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H σημασία της Ασφάλισης
για φυσικές καταστροφές

Μεταξύ των πρόσφατων εξελίξεων 
που αφορούν την Ασφαλιστική Αγο-
ρά ήταν και η απόσυρση (από το νέο 
Κλιματικό Νόμο) του άρθρου 23, που 
προέβλεπε ότι από την 1η Ιανουαρίου 
2025 τα νέα κτίρια που βρίσκονται 
σε ζώνες υψηλής τρωτότητας ασφα-
λίζονται υποχρεωτικά, ενώ η ύπαρξη 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποτελεί 
προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση 
του κτιρίου. Σημειώνεται ότι υψηλής 
τρωτότητας θεωρούνται οι περιοχές 
που βρίσκονται σε γεωγραφικές ζώ-
νες υψηλής πιθανότητας πλημμύρας 
ή πλησίον δασικών περιοχών που 
χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο 
πυρκαγιάς.

Η εξέλιξη αυτή προβληματίζει τον 
Ασφαλιστικό κόσμο, δεδομένου ότι 
σε όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες θεσπίζονται μέτρα και εφαρ-
μογές για έμμεση ή άμεση υποχρεω-
τικότητα ασφάλισης κτιρίων σε παρό-
μοιες περιοχές. 

Εάν, επιπλέον, λάβουμε υπ’ όψιν μας 
ότι στη χώρα μας:

• Μόλις το 15% των Κατοικιών και 
το 20% των Επιχειρήσεων είναι 
ασφαλισμένες με τις βασικές κα-

λύψεις (Φωτιά, Πλημμύρα, Αστική 
Ευθύνη κ.λπ.), και οι περισσότερες 
από αυτές υποχρεώνονται να το κά-
νουν λόγω Στεγαστικού Δανείου.

• Σε σύνολο περίπου 7 εκατ. ιδιω-
τικών αστικών ακινήτων μόλις το 
1/7 είναι ασφαλισμένα.

• Μόνον το 33% των επιχειρήσεων 
έχουν ασφαλιστική κάλυψη εν γέ-
νει για τα περιουσιακά στοιχεία της 
επιχείρησης.

• 2,2 δις ήταν το κόστος για το Κρά-
τος για ζημίες από πλημμύρες και 
πυρκαγιές από το 2020 και μετά.

• 400 εκατ. € πλήρωσαν από το 
1993 έως το 2020 οι Ασφαλιστικές 
Εταιρείες για αποζημιώσεις Φυσι-
κών Καταστροφών.

Τα νούμερα, λοιπόν, μιλούν από μόνα 
τους. Η έλλειψη Ασφαλιστικής Συνεί-
δησης, αλλά και η Οικονομική Κρίση 
περιορίζουν δραματικά την ασφαλι-
στική κάλυψη περιουσιακών στοι-
χείων στη χώρα μας, με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις όπου αυτή είναι υποχρε-
ωτική (π.χ. Αυτοκίνητο, Στεγαστικό 
Δάνειο κ.λπ.).

Επίσης, ανησυχητικά είναι και τα εξής 
στοιχεία:

• Παρ’ όλο που τα Ασφάλιστρα στη 
χώρα είναι πολύ χαμηλά (π.χ. 120€ 
ετησίως για ασφάλιση βασικών κα-
λύψεων μέσης κατοικίας) ο Έλλη-
νας συνεχίζει να μην ασφαλίζεται 
και, ουσιαστικά, προτιμά να πληρώ-
νει τις ζημίες εκ των υστέρων από 
την τσέπη του, αντί να δρα προλη-
πτικά με μια ελάχιστη δαπάνη.

• Παρ’ όλο που οι πρόσφατες και πα-
λαιότερες πυρκαγιές και οι όλο και 
πιο συχνές πλημμύρες σε αστικές 
περιοχές τα τελευταία χρόνια κα-
τέδειξαν ότι οι αποζημιώσεις του 
Κράτους είναι πολύ χαμηλές (30% 
- 40% της πραγματικής ζημιάς) 

αλλά και ιδιαίτερα χρονοβόρες, οι 
ιδιοκτήτες ακινήτων αποφεύγουν 
πεισματικά την Ασφάλιση, η οποία, 
κατά κανόνα, συνεπάγεται άμεσες 
αποζημιώσεις στο σύνολο της ζη-
μιάς.

• Παρ’ όλο που είμαστε η πιο σει-
σμογενής χώρα στην Ευρώπη, η 
έννοια "ασφάλιση έναντι σεισμού" 
είναι άγνωστη στους περισσότερους 
πολίτες, ενώ αγνοείται συστηματικά 
και από το ίδιο το Κράτος...

Τέλος, είναι γνωστό ότι η Ελλάδα 
δαπανά 6 φορές λιγότερα κονδύλια 
για Ασφαλιστικές καλύψεις ως ποσο-
στό επί του ΑΕΠ της, σε σχέση με τον 
Μέσο Όρο της Ε.Ε.

Συμπερασματικά, παρ’ όλο που η Κλι-
ματική Αλλαγή φέρνει δραματικά στο 
προσκήνιο την άμεση ανάγκη ασφάλι-
σης των Ακινήτων από Φυσικές Κα-
ταστροφές, η Πολιτεία δεν προχωρά 
στην υποχρεωτικότητα. Ας ελπίσουμε, 
τουλάχιστον, ότι θα προχωρήσει σύ-
ντομα στην παροχή φορολογικών κ.ά. 
κινήτρων για την Ασφαλιστική κάλυψη 
αυτής της κατηγορίας ακινήτων, κάτι 
που θα κινητοποιούσε τους πολίτες 
και θα απέφερε και άμεσο όφελος στο 
Κράτος από τον Φόρο Ασφαλίστρων 
(15%) και τους αυξημένους Φόρους 
από την Ασφαλιστική Εταιρεία (λόγω 
αύξησης Κερδοφορίας).

Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Κ
ατά τη διάρκεια της Συνέλευσης παρουσιάστηκαν στους μετόχους τα πεπραγ-
μένα της Χρήσης 2021, ενώ εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
της Χρήσης 2021 και η διάθεση Κερδών μέσω διανομής μερίσματος 0,12€ ανά 
μετοχή με ημερομηνία αποκοπής μερίσματος την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 κα-
θώς και η διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από τη μη ρυθμιζόμενη αγορά 

(Ν.Ε.Α. Αγορά) του Χρηματιστηρίου της Κύπρου (Χ.Α.Κ.).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α, 
τα κυριότερα Οικονομικά Μεγέθη της Εταιρείας συνοψίζονται ως εξής:

• Υψηλή Κερδοφορία της τάξεως των 18,12 εκατ. € 
• Αύξηση Ιδίων Κεφαλαίων κατά 11,16% στα 122 εκατ. €
• Αύξηση Επενδύσεων κατά 5,58% στα 242,10 εκατ. €
• Αύξηση του Ενεργητικού κατά 9,85% στα 273, 81 εκατ. €
• Αύξηση Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων κατά 5,89% στα 71 εκατ. €
• Αύξηση Αποθεμάτων κατά 9,41% στα 137,40 εκατ. €
• Υψηλές επιδόσεις Δεικτών Φερεγγυότητας: MCR 680% & SCR 170%

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίθηκαν επίσης, μεταξύ άλλων, η συνολική 
διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών 
από κάθε ευθύνη, η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2021 και ο καθορι-
σμός της αμοιβής, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 
2021 και η προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρι-
κή χρήση 2022 και η Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου. ●

Παρουσία ισχυρής πλειοψηφίας των μετόχων της 
Εταιρείας, πραγματοποιήθηκε στις 17/06/2022 
η Τακτική Γενική Συνέλευση της INTERLIFE στο 
Κτήμα Χρηστίδη στη Θεσσαλονίκη.

Τακτική Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων της 
INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.

4 June 2022
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ανεβάζουν τα επιτόκια και μειώνουν την προσφορά χρή-
ματος, αλλά αυτό το φάρμακο πολλές φορές είναι και επι-
κίνδυνο, αφού περιορίζει τις δυνατότητες χρηματοδότησης 
των οικονομιών και αυξάνει τις δυσκολίες διαχείρισης του 
χρέους, δημόσιου και ιδιωτικού". 

Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα έχει ως μόνη επιλογή να ακολου-
θήσει το μονόδρομο των υψηλών αναπτυξιακών ρυθμών 
αξιοποιώντας το υψηλής ποιότητας Ανθρώπινο Δυναμικό 
της λέγοντας χαρακτηριστικά "Αν σε κάτι πρέπει να στηρί-

ξουμε την ανάπτυξή μας τα επόμενα χρόνια, αυτό είναι τα 
μυαλά των παιδιών μας και επενδύοντας σε αυτά μπορού-
με να εξασφαλίσουμε ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη".

