αρχών του Μάρκετινγκ, την αναβάθμιση του ρόλου του στη διοίκηση της
επιχείρησης, καθώς και την προώθηση, προβολή και
διάδοση των αρχών του για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

June 2018
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Επιδοματικό Πρόγραμμα
για πλήρη εξασφάλιση!

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Επίγνωση Ασφαλείας
Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα "Επίγνωση Ασφαλείας"
πραγματοποίησε η INTERLIFE για όλους τους εργαζόμενους του
Ομίλου, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της και
εν όψει της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων.

Ο

Υπεύθυνος Ασφαλείας Πληροφοριακών
Συστημάτων της εταιρείας ενημέρωσε τους
χρήστες σχετικά με τους κινδύνους που εμφανίζονται τόσο στο διαδίκτυο όσο και στο
χώρο εργασίας αναφορικά με την ασφάλεια
πληροφοριών και παρουσίασε τους τρόπους αντιμετώπισης τους.
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο στο Αμφιθέατρο της έδρας της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι
εργαζόμενοι των υποκαταστημάτων το παρακολούθησαν
μέσω WebEx ●

Οικονομική Ενίσχυση
και αποζημίωση εξόδων

σε περίπτωση Ατυχήματος ή Ασθένειας
Επιδόματα που καταβάλλονται στον ασφαλισμένο

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών
Χειρουργικό Επίδομα
Επίδομα Νοσοκομειακής Περίθαλψης
Επίδομα Ανάρρωσης
Επίδομα Τοκετού
καταβάλλοντας ΜΟΝΟ τα δικαιολογητικά από το νοσοκομείο!

ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ρωτήστε σήμερα τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο

ΑΘΗΝΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΚΡΗΤΗ / ΡΟΔΟΣ

10η ΗΜΕΡΙΔΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

και σε περισσότερα από 1.700 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα
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Τρία νέα Προγράμματα Υγείας

Ανταποκρινόμενη στην αυξημένη ζήτηση για Ιδιωτική Ασφάλιση
Υγείας των πολιτών, η INTERLIFE Ασφαλιστική σχεδίασε τρία
νέα Προγράμματα Υγείας, το LIFE Care, το BONUS x5 και το
ανανεωμένο Υγεία MAXIMUM.

Τ

ο Πρόγραμμα Υγείας LIFE Care παρέχει όλες τις απαραίτητες
προληπτικές εξετάσεις και ελέγχους που οφείλει να πραγματοποιεί ο καθένας μας σε ετήσια βάση, για τον εαυτό του και για
την οικογένειά του. Παράλληλα προσφέρει πλήθος καλύψεων
για διάγνωση και θεραπεία. Αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη πρόταση στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης με ετήσιο κόστος
μόνον 50€ για ένα άτομο, 100€ για 2 άτομα και 150€ για οικογένεια με 2
παιδιά. Παρέχεται ανεξαρτήτως ηλικίας ή ιατρικού ιστορικού και χωρίς να
απαιτείται προασφαλιστικός ιατρικός έλεγχος ή συμπλήρωση ιατρικού
ερωτηματολογίου, ενώ ανανεώνεται σε ετήσια βάση ως ανεξάρτητο προϊόν.
Το επιδοματικό Πρόγραμμα BONUS x5 είναι πρωτοποριακό και μοναδικό όσον
αφορά το εύρος των επιδομάτων και καλύπτει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση
Ατυχήματος ή Ασθένειας, συνδυάζοντας με ευελιξία όλα τα ασφαλιστικά επιδόματα, χωρίς καμία υποχρέωση για ένταξη σε οποιοδήποτε άλλο Πρόγραμμα
Υγείας της εταιρίας. Στόχος είναι η οικονομική ανακούφιση του ασφαλισμένου
σε περίπτωση νοσηλείας ή χειρουργικής επέμβασης με Επιδόματα όπως: Σοβαρών Ασθενειών, Χειρουργικό, Νοσοκομειακής Περίθαλψης, Ανάρρωσης και Τοκετού. Το πρόγραμμα λήγει αυτόματα στην ηλικία των 70 ετών και
μπορούν να ενταχθούν σε αυτό ενήλικες από 18 έως 60 ετών. Το κόστος Ασφάλισης ξεκινά από 8,40€ το μήνα.
Ανανεωμένο και με επιπλέον παροχές διατίθεται το Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγεία MAXIMUM. Παρέχει στον ασφαλισμένο και στην οικογένεια του
ολοκληρωμένη κάλυψη υγείας σε περίπτωση νοσηλείας από Ασθένεια ή
Ατύχημα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσηλευτικό ίδρυμα. Κύρια χαρακτηριστικά του Προγράμματος είναι η κάλυψη υγείας 24
ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ασφάλιστρο
και χωρίς να είναι απαραίτητη η Ασφάλιση Ζωής. Στο πρόγραμμα μπορούν να
ενταχθούν άτομα ηλικίας από 3 μηνών έως και 60 ετών και να παραμείνουν σε
αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, εφόσον το επιθυμούν ●

Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
στο καλύτερο Ιδιωτικό Δίκτυο Υγείας!

