Μάρτιος 2021 - Τεύχος 51
Περιοδική Έκδοση του Ομίλου Εταιρειών INTERLIFE

editorial

εταιρικά νέα

κοινωνική ευθύνη

αγορά

30 συναρπαστικά
χρόνια

Είσοδος στο
Χρηματιστήριο Αθηνών

"Προσφέρω ...αλλιώς": Σταθερή
στήριξη Φορέων & Συλλόγων

Υποχρεωτική ασφάλιση
Φυσικών Καταστροφών

Επενδύουμε Καινοτομούμε
Αναπτυσσόμαστε

editorial

index

Interlife Magazine

Interlife Insurance

Τριάντα συναρπαστικά χρόνια

1991 - 2021: 30 χρόνια από την ίδρυση της, η INTERLIFE ΑΑΕΓΑ εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μια
χρονική συγκυρία που σηματοδοτεί
τρεις δεκαετίες σκληρής δουλειάς,
ισχυρού ανταγωνισμού, έντονων συγκινήσεων και προκλήσεων, φιλόδοξων στόχων, αλλά και συνεχούς, αδιάκοπης ανόδου, παρά τις οικονομικές,
μνημονιακές, ακόμη και ...πανδημικές
αντιξοότητες.
Συνοδοιπόροι μας σ’ αυτή την όμορφη
και δημιουργική πορεία οι ιδρυτές, οι
μέτοχοι, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες μας, που ορθά εκτίμησαν από
την αρχή τη δυναμική της Εταιρείας
και συνέδεσαν την πορεία τους μαζί
της. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για
την πίστη και την εμπιστοσύνη τους.
Ας θυμηθούμε, όμως μαζί τους σημαντικούς Σταθμούς στην εξέλιξη της
INTERLIFE, που ξεκινά στα πρώτα
της βήματα ως ΑΑΕΓΑ το 1991 με 35
αρχικούς μετόχους και 13 άτομα προσωπικό:
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• Ένα χρόνο μετά την ίδρυσή της, η
Εταιρεία εγκαθίσταται σε ιδιόκτητο
ακίνητο 350 τμ στην Καλαμαριά.
• Την επόμενη 10ετία η διαρκής ανοδική της πορεία επισφραγίζεται με
τη μετεγκατάστασή της σε νέα ιδιόκτητα Γραφεία 4.500 τμ στη Θέρμη.
• Το 2004 σφραγίζεται από τη δημιουργία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου INTERLIFE Μικτό και την
Πιστοποίηση Ποιότητας κατά ISO
9001:2000 (επέκταση αργότερα σε
ISO 9001:2008 και διατήρηση μέχρι σήμερα με ISO 9001:2015).
• Ακολουθούν σημαντικές επενδύσεις στη Ρόδο με την αγορά νεοκλασικού κτιρίου Γραφείων (2006)
και δύο ξενοδοχείων (2010, 2012).
• Το 2012 είναι ξεχωριστή χρονιά,
με την INTERLIFE να εισάγεται στη
Ν.Ε.Α του Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου.
• Το 2013 η Εταιρεία αγοράζει 8ώροφο κτίριο (1.875 τμ) γραφείων στην
οδό Καλλιρόης στην Αθήνα και επεκτείνει σημαντικά τον Κύκλο Εργασιών της στη Νότια Ελλάδα.
• Το 2019 ιδρύεται το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης INTERLIFE.
• Τέλος, τον Ιανουάριο του 2021
-χρονιά Σταθμός- η Εταιρεία εισάγεται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Όλα αυτά
τα χρόνια η Εταιρεία συνεχίζει να
υλοποιεί ένα φιλόδοξο Επενδυτικό
Πρόγραμμα σε Ακίνητα και Άυλες
Αξίες.
Παράλληλα, αναπτύσσει δυναμικά τον
τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ενώ εφαρμόζει με ιδιαίτερη προ-

σήλωση τους κανόνες της Εταιρικής
Διακυβέρνησης.
Τα αποτελέσματα του 2019 φέρνουν
την INTERLIFE στις πρώτες πέντε πιο
κερδοφόρες Ασφαλιστικές Εταιρείας
της χώρας. Τα νούμερα είναι ενδεικτικά: Ενεργητικό 228,6 εκατ. €, Επενδύσεις 207,4 εκατ. €, Ίδια Κεφάλαια
94,1 εκατ. €, Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα 65,2 εκατ. €,
Κέρδη προ Φόρων 25,2 εκατ. €.
Φίλες και Φίλοι,