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία τόνισε ότι 
"αποτελεί το τέλος της αυταπάτης της γεωπολιτικής σταθε-
ρότητας, όπου θεωρούσαμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε 
μόνο δευτερεύουσες συγκρούσεις έξαρσης περιφερειακών 
εθνικισμών ή θρησκευτικού φονταμενταλισμού. Αποτελεί 
θετική εξέλιξη ότι οδήγησε στη δημιουργία ενός ενιαίου 
μετώπου που αποτελούνταν από τη συντριπτική πλειοψη-
φία των δημοκρατιών δυτικού τύπου που καταδίκασαν τη 
ρωσική εισβολή και επέβαλαν κυρώσεις".

Κλείνοντας την ομιλία του και αναφερόμενος στην 
INTERLIFE υπογράμμισε: "Στο δικό μου μυαλό η επιχει-
ρηματικότητα είναι τρία πράγματα, δημιουργία, τόλμη, σύ-
νεση. Τα ωραία νούμερα η εταιρεία τα έχει εδώ και 30 
χρόνια, ίσως τα έχει και σε πολύ καλύτερο βαθμό από το 
μέσο όρο των ελληνικών εταιρειών, αλλά τα ωραία νού-
μερα γεννιούνται από αυτούς τους τρείς παράγοντες που 
προανέφερα".

Μετά το πέρας των ομιλιών ακολούθησε δεξίωση. ●

Με κεντρικό θέμα "Το στοίχημα της Ανάπτυξης στη νέα 
Οικονομική & Γεωπολιτική τάξη πραγμάτων" πραγματοποιήθηκε 
στο Κτήμα Χρηστίδη στη Θεσσαλονίκη στις 17/6/2021 η, 
καθιερωμένη πλέον, εκδήλωση της εταιρείας μετά το πέρας της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Τ
ην εκδήλωση πλαισίωσαν με την παρουσία 
τους εκτός από Μετόχους, προσκεκλημέ-
νοι από τον τραπεζικό και χρηματιστηριακό 
χώρο, εκπρόσωποι τοπικών φορέων, δημο-
σιογράφοι, ακαδημαϊκοί κ.ά.

Τιμώμενος ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Σταύρος Κα-
λαφάτης, Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα 
Μακεδονίας - Θράκης, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης. 

Στην ομιλία του αναφέρθηκε στις προκλήσεις της εποχής 
που χαρακτηρίζεται από οικονομικούς κραδασμούς και 
πληθωριστικές πιέσεις, στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία 
και την επαναχάραξη του γεωπολιτικού χάρτη της Ευρώ-
πης, ενώ επεσήμανε την εθνική ομοψυχία απέναντι στην 
τουρκική προκλητικότητα. Υπογράμμισε ότι η ελληνική οι-
κονομία, παρά τις εντεινόμενες πιέσεις που υφίσταται, δια-
τηρεί ισχυρή δυναμική καθώς, "Το γεγονός ότι είχαμε κατά 
το πρώτο τρίμηνο του 2022 αύξηση του ΑΕΠ κατά 7%, σε 
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 -πολύ πάνω από 
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο- είναι εξέλιξη ιδιαίτερα θετική".

Αναφερόμενος στους πυρήνες ανάπτυξης που δημιουργού-
νται στη Βόρεια Ελλάδα δήλωσε "Στην Αλεξανδρούπολη 
οι επενδύσεις συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ, που αφο-
ρούν στις εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου, 
αλλάζουν ριζικά το παρόν και, κυρίως, το μέλλον του τό-
που. Αντίστοιχες προοπτικές υπάρχουν και στη Δυτική Μα-
κεδονία όπου η κυβέρνηση έχει βάλει σε προτεραιότητα τη 

μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της χώρας, με εφαρ-
μογή πρωτοποριακών πράσινων πολιτικών - έργο που θα 
φθάσει τα 7,5 δις ευρώ". Επιπλέον, επεσήμανε την εγκατά-
σταση και ανάπτυξη επενδύσεων από εταιρείες κολοσσούς 
της παγκόσμιας Οικονομίας, την ανάδειξη εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού και στο σημαντικό ρόλο που παίζουν 
τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Μακεδονίας και 
της Θράκης.

Τέλος, αναφέρθηκε στην αναπτυξιακή και επιτυχημένη πο-
ρεία της INTERLIFE Ασφαλιστικής, στην υψηλή ποιότητα 
των υπηρεσιών της και στα καινοτόμα προγράμματα που 
προωθεί, ενώ δεν παρέλειψε να συγχαρεί τη Διοίκηση 
της Εταιρείας για την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη που 
εμπνέει.

Ακολούθησε η ομιλία του Ευάγγελου Δρυμπέτα, Αντι-
προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της INTERLIFE 
Α.Α.Ε.Γ.Α., Καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
και Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και 
Οικονομικών Επιστημών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης.

Στην ομιλία του αναφέρθηκε στον πληθωρισμό, τονίζοντας 
ότι δεν είναι ένα συγκυριακό φαινόμενο και τον χαρακτή-
ρισε ως έναν ύπουλο εχθρό που ροκανίζει το εισόδημα και 
πλήττει τους ανταγωνιστικούς κλάδους της βιομηχανίας 
βοηθώντας όσους έχουν μονοπώλια. Επιπλέον, πρόσθεσε 
ότι "βρισκόμαστε μεν σε φάση που οι κεντρικές Τράπεζες 

Εκδήλωση Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης 2022 των Μετόχων

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Ευάγγελος Δρυμπέτας, Αντιπρόεδρος INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α., 
Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και Κοσμήτορα της 
Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών στο 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό της εκδήλωσης u

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 
είχαμε αύξηση του ΑΕΠ κατά 7%, σε 
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 
2021 -πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό 
μέσο όρο- είναι εξέλιξη ιδιαίτερα 
θετική.

Σταύρος Καλαφάτης, Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα 
Μακεδονίας - Θράκης, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης



από αριστερά:

Ευάγγελος Δρυμπέτας, Αντιπρόεδρος INTERLIFE ΑΑΕΓΑ, Καθηγητής 
στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών, 
Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών στο Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης

Φαίδων Ταμβακάκης, Πρόεδρος Alpha Trust S.A.

Σταύρος Καλαφάτης, Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα 
Μακεδονίας - Θράκης, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης

Γιάννης Βοτσαρίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος INTERLIFE
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1. Γιάννης Βοτσαρίδης, Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος INTERLIFE

2. Κώστας Βοτσαρίδης, Αναπληρωτής Διευθύνων 
Σύμβουλος και Διευθυντής Αποζημιώσεων INTERLIFE

3. Δημήτριος Παπαδόπουλος - Τσαγιάννης, 
Δικηγόρος, Μέλος Δ.Σ. INTERLIFE

4. Αθανάσιος Πρόιος, Διευθυντής 
Χρηματοοικονομικών Λειτουργιών και Μέλος Δ.Σ. 
INTERLIFE, Γιάννα Κάππη, Γενική Διευθύντρια 
ΓΝΩΜΩΝ ΕΞΠΕΡΤΣ Α.Ε. 

5. Γεωργία Βοτσαρίδου, Διευθύντρια Διαχείρισης 
Αξιών INTERLIFE, Μέλος Δ.Σ. INTERLIFE

6. Λιάνα Γούτα, Group Director, Energy Policy 
and International Affairs στην εταιρεία Hellenic 
Petroleum Μέλος Δ.Σ. INTERLIFE

7. Παναγιώτης Βοτσαρίδης, 
Μέλος Επιτροπής Ελέγχου INTERLIFE

8. Εύη Μηντζιώρη, Υπεύθυνη Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης, Μέλος Δ.Σ. INTERLIFE

1
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9. Αχιλλέας Κοντογούρης, CEO IOLCUS 
Investments, Μέλος Επιτροπής Επενδύσεων 
INTERLIFE

10. Ηλέκτρα Βοτσαρίδου, 
Διευθύνουσα Σύμβουλος INTERBROKERS

11. Σταύρος Μάργαρης, Διευθυντής Αποζημιώσεων 
Νοτίου Ελλάδος INTERLIFE

12. Κατερίνα Ιωαννίδου, Διευθύντρια Ανάληψης 
Κινδύνων INTERLIFE

13. Αθανάσιος Φροντιστής, Διευθυντής Λογιστηρίου 
INTERLIFE

14. Βασίλης Νικολαΐδης, Υπεύθυνος Μοναδας 
Διαχείρισης Κινδύνων INTERLIFE

15. Μαρία Μηλιώνη, Υποδιευθύντρια Πωλήσεων 
Βορείου και Νησιωτικής Ελλάδος INTERLIFE

16. Κατερίνα Καψάλη, Υποδιευθύντρια Πωλήσεων 
Νοτίου Ελλάδος INTERLIFE

9
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3

54

1

1. Φαίδων Ταμβακάκης, Πρόεδρος Alpha Trust S.A.