δικαίωμα όλων!
αι
ίν
ε
ία
γε
Υ
η
ί
ατ
γι
...

Πρόληψη & Υγεία
προσιτή σε όλους!
ΔΩΡΕΑΝ παροχές προγράμματος
Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις
Διαγνωστικές Εξετάσεις & Γενικό Check Up
...και πλήθος καλύψεων σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές

Πανελλαδική Κάλυψη 24/365
20 Νοσηλευτικά Ιδρύματα, 200+ Διαγνωστικά Κέντρα
και 1.500+ Ιδιώτες Ιατροί όλων των ειδικοτήτων!
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. ΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Ρωτήστε σήμερα τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο

ΑΘΗΝΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΚΡΗΤΗ / ΡΟΔΟΣ

και σε περισσότερα από 1.700 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα
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Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό των εκδηλώσεων

Road Shows

u

Αθήνα, 09/05/2018

Εκπαιδευτικά σεμινάρια
για τα νέα Προγράμματα Υγείας

Στόχος των σεμιναρίων, η καλύτερη δυνατή ενημέρωση των
συνεργαζόμενων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών για τα νέα
προγράμματα που απαντούν δυναμικά στις σύγχρονες ανάγκες
ενώ, παράλληλα, δίνουν ώθηση στις πωλήσεις τους.

Ο

λοκληρώθηκαν με επιτυχία τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για τα Προγράμματα Υγείας &
Προσωπικών Ατυχημάτων που διοργάνωσε η εταιρία που διοργάνωσε η εταιρία για
το Δίκτυο των συνεργατών Διαμεσολαβητών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα, Ηράκλειο και Ρόδο.
Την ενημέρωση για τα καινοτόμα Προγράμματα έκανε η
Διευθύντρια Υγείας και Προσωπικών Ατυχημάτων
της INTERLIFE, Ιφιγένεια Αιλιανού η οποία ανέλυσε

24

June 2018

διεξοδικά τα χαρακτηριστικά τους, τις παρεχόμενες προνομιακές καλύψεις, ενώ παράλληλα επεσήμανε τα πλεονεκτήματά τους έναντι του ανταγωνισμού και δεν παρέλειψε
να δείξει παραδείγματα τιμολόγησης.
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μετά από κάθε εκδήλωση, ακολουθούσε ένας ιδιαίτερα γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος αφού ο προβληματισμός που αναπτυσσόταν
και το εύρος των ερωτήσεων έδιναν το στίγμα των σεμιναρίων, στα οποία συμμετείχε το σύνολο των συνεργατών
διαμεσολαβητών της κάθε περιοχής ●
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Θεσσαλονίκη, 28/03/2018

Νοσοκομειακή Περίθαλψη
με ελεύθερη επιλογή νοσοκομείου
ή Ιδιώτη Γιατρού!

Κρήτη, 23/03/2018

Ρόδος, 06/06/2018

Η προστασία της Υγείας
στο maximum!
Παροχές Προγράμματος

Γιάννενα, 23/03/2018

Λάρισα, 17/04/2018

Νοσηλεία εντός και εκτός Ελλάδος
Κάλυψη νοσοκομειακών δαπανών
Θεραπείες & Επεμβάσεις ODC/ODS
ΔΩΡΕΑΝ Ιατρικές Επισκέψεις & Γενικό Check Up
Αποκλειστική νοσοκόμα
Υγειονομική μεταφορά

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

...και με ελεύθερη επιλογή γιατρού ή νοσοκομείου
ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ή ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Ρωτήστε σήμερα τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο

ΑΘΗΝΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΚΡΗΤΗ / ΡΟΔΟΣ

10η ΗΜΕΡΙΔΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

και σε περισσότερα από 1.700 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα
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Πολυετής
στήριξη της ΕΟΔ

www.prosferoallios.gr
Η νέα ιστοσελίδα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της INTERLIFE

