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Άλλη μία δοκιμασία...

Το είπε και Έλληνας υπουργός: Η κα-
τάσταση θυμίζει τις "πατητές". Εκείνο το 
επικίνδυνο παιχνίδι στη θάλασσα "...την 
ώρα που σου έχουν βάλει το κεφάλι 
μέσα και πας να βγεις, και έχεις μισο-
πάρει ανάσα, στο ξαναβάζει μέσα...".

Αυτή την κατάσταση βιώνει εδώ και 
μια 12ετία η ελληνική Οικονομία. Συ-
νεχείς και επαναλαμβανόμενες Κρί-
σεις. Δέκα χρόνια Μνημόνια, αμέσως 
μετά δύο χρόνια Πανδημία, και, τέλος, 
Πόλεμος στην Ουκρανία με Eνεργεια-
κή και Eπισιτιστική Κρίση, Πληθωρι-
σμό και απειλούμενη Ύφεση.

Μόνον που τα τελευταία γεγονότα δεν 
αφορούν αποκλειστικά τη χώρα μας, 
αλλά ουσιαστικά όλες τις Οικονομίες 
του πλανήτη που εισάγουν Ενέργεια 
και Τρόφιμα - Ευρώπη, Ιαπωνία και 
Aναπτυσσόμενες Xώρες στην Αφρική 
και την Ασία. Μόνες χώρες, που, προς 
το παρόν, δεν φαίνεται να απειλούνται 
στον ίδιο βαθμό από την επερχόμενη 
λαίλαπα, οι Η.Π.Α. και ο Καναδάς, που 
είναι επαρκείς σε Ενέργεια και Δημη-
τριακά. Επιπλέον, όλες οι Οικονομίες 
(λόγω της Παγκοσμιοποίησης) και σε 
όλους τους επί μέρους Κλάδους φαίνε-
ται να πλήττονται και από τις Οικονομι-
κές Κυρώσεις κατά της Ρωσίας: Τρό-
φιμα, Διεθνές Εμπόριο, Βιομηχανία, 
Εφοδιαστικές Αλυσίδες, Τουρισμός, 
Αερομεταφορές, Χρηματαγορές - πλην, 
ίσως των Πολεμικών Βιομηχανιών.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, μακροπρόθεσμα 
ο πόλεμος στην Ουκρανία, ανεξάρτητα 
από την έκβασή του, αναμένεται να αλ-
λάξει ριζικά την παγκόσμια Οικονομική 
και Γεωπολιτική τάξη πραγμάτων, ενώ 
οι κραδασμοί του θα είναι αισθητοί για 
τα επόμενα 2 - 3 χρόνια. Η απειλή του 
λεγόμενου "στασιμοπληθωρισμού" 
(συνδυασμός υψηλού Πληθωρισμού 
και χαμηλής Ανάπτυξης) είναι εδώ. 
Νοικοκυριά, Επιχειρήσεις, Τράπεζες 
και Κυβερνήσεις σε όλες τις χώρες 
του κόσμου αναγκάζονται να αναθεω-
ρήσουν το σχεδιασμό και τους προϋ-
πολογισμούς τους και να πλεύσουν σε 
αχαρτογράφητα, εν πολλοίς, νερά.

Ας δούμε, όμως, ρεαλιστικά, χωρίς 
ωραιοποιήσεις, αλλά και χωρίς πανι-
κό και δραματοποιήσεις, πως διαμορ-
φώνεται το τοπίο για τη χώρα μας. Με 
δεδομένο ότι τέτοιες γενικευμένες Πα-
γκόσμιες Κρίσεις χτυπούν πιο επώδυ-
να τις αδύναμες Οικονομίες, η Ελλάδα, 
έχοντας άμεση έκθεση στην Ενέργεια, 
τον Τουρισμό, το Εμπόριο και με ένα 
πολύ επιβαρυμένο -από την Πανδη-
μία- και δυσθεώρητο Δημόσιο Χρέος, 
θα αισθανθεί πολύ πιο αυξημένη την 
πίεση.

Σύμφωνα με την Oxford Economics, η 
εκτίμηση Ανάπτυξης στη χώρα μας φέ-
τος υποβαθμίζεται από 3,3% σε 3%, 
ενώ το Κόστος Δανεισμού (10ετή Ομό-
λογα) θα ανεβεί από 2,7% φέτος, στο 
3,1% το 2023 και στο 3,5% το 2024. 
Ο Πληθωρισμός θα κινηθεί ετησίως 
στο 4,6% (από αρχικές προβλέψεις 
για 2,8%) και θα αρχίσει να επιβραδύ-
νεται σταδιακά από το τέλος του 2022. 
Οι Επενδύσεις που είχαν αυξηθεί κατά 
19% το 2021, θα κινηθούν το 2022 
στο 10%, έναντι προβλέψεων για 
12% μόλις τον περασμένο μήνα - ίσως 
το μόνο μέγεθος που αντέχει ακόμη. 

Όλοι αυτοί οι υπολογισμοί, βέβαια, 
μπορεί να αναθεωρηθούν επί τα χεί-
ρω, εάν ο πόλεμος επεκταθεί χρονικά.

Οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις, λοι-
πόν, δεν είναι καλές. Ωστόσο, σε αυτές 
τις περιπτώσεις χρειάζεται πάνω απ’ 
όλα ψυχραιμία. Και, κυρίως εκτίμηση, 
όχι μόνον των αρνητικών αλλά και 
των θετικών δεδομένων.

Ποια είναι αυτά; Τα Κεφάλαια του Τα-
μείου Ανάκαμψης που θα δαπανηθούν 
στη χώρα μας την περίοδο 2021-2026, 
ύψους περίπου 31 δις Ευρώ, αναμένε-
ται να στηρίξουν τις Επενδύσεις και 
την Απασχόληση. Επιπλέον, η πιθα-
νή έκδοση Ευρωομολόγου πολλών 
δις καλείται να καλύψει ένα μέρος, 
των αναγκών σε Ενέργεια όλων των 
χωρών της Ευρωζώνης. Τέλος, η επι-
δότηση από την Πολιτεία μέρους του 
Ενεργειακού Κόστους Νοικοκυριών 
και Επιχειρήσεων ήδη παρεμβαίνει για 
να μειώσει τη σφοδρότητα του κύμα-
τος της Κρίσης.

Συμπερασματικά, και σύμφωνα πάντα 
με τις προβλέψεις, ο Πληθωρισμός 
της Ενέργειας και των Τροφίμων, η 
επιβράδυνση της Παραγωγής και του 
Εμπορίου, η μείωση της Μέσης Δαπά-
νης των Νοικοκυριών και το Κόστος 
Δανεισμού είναι οι κύριοι κίνδυνοι για 
την ελληνική Οικονομία, χωρίς, όμως, 
να απειλείται δραματικά ο ρυθμός των 
νέων Επενδύσεων.

 Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια έχουμε 
μάθει στα δύσκολα. Τώρα καλούμα-
στε, για άλλη μια φορά, να σφίξουμε 
τα δόντια. Να αντέξουμε.

Ας ελπίσουμε να είναι η τελευταία.

Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Σ 
ημαντική αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων κατά 9,14% ση-
μείωσε το 2021 η INTERLIFE Ασφαλιστική, έναντι 5,7% που κα-
τέγραψε η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κατά ζημιών στην 
ελληνική ασφαλιστική αγορά (σύμφωνα με στοιχεία της EAEE) για 
το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Συνολικά το ύψος της παραγωγής 

της Εταιρείας το περασμένο έτος ανήλθε στα 74.764.457€ έναντι 68.501.731€ 
το 2020, παρά τις αντιξοότητες της πανδημικής κρίσης. 

Ιδιαίτερα ανοδική αύξηση επήλθε στους ακόλουθους κλάδους:

Κλάδος Προστασίας Εισοδήματος 40,51%

Κλάδος θαλάσσιων, εναέριων και άλλων Μεταφορών 26,48%

Κλάδος Σωμάτων άλλων οχημάτων 21,58%

Κλάδος Πυρός και Λοιπών Υλικών Ζημιών 15,03%

Κλάδος Διαφόρων Χρηματικών Απωλειών 15,03%

Κλάδος Αστικής Eυθύνης Oχημάτων 5,20%

Κλάδος Γενικής Αστικής Ευθύνης 7,55%

Κλάδος Νομικής προστασίας 11,05%

Κλάδος Συνδρομής Βοήθειας 12,79%

Αξίζει να σημειωθεί ότι η INTERLIFE Ασφαλιστική δραστηριοποιείται στις Γε-
νικές Ασφαλίσεις, με σταθερή ανοδική πορεία, εδώ και 30 χρόνια και με μονα-
δικό κανάλι διανομής ένα ευρύ Δίκτυο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών σε όλη 
την Ελλάδα. ●

Συνεχίζει δυναμικά την τροχιά ανάπτυξης η INTERLIFE 
καταγράφοντας αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων 
και επιτυγχάνοντας θετικό πρόσημο σε όλους τους Κλάδους.

Αύξηση Παραγωγής 
Ασφαλίστρων το 2021

Συνολικά το ύψος 
της παραγωγής της 
Εταιρείας το περασμένο 
έτος ανήλθε στα 
74.764.457€ έναντι 
68.501.731€ το 2020, 
παρά τις αντιξοότητες 
της πανδημικής κρίσης

Σ
ύμφωνα με τη σχετική 
ανακοίνωση, η Τακτική 
Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων θα διεξαχθεί 
στις 17 Ιουνίου 2022, η 

Αποκοπή Μερίσματος για τη Χρήση 
του 2021 ορίστηκε για τις 6 Ιουλίου 
2022, ενώ τα Εξαμηνιαία Οικονομικά 
Αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 
30 Σεπτεμβρίου 2022. Ακολουθεί η 
Ανακοίνωση της Εταιρείας:

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία: 
«ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη 
Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφα-
λίσεων» ανακοινώνει στο επενδυτικό 
κοινό, σύμφωνα με την παρ. 4.1.2 και 
την υποπαρ. 4.1.3.15.1 του Κανονι-
σμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 
το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 
2022, σύμφωνα με το οποίο:

• Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις της χρήσης 2021, 
που έχουν συνταχθεί βάσει των 
Δ.Π.Χ.Α. μετά των ετήσιων συ-

νοπτικών χρηματοοικονομικών 
στοιχείων επί των εν λόγω Ετή-
σιων Χρηματοοικονομικών Κατα-
στάσεων θα ανακοινωθούν και θα 
δημοσιευθούν την Παρασκευή 29 
Απριλίου 2022 στην ιστοσελίδα 
της Εταιρίας www.interlife.gr στην 
αντίστοιχη του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών, καθώς και στην αντίστοι-
χη του Χρηματιστηρίου Κύπρου.