Εταιρικά Νέα
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Σταθερή στήριξη Φορέων και Συλλόγων

Ήταν 30 συναρπαστικά χρόνια.
Κρατήσαμε τις υποσχέσεις μας απέναντι στους μετόχους μας.
Πορευτήκαμε με προσεκτικά βήματα
και προσήλωση στο όραμά μας.
Και εκπληρώσαμε τους στόχους μας,
μένοντας πάντα συνεπείς στη βασική
μας αρχή:
"Πάνω απ’ όλα ο άνθρωπος"
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Τελετή υποδοχής
της INTERLIFE
στο Χρηματιστήριο
Αθηνών

Ε

ορταστική ήταν η ατμόσφαιρα, κατά την τελετή
υποδοχής της INTERLIFE
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
στην
αίθουσα
συναλλαγών
του Χρηματιστηρίου Αθηνών χθες
(26/01/21). Η INTERLIFE Ασφαλιστική ήταν η πρώτη Εταιρεία που εισήχθη προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ
μετά από 3,5 χρόνια και η είσοδος
της συμπίπτει με την επέτειο των 30
χρόνων από την ίδρυση της, το 1991.
Οι περιορισμοί λόγω πανδημίας είχαν
ως αποτέλεσμα την περιορισμένη παρουσία του κοινού κατά τη διάρκεια
της τελετής. Έτσι στη “Γέφυρα” του
ΑTHEXGROUP παρόντες ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου του ΧΑ,
Σωκράτης Λαζαρίδης και εκ μέρους
της Διοίκησης της Εταιρείας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης, ο Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύμβουλος, Κωνσταντίνος
Βοτσαρίδης και ο Διευθυντής Χρημα-
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τοοικονομικών Υπηρεσιών, Αθανάσιος
Πρόιος και η Διευθύντρια Εποπτείας
Ιδιωτικής Ασφάλισης, Ιωάννα Σεληνιωτάκη.
Μετά το χαιρετισμό για το καλωσόρισμα της Εταιρείας στην ελληνική
Χρηματαγορά από τον κ. Λαζαρίδη, ο
Πρόεδρος της INTERLIFE, Ιωάννης
Παν. Βοτσαρίδης πάτησε, κατά την
παράδοση, το κουδούνι και χτύπησε
το σφυρί για να ανοίξει η συνεδρίαση
και στη συνέχεια απηύθυνε χαιρετισμό για την είσοδο της Εταιρείας στο
ταμπλώ του ΑTHEXGROUP. Κλείνοντας την τελετή, η κ. Σεληνιωτάκη
παρέδωσε στον κ. Βοτσαρίδη την
ιστορική κουδούνα του ΧΑ, την οποία
χτύπησαν συμβολικά οι εκπρόσωποι
της Εταιρείας. ●
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από αριστερά:
Αθανάσιος Πρόιος, Δ/ντής Χρηματοοικονομικών Λειτουργιών INTERLIFE
Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης,
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
INTERLIFE ΑΑΕΓΑ
Σωκράτης Λαζαρίδης,
Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου του ΧΑ
Κώστας Βοτσαρίδης,
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,
Δ/ντής Αποζημιώσεων INTERLIFE ΑΑΕΓΑ
Ιωάννα Σεληνιωτάκη,
Δ/ντρια Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης

Εισαγωγή της
INTERLIFE ΑΑΕΓΑ
στο Χρηματιστήριο
Αθηνών

Η ανακοίνωση
του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα
τη διοίκηση της INTERLIFE AAEΓΑ με αφορμή
την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου των 18.567.912
κοινών ονομαστικών της εταιρείας, με τιμή
έναρξης τα 3,48 ευρώ. Οι μετοχές της εταιρείας
συνεχίζουν να διαπραγματεύονται παράλληλα
στη Ν.Ε.Α του Χρηματιστηρίου της Κύπρου.