2. Βαγγέλης Μαυρομάτης, Senior Relationship 
Manager στην Asset Wise Capital Management, 
Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και 
Επιτροπής Επενδύσεων INTERLIFE

3. Απόστολος Χρυσοστομίδης, Πρόεδρος Επιτροπής 
Ελέγχου INTERLIFE

4. Βάσω Μωραΐτου, Προΐσταμένη Τμ. Διαχείρισης 
Αξιών INTERLIFE

5. Παναγιώτα Κιορτσή, Υπεύθυνη Προστασίας 
Δεδομένων (DPO) INTERLIFE

6. Έφη Χατζίδου, Γραμματεία Διευθύνοντος 
Συμβούλου

7. Εβελίνα Γοτουχίδου, Digital Marketing, Social 
Media Coordinator INTERLIFE

8. Μάγδα Καρασαββίδου, Γραμματεία Διευθύνοντος 
Συμβούλου

9. Μαρία Κωτσιοπούλου, Υπεύθυνη Εσωτερικού 
Ελέγχου INTERLIFE, Λίλα Ράπτη

10. Σπύρος Γαλανάκης, 
Private Clients Manager, ALPHA Trust

11. Ανδρέας Σοφής, 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, GrantThortron

12. Άρης Ελευθεριάδης, 
Προϊσταμένος Τμήματος Αστικής Ευθύνης 

Οχημάτων INTERLIFE

13. Ιωάννα Ζαφειρούδη, Υπεύθυνη Μονάδας 
Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών 

Ανακοινώσεων INTERLIFE

14. Δημήτρης Αγγελούδας, 
Διαχειριστής Δικτύων και Επικοινωνιών INTERLIFE

15. Ορέστης Χατζηναγή

16. Μιχάλης Παπαδόπουλος

76 8
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2

43
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1. Μαρία Σαμολαδά, 
Δημοσιογράφος grtimes.gr και Real FM 107.1, 
Έλενα Τοπάλη, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων 
INTERLIFE

2. Αριστείδης Βασιλειάδης, 
Insurance innovation

3. Γιάννης Κεσσόπουλος, 
Γενικός Διευθυντής ΔΕΠΘΕ

4. Στέλιος Μαυρίδης, Δικηγόρος

5. Χρήστος Μούτσης

6. Δημήτρης Μωραΐτης και Γιώργος Ντεριόγλου

7. Λάζαρος Γλούφτσης, 
Δημοσιογράφος, Ραδιοφωνικός Παραγωγός City Fm / 
ΣΚΑΙ 106.1

65 7

8. Γιάννης Μπελενιώτης, 
Δημοσιογράφος, MYPORTAL.GR

9. Έλενα Ερμείδου, 
Δημοσιογράφος, epixeiro.gr

10. Γιάννης Χαρονικολάου, 
Δημοσιογράφος, asfalisinet.gr

11. Αλεξάνδρα Γούτα, 
Δημοσιογράφος ΑΠΕ-ΜΠΕ

12. Άννυ Καρολίδου, 
Δημοσιογράφος, grtimes.gr

13. Μαρία Διαλυνά, 
Υπεύθυνη Marketing voria.gr

14. Χριστίνα Μωράκη, 
Δημοσιογράφος, underwriter.gr 

15. Βαγγέλης Μωϋσής, 
Δημοσιογράφος, Radio North 98.0
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Υ
ψηλά Κέρδη, αύξηση Παραγωγής Ασφαλί-
στρων, αύξηση Επενδύσεων, Ενεργητικού, 
Αποθεμάτων και Ιδίων Κεφαλαίων και 
υψηλοί Δείκτες Φερεγγυότητας χαρακτη-
ρίζουν τα Αποτελέσματα του 2021, στη 

διάρκεια του οποίου η Εταιρεία, παρά τις δυσμενείς συν-
θήκες, επέδειξε ισχυρή θωράκιση, ευελιξία και στρατη-
γική διαρκούς αναβάθμισης Προϊόντων και Υπηρεσιών, 
ενώ ενίσχυσε την πολιτική Εταιρικής Διακυβέρνησης και 
Κοινωνικής Ευθύνης.

Οικονομικά Μεγέθη
Αναλυτικότερα, τα βασικά Οικονομικά Μεγέθη της Εταιρεί-
ας, σύμφωνα με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση που κοινο-
ποιήθηκε στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Κύπρου, έχουν 
ως εξής:

• Τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα έφτασαν τα 74,82 
εκατ. € έναντι 68,52 εκατ. € (+9,19%) της προηγούμε-
νης Χρήσης (+5,89%), ενώ τα Δεδουλευμένα Ασφά-
λιστρα έφτασαν τα 71 εκατ. € έναντι 66,98 εκατ. € 
(+5,89%).

• Τα Κέρδη προ Φόρων ανέρχονται σε 18,12 εκατ. €, 
ενώ σωρευτικά τα συνολικά Κέρδη προ Φόρων της 
τελευταίας 5ετίας 2017 - 2021 ανέρχονται σε 94,20 
εκατ. €.

• Τα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν στα 122 εκατ. €. έναντι 
109,7 εκατ. € το 2020 (+11,16%).

• Το Ενεργητικό ανήλθε σε 273,81 εκατ. € έναντι 249,27 
εκατ. € το 2020 (+9,85%).

• Τα Αποθέματα αυξήθηκαν κατά 9,41% (137,40 εκατ. € 
έναντι 125,58 εκατ. € το 2020) με το Δείκτη Κάλυψης 
Αποθεμάτων να ανέρχεται στο 1,87.

• Οι Επενδύσεις ανήλθαν σε 242,10 εκατ. € έναντι 
229,30 εκατ. € το 2020 (+5,58%). Το Επενδυτικό Χαρ-
τοφυλάκιο της εταιρείας ανερχόταν στις 31/12/2021 
στα 242,10 εκατ. €, ενώ οι βασικές του τοποθετήσεις 
αφορούσαν, Ακίνητα 13%, Εισηγμένες Μετοχές 5%, 
Κρατικά και Εταιρικά Ομόλογα 30%, Μερίδια Αμοιβαί-
ων Κεφαλαίων 27%, Προθεσμιακές Καταθέσεις και Δι-
αθέσιμα Χαρτοφυλακίων 25%.

Φερεγγυότητα
Υψηλές παρέμειναν και οι επιδόσεις στους Δείκτες Φε-
ρεγγυότητας της Εταιρείας. Με βάση το εποπτικό πλαίσιο 
Solvency II, ο Δείκτης Ελαχίστου Κεφαλαίου Φερεγ-
γυότητας (MCR) ανέρχεται στο 680%, ενώ ο Δείκτης 
Απαιτούμενου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (SCR) 
ανέρχεται στο 170%.

Διανομή Μερίσματος
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε στην Ετήσια Τα-
κτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, τη 
διανομή μερίσματος 0,12 ευρώ/μετοχή από τα Κέρδη 
της Χρήσης 2021.

Νέα Προϊόντα
Σε ό,τι αφορά την Παραγωγή Νέων Προϊόντων, απαντώ-
ντας στις ανάγκες της ασφαλιστικής αγοράς, το 2021, η 
Εταιρεία δημιούργησε το Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Πε-
ρίθαλψης "DIAGNOSIS Care", το Πρόγραμμα "Αστική 
Ευθύνη Τεχνικών" και το Πρόγραμμα "Επαγγελματική 
Αστική Ευθύνη Ιδιοκτητών Λεωφορείων".

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η 
INTERLIFE Ασφαλιστική συνέχισε την υλοποίηση του 
Προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας "προσφέρω 
...αλλιώς".

Στο πλαίσιο του προγράμματος στηρίζει την Ελληνική Ομά-
δα Διάσωσης, τον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος, 
την ΕΛΕΠΑΠ, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών 
Βορείου Ελλάδος, τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών 
Καρπάθου, το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού 
(ΚΜΟΠ) για το πρόγραμμα "Live Without Bullying", την 
Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση 
ΚΑΛΛΙΣΤΩ και αθλητικά Σωματεία και Ομίλους σε ολό-
κληρη την Ελλάδα, ενώ για άλλη μια χρονιά προχώρησε 
στην παροχή 4 τόνων τροφίμων σε Κοινωνικά Παντοπω-
λεία πανελλαδικά. ●

 Αναλυτικές πληροφορίες
για τα μεγέθη της INTERLIFE εδώ

INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.