• Η Τακτική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων της Εταιρίας θα διεξαχθεί 
την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022.

• Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 
για τη χρήση 2021 ορίζεται η Τε-
τάρτη 6 Ιουλίου 2022 (*).

• Ημερομηνία προσδιορισμού δικαι-
ούχων του μερίσματος ορίζεται η 
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 (*).

• Ημερομηνία έναρξης καταβολής 
μερίσματος ορίζεται η Τρίτη 12 
Ιουλίου 2022 (*). 

• Οι Εξαμηνιαίες Χρηματοοικονο-
μικές Καταστάσεις του 2022, που 
(θα) έχουν συνταχθεί βάσει των 
Δ.Π.Χ.Α. θα ανακοινωθούν την 
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 
στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, 
www.interlife.gr, στην αντίστοιχη 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών κα-
θώς και στην αντίστοιχη του Χρη-
ματιστηρίου Κύπρου.

(*) Η απόφαση για την καταβολή 
μερίσματος καθώς και οι σχετικές 
ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση 
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να 
μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημε-
ρομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει 
έγκαιρα το επενδυτικό κοινό».

Θεσσαλονίκη, 17/03/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.

Οικονομικό Ημερολόγιο 2022
INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
Τα αποτελέσματα της Οικονομικής Χρήσης του 2021 θα 
ανακοινώσει στο επενδυτικό κοινό στις 29 Απριλίου 2022 η 
INTERLIFE, όπως αναφέρεται στο Οικονομικό Ημερολόγιο. 
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Δ
ύο νέα Προγράμματα ασφάλισης κατοικίδι-
ων το PET Care Basic και το PET Care 
Plus δημιούργησε η INTERLIFE Ασφαλι-
στική που απευθύνονται σε όσους επιθυ-
μούν να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή 

φροντίδα στον πιο πιστό τους σύντροφο.

Τα Προγράμματα αφορούν την ασφάλιση σκύλων, ανεξαρ-
τήτως ράτσας, καθαρόαιμων ή μη, ηλικίας από 3 μηνών 
και είναι ετησίως ανανεούμενα, ενώ παρέχονται σε δύο 
σχέδια το καθένα σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές και έκ-
πτωση σε περίπτωση πολλαπλής ασφάλισης.

Όλες οι παρακάνω καλύψεις παρέχονται στο Πρόγραμμα 
PET Care Basic σε περίπτωση Ατυχήματος, ενώ στο PET 
Care Plus σε περίπτωση Ασθενείας αλλά και Ατυχήματος.

• Δαπάνες Αποκατάστασης Υγείας Κατοικίδιου
 » ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ: Κάλυψη εξόδων νοσηλείας 

του κατοικίδιου με ελεύθερη επιλογή ιατρού ή κλινι-
κής πανελλαδικά.

 » ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: Καλύπτονται 
τα έξοδα που αφορούν Εξετάσεις, Αμοιβές Ιατρών, 
Θεραπείες και Χειρουργικές Επεμβάσεις.

• Απώλεια Ζωής Κατοικίδιου
Σε περίπτωση απώλειας ζωής του κατοικίδιου η Εται-
ρεία καταβάλλει εφάπαξ αποζημίωση.

• Κάλυψη Ιδιοκτήτη Κατοικίδιου 
 » ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ: Καλύπτεται η Αστική 

Ευθύνη του ιδιοκτήτη, σε περίπτωση που το κατοικί-
διο προκαλέσει Σωματικές Βλάβες ή Θάνατο ή Υλικές 
Ζημίες σε τρίτους.

 » ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ: Για διεκδίκηση 
αποζημίωσης, ποινική υπεράσπιση και γενικότερα για 
διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων. ●

 Περισσότερες πληροφορίες
για την ασφάλιση των κατοικίδιων εδώ

Τ
ο Πρόγραμμα καινοτομεί στο χώρο της 
Ασφάλισης, καθώς παρέχει ένα σύγχρονο 
και αξιόπιστο Πανελλαδικό Δίκτυο Υγείας 
με άμεση πρόσβαση όλο το 24ωρο 365 ημέ-
ρες το χρόνο. Με ετήσιο κόστος μόνον 150€ 

εξασφαλίζει ποιοτική φροντίδα υγείας σε παιδιά από 30 
ημερών έως 18 ετών, ενώ ανανεώνεται μέχρι τη συμπλή-
ρωση των 25 ετών.

Αναλυτικότερα το Πρόγραμμα παρέχει:

• Δευτεροβάθμια Περίθαλψη Πανελλαδικά
Η Εταιρεία καλύπτει απευθείας τα έξοδα που πραγμα-
τοποιούνται στο Συμβεβλημένο Δίκτυο Ιδιωτικών Νο-
σηλευτικών Ιδρυμάτων και Κλινικών, έως το ποσό των 
50.000€ ετησίως, για:
 » Νοσηλεία (47 Νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα)
 » Ημερήσια Θεραπεία ή Χειρουργική Επέμβαση

• Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
 » Ιατρικές Επισκέψεις και Διαγνωστικές Εξετάσεις στα 

πλέον σύγχρονα Νοσοκομεία, Διαγνωστικά Κέντρα 
και Πολυιατρεία σε όλη την Ελλάδα

 » Άμεση αντιμετώπιση Επειγόντων Περιστατικών
 » Ετήσια Προληπτικά Check Up 
 » Οδοντιατρική και Οφθαλμολογική κάλυψη
 » Λογοθεραπείες, Φυσικοθεραπείες, Διατροφολόγο, 

Ψυχολόγο, Ομοιοπαθητικό, Βελονισμό κ.ά.

 » Κατ' οίκον Ιατρικές Επισκέψεις από Παθολόγο ή Παι-
δίατρο

Το Παιδικό Πρόγραμμα Υγείας KinderCARE διατίθεται 
πανελλαδικά μέσω του Δικτύου των 2.000+ ασφαλιστι-
κών συνεργατών της Eταιρείας για να προσφέρει τη σι-
γουριά και την ασφάλεια στην Υγεία που χρειάζεται κάθε 
οικογένεια. ●

 Περισσότερες πληροφορίες
για το Πρόγραμμα και το Δίκτυο Υγείας KinderCARE εδώ

Τα Νέα Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίδιων από την INTERLIFE 
είναι ήδη διαθέσιμα στην Αγορά για την κάλυψη του κατοικίδιου 
και του ιδιοκτήτη.

Ένα νέο Πρόγραμμα το KinderCARE δημιούργησε και προωθεί στην 
αγορά η INTERLIFE, με στόχο να εξασφαλίσει σε κάθε παιδί υψηλής 
ποιότητας ιατρικές, διαγνωστικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες.

ΝΕΑ Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίδιων

PET Care Basic & PET Care Plus
ΝΕΟ Παιδικό Πρόγραμμα Υγείας

KinderCARE

http://www.interlife.info/InterlifeFiles/Brochures/PETCarePROPOSAL.pdf
http://www.interlife.info/general/PROPOSALKinderCARE.pdf
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Μ
ε κεντρικό Θέμα 
"Η Επόμενη Ημέρα 
στην Ασφαλιστική 
Διαμεσολάβηση", 
το Συνέδριο στό-

χευσε, μέσω των παρεμβάσεων και 
των ομιλιών σημαντικών στελεχών 
του Ασφαλιστικού Κλάδου, στην 
ενημέρωση των Ασφαλιστικών Δια-
μεσολαβητών για τις σημαντικότερες 
προκλήσεις της Αγοράς. Μέσα από 
τις παρουσιάσεις των ομιλητών, αλλά 
και το διαδραστικό διάλογο που ανα-
πτύχθηκε, δόθηκαν απαντήσεις για τη 
μετάβαση στη μετα-πανδημική εποχή, 
η οποία χαρακτηρίζεται από την ψη-
φιακή καινοτομία και τις επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής. 

Το Συνέδριο δομήθηκε βάσει των 
ακόλουθων θεματικών ενοτήτων:
• Η Διαμεσολάβηση στην μετα-Covid 

εποχή: Προοπτικές και ευκαιρίες

• Ο Κλάδος Περιουσίας στο προσκή-
νιο: Οι φυσικές καταστροφές ευ-
καιρία για νέες εργασίες

• Insurtech και Ασφαλιστική Διαμε-
σολάβηση: Ευκαιρία ή απειλή;

• Η ψηφιακή μετάβαση των ασφαλι-
στικών επιχειρήσεων στο νέο περι-
βάλλον

• GDPR & IDD στην καθημερινότητα 
της Διαμεσολάβησης

• Cyber Insurance και ηλεκτρονικές 
απειλές 

Η INTERLIFE συμμετείχε ως χο-
ρηγός, ενώ ομιλήτρια στην ενότητα 
"Η διαμεσολάβηση στην μετα-Covid 
εποχή: Προοπτικές και ευκαιρίες" 
ήταν η Υποδιευθύντρια Πωλήσε-
ων Βορείου & Νησιωτικής Ελλάδος 
της INTERLIFE, Μαρία Μηλιώνη, η 
οποία τόνισε ότι η Ιδιωτική Ασφάλι-
ση ανταπεξήλθε με επιτυχία στις δύ-
σκολες συνθήκες της Πανδημίας σε 

Με επίκαιρη ατζέντα και υψηλού επιπέδου 
ομιλητές πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο το 
34ο Ασφαλιστικό Συνέδριο Θεσσαλονίκης 
που διοργανώθηκε από την Insurance 
Innovation και το Insuranceforum.gr. Μεταξύ 
των ομιλητών η Υποδιευθύντρια Πωλήσεων 
Βορείου και Νησιωτικής Ελλάδος της 
INTERLIFE, Μαρία Μηλιώνη.