Στις 26/01/2021 εισήχθησαν προς
διαπραγμάτευση οι μετοχές της INTERLIFE
Ασφαλιστικής στην Κύρια Αγορά του
Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η

εισαγωγή της Εταιρείας
επισφράγισε την πετυχημένη πορεία της που
εδώ και 30 χρόνια χαρακτηρίζεται από κερδοφορία και συνεχή ανάπτυξη. Η εισαγωγή της ήταν μια στρατηγική επιλογή, με πολλαπλούς στόχους, όπως
η επιδίωξη διεθνών συνεργασιών, η
ικανοποίηση της μεγάλης βάσης των
μετόχων της και η δίκαιη αποτίμηση
της αξίας της.
Η αυξημένη κερδοφορία της Εταιρείας και η κατ’ επέκταση δυνατότητά
της να χρηματοδοτεί από τα Ίδια Κεφάλαια την ανάπτυξή της, κατέστησε
μη αναγκαία τη διενέργεια αύξησης
κεφαλαίου, προκειμένου να εισαχθεί
στη χρηματιστηριακή αγορά, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Σημειώνεται ότι η από το 2012 είναι εισηγμένη
στη ΝΕΑ του Χρηματιστηρίου Κύπρου
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Με την ευχή η εισαγωγή της INTERLIFE να σηματοδοτήσει την εισαγωγή πολλών νέων εταιρειών στο εγγύς μέλλον, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Σωκράτης Λαζαρίδης υποδέχθηκε τη διοίκηση
της Ιnterlife Ασφαλιστικής.

ενώ πλέον διαπραγματεύεται και στις
δύο αγορές (dual listing).
Ολόκληρη η ομιλία του Προέδρου
και Διευθύνοντος Συμβούλου της
ΙΝΤΕRLIFE AAEΓΑ Ιωάννη Παν.
Βοτσαρίδη κατά την τελετή εισαγωγής της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο
Αθηνών (26/01/2021):

“Κυρίες και Κύριοι καλημέρα σας,
Η είσοδος της INTERLIFE στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αποτελεί για μας
ιδιαίτερη τιμή. Μας δίνει συγκίνηση,
χαρά, υπερηφάνεια.
Κατ’ αρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα
στελέχη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς, και το Διοικητικό Συμβούλιο και τα στελέχη της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, για την άψογη συνεργασία. Να ευχαριστήσω επίσης,

Η είσοδος μας στο
Ελληνικό Χρηματιστήριο,
ολοκληρώνει μια πορεία
τριών δεκαετιών στην
Ασφαλιστική Αγορά,
και συμπίπτει με τα 30
χρόνια από την ίδρυση
της Εταιρείας μας, το
1991
Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης,
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.

τα Στελέχη μας, τους Συνεργάτες μας,
τους Εργαζόμενους της εταιρείας μας,
αλλά και τον ανάδοχο, την ΚΥΚΛΟΣ
ΑΕΠΕΥ για τη σκληρή δουλειά πολλών μηνών. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ, προς το Δίκτυο των 2.000
και πλέον Διαμεσολαβητών μας, σε
όλη τη χώρα, που είναι από τους βασικότερους συντελεστές της επιτυχίας
μας. Και τέλος, να ευχαριστήσω τους
Μετόχους μας, για την εμπιστοσύνη
που μας δείχνουν.
Φέτος, γιορτάζουμε διπλά!
Η είσοδος μας στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, ολοκληρώνει μια πορεία
τριών δεκαετιών στην Ασφαλιστική
Αγορά, και συμπίπτει με τα 30 χρόνια
από την ίδρυση της Εταιρείας μας, το
1991. Μια διαδρομή διαρκώς ανοδική, και κερδοφόρα, ακόμη και μέσα
στη δεκαετία των Μνημονίων.

Αλλά, και με ένα μοναδικό και διαχρονικό σύνθημα.
Το σύνθημα, που ακολουθεί την
30χρονη πορεία μας:
Πάνω απ' όλα ο άνθρωπος...
Κυρίες και Κύριοι,
Στην ιδιαίτερη αυτή συγκυρία της
Πανδημίας, αλλά και στην αισιόδοξη
προοπτική ανάκαμψης της Οικονομίας
μας, μέσα στο 2021, ελπίζουμε και
ευχόμαστε:
Η είσοδος μας, στο ελληνικό Χρηματιστήριο, να σηματοδοτήσει, παράλληλα, και τις μεγάλες προοπτικές
ανάπτυξης του συνόλου της Ασφαλιστικής Αγοράς, προς όφελος της ελληνικής Οικονομίας γενικότερα.
Σας ευχαριστώ ●