Μ

ια νέα ιστοσελίδα σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από την
INTERLIFE Ασφαλιστική με στόχο να προσφέρει σε κάθε
επισκέπτη τη δυνατότητα μιας πολυεπίπεδης γνωριμίας με
το κοινωνικό έργο και τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης της εταιρίας. Η ονομασία και το περιεχόμενό της
φωτογραφίζουν το πρόγραμμα "προσφέρω …αλλιώς" που υλοποιεί η εταιρία
με ιδιαίτερη ευαισθησία.
Στην ιστοσελίδα θα δείτε την ιστορία του προγράμματος όπως εξελίχθηκε τα
τελευταία χρόνια, μέσα από δράσεις της εταιρίας που αφορούν την Κοινωνία,
την Αγορά, το Περιβάλλον και το Ανθρώπινο Δυναμικό, αντικατοπτρίζοντας την
εξέλιξη ενός γόνιμου παρελθόντος σε ένα ελπιδοφόρο μέλλον.
Σας καλούμε, λοιπόν, να περιηγηθείτε στο www.prosferoallios.gr , να γνωρίσετε τις αξίες μας και τους προβληματισμούς που μοιραζόμαστε και να γίνετε
κοινωνοί της εταιρικής φιλοσοφίας της INTERLIFE. ●
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Το πρόγραμμα Εταιρικής
Υπευθυνότητας
"προσφέρω …αλλιώς"
είναι από τους βασικούς
άξονες λειτουργίας της
INTERLIFE.
Με πρωτοβουλίες,
δράσεις & χορηγικές
ενέργειες στοχεύουμε
στη διαρκή προσφορά
στην κοινωνία

Η INTERLIFE στηρίζει την
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης
τα τελευταία χρόνια μέσα
από το Πρόγραμμα Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης που
υλοποιεί με κύριο αποδέκτη
την Κοινωνία.

Η

Ελληνική Ομάδα Διάσωσης στελεχώνεται
από ένα ανθρώπινο δυναμικό άνω των 2.000
εθελοντών και συμμετέχει σε επιχειρήσεις
έρευνας και διάσωσης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και μαζικών καταστροφών,
οπουδήποτε κι αν λαμβάνουν χώρα, τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό.
Η INTERLIFE Ασφαλιστική ασφαλίζει τα μέλη της ΕΟΔ
πανελλαδικά με ειδικά σχεδιασμένα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Προσωπικών Ατυχημάτων παρέχοντάς τους τη
σιγουριά που είναι απαραίτητη για να ανταπεξέρχονται
στο δύσκολο και απαιτητικό έργο που επιτελούν, ενώ συμμετέχει ενεργά με την ομάδα εθελοντών της εταιρίας στις
εκδηλώσεις ενημέρωσης του κοινού για θέματα Πρώτων
Βοηθειών και αντιμετώπισης επικίνδυνων καταστάσεων ●

Ανακοίνωση της ΕΟΔ
Η INTERLIFE ασφαλίζει τα διασωστικά σκάφη
της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης
Σε μια μεγάλη χορηγία προς την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης προχώρησε η Ασφαλιστική Εταιρεία
INTERLIFE, που υποστηρίζει διαχρονικά το έργο της
οργάνωσης.
Ειδικότερα, η INTERLIFE Ασφαλιστική ασφάλισε ως
χορηγός 15 διασωστικά σκάφη και τρία jet ski της
ομάδας που επιχειρούν σε όλη την Ελλάδα, πραγματοποιώντας επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα. Η χορηγία, που αφορά το σύνολο σχεδόν του
στόλου της οργάνωσης, ήρθε ως συνέχεια της υποστήριξης που προσφέρει εδώ και χρόνια η INTERLIFE
στην ΕΟΔ, ασφαλίζοντας τους εθελοντές της ομάδας
για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στη διάρκεια
επιχειρήσεων ή εκπαιδεύσεων και της ασφάλισης που
ήδη πρόσφερε για κάποια από τα διασωστικά σκάφη.
Με την υποστήριξη της INTERLIFE, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης είναι σε θέση να διατηρεί την επιχειρησιακή ετοιμότητα των σκαφών της και να διευκολύνει
σε μεγάλο βαθμό τη συντήρηση τους, που έχει υψηλά
κόστη. Η INTERLIFE υλοποιεί το πρόγραμμα "προσφέρω …αλλιώς", στο πλαίσιο του οποίου στηρίζει
και την ΕΟΔ, καθώς η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής φιλοσοφίας της και είναι ενσωματωμένη στη στρατηγική της.
Ευχαριστούμε θερμά την INTERLIFE και ελπίζουμε η
συνεργασία μας να συνεχιστεί για πολλά ακόμα χρόνια!
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Η INTERLIFE "κίνησε γη και
θάλασσα" με το "Sail for Pink"
Για έκτη συνεχή χρονιά η INTERLIFE στήριξε την εκστρατεία
Sail for Pink ως Μεγάλος Χορηγός της εκδήλωσης