Συμμετοχή της INTERLIFE 
στο 34th Thessaloniki 
Insurance Conference 
2022 (THINC)

επίπεδο επιχειρησιακής λειτουργίας, 
ενώ, παράλληλα, ανέδειξε τη σημα-
σία του ρόλου της. Το πλήρες κείμενο 
της ομιλίας της κ. Μηλιώνη με θέμα 
"Ανάπτυξη και Ασφαλιστική Δια-
μεσολάβηση" έχει ως εξής:

"Η επαγγελματική και εργασιακή μας 
πραγματικότητα, η οικονομική μας 
κατάσταση, η καθημερινότητά μας 
έχουν βαθιά επηρεαστεί από τις αλ-
λαγές που έχει επιφέρει η Πανδημία, 
αλλά και πρόσφατα η Ενεργειακή και 
Γεωπολιτική Κρίση. Στην Ασφαλιστι-
κή Αγορά νέα δεδομένα και προκλή-
σεις αλλάζουν το τοπίο και επηρεά-
ζουν σημαντικά την εξέλιξη και την 
περαιτέρω ανάπτυξή της.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία που δια-
θέτουμε δείχνουν ότι η πορεία του 
Ασφαλιστικού Κλάδου το 2022 θα 
είναι ανοδική, δεδομένου ότι κινεί-

ται ανοδικά και το ΑΕΠ της χώρας. 
Όμως, παρά τις θετικές ενδείξεις, θα 
πρέπει να συνυπολογίσουμε και άλ-
λους παράγοντες, όπως τον τελικό 
έλεγχο της Πανδημίας, τις Φυσικές 
Καταστροφές, τον Πληθωρισμό, την 
εξέλιξη του κόστους Ενέργειας, και, 
βέβαια, τα πρόσφατα δραματικά γεγο-
νότα στην Ουκρανία που επηρεάζουν 
συνολικά το οικονομικό τοπίο στην 
Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της πε-
ρασμένης χρονιάς, το 2021, σύμφωνα 
με τα δημοσιευμένα στοιχεία καταγρά-
φηκε αύξηση ύψους +7,7% στην παρα-
γωγή του συνόλου των Ασφαλίστρων 
με αυξητικές τάσεις για τους Κλάδους 
Ζωής +10% και των Λοιπών Κλάδων 
κατά Ζημιών +5,7%, ενώ μείωση -1% 
καταγράφηκε στον Κλάδο Αστικής Ευ-
θύνης Αυτοκινήτων - πιθανότατα εξ’ 
αιτίας υπερβολικών, εκπτώσεων. u

Εξ ίσου σημαντικό, όμως, είναι να αναλάβουν και 
οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές πρωτοβουλίες 
για την ενίσχυση της Ασφαλιστικής Συνείδησης. 
Να επικοινωνήσουν τη σκοπιμότητα και την 
αναγκαιότητα της Ασφάλισης οι ίδιοι στους 
πελάτες τους.

Μαρία Μηλιώνη,
Υποδιευθύντρια Πωλήσεων INTERLIFE Βορείου & Νησιωτικής Ελλάδος
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Η Αγορά δείχνει ότι μεταξύ των Κλά-
δων που αναπτύσσονται σήμερα τα-
χύτερα είναι η Υγεία και οι Ιατρικές 
Υπηρεσίες, η Ακίνητη Περιουσία και 
η Αστική Ευθύνη. Ωστόσο, ο διαχρο-
νικός παράγοντας μιας γενικότερης 
Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς 
στην Ελλάδα παραμένει η Ασφαλιστι-
κή Συνείδηση του Έλληνα, το επίπεδο 
της οποίας, όπως γνωρίζετε, είναι ένα 
από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αυτού του ελλείμματος είναι π.χ. η 
Ασφάλιση Ακίνητης Περιουσίας. Σε 
αυτό το σημείο, θα ήθελα να ανα-
φερθώ σε πρόσφατο άρθρο στον 
Ηλεκτρονικό Τύπο του Προέδρου 
& Διευθύνοντος Συμβούλου της 
INTERLIFE, Γιάννη Βοτσαρίδη, ο 
οποίος, αναφερόμενος στο θέμα της 
Ασφάλισης Ακίνητης Περιουσίας ένα-
ντι Φυσικών Καταστροφών, τονίζει:

"...Όλοι γνωρίζουμε, και εσείς ως 
Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές ακόμη 
καλύτερα, ότι η συντριπτική πλειοψη-
φία των συμπολιτών μας δεν ασφαλί-
ζουν τα σπίτια τους, παρά μόνον όταν 
αυτό είναι υποχρεωτικό, λόγω της 
λήψης κάποιου Στεγαστικού Δανεί-
ου. ...Παρά το γεγονός ότι το κόστος 

Ασφάλισης για το συγκεκριμένο αντι-
κείμενο είναι πολύ χαμηλό στη χώρα 
μας, σε σχέση με τον μέσο όρο της 
Ε.Ε., μόνον το 15% περίπου των κα-
τοικιών στην Ελλάδα -όπως κατέδει-
ξαν και οι πυρκαγιές του περασμένου 
καλοκαιριού- υπολογίζεται ότι είναι 
ασφαλισμένο. Όταν, λοιπόν, ο μέσος 
Έλληνας αρνείται να καταβάλει ένα 
ελάχιστο ασφάλιστρο, ας πούμε 10€/
μήνα που αντιστοιχεί σε ένα σπίτι 80-
100 τ.μ., είναι φανερό ότι, 
• είτε δεν είναι σωστά ενημερωμέ-

νος, 
• είτε απλά "δε νοιάζεται", γιατί πι-

στεύει ότι "το κακό δεν θα συμβεί 
σε αυτόν...". 

Και στις δύο περιπτώσεις υπεύθυνο εί-
ναι το έλλειμμα της λεγόμενης "Ασφα-
λιστικής Κουλτούρας". Αυτό το έλλειμ-
μα το Κράτος το πληρώνει ακριβά, 
καταβάλλοντας κάθε χρόνο μαζικές 
αποζημιώσεις. Που, όμως, δεν καλύ-
πτουν ούτε το ήμισυ της πραγματικής 
ζημίας του κάθε ακινήτου ξεχωριστά - 
και συνήθως με μεγάλη χρονική καθυ-
στέρηση. Έτσι, εν τέλει, χαμένοι είναι 
και το Κράτος και ο Πολίτης..."

Κάποτε ο Ουίνστον Τσώρτσιλ είχε πει:
"Αν θα μπορούσα, θα έγραφα τη λέξη 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ πάνω σε κάθε σπίτι και 
στο μέτωπο κάθε ανθρώπου. Τόσο 
σίγουρος είμαι ότι με την ασφάλιση 
σώζονται οικογένειες από ανεπανόρ-
θωτη καταστροφή".

Αυτήν την απλή προσέγγιση πρέπει 
εμείς, οι Ασφαλιστικές Εταιρείες, να 
την περάσουμε στον κόσμο. Να ενη-
μερώσουμε το ευρύ κοινό για την 
αναγκαιότητα και σπουδαιότητα της 
Ασφάλισης γενικότερα. Να κάνουμε 
κατανοητό ότι η Ασφάλιση δεν είναι 
είδος πολυτελείας για τους εύπορους, 
αλλά είδος ανάγκης για τον καθένα 
προκειμένου να εξασφαλίσει τα υλικά 
και άυλα αγαθά του. 

Είναι σημαντικό, όμως, να αναλάβει 
πρωτοβουλίες και η Πολιτεία για την 
ενίσχυση της Ασφαλιστικής Συνείδη-
σης των Πολιτών, με καμπάνιες με 
συστηματική ενημέρωση,  ακόμη και 
με θέσπιση της Υποχρεωτικότητας για 
κάποιες κατηγορίες Ασφάλισης. Ο διά-
λογος, άλλωστε, για το θέμα αυτό έχει 
ξεκινήσει, και ήδη υπάρχει ένα Σχέδιο 
Νόμου για την υποχρεωτική Ασφάλι-
ση Ακινήτων σε ευπαθείς Περιοχές. Η 
συγκεκριμένη Νομοθετική πρωτοβου-
λία μπορεί να συνεισφέρει σε μεγάλο 
βαθμό στη γενικότερη Ανάπτυξη του 

Κλάδου, εφόσον όμως περάσει από 
τη σχετική επεξεργασία, η οποία θα 
λαμβάνει υπ’ όψιν τις συγκεκριμένες 
θέσεις και ενστάσεις των εκπροσώ-
πων των Ασφαλιστικών Εταιρειών. 

Εξ' ίσου σημαντικό, όμως, είναι να 
αναλάβουν και οι Ασφαλιστικοί Δι-
αμεσολαβητές πρωτοβουλίες για την 
ενίσχυση της Ασφαλιστικής Συνείδη-
σης. Να επικοινωνήσουν τη σκοπιμό-
τητα και την αναγκαιότητα της Ασφά-
λισης οι ίδιοι στους πελάτες τους.
• Γιατί αυτοί είναι οι καλύτεροι Πρε-

σβευτές του μηνύματος
• Γιατί αυτοί έρχονται σε επαφή κα-

θημερινά με τον ασφαλιζόμενο,
• Γιατί σε αυτούς έχει εμπιστοσύνη 

και αυτούς ακούει ο μέσος Πολίτης

Συνοψίζοντας, η Ανάπτυξη στον Κλά-
δο των Διαμεσολαβητών είναι συνδε-
δεμένη άμεσα, 
• αφενός με την αύξηση του Εθνικού 

ΑΕΠ -και συνεπώς με την κατανα-
λωτική δυνατότητα του Έλληνα- μια 
αύξηση που όμως εξαρτάται από 
πολλούς αστάθμητους παράγοντες 

• αφετέρου με την ενίσχυση της 
Ασφαλιστικής Συνείδησης στη 
χώρα μας με πρωτοβουλίες του 

Κράτους, αλλά και των ίδιων των 
Ασφαλιστών. 

Έτσι, το 2022 μπορούμε, κατ’ αρχήν, 
να αισιοδοξούμε, παραμένοντας, 
όμως, επιφυλακτικοί γιατί το σκηνικό 
είναι πολύ ρευστό.