Υψηλά Κέρδη και αύξηση 
Επενδύσεων, Ενεργητικού, Ιδίων 
Κεφαλαίων και Αποθεμάτων
Με θετικά πρόσημα στα κύρια Οικονομικά Μεγέθη έκλεισε η 
Χρήση του 2021 για την INTERLIFE A.A.Ε.Γ.Α.

Το 2021, η Εταιρεία, 
παρά τις δυσμενείς 
συνθήκες, επέδειξε 
ισχυρή θωράκιση, 
ευελιξία και 
στρατηγική διαρκούς 
αναβάθμισης 
Προϊόντων και 
Υπηρεσιών.

http://www.interlife.info/InterlifeFiles/InterlifeGR/pdf/EtisiesOikonikesKatastaseis/INTERLIFE_2021.pdf
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Τ
ο πρόγραμμα, απαραί-
τητο για κάθε σημαντική 
ή πολυδάπανη εκδήλω-
ση, καλύπτει τον ασφα-
λισμένο σε περίπτωση 

που κάποιο απρόβλεπτο γεγονός γίνει 
αιτία να ακυρωθεί η εκδήλωση, απο-
ζημιώνει σε περίπτωση Ατυχήματος 
του ιδίου, ενώ, παράλληλα, του πα-
ρέχει κάλυψη Αστικής Ευθύνης και 
Νομικής Προστασίας. 

Το EVENT Protection διατίθεται σε 
πέντε βαθμίδες ασφάλισης με κάλυψη 
έως 10.000€, δίνοντας τη δυνατότητα 
να επιλέξει ο ασφαλισμένος το ύψος 
της ασφάλειας που τον καλύπτει και 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις του. 

Το Πρόγραμμα παρέχει τις παρακάτω 
καλύψεις:

1. Ακύρωση Εκδήλωσης
Η Εταιρεία θα καταβάλει στον ασφα-
λισμένο τυχόν έξοδα που ζημιώθηκε, 
ανάλογα με το ύψος κάλυψης που 
έχει επιλέξει. Συγκεκριμένα, θα του 
αποδώσει τα μη ανακτήσιμα έξοδα, 
σε περίπτωση ακύρωσης της εκδή-
λωσης για λόγους πέρα από τον έλεγ-
χό του (π.χ. καιρικές συνθήκες, αιφ-
νίδια ασθένεια ή ατύχημα, απώλεια 
εργασίας κ.λπ.).

2. Προσωπικό Ατύχημα
σε περίπτωση Απώλειας Ζωής ή Μό-
νιμης Ολικής Ανικανότητας του ασφα-
λισμένου, εξαιτίας Ατυχήματος 24 
ώρες πριν την έναρξη της εκδήλωσης 
και καθ’ όλη τη διάρκειά της, η Εται-
ρεία θα καταβάλει αποζημίωση.

3. Αστική Ευθύνη
Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης, προκληθούν Υλικές 
Ζημίες ή Σωματικές Βλάβες σε τρί-
τους, η Εταιρεία θα καλύψει αποζη-
μιώσεις.

4. Νομική Προστασία
Ο ασφαλισμένος είναι καλυμμένος 
σε περιπτώσεις νομικών διαφορών, 
προκειμένου να ασκήσει αγωγή προς 
διεκδίκηση κάθε έννομου συμφέρο-
ντος. ●

 Περισσότερες πληροφορίες
για το πρόγραμμα Ασφάλισης Εκδη-
λώσεων EVENT Protection εδώ

Τ
α νέα προγράμματα πα-
ρέχουν στους ταξιδιώ-
τες σημαντικές καλύ-
ψεις, σε ολόκληρο τον 
πλανήτη, με κεφάλαια 

κάλυψης προσαρμοσμένα στο είδος 
και τις εξειδικευμένες απαιτήσεις 
κάθε ταξιδιού, ενώ εξασφαλίζουν και 
κάλυψη έναντι επιδημικής ή πανδημι-
κής νόσου.

TRAVEL Care Plus
Με το Πρόγραμμα TRAVEL Care 
Plus, που παρέχεται σε ιδιαίτερα προ-
νομιακή τιμή, ο ταξιδιώτης με κάθε 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο εξασφαλί-
ζει ουσιαστική βοήθεια για το ταξίδι 
του, διάρκειας έως 90 ημέρες, στην 
Ελλάδα ή το εξωτερικό και απολαμ-
βάνει τις ακόλουθες καλύψεις:

• Προσωπικό Ατύχημα έως 30.000€
• Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες, Δα-

πάνες Νοσηλείας και Έξοδα Βοή-
θειας έως 150.000€

• Αποζημίωση Αποσκευής έως 500€
• Κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης 

έως 90.000€
• Κάλυψη Νομικής Προστασίας έως 

5.000€

TRAVEL Business Care
Το Ετήσιο Πρόγραμμα TRAVEL 
Business Care αποτελεί ιδανική επι-
λογή για όσους ταξιδεύουν συχνά για 
επαγγελματικούς λόγους, καθώς εξα-
σφαλίζουν στον επαγγελματία, όλο 
το έτος και σε ολόκληρο τον κόσμο, 
μια σειρά σημαντικών καλύψεων στα 
επαγγελματικά του ταξίδια, διάρκειας 
έως 60 ημέρες ανά ταξίδι, και συγκε-
κριμένα καλύπτουν:

• Προσωπικό Ατύχημα έως 
100.000€

• Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες, Δα-
πάνες Νοσηλείας και Έξοδα Βο-
ήθειας έως 15.000€ για ταξίδια 
στις Η.Π.Α. και τον Καναδά ή έως 
150.000€ για ταξίδια στην Ευρώ-
πη και στον υπόλοιπο κόσμο

• Αποζημίωση Αποσκευής έως 500€
• Κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης 

έως 90.000€
• Κάλυψη Νομικής Προστασίας έως 

10.000€

Τα Προγράμματα TRAVEL διαθέτουν 
24ωρη Γραμμή Εξυπηρέτησης. ●

 Περισσότερες πληροφορίες
για τα προγράμματα Ταξιδιωτικής 
Ασφάλισης TRAVEL εδώ

Ένα νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το EVENT Protection, 
δημιούργησε η INTERLIFE Ασφαλιστική με στόχο να ανταποκριθεί 
σε κάθε είδους εξειδικευμένη απαίτηση.

Πέραν των υφιστάμενων προγραμμάτων Ταξιδιωτικής Ασφάλισης, 
του TRAVEL Care και TRAVEL Cancellation, η INTERLIFE δημιούργησε 
δύο επιπλέον, το TRAVEL Care Plus και το TRAVEL Business Care.

ΝΕΟ Πρόγραμμα Ασφάλισης Εκδηλώσεων

EVENT Protection
ΝΕΑ Προγράμματα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης

TRAVEL Care Plus & TRAVEL Business Care

http://www.interlife.info/Portal/EVENTProtectionv2022.pdf
https://www.interlife-programs.gr/travelcare/
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H
εκπαίδευση στον Γε-
νικό Κανονισμό Προ-
στασίας Δεδομένων, 
οργανώθηκε από την 
INTERLIFE, με ειση-

γήτρια την Υπεύθυνη Επεξεργασίας 
Δεδομένων της Εταιρείας, Παναγιώτα 
Κιορτσή, και πραγματοποιήθηκε με τη 
συμμετοχή όλων των εργαζομένων 
στην INTERLIFE και στις συνδεδεμέ-
νες με αυτήν Εταιρείες.

Η κα. Κιορτσή σημειώνει:

"Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας 
Δεδομένων είναι ένα νομοθέτημα που 
τέθηκε σε ισχύ το 2018, προκαλώ-
ντας μεγάλες αλλαγές στη λειτουργία 
των εταιρειών και των εργαζομένων 
σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρό-
κειται για ένα ιδιαίτερα περίπλοκο νο-
μοθέτημα που περιλαμβάνει, όχι μόνο 
νομικές ρυθμίσεις, αλλά και ζητήματα 
που άπτονται της τεχνολογίας. Για 
τον λόγο αυτό, ο ίδιος ο Κανονισμός 

προβλέπει ότι η εκπαίδευση των ερ-
γαζόμενων σχετικά με την Προστασία 
Δεδομένων είναι υποχρεωτική. 

Η ανάγκη εκπαίδευσης καθίσταται 
ακόμα πιο επιβεβλημένη, καθώς οι 
εργαζόμενοι διαχειρίζονται καθημε-
ρινά έναν μεγάλο όγκο προσωπικών 
δεδομένων και μάλιστα σε πολλές πε-
ριπτώσεις, ειδικές κατηγορίες δεδομέ-
νων, δηλαδή πληροφορίες που αφο-
ρούν την υγεία των ασφαλισμένων ή 
τρίτων εμπλεκόμενων προσώπων.