Μ

ε το σύνθημα "Ελάτε να κινήσουμε γη και
θάλασσα" πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο
Γυναικών με Καρκίνο Μαστού νομού Θεσσαλονίκης "Άλμα Ζωής" η εκστρατεία "Sail for
Pink" που στήριξε ως Μεγάλος Χορηγός η INTERLIFE Ασφαλιστική για έκτη συνεχή χρονιά στο πλαίσιο του προγράμματος
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρίας "προσφέρω …αλλιώς". Η εκστρατεία αφορούσε σε πλήθος εκδηλώσεων σε θάλασσα και στεριά, που πραγματοποιήθηκαν στο Θερμαϊκό Κόλπο και την παραλία της Θεσσαλονίκης, στις αρχές Μαΐου, ενώ
ο Σύλλογος, σε ένα λαμπερό party, βράβευσε την INTERLIFE
για την πολυετή συμπαράσταση της και την κοινωνική της ευαισθησία. Το βραβείο παρέλαβε η Γεωργία Βοτσαρίδου από
την Πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου
"Άλμα Ζωής, Κλεοπάτρα Γαβριηλίδου.
Σκοπός των εκδηλώσεων και της φετινής
χρονιάς ήταν να ενημερωθεί όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος και να στηριχθούν για άλλη μια χρονιά προγράμματα
για την ενημέρωση, την ενίσχυση της
γυναικείας ταυτότητας, την υποστήριξη
γυναικών με εμπειρία καρκίνου μαστού
αλλά και τη στήριξη ασθενών.
Η INTERLIFE Ασφαλιστική στηρίζει τη
δράση του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του μαστού "Άλμα Ζωής" Ν. Θεσσαλονίκης και συντονίζεται στην παγκόσμια
μάχη ενάντια στην επάρατη νόσο, μεταδίδοντας ένα μήνυμα ζωής, δύναμης,
χαράς και ενέργειας, αποδεικνύοντας
έμπρακτα πως η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι μέρος της φιλοσοφίας της. ●
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Εργαζόμενοι της INTERLIFE συμμετείχαν
στην πορεία 3 χλμ., στο συμβολικό ιστιοπλοϊκό αγώνα
και στον αγώνα τρεξίματος 6 χλμ.

1η η ομάδα της INTERLIFE
στον αγώνα των 6 χλμ.

1. Έλενα Τοπάλη, Υπεύθυνη Δημοσίων
Σχέσεων INTERLIFE,
Μαρία Στύλου,
Δημοσιογράφος Ράδιο Θεσσαλονίκη,
Κυριακούλα Δερεκενάρη,
Πρόεδρος Συλλόγου "Άλμα Ζωής"
Ν. Θεσσαλονίκης,
Μαρία Σαμολαδά,
Δημοσιογράφος www.thessnews.gr
2. Κλεοπάτρα Γαβριηλίδου, Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου "Άλμα Ζωής"
& Γεωργία Βοτσαρίδου, Διευθύντρια
Διαχείρισης Αξιών INTERLIFE
3. Χρήστος Τσαντίλης-Ρέις,
Διευθυντής Πληροφορικής INTERLIFE,
Εύα Γυμνοπούλου,
Υπεύθυνη HR INTERLIFE,
Εύη Μηντζιώρη, Υπεύθυνη Κανονιστικής
Συμμόρφωσης INTERLIFE

Θερμά συγχαρητήρια στους Στάθη
Μαυριδόπουλο και Μαρία Λουκίδου οι οποίοι συμμετείχαν στο
συμβολικό αγώνα τρεξίματος των 6
χμλ. με τα χρώματα της INTERLIFE
και κατέκτησαν την 1η και τη 2η θέση
αντίστοιχα.
Συγχαρητήρια και στην Αθανασία
Μάτη από τον Κλάδο Περιουσίας της
εταιρίας για τη συμμετοχή της.

Ο πρώτος νικητής, Στάθης Μαυριδόπουλος
με την κα. Γεωργία Βοτσαρίδου από την
INTERLIFE και την κα. Κυριακούλα
Δερεκενάρη, Πρόεδρο του Συλλόγου
Γυναικών με Καρκίνο Μαστού "Άλμα
Ζωής" Νομού Θεσσαλονίκης
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Κοινωνία

Ενίσχυση Κοινωνικών
Παντοπωλείων και Συσσιτίων
Με κίνητρο την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο στην περίοδο
των εορτών του Πάσχα, η INTERLIFE Ασφαλιστική προχώρησε,
για άλλη μια φορά, στη δωρεά τριών τόνων τροφίμων που
διατέθηκαν σε Κοινωνικά Παντοπωλεία και Συσσίτια.

Α

ποδέκτες της προσφοράς ήταν, ο Όμιλος
για την UNESCO
Πειραιώς και Νήσων
που έχει δημιουργήσει μόνιμες κοινωνικές δομές άμεσης
αντιμετώπισης της φτώχειας στους
Δήμους Κερατσινίου - Δραπετσώνας
& Περάματος, στο Δήμο Πειραιά, στο
Δήμο Νίκαιας και στο Δήμο Κορίνθου, οι Δομές Παροχής Βασικών
Αγαθών Δήμου Ιλίου και Δήμου
Δάφνης – Υμηττού, το Συσσίτιο

& Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Καλαμαριάς για το Πρόγραμμα
Σίτισης "Γεύμα & Φροντίδα", η Ιερά
Μητρόπολη Σταυρουπόλεως και
Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης για τα
πρωινά γεύματα παιδιών στην ενορία
Αγίου Αθανασίου στον Εύοσμο, το
Κοινωνικό Παντοπωλείο "Παιδική Αγκαλιά" στους Αμπελόκηπους
Θεσσαλονίκης και το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πάργας στο
Καναλλάκι Πρεβέζης ●

Η πρωτοβουλία αυτή
συντάσσεται, μέσα από το
πρόγραμμα "προσφέρω
...αλλιώς" που υλοποιεί
η εταιρία, στην ενίσχυση
ευπαθών ομάδων
της κοινωνίας που
πλήττονται ιδιαίτερα από
την Οικονομική Κρίση

Αγορά

Ημέρες Καριέρες 2018
Συμμετοχή της INTERLIFE στην εκδήλωση "Ημέρες Καριέρες 2018"
του Πανεπιστημίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

Σ

την εκδήλωση "Ημέρες Καριέρας 2018" Success Loading... που
πραγματοποιήθηκε από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΠΑΜΑΚ,
συμμετείχε η INTERLIFE με σκοπό την ανεύρεση και πρόσληψη
ιδιαίτερα καταρτισμένου και εξειδικευμένου Ανθρώπινου Δυναμικού. Η εκδήλωση αφορούσε μια μεγάλη συνάντηση τελειόφοιτων και νέων αποφοίτων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με στελέχη επιλογής προσωπικού ελληνικών και
διεθνών εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας ●
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Χρυσάφης Χαρίτος &
Θωμαή Θεοχαροπούλου
Θέτουμε στόχους και τους κατακτάμε με πειθαρχία, ανυποχώρητη
αισιοδοξία, ανεξάντλητη υπομονή και θηριώδη επιμονή.
Diamond Member, Συνεργάτης INTERLIFE από το 2013

Η

επιχείρηση ιδρύθηκε και λειτουργεί από το
2004 στο κέντρο της πόλης των Γιαννιτσών
αποτελώντας ένα οικογενειακό επιχειρηματικό όνειρο που έγινε πράξη. Από τότε και μέχρι σήμερα σε ένα σύγχρονο και απαιτητικό
περιβάλλον -με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής των Γιαννιτσών- έχει δώσει έμφαση στην εξυπηρέτηση και στην
κάλυψη ασφαλιστικών αναγκών των επιχειρηματιών και
ιδιωτών, έχοντας πάντα ως προτεραιότητα τη δημιουργία
σχέσεων εμπιστοσύνης.
Τα τελευταία χρόνια η επιχείρηση αποτελεί τη βάση ενός
επιτυχημένου δικτύου συνεργατών το οποίο διαρκώς διευρύνεται με νέα πρόσωπα.

Η εταιρία καλύπτει όλο το εύρος των ασφαλιστικών αναγκών που προκύπτουν στην καθημερινότητα μιας σύγχρονης κοινωνίας. Παράλληλα προσφέρει στο δίκτυο συνεργατών της τη δυνατότητα συνεχούς εκπαίδευσης και εξέλιξης μέσα από σεμινάρια για την άρτια γνώση των ασφαλιστικών προϊόντων και τεχνικών πώλησης αυτών.
Στους μελλοντικούς στόχους περιλαμβάνεται η αύξηση
προσωπικού χαρτοφυλακίου στους κλάδους Zωής, Yγείας,
Aποταμίευσης με σκοπό την εξοικείωση ενός ευρύτερου
κοινού σε προϊόντα ζωτικής σημασίας για το μέλλον του
και τέλος, η συνεχής δημιουργία νέων συνεργατών με
όραμα και φιλοδοξίες ●
Χρυσάφης Χαρίτος & Θωμαή Θεοχαροπούλου
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Διαμεσολάβηση

Νομοθετικές αλλαγές
για τους Διαμεσολαβητές
Σημαντικές αλλαγές στην κατηγοριοποίηση της Διαμεσολάβησης,
αλλά και ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων Μεσίτη – Πράκτορα.