Ας περάσουμε, όμως, και στην 
INTERLIFE Ασφαλιστική που από 
την ίδρυση της εδώ και 30 χρόνια, 
αναπτύσσεται και εξελίσσεται με μο-
χλό τη συνεργασία και τη στήριξη των 
συνεργαζόμενων Ασφαλιστικών Δια-
μεσολαβητών. Όπως όλοι σας γνω-
ρίζετε, η INTERLIFE έχει χτίσει το 
σύστημα πωλήσεών της σε ένα ευρύ 
Δίκτυο Διαμεσολαβητών σε όλη την 
Ελλάδα -περί τους 2.000- και σε αυ-
τούς οφείλει η Εταιρεία μας ένα μεγά-
λο μέρος των υψηλών αναπτυξιακών 
επιδόσεων της διαχρονικά. Έχουμε 
συνεχή επαφή με τους συνεργάτες 
Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές μας, 
παρέχοντας τους -εκτός από τεχνικές 
διευκολύνσεις και κίνητρα- σημαντι-
κά προνόμια μέσω του συστήματος 
καρτών Premium & Bonus. Ενδει-
κτικά σας αναφέρω: Εκπτώσεις στα 
ατομικά τους ασφαλιστήρια, δωρεάν 
συμμετοχή σε ομαδικό ασφαλιστήριο 

Υγείας, δωρεάν εκτύπωση προσωπο-
ποιημένων φυλλαδίων κ.ά.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η 
INTERLIFE συνδυάζει τις εξελί-
ξεις της Τεχνολογίας με την παροχή 
Ασφαλιστικών υπηρεσιών, πάντα στο 
συνεργάτη Διαμεσολαβητή, με την 
Πλατφόρμα Sales4net, η οποία εύ-
κολα και λειτουργικά ενσωματώνεται 
στην Ιστοσελίδα του, προσφέροντας 
άμεσες εφαρμογές online Ασφάλι-
σης. Δεδομένου ότι μία ακόμη πρό-
κληση που καλείται να αντιμετωπίσει 
ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής στις 
μέρες μας είναι τα Νέα Κανάλια Δια-
νομής, όπως είναι οι οn line Πωλή-
σεις, το Sales4net μπορεί να τον βοη-
θήσει σημαντικά να αντιμετωπίσει τον 
ανταγωνισμό.

Τέλος, η INTERLIFE, δίνει τη δυνατό-
τητα στους συνεργάτες της Ασφαλιστι-
κούς Διαμεσολαβητές να ενταχθούν 
στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλι-
σης ΤΕΑ INTERLIFE, με τις εισφορές 
να καταβάλλονται από την ίδια την 
Εταιρεία, ανάλογα με το ύψος της πα-
ραγωγής τους. Αξίζει να σας αναφέρω 
ότι ήδη έχουν ενταχθεί στο Ταμείο 
πολλοί συνεργάτες του Δικτύου μας.

Κλείνοντας, θέλω να επισημάνω ότι 
η Ιδιωτική Ασφάλιση κατάφερε να 
ανταπεξέλθει με επιτυχία στις δύ-
σκολες συνθήκες της Πανδημίας σε 
επίπεδο επιχειρησιακής λειτουργίας, 
ενώ, παράλληλα, κατάφερε να ανα-
δείξει τη σημασία του ρόλου της στη 
σύγχρονη πραγματικότητα. Αισιο-
δοξούμε ότι με την ίδια επιτυχία θα 
αντιμετωπίσει και τις νέες προκλήσεις 
που ανακύπτουν σήμερα. Προαπαι-
τούμενο, όμως, για την πορεία προς 
την Ανάπτυξη συνεχίζει να είναι, το 
χτίσιμο μιας αμοιβαίας σχέσης εμπι-
στοσύνης Πολιτών και Ασφαλιστών. 
Και εκεί πρέπει, κατά κύριο λόγο, να 
επενδύσουμε! ●

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Από τα κεντρικά γραφεία της INTERLIFE Ασφαλιστικής, οι Επιθεωρητής Πωλήσεων Βάσω Καρρά, Ντίνος Μακρίδης και Βασίλης Σκάθαρος

Από το τμήμα Marketing & Δημοσίων Σχέσεων της INTERLIFE, οι κ.κ. Έλενα Τοπάλη, Υπεύθυνη 
Δημοσίων Σχέσεων και Εβελίνα Γοτουχίδου, Digital & Social Media Coordinator
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Συμμετοχή της INTERLIFE ως χορηγού στο 3ο Συνέδριο 
Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Η INTERLIFE παρούσα στις εκδηλώσεις

Επαγγελματική Ασφάλιση
"Σε τροχιά αναπτυξιακού άλματος
με επίκεντρο τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις"

Εταιρική συμμετοχή
στα JobDay 45+ ετών και JobDay 
Προσφύγων

Τ
ο Συνέδριο διεξήχθη σε υβριδική μορφή και οργα-
νώθηκε από την Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγ-
γελματικής Ασφάλισης και την EthosEVENTS 
σε συνεργασία με το οικονομικό και επιχειρη-
ματικό portal banks.com.gr, το ασφαλιστικό 

περιοδικό InsuranceWorld και το portal insuranceworld.
gr, ενώ η INTERLIFE συμμετείχε ως χορηγός. 

Σκοπός του ήταν η καταγραφή των εξελίξεων τον τελευ-
ταίο χρόνο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε διεθνές επίπεδο 
στο θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης και η ανάδειξη 
του ρόλου του 2ου Πυλώνα Ασφάλισης και της σημασία της 
λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στο 
εκάστοτε εγχώριο οικονομικό και ασφαλιστικό γίγνεσθαι. 

Παρουσιάστηκαν οι προκλήσεις και οι αναπτυξιακές δια-
στάσεις της επαγγελματικής ασφάλισης, οι διεθνείς εξελί-
ξεις και πρακτικές στα πεδία του θεσμικού πλαισίου λει-
τουργίας και της επενδυτικής διαχείρισης των επαγγελμα-

τικών ταμείων. Τέλος, υπογραμμίστηκαν τα οφέλη και οι 
αξίες που προσδίδονται στην εργασιακή και επιχειρηματι-
κή κοινότητα και συνολικά στην οικονομική και κοινωνική 
ζωή με την εξασφάλιση επάρκειας συνταξιοδοτικού εισο-
δήματος κατά την μετα-εργασιακή περίοδο για τη διατήρη-
ση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου στην τρίτη ηλικία.

Με στόχο μια ολιστική προσέγγιση της δράσης και της 
φιλοσοφίας λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής 
Ασφάλισης, το Συνέδριο απευθύνθηκε σε ανθρώπους της 
αγοράς, εκπροσώπους των Κοινωνικών Εταίρων (εργα-
ζομένων/εργοδοτών), εκπροσώπους εποπτικών φορέων, 
asset managers, αναλογιστές, ορκωτούς λογιστές, εσωτε-
ρικούς ελεγκτές και λοιπούς εμπειρογνώμονες.

Το παρών στο 3ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης 
έδωσαν πλήθος παραγόντων της αγοράς, υψηλόβαθμων 
-Ελλήνων και ξένων- αξιωματούχων, υψηλών προσκε-
κλημένων και εκπροσώπων θεσμικών φορέων. ●

Σ
το πλαίσιο της αύξησης των θέσεων εργασί-
ας στην INTERLIFE και της επάνδρωσής της 
με υψηλού επιπέδου νέα στελέχη, η Εταιρεία 
συμμετείχε στις εκδηλώσεις “JobDay 45+ 
ετών” και “JobDay Προσφύγων” που πραγμα-

τοποιήθηκαν στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης από 
την ιστοσελίδα αναζήτησης εργασίας Skywalker.gr* στο 
πλαίσιο των δράσεών της "Επί το Έργον".

Στόχος της συμμετοχής της Εταιρείας, εκτός από την ανεύ-
ρεση και πρόσληψη ιδιαίτερα καταρτισμένου και εξειδικευ-
μένου Ανθρώπινου Δυναμικού, ήταν η ενίσχυση δύο εργα-

σιακά ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Κατά τη διάρκεια 
των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις από 
τον Υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού, Γεράσιμο Χατζηεμ-
μανουήλ ο οποίος είχε τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με 
αξιόλογους συμμετέχοντες, να ανταλλάξει απόψεις μαζί 
τους και να διερευνήσει ενδεχόμενη μελλοντική ή και άμε-
ση επαγγελματική συνεργασία.
  
Με τη συμμετοχή της η INTERLIFE συνέβαλε στην παροχή 
πληροφόρησης και ενημέρωσης αναφορικά με τις απαιτή-
σεις των επιχειρήσεων στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλ-
λον. ●

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Τ.Ε.Α. INTERLIFE

Η INTERLIFE Ασφαλιστική ίδρυσε το 2019 το Ταμείο 
Επαγγελματικής Ασφάλισης INTERLIFE (TEA INTERLIFE 
ΑΑΕΓΑ Ν.Π.Ι.Δ) για τους εργαζόμενους και τους συνεργά-
τες Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές.

Σκοπός του TEA INTERLIFE είναι η χορήγηση παροχών 
στους ασφαλισμένους, επαγγελματικής ασφαλιστικής προ-
στασίας, πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη των ασφαλιστικών 
κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας και του θανάτου.

*Η ιστοσελίδα Skywalker.gr δραστηριοποιείται στην αναζήτηση εργασίας στην Ελλάδα από το 1999.
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Κ
άνοντας ένα συνοπτικό απολογισμό των 
πεπραγμένων μιας δεκαετίας, είμαστε πε-
ρήφανοι που προωθήσαμε ένα ηθικό επι-
χειρηματικό μοντέλο που αγκάλιασε τις 
ανάγκες της κοινωνίας απαντώντας, ταυτό-

χρονα, στις προκλήσεις της εποχής. Εδώ και 10 χρόνια με 
πυξίδα των δράσεών μας τις αξίες που μας καθορίζουν και 
αποστολή μας τη δημιουργία θετικού αντίκτυπου στην Κοι-
νωνία μέσα από πρωτοβουλίες, δράσεις και συνέργειες, 
λειτουργήσαμε με ευαισθησία, ενδυναμώσαμε τις σχέσεις 
μας με όλους τους Κοινωνικούς Εταίρους και είμαστε πε-
ρήφανοι για το κοινωνικό μας προϊόν. 

Το Πρόγραμμα "προσφέρω ...αλλιώς" κάθε χρόνο διευρύ-
νεται, μεγαλώνει και κατευθύνει δράσεις υπευθυνότητας 
σε κάθε πεδίο που χρήζει ενίσχυσης. Σ’ έναν κόσμο που 
συνεχώς αλλάζει, σε μία Κοινωνία που έρχεται αντιμέτω-
πη με δυσκολίες και σε ένα περιβάλλον που βιώνει μία 
αδιαμφισβήτητη κρίση, τα κίνητρά μας είναι ανθρώπινα 
βασισμένα στο αίσθημα της αλληλεγγύης και της κοινωνι-
κής ευαισθησίας. Γι’ αυτούς τους λόγους οι δράσεις και οι 

συνέργειες της Εταιρείας μας δεν είναι αποσπασματικές. Εί-
ναι διαρκείς, πολυδιάστατες και πολυ-πυλωνικές και στο-
χεύουν στην προαγωγή του Πολιτισμού, του Αθλητισμού, 

της Εκπαίδευσης και του Εθελοντισμού. Είναι δράσεις για 
την μείωση και εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων. Εί-
ναι χορηγίες με επιδίωξη την Προστασία του Περιβάλλο-
ντος. Είναι ενέργειες που αγκαλιάζουν και στηρίζουν συνο-
λικά την Κοινωνία.