Στόχος της INTERLIFE Ασφαλιστικής 
είναι να διασφαλίσει ότι τηρούνται 
οι θεμελιώδεις αρχές ασφάλειας και 
εμπιστευτικότητας στην επεξεργασία 
των προσωπικών δεδομένων".

Η εκπαίδευση διαρθρώθηκε σε δύο 
ενότητες. Στην πρώτη εισήγηση πα-
ρουσιάστηκε συνοπτικά ο Κανονι-
σμός ώστε να εξοικειωθούν οι εργα-
ζόμενοι με τις βασικές έννοιες και τις 

Βασικά θέματα της Εκπαίδευσης ήταν 
οι θεμελιώδεις αρχές ασφάλειας και 
εμπιστευτικότητας στην επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων καθώς και οι 
καλές πρακτικές περιφρούρησής της.

Εκπαίδευση 
Εργαζομένων
στον Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας Δεδομένων

θεμελιώδεις αρχές της προστασίας 
δεδομένων. Η δεύτερη εισήγηση είχε 
ως θέμα τις καλές πρακτικές ασφά-
λειας στην επεξεργασία δεδομένων 
προκειμένου να περιφρουρηθεί η 
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
αυτών.

Η εκπαίδευση των εργαζομένων 
ολοκληρώθηκε, χωρίς ωστόσο να 
σημαίνει και το τέλος της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας που στόχο έχει τη 
συνεχή, βασική, αλλά και εξειδικευ-
μένη εκπαίδευση των εργαζομένων 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 
επεξεργασίες των προσωπικών δεδο-
μένων πραγματοποιούνται με τρόπο 
που εγγυάται, όχι μόνο την τήρηση 
του νόμου, αλλά προάγει και τον 

σεβασμό στην ιδιωτικότητα και στην 
ασφάλεια κάθε ανθρώπου που έρχε-
ται σε επαφή με την Εταιρεία. ●

Η Παναγιώτα Κιορτσή είναι Δικηγόρος, εξει-
δικευμένη στην Προστασία Δεδομένων. Μετά 
την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπου-
δών της στη Νομική Σχολή Αθήνας (ΕΚΠΑ) 
και την ΑΣΟΕΕ, συνεχίζει την εκπόνηση της 
διδακτορικής της διατριβής στη Νομική Σχολή 
Αθηνών.

Ως πιστοποιημένη Υπεύθυνη Προστασίας Δε-
δομένων (DPO), έχει συνεργαστεί επί σειρά 
ετών με πολλούς φορείς του Ιδιωτικού και 
Δημοσίου τομέα. Επιπλέον, ως πιστοποιημέ-
νη εισηγήτρια ενηλίκων, συνεργάζεται με το 
Κέντρο δια βίου μάθησης του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον τομέα 
Προστασίας Δεδομένων.

Η ανάγκη εκπαίδευσης 
καθίσταται ακόμα 
πιο επιβεβλημένη, 
καθώς οι εργαζόμενοι 
διαχειρίζονται 
καθημερινά ένα 
μεγάλο όγκο 
προσωπικών 
δεδομένων και μάλιστα 
σε πολλές περιπτώσεις, 
ειδικές κατηγορίες 
δεδομένων... Παναγιώτα Κιορτσή

Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
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Σ
τόχος των Ημερίδων 
ήταν, εκτός από την καλ-
λιέργεια Εταιρικής Κουλ-
τούρας, να δοθούν τα 
απαραίτητα εφόδια προ-

κειμένου να αξιοποιηθούν καινοτόμες 
ιδέες, να παρέχονται άριστες υπηρε-
σίες και να βελτιώνεται συνεχώς η 
απόδοση του Ανθρώπινου Δυναμι-
κού, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε 
επαγγελματικό επίπεδο.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν 
ήταν τα ακόλουθα:
• Αναπτύσσοντας την Πλάγια και Δη-

μιουργική σχέση, τη Συναισθηματι-
κή και Κοινωνική Νοημοσύνη

• Σχεσιακή Πώληση

Εισηγητής ήταν ο Υπεύθυνος Ανθρώ-

πινου Δυναμικού και μέλος της Επι-
τροπής Εκπαίδευσης της Εταιρείας, 
Γεράσιμος Χατζηεμμανουήλ, ενώ τις 
Ημερίδες χαιρέτησαν ο Αναπληρω-
τής Διευθύνων Σύμβουλος της Εται-
ρείας, Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης στη 
Θεσσαλονίκη και η Υποδιευθύντρια 
Πωλήσεων Νοτίου Ελλάδος, Κατερί-
να Καψάλη στην Αθήνα. Συμμετείχε 
εθελοντικά η πλειοψηφία των εργα-
ζομένων, τόσο στη Θεσσαλονίκη, όσο 
και στην Αθήνα, ενώ οι εργαζόμενοι 
στα γραφεία της Εταιρείας στην Κρή-
τη και τη Ρόδο παρακολούθησαν δια-
δικτυακά.

Κατά τη διάρκεια των Ημερίδων εξη-
γήθηκαν μεθοδικά όλα τα μυστικά 
και οι μηχανισμοί για την ανάπτυξη 
της δημιουργικής σκέψης αλλά και τα 

οφέλη της, με στόχο την προσωπική 
και επαγγελματική αυτοβελτίωση. 
Μέσα από τις εισηγήσεις, οι συμμετέ-
χοντες είχαν την ευκαιρία να μάθουν 
ότι η δημιουργικότητα είναι αποτέλε-
σμα εκπαίδευσης, πώς λειτουργεί το 
brainstorming, τι χρειάζεται για να 
αναπτυχθεί η Συναισθηματική και η 
Κοινωνική Νοημοσύνη, αλλά και να 
ανακαλύψουν τα πλεονεκτήματα της 
Σχεσιακής Πώλησης.

Μετά το πέρας των εισηγήσεων οι 
ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις των 
συμμετεχόντων προκάλεσαν εποικο-
δομητικό διάλογο, ενώ μέσω της διά-
δρασης λύθηκαν απορίες, εμπεδώθη-
καν οι θεωρητικές έννοιες των ειση-
γήσεων και ενισχύθηκε περαιτέρω το 
θετικό αντίκτυπο της εκδήλωσης. ●

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο 2ος Κύκλος Εκπαιδευτικών 
Ημερίδων που οργάνωσε η INTERLIFE για το Ανθρώπινο Δυναμικό 
της πανελλαδικά.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο 2ος Κύκλος Εκπαιδευτικών 
Ημερίδων που οργάνωσε η INTERLIFE για το Ανθρώπινο Δυναμικό 
της πανελλαδικά.

“προσφέρω …αλλιώς”
στο Ανθρώπινο Δυναμικό

Η 
Τιμητική Διάκριση απο-
νεμήθηκε σε συνέχεια 
της συμμετοχής της 
INTERLIFE Ασφαλι-
στικής στην εκδήλω-

ση #JobDay 45+ ετών που πραγ-
ματοποιήθηκε τον Απρίλιο από το 
Skywalker.gr, στο πλαίσιο των δρά-
σεών του "Επί το Έργον". 

Η Εταιρεία βραβεύτηκε για την κοι-
νωνική της ευαισθησία, καθώς με τη 
συμμετοχή της παρείχε τη δυνατότη-
τα σε ένα ιδιαίτερα πληττόμενο από 

την ανεργία κοινό να διεκδικήσει μια 
θέση εργασίας.

Την Τιμητική Διάκριση παρέλαβε ο 
Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Γεράσιμος Χατζηεμμανουήλ, στο πλαί-
σιο του Συνεδρίου HR Community 
Conference & Awards 2022 με τίτ-
λο “HRFLIX” που διοργανώθηκε για 
6η χρονιά από το skywalker.gr ταυ-
τόχρονα στο Wyndham Grand Ηotel 
στην Αθήνα και στο Mediterranean 
Palace Hotel στη Θεσσαλονίκη την 
Πέμπτη 19 Μαΐου 2022. ●

Ο Γεράσιμος Χατζηεμμανουήλ είναι 
Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού της 
INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. Είναι απόφοιτος της 
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, του Τμή-
ματος Ηλεκτρονικής, του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλο-
νίκης και της Σχολής Θετικών Επιστημών 
και Τεχνολογίας, του Τμήματος Πληροφορι-
κής, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημί-
ου Πατρών.

Διετέλεσε Διαχειριστής πληροφοριακών 
συστημάτων, τεχνικός υπολογιστών και 
δικτύων. Άσκησε επιχειρηματική δραστη-
ριότητα στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαί-
δευσης, ως ιδιοκτήτης, Γενικός Διευθυντής 
και Master Franchisee σε Ελλάδα, Τσεχία 
και Ρωσία.