Ν

έο σχέδιο Νόμου για την
εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας IDD που
αφορά τη διανομή των
Ασφαλιστικών Προϊόντων και το ρόλο των Διαμεσολαβητών
προωθείται προς ψήφιση στη Βουλή.
Όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα
του Κ. Ζακυνθινού (underwriter.gr
07/06/18): Τρεις κατηγορίες διαμεσολάβησης, μέσω συγχώνευσης του
ασφαλιστικού συμβούλου με τον ασφαλιστικό πράκτορα και βελτίωση του Νόμου 1569/85 για την προστασία των
Διαμεσολαβητών έναντι έκθεσης
σε… "βαρύ παράπτωμα", προβλέπει
το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου για την
εφαρμογή της Οδηγίας IDD.
Στις προωθούμενες αλλαγές της
ασφαλιστικής οδηγίας, που τίθεται
σε δημόσια διαβούλευση στις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες, προβλέπονται
τρεις κατηγορίες διαμεσολάβησης
στην ασφαλιστική αγορά: α) οι Ασφαλιστικοί Πράκτορες, β) οι Συντονιστές
Ασφαλιστικών Πρακτόρων και γ) οι
Μεσίτες Ασφαλίσεων.
Και για τις τρεις αυτές κατηγορίες, το
σχέδιο νόμου προβλέπει "υποχρεώσεις, ενημέρωση και δεοντολογία
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ίδιας βαρύτητας και σπουδαιότητας,
με μέγιστη δυνατή διαφάνεια έναντι
του καταναλωτή". Όπως επεξηγούν
στελέχη της αγοράς "εφόσον ο καταναλωτής βρίσκεται στο επίκεντρο
της IDD, η φιλοσοφία της Οδηγίας
ορίζει ότι θα πρέπει να δέχεται ισότιμη ενημέρωση και συμβουλή,
από όλα τα δίκτυα διανομής. Συνεπώς, η Οδηγία δεν θα μπορούσε να
διακρίνει άλλη κατηγοριοποίηση που
ενδεχομένως να δημιουργούσε ερωτηματικά".
Ταυτόχρονα, ένα δεύτερο σημείο που
ελήφθη σοβαρά υπόψη γι’ αυτή την
απόφαση, είναι τα παρατηρούμενα
κενά για την προστασία του καταναλωτή. "Με αυτό τον τρόπο κατηγοριοποίησης εκτός του ότι έχει την ίδια
προστασία, ανεξάρτητα με το δίκτυο
διανομής που χρησιμοποιεί, αντίστοιχα, υπάρχει ισότιμη ευθύνη
για κάθε είδους διανομέα, αλλά
και για την ασφαλιστική επιχείρηση".
Όπως διευκρινίζεται στο σχέδιο νόμου:
α) ο Ασφαλιστικός Πράκτορας είναι
το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
ασκεί τη δραστηριότητα διανομής,
στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή
περισσοτέρων εταιρειών,

β) ο Μεσίτης Ασφαλίσεων είναι το
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατ’
εντολή του πελάτη ασκεί τη δραστηριότητα διανομής προϊόντων και
γ) ο Συντονιστής Ασφαλιστικών Πρακτόρων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί τη δραστηριότητα
μέσω ομάδας πρακτόρων που επιλέγει, προτείνει και επιβλέπει.
Η συνεργασία μεταξύ Ασφαλιστικών
Διαμεσολαβητών, επιτρέπεται μόνο
όταν είναι εγγεγραμμένοι στην ίδια
κατηγορία διαμεσολάβησης του ειδικού Μητρώου. Αυτό δικαιολογείται
από τον προσδιορισμό της έννοιας
και του ορισμού του κάθε διαμεσολαβητή: ο Ασφαλιστικός Πράκτορας
εκπροσωπεί εταιρεία, ο Μεσίτης
εκπροσωπεί πελάτη. Αυτό σημαίνει
πως ο πράκτορας εκπροσωπεί πάντοτε εταιρεία. Άρα, δεν μπορεί να έχει
τη σύμβαση που είχε μέχρι τώρα με
Μεσίτες.
Οι διαφορές που προβλέπονται μεταξύ Πρακτόρων και Μεσιτών, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το σχέδιο νόμου, αφορούν α)
το βαθμό ανεξαρτησίας τους από την
ασφαλιστική επιχείρηση με την οποία
συνεργάζονται και β) τον τρόπο αμοιβής τους.

Οι κατηγορίες αυτές δεν έχουν διαφορές μεταξύ τους όσον αφορά είτε τις
υποχρεώσεις ενημέρωσης και δεοντολογίας, είτε τη δυνατότητα αποζημίωσης του πελάτη από επαγγελματική Αστική Ευθύνη.
Η μετάβαση στην πράξη
Πιο συγκεκριμένα, η αλλαγή στις
κατηγορίες θα πραγματοποιηθεί με
συγχώνευση του Ασφαλιστικού Συμβούλου στην κατηγορία του Ασφαλιστικού Πράκτορα. Τα Επιμελητήρια
έχουν υποχρέωση μέχρι 1ης Οκτωβρίου 2018 να συγχωνεύσουν μηχανογραφικά και χωρίς άλλες διατυπώσεις, τις δύο κατηγορίες.
Παρόλα αυτά, προβλέπεται μια μεταβατική διάταξη σύμφωνα με την
οποία, οι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι
που έχουν εγγραφεί στα Μητρώα
μετά την 1η Οκτωβρίου 2017 και παραμένουν εγγεγραμμένοι σε αυτή την
κατηγορία μέχρι την έναρξη του νόμου, θα μεταφερθούν στην κατηγορία
του Ασφαλιστικού Πράκτορα αφού
συμπληρώσουν δύο έτη από την εγγραφή τους στο Μητρώο. Ωστόσο,
εάν το επιθυμούν, μπορούν να "μεταφερθούν" άμεσα, εφόσον δώσουν
εξετάσεις είτε για Πράκτορες, είτε για
Μεσίτες. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιτρέπεται να εγγράφεται σε
μια μόνο κατηγορία, εκτός από τους
Συντονιστές που πρέπει να έχουν και
την άδεια του Πράκτορα. Όσοι λοιπόν
είναι εγγεγραμμένοι σε περισσότερες
από μια κατηγορία, κατά την ημέρα δημοσίευσης του Νόμου στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως θα υποχρεωθούν
μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2018 να δηλώσουν την κατηγορία που επιθυμούν
να παραμείνουν εγγεγραμμένοι.
Σε περίπτωση που δεν μεριμνήσουν
σχετικά, τότε τα αρμόδια Επιμελητήρια είναι υποχρεωμένα μέχρι την 1η
Οκτωβρίου 2018 να διαγράψουν τους

ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που
δεν συμμορφώθηκαν στις κατηγορίες.
"Βαρύ παράπτωμα"
μόνο το Ποινικό Αδίκημα
Μια επιπλέον σημαντική αλλαγή που
προβλέπεται στο σχέδιο νόμου για τη
Διαμεσολάβηση, είναι η προστασία
σε περίπτωση λύσης μιας σύμβασης
ενός Διαμεσολαβητή με μια Ασφαλιστική Εταιρεία.
Στις νέες διατάξεις παρέχεται προστασία στα μεσαία ή μικρά χαρτοφυλάκια
που μπορούν να βρεθούν αντιμέτωπα
με κακές πρακτικές, βελτιώνοντας
στην ουσία το σχετικό Νόμο 1569/85
που προέβλεπε πως "σε περίπτωση
διακοπής της σύμβασης, λόγω υπαιτιότητας ή επιλογής του διαμεσολαβητή, δεν υπάρχει δικαίωμα προμηθειών". Όταν η λύση της σύμβασης γινόταν από πλευράς της εταιρείας και
εφόσον επικαλούνταν "βαρύ παράπτωμα", τότε ο διαμεσολαβητής έχανε
πάλι το δικαίωμα προμηθειών. Στη
μοναδική περίπτωση που προέβλεπε
δικαίωμα προμηθειών, ήταν εφόσον
η ασφαλιστική εταιρεία προχωρούσε
σε λύση της σύμβασης δίχως να επικαλεστεί "βαρύ παράπτωμα".
Κύκλοι της αγοράς σχολιάζουν χαρακτηριστικά πως "υπήρχαν πολλές
περιπτώσεις όπου συνέβαινε καταχρηστικά η επίκληση σε βαρύ παράπτωμα,
για ευνόητους λόγους". Απομακρύνοντας πλέον το "βαρύ παράπτωμα" και
εισάγοντας στη θέση του την έννοια
"Ποινικό Αδίκημα" και τους ξεκάθαρους όρους του, πλέον μια εταιρεία
πρέπει να προσφύγει δικαστικά για να
απομακρύνει διαμεσολαβητή και μόνο
σε περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρά
στοιχεία για ποινικό αδίκημα.
Οι προβλέψεις της IDD
Ως προς τη νέα Οδηγία, η IDD αφορά
τη διανομή των προϊόντων και "αγκα-

της νομοθεσίας με την Οδηγία 2016/97 /ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 Εναρμόνιση
και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων

λιάζει" όλα τα κανάλια διανομής.
Διανομέας είναι τόσο η ασφαλιστική
εταιρεία όσο και ο διαμεσολαβητής
της κάθε κατηγορίας.
Ο λόγος που οδήγησε στην αναζήτηση νέων αυστηρών κανόνων στην
επαφή της ασφαλιστικής αγοράς με
τον πελάτη, ήταν η διαπίστωση των
Εποπτικών Αρχών, για τις σοβαρές
συνέπειες για τους καταναλωτές -σε
παγκόσμιο επίπεδο- από αγορές υπηρεσιών και προϊόντων που είτε ήταν
ακατάλληλα, είτε δεν ήταν επαρκώς
κατανοητά.