Άλλωστε, ως κερδοφόρα επιχείρηση, πιστεύουμε πως 
έχουμε υποχρέωση να επιστρέφουμε μέρος των κερδών 
μας στην κοινωνία. ●

Το 2022 συμπληρώνονται 10 χρόνια από την έναρξη του 
“προσφέρω ...αλλιώς”, του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης της INTERLIFE Ασφαλιστικής  που στη διαδρομή του 
άφησε ένα δυνατό αποτύπωμα στην Κοινωνία.

10 χρόνια
"προσφέρω ...αλλιώς!"

...λειτουργήσαμε με ευαισθησία, 
ενδυναμώσαμε τις σχέσεις μας με 
όλους τους Κοινωνικούς Εταίρους και 
είμαστε περήφανοι για το κοινωνικό 
μας προϊόν.
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Σταθμοί στην πορεία και την εξέλιξη του "προσφέρω …αλλιώς"

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Σηματοδοτείται η έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος με κεντρική δράση
τη στήριξη Κοινωνικών Παντοπωλείων & Συσσιτίων σε όλη την Ελλάδα

Στόχος: Η αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας

2012

Ένταξη της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης ΚΑΛΛΙΣΤΩ στο Πρόγραμμα 
"προσφέρω ...αλλιώς"

Στόχος: Η συνδρομή μας στην προστασία του Περιβάλλοντος

2013

Δημιουργία της Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών της INTERLIFE και 
οργάνωση αιμοδοσιών

Στόχος: Η κάλυψη αναγκών σε αίμα και η προώθηση του Εθελοντισμού

Συμμετοχή στο Sail4Pink και στήριξη στο Άλμα ζωής Θεσσαλονίκης

Στόχος: Ενίσχυση της εκστρατείας πρόληψης του καρκίνου του μαστού

2014

Ένταξη στο "προσφέρω ...αλλιώς" του Προγράμματος Live Without Bullying 
που υλοποιεί το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) 

Στόχος: Η αντιμετώπιση του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού

Στήριξη της οργάνωσης Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος

Στόχος: Βοήθεια για την παροχή υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής 
φροντίδας σε όσους έχουν ανάγκη

2017

Χορηγικές ενέργειες προς το ΚΘΒΕ και την Ελληνική Ρητορική Εταιρεία
για το Παγκόσμιο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Debate 

Στόχος: Η στήριξη και προαγωγή του Πολιτισμού και της Παιδείας 

Διεύρυνση χορηγιών προς αθλητικούς συλλόγους και ερασιτεχνικά 
σωματεία ανά την Ελλάδα

Στόχος: Η προώθηση του αθλητισμού και του "Εύ αγωνίζεσθαι"

2015

Ενίσχυση της δράσης Journalists Acting για τη δημιουργία βιβλιοθηκών 
σε ακριτικές περιοχές 

Στόχος: Η συνδρομή για τη δημιουργία μιας "εστίας" γνώσης για νέους 
και παιδιά

Ένταξη στο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης

Στόχος: Η στήριξη της Ομάδας για τη διευκόλυνση του έργου της και η 
συνέργεια σε δράσεις ΕΚΕ

2016

Χορηγική συνεργασία με την ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης και τον Πανελλήνιο 
Σύλλογο Παραπληγικών, παράρτημα Μακεδονίας - Θράκης

Στόχος: H στήριξη των γενναίων παιδιών και η μείωση των κοινωνικών 
ανισοτήτων

Ο ακριτικός Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Καρπάθου εντάσσεσαι στο 
Πρόγραμμα "προσφέρω ...αλλιώς"

Στόχος: H αντιμετώπιση της δυσχέρειας εύρεσης μονάδων αίματος των 
μονίμων κατοίκων της Καρπάθου

2018

Το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ συμπεριλαμβάνεται 
στους αποδέκτες χορηγίας

Στόχος: Η στήριξη ενός Δημόσιου Νοσοκομείου για να προσφέρει κοινωνικό 
έργο και ταυτόχρονα να δημιουργεί αξία

Χορηγική συνεργασία με το Κέντρο Αυτισμού ΑΧΤΙΔΑ του Συλλόγου Γονέων 
και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων με Νοητική Υστέρηση Βορείου Ελλάδας

Στόχος: Η στήριξη ατόμων με ιδιαίτερες δεξιότητες και η εξάλειψη των 
κοινωνικών ανισοτήτων 

2019

Ένταξη του Συλλόγου Συνδρόμου DOWN Ελλάδος στο Πρόγραμμα 
"προσφέρω ...αλλιώς"

Στόχος: Η παροχή ίσων ευκαιριών διαβίωσης και συμμετοχής 
σε όλους τους πολίτες

Ενίσχυση του έργου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Άγιος Στυλιανός

Στόχος: Η στήριξη του προνοιακού θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

2020

Δημιουργία της Γωνίας της Αγάπης από τους εργαζόμενους

Στόχος: Η κοινωνική προσφορά και η συνδρομή στην προστασία του 
Περιβάλλοντος με εθελοντικές δράσεις σε συνεργασία με φορείς και 
οργανώσεις

Ένταξη της Emfasis Foundation στο Πρόγραμμα "προσφέρω ...αλλιώς"

Στόχος: Η ενδυνάμωση και προστασία κοινωνικά ευάλωτων ανθρώπων

Στήριξη του Συλλόγου  Ένωση Κυριών Δράμας – Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας 

Στόχος: H συμβολή στην προσφορά κοινωνικού και ανθρωπιστικού έργου 
στην υπηρεσία των πολιτών και ιδιαίτερα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων

2021
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ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣ

BROKERS UNION A.E.

Η 
Brokers Union ιδρύθηκε το 2011, από αν-
θρώπους με πολύχρονη ιστορική διαδρομή 
και μεγάλη εμπειρία στο χώρο της Ασφα-
λιστικής Αγοράς. Η έδρα της σήμερα στε-
γάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην 

Γλυφάδα. Πρόεδρός της ο Νικόλαος Βελλιάδης, Αντιπρό-
εδρος ο Στέφανος Βελλιάδης και Διευθύνων Σύμβουλος 
από το 2018 ο Φώτης Καλαμπαλίκης. Η Διοικητική αυτή 
δομή ακολουθώντας πιστά το business plan οδήγησε την 
Brokers Union στην 3η θέση των εταιριών Ασφαλιστικής 
Διαμεσολάβησης με retail εργασίες.

Με αντικείμενο δραστηριότητας τις Ασφαλιστικές Διαμεσο-
λαβήσεις, προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, ενώ δι-
αθέτει όλο το φάσμα των ασφαλιστικών προϊόντων, τόσο 
για φυσικά πρόσωπα/ιδιώτες, όσο και για επιχειρήσεις.

Οι εργασίες της αφορούν όλους τους Κλάδους της Ασφαλι-
στικής Αγοράς και διαμορφώνουν σύνθεση χαρτοφυλακί-
ου 60/40 (Αυτοκίνητο / Λοιποί Κλάδοι). Δραστηριοποιεί-
ται μέσα από ένα ευρύ δίκτυο 25 in house συνεργατών και 
Γραφείων Εξυπηρέτησης, ενώ διαθέτει 800+ εξωτερικούς 
συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα.

Η Brokers Union θέτει προτεραιότητες σε εργασίες Ασφα-
λιστικής Διαμεσολάβησης και Corporate Risks στην αγορά 
του Λονδίνου, σε συνεργασία με την Εταιρία του Ομίλου 
Velos Insurance Services που δραστηριοποιείται εκεί, κα-
θώς και στον Κλάδο Ζωής & Υγείας με τη στελέχωση και 
τη δομή που διαθέτει από τις αρχές του 2021.

Η Διοικητική σταθερότητα και οργάνωση σε συνδυασμό με 
την άριστη εξειδίκευση, την τεχνογνωσία του Διοικητικού 
Προσωπικού και την παροχή ολιστικής εξυπηρέτησης των 
συνεργατών της, δημιουργούν μια δικλείδα επαγγελματι-
κής ασφάλειας που επιτρέπει στο δίκτυό της να λειτουργεί 
και να αναπτύσσεται απρόσκοπτα και δυναμικά.

Στόχος της Brokers Union είναι η κορυφή στην Ασφαλι-
στική Διαμεσολάβηση. Ο σχεδιασμός της Διοίκησης είναι 
πολυεπίπεδος με ενέργειες που στοχεύουν στη συνεχή 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εφαρμόζοντας 
στην πράξη το μότο της "Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ". Οι συ-
νεργασίες με αξιόπιστες Ασφαλιστικές Εταιρίες, όπως και 
με την INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. ισχυροποιούνται καθημερι-
νά και δημιουργούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για 
την υλοποίηση του στόχου της. ●

"Όραμά μας,
η ολιστική εξυπηρέτηση 
και ανταπόκριση στις 
ανάγκες του σύγχρονου 
ανθρώπου"

Φ. Καλαμπαλίκης
BROKERS UNION A.E.

Aναπτύσσει και παρέχει ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες 
υπηρεσίες που προσθέτουν αξία στην ανθρώπινη ζωή, ενώ 
προωθεί στην αγορά βέλτιστα ασφαλιστικά προγράμματα.
Gold Member, Συνεργάτης INTERLIFE από το 2014

Interlife Insurance
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Η 
απάντηση βρίσκεται στο 
ελληνικό Τμήμα του Γρα-
φείου Διεθνούς Ασφάλι-
σης. Το Γραφείο Διεθνούς 

Ασφάλισης (Γ.Δ.Α.) είναι Ν.Π.Ι.Δ. με 
έδρα την Αθήνα, το οποίο εποπτεύ-
εται από την Τράπεζα της Ελλάδος. 
Συνεστήθη με το Νόμο 489/76 (ΦΕΚ. 
Α331) που ρυθμίζει την υποχρεωτική 
ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτο-
κίνητα και η λειτουργία του είναι πλή-
ρως εναρμονισμένη προς τις Οδηγίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ελληνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφά-
λισης λειτουργεί από την 20η/8/1987 
και μέλη του είναι υποχρεωτικά και 
αυτοδικαίως όλες οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις που ασκούν στην Ελλάδα 
τον Κλάδο Ασφάλισης Αστικής Ευθύ-
νης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων.