Τιμητική Διάκριση στην 
INTERLIFE Ασφαλιστική
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Γ
ια 8η χρονιά φέτος η INTERLIFE Ασφαλιστική υποστηρίζει ως χο-
ρηγός την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ), ασφαλίζοντας όλα τα 
διασωστικά της σκάφη, τα οχήματα και τα drones, στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης "προσφέρω ...αλ-
λιώς" που υλοποιεί. Η INTERLIFE στέκεται, επιπλέον, αρωγός στο 

κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο της ΕΟΔ, συγκεντρώνοντας μέσω του Αν-
θρώπινου Δυναμικού της, τρόφιμα και αγαθά πρώτης ανάγκης, που προσφέρο-
νται από εθελοντές της οργάνωσης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Τα 24 συνολικά διασωστικά σκάφη της ΕΟΔ επιχειρούν, συνδράμοντας το έργο 
του Λιμενικού Σώματος, σε ένα μεγάλο μέρος της επικράτειας, ενώ είναι σε 
θέση να ανταποκριθούν και στα πιο απαιτητικά περιστατικά, καθώς φέρουν 
πλήρη εξοπλισμό έρευνας και διάσωσης. Την τελευταία χρονιά συμμετείχαν σε 
πάνω από 100 επιχειρήσεις πανελλαδικά, προσφέροντας βοήθεια σε τουλά-
χιστον 500 ανθρώπους που αντιμετώπισαν κίνδυνο στη θάλασσα, ταυτόχρο-
να, όμως, αξιοποιήθηκαν και για τις εκπαιδεύσεις που πραγματοποιεί το Τμήμα 
Υγρού Στοιχείου της ΕΟΔ.

Με τη βοήθεια της INTERLIFE, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης είναι σε θέση 
να συνεχίσει την αποστολή της, που είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής! 
Ευχαριστούμε πολύ! ●

Η 
εξέλιξη της INTERLIFE στα ζητήματα Εταιρικής Υπευθυνότητας, 
οι πρωτοβουλίες ΕΚΕ και το γεγονός ότι η Εταιρεία δημοσιεύει 
Απολογισμό Υπευθυνότητας από το 2012 ήταν η αφορμή πρό-
σκλησης από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος για παρουσίαση 
των δράσεών της στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρή-

σεων με έδρα τις Σέρρες. 

H παρουσίαση του Απολογισμού Υπευθυνότητας 2020 της INTERLIFE έγινε 
από την Έλενα Τοπάλη, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της Εταιρείας, με τη συμ-
μετοχή των προπτυχιακών φοιτητών και άλλων διδασκόντων του Εκπαιδευτι-
κού Ιδρύματος. Οι φοιτητές, έχοντας ήδη μελετήσει το θεωρητικό πλαίσιο της 
ΕΚΕ, παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την παρουσίαση. Διαπίστωσαν 
την πρακτική εφαρμογή των εργαλείων Εταιρικής Υπευθυνότητας όπως οι Απο-
λογισμοί ΕΚΕ, η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και η ανάλυση ουσια-
στικότητας. Είδαν με ποιον τρόπο η βασική θεωρία που αποτέλεσε τη βάση της 
συζήτησης στο πλαίσιο του μαθήματος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ηθική 
μετουσιώνεται σε πράξη από την INTERLIFE.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αναπτύχθηκε ένας ιδιαίτερα ενδιαφέρων και εποικο-
δομητικός διάλογος με τους συμμετέχοντες φοιτητές - μελλοντικά στελέχη του 
τιομέα Εταιρικής Υπευθυνότητας. ●

Ο Απολογισμός Υπευθυνότητας 2020 της Εταιρείας και η πρακτική 
εφαρμογή των εργαλείων ΕΚΕ παρουσιάστηκαν στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. μετά 
από πρόσκληση του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Η ΕΟΔ ευχαρίστησε δημόσια με ένα Δελτίο Τύπου την INTERLIFE 
για την πολυετή χορηγία ασφαλίστρων και τη συνεργασία σε 
δράσεις ΕΚΕ.

Παρουσίαση της Εταιρικής 
Υπευθυνότητας της INTERLIFE
στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Οκτώ χρόνια η INTERLIFE 
Ασφαλιστική δίπλα στην 
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης 

Έλενα Τοπάλη
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων 
INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.

Λίγα λόγια
για την ΕΟΔ
Αποστολή της ΕΟΔ είναι η πα-
ροχή βοήθειας σε συνανθρώ-
πους μας, που αντιμετωπίζουν 
κινδύνους για τη ζωή τους, 
κάτω από οποιεσδήποτε συν-
θήκες, σε όλα τα φυσικά ή μη 
πεδία, εντός και εκτός Ελλάδας.

Η ΕΟΔ δραστηριοποιείται στους 
τομείς: Ορεινή Διάσωση, Δι-
άσωση στο Υγρό Στοιχείο, 
Αντιμετώπιση Καταστροφών, 
Πρώτες Βοήθειες, Έρευνα - Τε-
χνολογία, Σκυλιά Έρευνας, Αν-
θρωπιστικές Αποστολές.

https://www.interlife.gr/pdf/eke20.pdf


Interlife Magazine

26 June 2022

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣ

Η 
SOFOS Insurance Agency Α.Ε. διαθέτει ένα 
άρτια οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων, σε 
όλη την ελληνική επικράτεια, που αποτε-
λείται από 600 και πλέον εξειδικευμένους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, οι οποίοι 

εμπιστεύονται την εταιρεία επί σειρά ετών και μοιράζονται 
το όραμα των ιδρυτών της. Στα χνάρια των ιδρυτών βαδί-
ζουν και οι δύο γιοί τους που διατηρούν τις ηθικές αξίες 
στο ακέραιο και δίνουν νέα πνοή με την παρουσία τους 
στην εταιρεία.

Η δομή του οργανισμού έχει σχεδιαστεί με σκοπό την ποι-
οτική και αποδοτική εξυπηρέτηση των συνεργατών και 
των πελατών, με ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία και την 
αποδοτική χρήση της τεχνολογίας. Η πολύχρονη εμπειρία 
των 62 εξειδικευμένων στελεχών της εταιρείας, τόσο στις 
γενικές ασφαλίσεις, όσο και στις ασφαλίσεις ζωής, συμ-
βάλλει στην αποτελεσματική διανομή 2.500 ασφαλιστικών 
προϊόντων 38 ασφαλιστικών εταιρειών.

Η SOFOS Insurance Agency Α.Ε. εδρεύει στην Αθήνα και 
διαθέτει αποκεντρωμένη εταιρική παρουσία λειτουργώ-

ντας 4 περιφερειακές διευθύνσεις, 5 υποκαταστήματα και 
5 γραφεία πωλήσεων σε 11 πόλεις της Ελλάδας.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Sofos Portal, σε συνεργασία 
με την εταιρία Datawise, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε συ-
νεργάτη της SOFOS Α.Ε. να απολαμβάνει ενοποιημένες δι-
αδικασίες, να παρακολουθεί Live την πορεία των ζημιών 
του, να παρέχει ηλεκτρονικά τα προσυμβατικά έντυπα IDD 
και GDPR στους πελάτες προς υπογραφή από την ενοποι-
ημένη υπηρεσία Sofos e-Sign, και να παρέχει όλους τους 
τρόπους πληρωμής μέσω των συστημάτων Sofos Pay, 
e-Pay και e-Wallet. Στηριζόμενο στο Sofos Portal, το 
τμήμα εκπαίδευσης Sofos Edu For You προσφέρει, μέσω 
webinars, συνεχή εκπαίδευση σχετικά με τα υφιστάμενα 
και τα νέα ασφαλιστικά προϊόντα. 

Η υπεύθυνη στάση και η συνέπεια που διακρίνει τους 
ιδρυτές της για περισσότερα από 40 χρόνια καθιέρωσε την 
εταιρεία στην ελληνική ασφαλιστική βιομηχανία, διασφα-
λίζοντας έτσι την περαιτέρω πορεία της. ●

 www.sofos-ins.gr

Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εξυπηρέτησης ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών, η οποία δραστηριοποιείται πανελλαδικά 
καλύπτοντας τις ασφαλιστικές ανάγκες σε πάνω από 150.000 
ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Platinum Member, Συνεργάτης INTERLIFE από το 2019

από αριστερά: Γιώργος Σοφός, Χρήστος Σοφός, Δέσποινα Μαυροειδή Σοφού, Θράσος Σοφός

SOFOS Insurance Agency Α.Ε. Αποστολή μας
η αποτελεσματική κάλυψη 
αναγκών συνεργατών και πελατών
Χρήστος Σοφός
Πρόεδρος SOFOS Insurance Agency Α.Ε.
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Σ
ύμφωνα με την αναδημο-
σίευση της Έρευνας στην 
Καθημερινή (24/05/22) 
το 48% των Ελλήνων 
οδηγά χωρίς να φοράει 

ζώνη, το 41% μιλάει στο τηλέφωνο 
χωρίς εξαρτήματα hands-free και το 
27% έχει οδηγήσει στη ΛΕΑ (πρό-
κειται για το μεγαλύτερο ποσοστό 
από όλες τις ερωτώμενες χώρες).