Πλέον μια εταιρεία
πρέπει να προσφύγει
δικαστικά για
να απομακρύνει
διαμεσολαβητή και
μόνο σε περιπτώσεις
που υπάρχουν σοβαρά
στοιχεία για ποινικό
αδίκημα
Οι Εποπτικές Αρχές, έχοντας στο
επίκεντρο την ανάγκη προστασίας
του καταναλωτή, δημιούργησαν τη
συγκεκριμένη Οδηγία, που θα σηματοδοτήσει μεγάλες αλλαγές στην ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων
διανομής ασφαλιστικών προϊόντων.
Οι οδηγίες εφαρμόζονται σε κάθε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι
εγκαταστημένο σε κράτος μέλος, στα
κανάλια διανομής, στις απευθείας
πωλήσεις και στις ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών.
Η Οδηγία, είναι ελάχιστης εναρμόνισης. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι
τα κράτη μέλη μπορούν να θέσουν
κανόνες που είναι αυστηρότεροι από
τις απαιτήσεις, εάν αυτό κρίνουν πως
είναι αναγκαίο και σκόπιμο ●
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Summary
Editorial
Giannis Votsaridis, CEO INTERLIFE
"…Private Insurance Market is evolving into one of
the fastest growing business in Greece due to the fact
that public benefits are insufficient and "Starting Base"
is very low: Greek people seem to realize the benefits
of Private Insurance Programs and acquire the socalled Insurance Consciousness. Therefore, Insurance
is a rising investment opportunity provided that the
companies pursue the opportunities and communicate
their services properly to the citizens..."

In Brief
04 Annual General Meeting
of INTERLIFE General Insurance Company
The Annual General Meeting of INTERLIFE General
Insurance Company was held on 04.06.2018 at Ktima
Christidi Venue, Ano Perea Thessaloniki with the
presence of shareholders representing more than 75%
of the share capital.
The Company announced the results of the Year 2017.
More specifically, Revenues of the company reached
20,90 million €, while the Written Premiums amounted
to 59,30 million € in 2017 (increase 84,81%) and
Equity amounted to 69,74 mil. € (increase 25,38%).
Investments increased by 15,33%, Reserves by 7,24%
(103,93 million € compared to 96,91 million € in 2016).
The Company announced the distribution of dividend to
shareholders amounting to 0,05 € per share.
An open event and a reception followed the
Annual General Meeting attended by shareholders,
distinguished guests from the banking and brokerage
domain, representatives of local authorities, journalists,
academics etc.
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14 New Members in INTERLIFE’ S Board of Directors
The new members of INTERLIFE’ S Board of Directors
are Evangelos Drimpetas, Professor and Dean at the
Faculty of Social, Political and Economic Sciences at the
Democritus University of Thrace, as Vice President and
Rodoula Tsiotsou, Professor of Marketing Services at
the Faculty of Business Administration at the University
of Macedonia as member.

16 Business Award
Ioannis Votsaridis, Chairman and CEO of INTERLIFE
was awarded for his business achievements by the
Macedonian Department of the Hellenic Management
Association.

19 Seminars
"ReBranding your business" was the subject of the
seminar held by the Hellenic Management Association in
INTERLIFE’s headquarters.
"Safety Awareness" was the subject of the seminar
held by INTERLIFE 's Information Security Officer.

22 New Health Insurance Programs
"LIFE Care", "BONUSx5" and "Ygeia MAXIMUM"
Health Insurance Programs were launched in the market
by INTERLIFE.

24 Workshops
INTERLIFE’S New Health Insurance Programs were
presented to the company’s associates in workshops that
were held in Athens, Thessaloniki, Ioannina, Larissa,
Heraklion and Rhodes.

Corporate Social Responsibility
32 New webpage: www.prosferoallios.gr
INTERLIFE created a new webpage presenting the
company’s Social Responsibility actions.
33 Hellenic Rescue Team
INTERLIFE supports the Hellenic Rescue Team (HRT),
a non-governmental Search and Rescue organization.
Its members participate, on a voluntary basis, in search
and rescue operations in case of emergencies and mass
disasters in Greece and abroad since 1978.
34 Sail for Pink
INTERLIFE was awarded by ALMA ZOIS Thessaloniki

for the sponsorship of cancer awareness campaign "Sail
for Pink".
36 Donation
INTERLIFE donated to Non Profit Organizations two
tones of food on April in order to support families in
need.
37 Success Loading 2018
The Company participated in SUCCESS LOADING 2018
on career and employment organized by the University
of Macedonia. The above Annual Career Day provides all
students and alumni with the opportunity to meet faceto-face with employers and discuss internships, as well
as full-time and part-time employment opportunities.
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Η υψηλή κερδοφορία συνοδεύεται από υψηλή ευθύνη. Tην ευθύνη
να επιστρέφεις κέρδη στην κοινωνία και την ευθύνη να φροντίσεις ώστε
αυτοί οι πόροι να χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
για να βοηθηθούν όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

κοιτάζουμε
το αύριο...
φροντίζουμε
το μέλλον!

Γιάννης Βοτσαρίδης
CEO INTERLIFE

Πρόγραμμα Ευθύνης

“προσφέρω ...αλλιώς”
Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης υλοποιούμε
το πρόγραμμα “προσφέρω... αλλιώς” με συνέπεια και
υπευθυνότητα προς την κοινωνία, τους εργαζόμενους,
το περιβάλλον και την οικονομία.

ΔΩΡΕΑ 10 ΤΟΝΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Πολυγύρου
Τ.Κ. 57 001 Θέρμη - Θεσσαλονίκη
E-mail: info@interlife.gr, www.interlife.gr