Τι ακριβώς προσφέρει το Γραφείο 
Διεθνούς Ασφάλισης και ποιες εί-
ναι οι λειτουργίες του

• Χορηγεί στις ασφαλιστικές εταιρί-
ες που λειτουργούν στην Ελλάδα 
Πράσινες Κάρτες για τους ασφαλι-
σμένους τους.

• Διακανονίζει ζημίες που προκα-
λούνται στην Ελλάδα από οχήματα 
άλλων κρατών μελών του Συστή-
ματος Πρασίνων Καρτών.

• Εγγυάται για την αποζημίωση των 
θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων 
από την κυκλοφορία ελληνικών 
οχημάτων σε άλλα κράτη μέλη του 
Συστήματος.

• Εκδίδει Πιστοποιητικά Συνοριακής 
Ασφάλισης.

• Έχει τον ρόλο του "αντασφαλιστή" 
των μελών του παρέχοντας σε αυτά 

αντασφαλιστική υποστήριξη τύπου 
“Υπερβάλλουσας Ζημίας” (Excess 
of Loss) για το μέρος της ευθύνης 
τους που υπερβαίνει τα κατώτα-
τα υποχρεωτικά όρια ασφάλισης 
αστικής ευθύνης που ισχύουν στην 
Ελλάδα.

• Προσυπογράφει με τα αντίστοιχα 
Γραφεία του εξωτερικού την Ενο-
ποιημένη Συμφωνία και κάθε άλλη 
διεθνή συμφωνία που αφορά στο 
Σύστημα.

• Έχει ορισθεί ως ο "Οργανισμός 
Αποζημίωσης" που προβλέπει η 
4η Οδηγία της Ε.Ε. ήδη άρθρο 
24 της Κωδικοποιημένης Οδηγίας 
Αυτοκινήτου 2009/103/ΕΚ και το 
Π.Δ. 10/2003 (ΦΕΚ.Α.7) για την 
προστασία των επισκεπτών, θυμά-
των τροχαίου ατυχήματος εκτός της 
χώρας διαμονής τους. 

Πώς γίνεται η ασφαλιστική διαχείριση ενός 
Τροχαίου Ατυχήματος ελληνικού οχήματος στο 
Εξωτερικό; Ποια είναι η αντίστοιχη ασφαλιστική 
διαδικασία όταν ένα όχημα άλλου κράτους 
εμπλέκεται σε ατύχημα στην Ελλάδα;

Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης 

Ατυχήματα και Ζημίες 
στο Εξωτερικό και 
ανταπόκριση ξένων 
Ασφαλιστικών Εταιρειών 
στην Ελλάδα

ΑΓΟΡΑ

Συμβουλές για Τροχαίο Ατύχημα
στην Ελλάδα με όχημα με ξένες 
Πινακίδες

• Καλέστε την Τροχαία για να κατα-
γράψει το ατύχημα.

• Φροντίστε να σημειώσετε σωστά 
τον αριθμό κυκλοφορίας του αλ-
λοδαπού οχήματος και την χώρα 
προέλευσης.

• Σημειώστε οπωσδήποτε την μάρκα 
και τον τύπο του αλλοδαπού αυτο-
κινήτου.

• Ζητήστε από τον αλλοδαπό οδηγό 
την πράσινη κάρτα του ή το ασφα-
λιστήριο του. Αν υπάρχει δυνατό-
τητα, φωτοτυπήστε ή φωτογραφή-
στε την πράσινη κάρτα ή το ασφα-
λιστήριο ή κόψτε το αντίγραφο της 
πράσινης κάρτας ή της συνοριακής 
ασφάλισης. Αν αυτό δεν είναι δυ-

νατό αντιγράψτε λεπτομερώς τις 
παραγράφους 3, 4, 5 και 10 της 
πράσινης κάρτας. Σε περίπτωση 
ύπαρξης ασφαλιστηρίου, αντι-
γράψτε το όνομα της αλλοδαπής 
ασφαλιστικής εταιρίας, τον αριθμό 
συμβολαίου και τις ημερομηνίες 
ισχύος.

• Επικοινωνήστε το ταχύτερο με το 
Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης για 
περαιτέρω οδηγίες.

• Το Ελληνικό Γραφείο αναλαμβάνει 
τον διακανονισμό κάθε ατυχήματος 
που προκλήθηκε στην Ελλάδα από 
όχημα το οποίο φέρει πινακίδες 
άλλου κράτους μέλους του Συστή-
ματος Πρασίνων Καρτών και είναι 
εφοδιασμένο με Πράσινη Κάρτα ή 
Πιστοποιητικό Συνοριακής Ασφά-
λισης ή προέρχεται από χώρα κρά-
τους - μέλους της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. 

• Σε περίπτωση που η ξένη ασφα-
λιστική εταιρία έχει Διορισμένο 
Ανταποκριτή στην Ελλάδα, το Γρα-
φείο Διεθνούς Ασφάλισης είναι 
αρμόδιο να σας παραπέμψει στον 
ανταποκριτή της ξένης ασφαλιστι-
κής εταιρίας στην Ελλάδα για να 
αναλάβει το διακανονισμό του ατυ-
χήματος, υπό την επίβλεψή του και 
σύμφωνα πάντα με τους όρους της 
Ενοποιημένης Συμφωνίας.

• Σε περίπτωση που η ξένη ασφα-
λιστική εταιρία δεν έχει διορίσει 
Ανταποκριτή της στην Ελλάδα, 
ο διακανονισμός του ατυχήματος 
γίνεται με τη φροντίδα του ελληνι-
κού Γραφείου, το οποίο διορίζει μία 
ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση 
μέλος του να αναλάβει τον διακανο-
νισμό της συγκεκριμένης ζημίας. u

Πηγή: www.mib-hellas.gr

http://www.mib-hellas.gr/mib/index.php%3Foption%3Dcom_readexcel%26view%3Dreadexcel%26Itemid%3D90%26lang%3Del
http://www.mib-hellas.gr/mib/index.php%3Foption%3Dcom_readexcel%26view%3Dreadexcel%26Itemid%3D90%26lang%3Del
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"TRAVEL Care"
Κάθε ταξίδι, είτε είναι αναψυχής, είτε 
επαγγελματικό αποτελεί μια μοναδική 
και συναρπαστική εμπειρία. Είναι στο 
χέρι κάθε ταξιδιώτη να οργανώσει 
και να προγραμματίσει σωστά το τα-
ξίδι του φροντίζοντας να μην αφήσει 
απρόβλεπτες καταστάσεις να χαλά-
σουν τη διάθεσή του αλλά και να τον 
επιβαρύνουν οικονομικά.

Με τη σιγουριά που παρέχει το 
“TRAVEL Care” ο ταξιδιώτης, ανε-
ξαρτήτως ηλικίας και με ιδιαίτερα χα-
μηλό κόστος, εξασφαλίζει σημαντικές 
καλύψεις που είναι απαραίτητες σε 
κάθε ταξίδι, είτε στην Ελλάδα, είτε 
στο εξωτερικό.

Το “TRAVEL Care” παρέχει καλύψεις 
για Ατύχημα και Ασθένεια και συγκε-
κριμένα οι παρακάτω:
• Αποζημίωση για Ατυχήματα (Απώ-

λεια Ζωής ή Μόνιμη Ανικανότητα, 
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα)

• Νοσοκομειακές Δαπάνες, Νοση-
λεία (Δαπάνες Νοσηλείας & Ιατρο-
φαρμακευτικές Δαπάνες, Υγειονο-
μική Μεταφορά)

• Έξοδα Βοηθείας (Εισιτήρια Έκτα-
κτης Επιστροφής, Μεταβίβαση 

Μετρητών, Διερμηνεία, Διαμονή, 
Επισκευή & Ρυμούλκηση Οχήμα-
τος, Έξοδα χρήσης TAXI)

• Επαναπατρισμός λόγω νοσηλείας 
(Διακοπή Ταξιδιού, Εισιτήριο και 
Διαμονή Συνοδού, Θεραπείες)

• Επαναπατρισμός λόγω Απώλειας 
Ζωής (Επαναπατρισμός σορού, Οι-
κογένειας, Εισιτήριο και Διαμονή 
Συγγενούς)

• Αποζημίωση για Αποσκευές (Απώ-
λεια ή Κλοπή Αποσκευών, Ζημί-
ες στις Αποσκευές, Καθυστέρηση 
Αποσκευών > 6 ωρών)

• Γενική Αστική Ευθύνη & Νομική 
Προστασία (Σωματικές Βλάβες ή 
Θάνατος Τρίτων, Υλικές Ζημίες τρί-
των, Νομική Προστασία

"TRAVEL Cancellation"
Το Πρόγραμμα Ακύρωσης Ταξιδιού 
“TRAVEL Cancellation” παρέχει τις 
καλύψεις που χρειάζεται κάθε ταξι-
διώτης σε περίπτωση που αναγκαστεί 
να ακυρώσει το ταξίδι του λόγω μιας 
αιφνίδιας ασθένειας ή ατυχήματος. 
Απευθύνεται σε Ταξιδιώτες όλου 
του κόσμου, Επαγγελματίες που τα-
ξιδεύουν συχνά στην Ελλάδα ή το 
Εξωτερικό, Φοιτητές, Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα για την κάλυψη εκδρομών, 

Αθλητικά Σωματεία, Συλλόγους και 
Ομάδες για τις μετακινήσεις τους κ.ά. 

Με το “TRAVEL Cancellation” εξα-
σφαλίζεται 100% το κόστος του τα-
ξιδιού σε περίπτωση ακύρωσής του 
και λόγω COVID-19. Παρέχεται με-
μονωμένα και σε συνδυασμό με το 
“TRAVEL Care”, σε ιδιαίτερα προνο-
μιακές τιμές.

Συγκεκριμένα, ο ασφαλιζόμενος απο-
ζημιώνεται σε περίπτωση Ακύρωσης 
Αναχώρησης για το ταξίδι:
• Λόγω Απώλειας Ζωής (λόγω Ατυ-

χήματος ή αιφνίδιας Ασθένειας 
του ιδίου ή μέλους της οικογενείας 
του).