Οι Έλληνες αναδεικνύονται σε πρω-
ταθλητές της χρήσης του τηλεφώ-
νου στο τιμόνι. Είτε το έχουν χρησι-
μοποιήσει για κάποια κλήση, με ή χω-
ρίς ακουστικά, είτε για να απαντήσουν 
σε κάποιο μήνυμα (το 27%), είτε ακό-
μη και για να δουν κάποια ταινία (το 
9%). Το 83% έχει χρησιμοποιήσει 
σε κάποιο πλαίσιο το κινητό του 
κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Μά-
λιστα, το 16% παραδέχεται ότι είχε, 
ή παραλίγο να έχει, ατύχημα εξαιτίας 
της χρήσης του κινητού. 

Επιπλέον, οι Έλληνες έχουν την αρνη-
τική πρωτιά των πιο αγενών οδηγών 
της Ευρώπης, καθώς η πλειονότητά 

τους απάντησε θετικά σε ερωτήματα 
για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά 
τη διάρκεια της οδήγησης. Το 67% 
παραδέχτηκε ότι έχει βρίσει άλλον 
οδηγό, το 63% έχει κορνάρει χωρίς 
λόγο σε άλλον οδηγό (παρόμοια επί-
δοση έχει και η Ισπανία) και το 50% 
έχει κρατήσει υπερβολικά μικρή 
απόσταση με το όχημα άλλου οδη-
γού που τον εκνευρίζει. Παράλληλα, 
η Ελλάδα ήταν τρίτη χώρα στις θε-
τικές απαντήσεις στις ερωτήσεις "αν 
έχετε προσπεράσει δεξιά σε αυτοκι-
νητόδρομο" και "αν έχετε κατεβεί από 
το όχημα για να εξηγηθείτε με άλλον 
οδηγό".

Αν και θεωρούν την υπερβολική τα-
χύτητα ως την κορυφαία αιτία τροχαί-
ων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, 
το 86% των Ελλήνων και γενικότερα 
των Ευρωπαίων οδηγών παραδέ-
χεται ότι ξεπερνάει το όριο ταχύ-
τητας. Επιπροσθέτως, όσον αφορά 
στην οδηγική συμπεριφορά, το 49% 
των Ελλήνων δεν χρησιμοποιεί τα 
φλας και το 16% παραδέχεται ότι 
οδηγεί υπό την επήρεια υπερβολι-

κής ποσότητας αλκοόλ. Παράλλη-
λα, το 54% των οδηγών στην Ελ-
λάδα αναγνωρίζει ότι κάποιες φορές 
είναι λιγότερο συγκεντρωμένο και 
ότι αφαιρείται κατά τη διάρκεια της 
οδήγησης.

Τέλος, ενδιαφέρον έχει και το εύρη-
μα ότι το 46% των Ελλήνων (και το 
42% των Ευρωπαίων) συνεχίζουν 
την οδήγηση αν και νιώθουν πολύ 
κουρασμένοι, γιατί είναι υποχρεω-
μένοι. ●

Πρώτη βγαίνει η χώρα μας κατά μέσο όρο στην επικίνδυνη οδηγική 
συμπεριφορά, αλλά και σε άλλες κακές οδηγικές συνήθειες, 
σύμφωνα με τη μεγάλη ετήσια έρευνα του Ινστιτούτου Ipsos και 
του ιδρύματος VINCI Autoroutes που έγινε σε 12.400 άτομα από 11 
ευρωπαϊκές χώρες.

Αρνητικές πρωτιές για τη 
συμπεριφορά Ελλήνων οδηγών

Οι Έλληνες οδηγοί 
αναδεικνύονται σε 
πρωταθλητές της 
χρήσης τηλεφώνου 
στο τιμόνι... 83% έχει 
χρησιμοποιήσει σε 
κάποιο πλαίσιο το κινητό 
του κατά τη διάρκεια της 
οδήγησης.

ΑΓΟΡΑ

Interlife Insurance

29June 2022



Interlife Magazine Interlife Insurance

30 31June 2022 June 2022

Κ
αθημερινά, το ερώτη-
μα που απασχολεί τη 
διεθνή επενδυτική κοι-
νότητα, μετά από ένα 
εξαιρετικά επώδυνο 

πρώτο εξάμηνο, είναι αν έχουμε φθά-
σει κοντά στο τέλος της ανελέητης 
πτώσης.

Η δόκιμη και ασαφής απάντηση εί-
ναι "Εξαρτάται" (όπως τραγουδού-
σε η Χαρούλα Αλεξίου)! Το σωστό 
ερώτημα είναι "ποιές είναι οι ικανές 
συνθήκες και προϋποθέσεις που θα 
σηματοδοτήσουν το τέλος της πτώσης 
των αγορών"; Σήμερα η στήλη θα 
αποπειραθεί να απαντήσει με τα έως 
τώρα δεδομένα στο πότε και πώς θα 
βγούμε από το τούνελ της απαξίωσης. 

Αρχικά μια σύντομη ιστορική δια-
δρομή θα απαντήσει στο πως φθά-
σαμε ως εδώ. Το μακρινό 2008, που 
έχει χαρακτηριστεί και ως "the great 
financial crisis", οι κεντρικές τράπεζες 
ανά την υφήλιο ξεκίνησαν ένα μεγάλο 
νομισματικό πείραμα με δύο άξονες: 
τα μηδενικά ή αρνητικά επιτόκια και 
την ποσοτική χαλάρωση, που συνί-
σταται στο τύπωμα χρήματος και την 
αγορά μακροχρόνιων ομολόγων για 
την συμπίεση του κόστους χρήματος, 
με σκοπό την αναζωπύρωση της κα-
ταρρέουσας τότε στεγαστικής αγοράς. 
Σε συνδυασμό με τη δημοσιονομική 
στήριξη που παρείχαν οι κυβερνήσεις, 
τα μέτρα απέτρεψαν τα χειρότερα. Δυ-
στυχώς όμως πολιτικοί και κεντρικοί 
τραπεζίτες αντί να αντιστρέψουν τα 

Πέρασαν τα χειρότερα;

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

"έκτακτα" οικονομικά μέτρα στήριξης, 
εθίστηκαν στο φθηνό χρήμα και δημι-
ούργησαν με τα χρόνια ένα "έκτρωμα" 
που οδήγησε σε "φούσκα" κάθε γνω-
στό περιουσιακό στοιχείο. Μάλιστα, 
μετά την υγειονομική και οικονομική 
κρίση του COVID-19 πριν δύο χρόνια, 
πολλαπλασίασαν την ένταση των μέ-
τρων και των ακραίων ανισορροπιών. 

Η στήλη είχε προειδοποιήσει για το 
επερχόμενο πληθωριστικό τσουνάμι 
τον Μάρτιο του 2021, χωρίς φυσικά 
να προβλέπει τον πόλεμο στην Ου-
κρανία που επιδείνωσε σημαντικά το 
πρόβλημα.

Και φθάσαμε στη φετινή χρονιά με 
τα συσσωρευμένα προβλήματα από 
το παρελθόν να δημιουργούν την 
"απόλυτη καταιγίδα". Ο Ελληνικής 
καταγωγής κορυφαίος τραπεζίτης 
του πλανήτη Jamie Dimon, ανέφερε 
πριν δύο εβδομάδες ότι δεν γνωρίζει 
αν αυτό που θα βιώσουμε είναι απλή 
καταιγίδα ή καταστροφικός τυφώνας. 
Οι επιπτώσεις στις αγορές και τις οι-
κονομίες που ήδη βιώνουμε θα είναι 
αντίστοιχες με την ένταση του οικο-
νομικού τυφώνα! Εξαρτάται λοιπόν...

Με τις χρηματιστηριακές αλλά και 
ομολογιακές αγορές σε καθεστώς 
καθίζησης και απαξίωσης το τρέχον 
έτος και τις κεντρικές τράπεζες σε 
μια πανικόβλητη απόπειρα να αντι-
στρέψουν τις ανορθόδοξες πολιτικές 
του παρελθόντος, τα ερωτήματα είναι 
περισσότερα από τις απαντήσεις. Για 
τους έχοντες, το ερώτημα που προ-
κύπτει είναι "που να επενδύσω και 
πότε". Για τους μη έχοντες "πως θα τα 
βγάλω πέρα με την ακρίβεια". Κοινός 
παρανομαστής το πληθωριστικό σοκ, 
η διαφαινόμενη οικονομική ύφεση 
και η γεωπολιτική αναταραχή. 