• Λόγω εισαγωγής σε Νοσοκομείο 
(λόγω Ατυχήματος ή αιφνίδιας 
Ασθένειας του ιδίου ή μέλους της 
οικογενείας του). ●


Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με 
τις καλύψεις και το κόστος των Προγραμμά-
των Ταξιδιωτικής Ασφάλισης της INTERLIFE 
απευθυνθείτε  στον Ασφαλιστικό σας Σύμβου-
λο ή κάντε κλικ εδώ.

Ταξιδιωτικά Προγράμματα που σχεδιάσθηκαν για να παρέχουν 
ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε ταξιδιώτη, πάντα και παντού, 
καθώς προσφέρουν βοήθεια σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

INTERLIFE: Προγράμματα Ταξιδιωτικής Ασφάλισης

TRAVEL Care & TRAVEL Cancellation

ΑΓΟΡΑ

• Τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής 
κάλυψης στην Ελλάδα είναι τα 
εξής:

 - Για σωματικές βλάβες: 
   €1.220.000 ανά θύμα

 - Για υλικές ζημιές: 
   €1.220.000 ανά αξίωση.

Συμβουλές για Τροχαίο Ατύχημα 
στο Εξωτερικό

Σε περίπτωση που εμπλακείτε σε ατύ-
χημα στο εξωτερικό επικοινωνήστε 
με το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης 
της χώρας που βρίσκεστε για περαιτέ-
ρω οδηγίες. Τα στοιχεία των Γραφεί-
ων Διεθνούς Ασφάλισης των χωρών 
που μετέχουν στο Σύστημα μπορείτε 
να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Συμ-
βουλίου www.cobx.org

• Σε περίπτωση που ευθύνεστε εσείς 
για το ατύχημα, δώστε στον άλλο 
οδηγό αντίγραφο της πράσινης 
κάρτας σας ή του ασφαλιστήριου 
συμβολαίου σας, και επικοινωνή-
στε με την ασφαλιστική σας εταιρία 
ή με το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλι-
σης της χώρας που βρίσκεστε για 
να δηλώσετε το ατύχημα.

• Σε περίπτωση που δεν ευθύνεστε 
εσείς για το ατύχημα, και διεκδι-
κείτε αποζημίωση φροντίστε να 
κρατήσετε πλήρη στοιχεία ασφαλι-
στικής κάλυψης του οχήματος που 
σας χτύπησε και να ζητήσετε από 
τον άλλο οδηγό να κάνει δήλωση 
στην ασφαλιστική του εταιρία όπου 
θα πρέπει να απευθυνθείτε για την 
αποζημίωσή σας εάν το αυτοκίνη-
το σας πρέπει να επισκευαστεί όσο 
βρίσκεται στο εξωτερικό.

Εάν το ατύχημα, στο οποίο δεν είστε 

εσείς υπαίτιος, έχει συμβεί σε χώρα 
της Ε.Ε. μπορείτε να διεκδικήσετε 
την αποζημίωσή σας επιστρέφοντας 
στην Ελλάδα απευθυνόμενος στους 
αντιπροσώπους ζημιών των ασφαλι-
στικών εταιριών κρατών - μελών της 
Ε.Ε.

Για να βρείτε τους αντιπροσώπους 
ζημιών 4ης Οδηγίας των αλλοδαπών 
ασφαλιστικών εταιριών στην Ελλάδα 
επικοινωνήστε με το Ελληνικό Κέ-
ντρο Πληροφοριών. Στην περίπτωση 
που η αλλοδαπή εταιρία δεν έχει διο-
ρίσει αντιπρόσωπο στην Ελλάδα μπο-
ρείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο 
Διεθνούς Ασφάλισης (Οργανισμός 
Αποζημίωσης).

Τροχαίο Ατύχημα με ανασφάλιστο 
όχημα

• Σε περίπτωση που το υπαίτιο ανα-
σφάλιστο όχημα είναι ταξινομημένο 
σε χώρα του Ενιαίου Οικονομικού 
Χώρου ή σε χώρα το Γραφείο της 
οποίας έχει υπογράψει το Τμήμα ΙΙΙ 
της Ενοποιημένης Συμφωνίας, δη-
λαδή Ανδόρρα, Βοσνία - Ερζεγοβί-
νη, Μαυροβούνιο, Μεγάλη Βρετα-
νία - Βόρεια Ιρλανδία και Σερβία, η 
αξίωσή σας για αποζημίωση διακα-
νονίζεται από τα Γραφεία Διεθνούς 
Ασφάλισης και τους Οργανισμούς 
Αποζημίωσης κατά τα αναφερό-
μενα στην Ενότητα Συμβουλές για 
Τροχαίο Ατύχημα στην Ελλάδα με 
όχημα με ξένες Πινακίδες ή Συμ-
βουλές για Τροχαίο Ατύχημα στο 
Εξωτερικό ανάλογα την περίπτωσή 
σας.

• Σε περίπτωση που το υπαίτιο ανα-
σφάλιστο όχημα είναι ταξινομημέ-
νο σε τρίτη χώρα που μετέχει στο 
Σύστημα Πρασίνων Καρτών μπο-

ρείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο 
Ταμείο Εγγυήσεως της χώρας του 
ατυχήματος για το διακανονισμό 
της αξίωσής σας. ●

INTERIFE 
Ανταπόκριση 
Αλλοδαπών 
Ασφαλιστικών

Η INTERLIFE έχει αναλάβει τη 
διαχείριση ζημιών για λογαρια-
σμό Αλλοδαπών Ασφαλιστικών 
Εταιριών.

Η τεχνογνωσία, η εμπειρία, 
το δίκτυο των Συνεργατών 
καθώς και το προσωπικό της 
INTERLIFE τίθενται στο πλευ-
ρό των Αλλοδαπών Ασφαλιστι-
κών Εταιριών, προσφέροντας 
υπηρεσίες όπως:

• Ζημίες από Πράσινες Κάρτες
• Εφαρμογή της 4ης Οδηγίας 

Αυτοκινήτων της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης

• Επανείσπραξη Ζημιών
• Εκτίμηση Ζημιών για Αυτο-

κίνητα, Μεταφορές, Σκάφη 
κλπ

• Διαχείριση και Διακανονισμό 
Ζημιών

https://www.interlife-programs.gr/travelcare/
https://www.cobx.org/
https://www.cobx.org/
http://www.hic.gr/hic/
http://www.hic.gr/hic/
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Ε
κτοτε αυτό το απόφθεγ-
μα έχει χρησιμοποιηθεί 
πολλάκις για να εξηγήσει 
κάθε μορφής αναστάτω-
ση, που προκύπτει εξαι-

τίας ενός απρόβλεπτου γεγονότος, 
και την ταχύτητα επιδείνωσής της. Η 
Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 
24/2, αν όχι απίθανη, ήταν τουλά-
χιστον απρόβλεπτη και δημιουργεί 
ένα αρνητικό σπιράλ εξελίξεων, τόσο 
βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρό-
θεσμα. Η στήλη θα αποπειραθεί να τις 
καταγράψει. 

Το γεωπολιτικό σκηνικό άλλαξε άρ-
δην όταν έναν μήνα πριν ο Βλαδί-
μηρος Πούτιν άνοιξε τον ασκό του 
Αιόλου με τη "στρατηγική επιχείρη-
ση" στην Ουκρανία. Οι επιπτώσεις 
του πολέμου στην καρδιά της Ευ-
ρώπης διαμορφώνουν ήδη μια νέα 
τάξη πραγμάτων (new order), που 
θα επηρεάσει για χρόνια, τόσο την 
καθημερινότητά μας, όσο και την ευ-
ημερία μας. Οι σκληρές εικόνες που 
βιώνουμε συλλογικά από το Κίεβο, το 
Χάρκοβο και ειδικά την Μαριούπολη, 
πόλη με ελληνική πολιτιστική κληρο-
νομιά εδώ και εκατοντάδες χρόνια, 
δεν είναι τόσο μακριά μας για να μην 

μας επηρεάσει ποικιλοτρόπως. Ανε-
ξάρτητα από την έκβαση του πολέμου 
και τη χρονική του διάρκεια, η Ευ-
ρώπη θα είναι η μεγάλη χαμένη, σε 
κάθε επίπεδο, έναντι χωρών που, είτε 
πλήττονται οριακά (Η.Π.Α, Κίνα), είτε 
ευνοούνται (εξαγωγικές χώρες ενέρ-
γειας και ορυκτών/μεταλλευμάτων/
πρώτων υλών).

Ήδη βιώνουμε στην καθημερινότητά 
μας την εκτίναξη του κόστους ζωής 
μέσω των λογαριασμών ρεύματος και 
φυσικού αερίου, της βενζίνης και του 
πετρελαίου, των τροφίμων και των 
πρώτων υλών. Οι πληθωριστικές πι-
έσεις είχαν ενταθεί και πριν την Ου-
κρανική εισβολή. Για παράδειγμα, το 
πετρέλαιο, από τα τάρταρα του Μαΐου 
2020, είχε φθάσει στα $90 το βαρέ-
λι τον Φεβρουάριο του 2022. Αλλά η 
πολεμική σύρραξη εκτόξευσε τις τιμές 
-όχι μόνον της ενέργειας, αλλά σχε-
δόν όλων των πρώτων υλών, από τα 
βιομηχανικά μέταλλα έως τα αγροτι-
κά προϊόντα- στα ύψη.

Δυστυχώς, αυτές οι επιπτώσεις θα δι-
ατηρηθούν και μετά τη λήξη του πο-
λέμου, διότι η ρήξη της Δύσης με την 
Ρωσία θα διαρκέσει για πολλά χρόνια 

και, δυνητικά, το γεωπολιτικό σκηνικό 
μπορεί να επιδεινωθεί, εφόσον η Κίνα 
υλοποιήσει τον στρατηγικό της στόχο, 
που είναι η προσάρτηση της Ταϊβάν. 