Επιστρέφουμε στο αρχικό ερώτημα. 

Με τις αγορές να προεξοφλούν τις 
εξελίξεις μήπως είδαμε τα χειρότερα; 
Με τον πληθωρισμό να παραμένει σε 
ανοδική τροχιά, τουλάχιστον μέχρι το 
φθινόπωρο, και τις κεντρικές τράπε-
ζες να αποσύρουν ρευστότητα και να 
ανεβάζουν επιτόκια βραχυπρόθεσμα, 
μάλλον όχι. Όμως, το να προσπαθή-
σει κάποιος να "μαντέψει" το τέλος 
της πτώσης είναι ουτοπικό. Σίγουρα, 
η σημαντική πτώση σε δείκτες και 
επί μέρους περιουσιακά στοιχεία δι-
αμορφώνουν πιο ελκυστικά επίπεδα 
εισόδου. Για παράδειγμα, με τον δεί-
κτη Nasdaq στις Η.Π.Α. να υποχωρεί 
31% από την αρχή του έτους, πολλές 
αξιόλογες εταιρείες έχουν υποχωρή-
σει άνω του 50%, αποτελώντας μια 
ελκυστική επιλογή σε ορίζοντα δύο 
ετών. Όταν οι αγορές υποχωρούν ση-
μαντικά "πάντα ξεχωρίζει η ήρα από 
το στάρι". Με άλλα λόγια, κάποιες 
μετοχές δικαίως εξαϋλώνονται, διότι 
δημιούργησαν αποτιμήσεις "φούσκας" 
σε συνθήκες νομισματικής χαλά-
ρωσης και ακραίας ρευστότητας και 
άλλες, με εξαιρετικά χαρακτηριστικά 
ισολογισμού, διοίκησης, μόχλευσης 
και επιχειρησιακού μοντέλου, απλά 
παρασύρονται χαμηλότερα από την 
αρνητική συγκυρία. Το ίδιο ισχύει και 
στα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία, 
όπως τα ομόλογα. Η επενδυτική δι-
ασπορά σε διαφορετικά περιουσιακά 
στοιχεία πάντα είναι σημαντική. Άλ-
λωστε, παρά τη φετινή απαξίωση, η 
ενέργεια, η ναυτιλία, τα αγροτικά -και 
εν μέρει- βιομηχανικά commodities, 
και ο χρυσός έχουν διατηρήσει ή αυ-
ξήσει σημαντικά την αξία τους. 

Και φθάνουμε στις συνθήκες και προ-
ϋποθέσεις για ανάκαμψη, στις οποίες 
έγινε αναφορά παραπάνω. Όταν οι 
κεντρικές τράπεζες επιβραδύνουν, ή 
και αντιστρέψουν, τη σημερινή πο-
λιτική ανόδου των επιτοκίων, με τον 
πληθωρισμό να αποκλιμακώνεται, 

τον γεωπολιτικό κίνδυνο να μετριά-
ζεται και τον "πόνο" στις αγορές να 
κορυφώνεται, τότε θα δούμε το "φως 
στο βάθος του τούνελ". Το πότε, είναι 
αδύνατον να προβλεφτεί. Αναλογικά 
με την ένταση της πτώσης επιταχύνε-

ται και η στιγμή της ανάκαμψης. Θα 
πρέπει πάντως να επισημανθεί ότι 
οι αποδόσεις της τελευταίας δεκαε-
τίας για τα περισσότερα περιουσιακά 
στοιχεία δεν θα επαναληφθούν στην 
επόμενη. Αν οι κεντρικές τράπεζες 
έχουν "βάλει μυαλό" (αμφίβολο), δεν 
θα επαναλάβουν τις ακρότητες των 
τελευταίων 14 ετών. Το χρήμα δεν 
θα ξαναγίνει τόσο "φθηνό", ο πλη-
θωρισμός δεν θα πέσει σύντομα στο 
ναδίρ και οι κυβερνήσεις θα πρέπει 
να τακτοποιήσουν κάποτε τις δημο-
σιονομικές τους υπερβολές. Σε ένα 
περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής 
έντασης, που ήλθε για να μείνει, οι 
επενδυτικές αποδόσεις θα πρέπει να 
προσαρμοστούν σε ηπιότερα επίπεδα. 
Όσο και να θέλει κάποιος να αισιο-
δοξεί για το μέλλον θα πρέπει να το 
κάνει με μεγάλες δόσεις ρεαλισμού. 

Κλείνοντας, είναι σαφές ότι βραχυ-
πρόθεσμα τα πράγματα θα γίνουν χει-
ρότερα για τις αγορές, αλλά πιθανόν, 
μέχρι το τέλος του έτους, να έχουμε 
δει "το φως στο τούνελ". Αρκεί να 
μην είναι το επερχόμενο τρένο! ●

“The optimist sees opportunity in every difficulty"
Winston Churchill

του Κωνσταντίνου Αριτζή,
Διευθύνοντος Συμβούλου Premium Capital α.ε.

Όσο και να θέλει 
κάποιος να αισιοδοξεί 
για το μέλλον θα πρέπει 
να το κάνει με μεγάλες 
δόσεις ρεαλισμού.

Για τους έχοντες, 
το ερώτημα που 
προκύπτει είναι "που 
να επενδύσω και πότε". 
Για τους μη έχοντες 
"πως θα τα βγάλω 
πέρα με την ακρίβεια". 
Κοινός παρανομαστής 
το πληθωριστικό 
σοκ, η διαφαινόμενη 
οικονομική ύφεση και η 
γεωπολιτική αναταραχή. 
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 Results 2021 
Another Successful Year

In Brief

Annual General Meeting of INTERLIFE 
General Insurance Company
The Annual General Meeting of INTERLIFE General 
Insurance Company was held on 17.06.2022 at Ktima 
Christidi Venue, Ano Perea Thessaloniki with the 
presence of shareholders representing the majority of 
the share capital.

The honored speakers of the event was Stavros Kalafatis, 
Minister of Macedonia-Thrace, Deputy Minister of 
Development and Member of Greek Parliament and 
Evaggelos Drimpetas, Professor at the Department of 
Economics and Dean of the School of Social, Political 
and Economic Sciences in the Democritus University 
of Thrace and Vice President of INTERLIFE General 
Insurance Company.

Financial Results 2021
2021 was another successful year for INTERLIFE General 
Insurance Company despite the adverse economic 
climate due to the pandemic. Company's financial 
results for the fiscal year 2021 were very competent. 
Profits before taxes reached €18,12 million in 2021, 
while Written Premiums amounted to €74,82 million 
(increased by 9,19%) and Equity amounted to €122 
million (increased by 11,16%). Investments increased 
by 5,58% (€242,10 million compared to €229,30 million 
in 2020), Reserves by 9,41% (€137,4 million compared 
to €125,58 million in 2020) and Assets by 9,03% 
(€273,81 million compared to €249,27 million in 2020). 
Company’s SCR reached 170% and MCR 680%.

General Data Protection Regulation
INTERLIFE held Corporate Informative Seminars for 
the employees.

New Insurance Programs

Event and Travel Insurance
A new Insurance Program, EVENT Protection, was 
launched in the market by INTERLIFE together with 
two new Insurance Programs, TRAVEL Care Plus and 
TRAVEL Business Care.

Corporate Social Responsibility

Staff Training Seminars
INTERLIFE held Corporate Educational Seminars 
for the employees. INTERLIFE supports the Hellenic 
Rescue Team, a non-governmental Search and Rescue 
organization.

Presentations
INTERLIFE’s Corporate Social Responsibility Report 
of 2020 was presented at the International Hellenic 
University.

Hellenic Rescue Team
INTERLIFE supports the Hellenic Rescue Team, 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.

Awards
INTERLIFE received the award “HeRa” HRM Social 
Work 2022 for participating at the event #JobDay45+.

ENGLISH SECTION

English Section 

Summary

32 June 2022

Interlife Magazine



Ρωτήστε σήμερα τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο

•	Δαπάνες Νοσηλείας έως 2.000€
•	Ιατρικές Δαπάνες έως 500€
•	Απώλεια Ζωής Κατοικίδιου 250€ εφάπαξ
•	Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη έως 10.000€
•	Νομική Προστασία Ιδιοκτήτη έως 5.000€

Κάλυψη για Ατυχήματα ή/και Ασθένειες

Γιατί όταν αγαπώ... προσφέρω, φροντίζω, προνοώ!