Σε οικονομικό επίπεδο, η ακρίβεια θα 
μειώσει σημαντικά την κατανάλωση, 
με αποτέλεσμα, καθημερινά να υπάρ-
χουν αρνητικές αναθεωρήσεις ανα-
φορικά με τον ρυθμό της οικονομικής 
ανάπτυξης παγκοσμίως. Για τη χώρα 
μας, προς το παρόν, η πρόβλεψη για 
ανάπτυξη 5,5% το 2022 έχει αναθε-

Ο κόσμος ανάποδα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ωρηθεί στο 2,5-3% και δεν θα προ-
ξενούσε εντύπωση περαιτέρω καθο-
δική αναθεώρησή της ανάλογα με τις 
επιπτώσεις στο τουριστικό ρεύμα.

Με τον πληθωρισμό να κινείται σε 
επίπεδα 7-8% στον ανεπτυγμένο 
κόσμο, με ανατιμητικές τάσεις, αντι-
λαμβάνεται κανείς ότι οι κεντρικές 
τράπεζες πρέπει να αντιδράσουν για 
να τον τιθασεύσουν μέσω της ανό-
δου των επιτοκίων και της λήξης των 
"έκτακτων" μέτρων ποσοτικής χαλά-
ρωσης. Η άνοδος των επιτοκίων έχει 
ξεκινήσει σε χώρες όπως, οι Ηνωμέ-
νες Πολιτείες και η Βρετανία, ενώ, 
προς το παρόν, η Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα αναπαριστά την ται-
νία του Αγγελόπουλου "Το μετέωρο 
βήμα του πελαργού". Όταν παρέλθουν 
οι γαλλικές εκλογές, και παγιοποιη-
θεί η αντίληψη περί των επίμονων και 
αυξανόμενων πληθωριστικών πιέσε-
ων, θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε 
αυξήσεις επιτοκίων, σε περιβάλλον 
αναιμικής ή καθόλου ανάπτυξης. Για 
όσους βρίσκονται στην ηλικιακή ομά-
δα των -ήντα, το φαινόμενο που βίω-
σε η παγκόσμια οικονομία με τα δύο 
πετρελαϊκά σοκ της δεκαετίας του '70 
ονομάζεται στασιμοπληθωρισμός. 
Κάτι που τροφοδότησε μεγάλες κοι-
νωνικές αντιδράσεις και εξτρεμιστικά 
κινήματα. Προσεχώς...

Γεωπολιτικά, τα Δυτικά μέσα ενημέ-
ρωσης και οι αναλυτές επιχαίρουν 
για τη διαφαινόμενη μέχρι στιγμής 
αποτυχία της Ρωσίας στην εκπλήρω-
ση των στρατηγικών της επιδιώξεων 
στο μέτωπο και για την αναθέρμανση 
έως αναγέννηση ενός θεσμού που 
βρισκόταν στην εντατική "εγκεφαλι-
κά νεκρό" κατά τον Γάλλο πρόεδρο 
Μακρόν. Ομιλούν για τα δυσβάστα-
χτα οικονομικά μέτρα που θα γονα-
τίσουν την Ρωσία και τον πληθυσμό 
της και πιθανολογούν ότι η ηγεμονία 

Πούτιν βρίσκεται στη δύση της. Συνι-
στώ αυτοσυγκράτηση στην εξαγωγή 
συμπερασμάτων και αναζήτηση στην 
Google η στο YouTube του ονόματος 
John Mearsheimer καθηγητή διε-
θνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του 
Σικάγο. Δυστυχώς τα "έγκυρα" δυτικά 
ΜΜΕ έχουν επιδείξει την ίδια αξιο-
πιστία αναφορικά με τον καταμερισμό 
των ευθυνών του πολέμου με τα Ρω-
σικά προπαγανδιστικά κανάλια/μέσα. 

Προφανώς και οι ευθύνες δεν είναι 
ισόποσες και ισοβαρείς, πάντα ο επιτι-
θέμενος έχει αναλογικά μεγαλύτερες 
ευθύνες, ειδικά με όσα παρακολου-
θούμε στους δέκτες μας, αλλά ο κα-
θηγητής Mearsheimer παρουσιάζει 
με κυνικό μεν, ακριβοδίκαιο δε, τρό-
πο και τις ευθύνες του πρώην εγκε-
φαλικά νεκρού ΝΑΤΟ και της Δύσης 
γενικότερα. Όταν δε, στριμώχνεις στη 
γωνία μια πυρηνική δύναμη, με αυταρ-
χικό καθεστώς, κινδυνεύεις να πέσεις 
στον λάκκο που έσκαψες. Για τους πε-
ρισσότερους από εμάς, η εισβολή στην 
Ουκρανία ήταν ένα αδιανόητο γεγονός, 
όπως αδιανόητο θα ήταν ένα πυρηνικό 
ολοκαύτωμα. Ελπίζω να δικαιωθούμε 
στο δεύτερο σκέλος. 

Ανεξάρτητα όμως από τον επιμερισμό 
ευθυνών υπάρχουν ήδη συγκεκριμέ-
να γεωπολιτικά συμπεράσματα που 
είναι αδιαμφισβήτητα. Ανεξαρτήτως 
έκβασης του πολέμου ο "Ψυχρός πό-
λεμος 2" μεταξύ Δύσης και Ρωσίας 
αναβίωσε. Με πολλαπλά αρνητικά 
αποτελέσματα, μεταξύ των οποίων, η 
αύξηση των στρατιωτικών δαπανών 
στη Δύση με επιβάρυνση προφανώς 
των κοινωνικών δαπανών. Έτερο συ-
μπέρασμα, ο εναγκαλισμός της Ρω-
σίας με την Κίνα και η παγιοποίηση 
ενός αντι-δυτικού μετώπου με κοινές 
στοχεύσεις και στρατηγικές, όπως η 
απο-δολαριοποίηση των οικονομιών 
τους και του τραπεζικού τους συστή-

ματος. Η Κίνα παρατηρεί τον οικονο-
μικό στραγγαλισμό της Ρωσίας που 
επιβάλει η Δύση και μεθοδικά θα λά-
βει τα μέτρα της. Τρίτο συμπέρασμα, 
η σταδιακή ενεργειακή απεξάρτηση 
της Ευρώπης από την Ρωσία με ση-
μαντικό και μακροχρόνιο κόστος. 

Συνοψίζοντας προς το παρόν, διότι 
αναπόφευκτα θα επανέλθουμε στο 
μέλλον, μπαίνουμε σε έναν καινούρ-
γιο "γενναίο κόσμο" όπως λένε οι 
Αγγλοσάξονες που εξυπηρετεί τα 
συμφέροντα (;) της άλλης πλευράς 
του ατλαντικού (εξαγωγές LNG, ενερ-
γειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από 
την Ρωσία κ.λπ.), αλλά τουλάχιστον 
μεσοπρόθεσμα δημιουργεί εκρηκτικές 
καταστάσεις στην Ευρωπαϊκή ήπειρο. 
Οι κουρασμένες από την COVID-19 
Ευρωπαϊκές κοινωνίες θα αντιμετω-
πίσουν μια κατάσταση αβεβαιότητας 
και ακρίβειας που αναπόφευκτα θα 
οδηγήσει σε κοινωνικές αντιδράσεις 
όταν "ξεκολλήσει" από τους τηλεοπτι-
κούς δέκτες και την φρικαλεότητα των 
στιγμών που βιώνουμε. Πραγματικά το 
τελευταίο που χρειαζόμασταν, ήταν η 
απειλή ενός πυρηνικού ολοκαυτώμα-
τος και η ανασφάλεια ενός ψυχρού 
πολέμου με οικονομικές προεκτάσεις. 
Ας ελπίσουμε ότι, τουλάχιστον, οι 
εχθροπραξίες θα σταματήσουν το δυ-
νατόν συντομότερα για να σταματήσει 
ο φόρος ζωής, διότι οι υπόλοιπες συ-
νέπειες θα παραμείνουν για καιρό. ●

Στην νουβέλα του 'Ερνστ Χέμινγουεϊ "The sun also rises" υπάρχει  
ένας διάλογος ανάμεσα σε δύο χαρακτήρες όπου ρωτά ο πρώτος 
"Πώς χρεοκόπησες;" για να απαντήσει ο δεύτερος "σταδιακά και 
μετά απότομα".
του Κωνσταντίνου Αριτζή,
Διευθύνοντος Συμβούλου Premium Capital α.ε.

Ανεξαρτήτως έκβασης 
του πολέμου ο "Ψυχρός 
πόλεμος 2" μεταξύ 
Δύσης και Ρωσίας 
αναβίωσε.

Οι επιπτώσεις του 
πολέμου στην 
καρδιά της Ευρώπης 
διαμορφώνουν ήδη μια 
νέα τάξη πραγμάτων 
(new order), που 
θα επηρεάσει για 
χρόνια τόσο την 
καθημερινότητά μας όσο 
και την ευημερία μας.
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In Brief

Increase of Production in 2021
INTERLIFE recorded 9,14% increase of Written 
Premium Production in 2021 amounting at 
74.764.457€ over 68.501.731€ in 2020.

Announcement 
INTERLIFE announced to Athens and Cyprus Stock 
Exchange its Financial Calendar of 2022.

Conferences

3rd Occupational Retirement Provision 
Forum
INTERLIFE General Insurance Company was among the 
sponsors of the 3rd Occupational Retirement Provision 
Forum, titled “Occupational Insurance: on the path to 
growth, focused on institutional reforms”. The Forum 
recorded all developments that took place in Occupational 
Insurance during the past year, in Greece and globally, 
and highlighted the role of the 2nd Insurance Pillar as 
well as the importance of Occupational Insurance Funds 
for the domestic Economic and Insurance sector.

34th Thessaloniki
Insurance Conference
INTERLIFE participated in the 34th Thessaloniki 
Insurance Conference held by Insuranceforum and 
Ιnsuranceinnovation for Insurance Brokers. The 
Conference, treating the developments in the insurance 
market, took place in Thessaloniki.

Human Resources
INTERLIFE participated in “JobDay 45+ Years” and 
“Immigrants JobDay” organized by Skywalker.gr

New Programs

Pet Insurance
Pet Insurance Programs “PET Care Basic” and “PET 
Care Plus” were launched in the market by INTERLIFE.

Kid's Health
Health Insurance Program “KinderCARE” is launched in 
the market by INTERLIFE.

Corporate Social Responsibility

10 years of “prosfero …allios”
10 years promoting Corporate Social Responsibility
INTERLIFE General Insurance Company celebrates the 
inception and implementation of “prosfero ...allios”, 
Company’s Corporate Social Responsibility Program.

ENGLISH SECTION

English Section 

Summary

 10 years promoting 
Corporate Social 
Responsibility



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!