"Παρόλο που η εισαγωγή της Ιnterlife είχε ήδη
την απαιτούμενη διασπορά και έτσι δεν συνοδεύτηκε από άντληση κεφαλαίων, είτε μέσω
ιδιωτικής τοποθέτησης είτε μέσω δημόσιας
εγγραφής, ευχόμαστε να τύχει της καλύτερης
δυνατής πορείας από πλευράς ρευστότητας.
Πρόκειται άλλωστε για την πρώτη μη τραπεζική εταιρεία που εισάγεται στο Ελληνικό Χρηματιστήριο προερχόμενη από κεφαλαιαγορά
την ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής" τόνισε
ο κ. Λαζαρίδης.
"Η είσοδος της INTERLIFE στο Χρηματιστήριο
αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη τιμή αλλά και διπλή
χαρά καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 30
ετών από την ίδρυση της εταιρείας μας. Μία
διαδρομή σταθερά ανοδική και κερδοφόρα
ακόμα και μέσα στη δεκαετία των Μνημονίων"
σημείωσε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του ο
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Ιωάννης Βοτσαρίδης προσθέτοντας "Στην
ιδιαίτερη αυτή συνθήκη της πανδημίας αλλά
και στην αισιόδοξη προοπτικής ανάκαμψης της
οικονομίας μας το 2021, ελπίζουμε και ευχόμαστε η είσοδός μας στο Ελληνικό Χρηματιστήριο
να σηματοδοτήσει παράλληλα και τις προοπτικές ανάπτυξης του συνόλου της ασφαλιστικής
αγοράς προς όφελος της ελληνικής οικονομίας
γενικότερα".
Ο κ. Βοτσαρίδης ευχαρίστησε τις Διοικήσεις του
Χρηματιστηρίου Αθηνών αλλά και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τους εργαζόμενους, τον
ανάδοχο καθώς και τους διαμεσολαβητές της
εταιρείας ανά τη χώρα τονίζοντας πως η συμβολή όλων των παραπάνω ήταν καθοριστική
για την επιτυχία του εγχειρήματος.
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2ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης

"Η επόμενη ημέρα, Προκλήσεις
και Αναπτυξιακές Προοπτικές"
Συμμετοχή του Ιωάννη Παν. Βοτσαρίδη, Προέδρου & Δ/
ντος Συμβούλου της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. στο 2ο Συνέδριο
Επαγγελματικής Ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά
τον Φεβρουάριο.

Τ

ο Συνέδριο οργανώθηκε από την Ελληνική
Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλιση και την EthosEVENTS σε συνεργασία
με το οικονομικό & επιχειρηματικό portal
banks.com.gr, το ασφαλιστικό περιοδικό
InsuranceWorld και το portal insuranceworld.gr. Βασική
θεματική του Συνεδρίου αποτέλεσε η τρέχουσα επικαιρότητα γύρω από την Επαγγελματική Ασφάλιση, καθώς και
η ανάδειξη της σημασίας του στην ελληνική κοινωνία και η
ολιστική προσέγγιση της δράσης και του τρόπου λειτουργίας τους.
Σκοπός του Συνεδρίου ήταν να καταγράψει τις τρέχουσες
-εγχώριες και διεθνείς- εξελίξεις στον θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης και να αναδείξει τον ρόλο του 2ου
ασφαλιστικού πυλώνα και τη σημασία της λειτουργίας των
Επαγγελματικών Ταμείων στο εκάστοτε εγχώριο οικονομικό και ασφαλιστικό γίγνεσθαι, τις προκλήσεις και τις
αναπτυξιακές διαστάσεις της επαγγελματικής ασφάλισης,
τα οφέλη και τις αξίες που μπορούν να προσδώσουν στην
κοινωνία, την οικονομία και τις επιχειρήσεις με την εξασφάλιση ενός επαρκούς συνταξιοδοτικού εισοδήματος για
τη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου κατά τη
λήξη του επαγγελματικού βίου των εργαζομένων.
Κεντρικός ομιλητής του Συνεδρίου, ήταν ο Νομπελίστας
Οικονομολόγος Sir Χριστόφορος Πισσαρίδης, ο οποίος τόνισε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσει τη φιλοσοφία
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ανάπτυξης της Ευρώπης με στόχο να αποσπάσει όφελος
από αυτήν. Πενήντα τρεις διεθνούς κύρους ομιλητές από
την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσίασαν τις τρέχουσες
-εγχώριες και διεθνείς- εξελίξεις στο θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης.
Ο Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. συμμετείχε στο 3ο
Πάνελ του Συνεδρίου με τίτλο "Εξελίξεις, Συγκυρία και
Αναπτυξιακές Προοπτικές του 2ου Ασφαλιστικού Πυλώνα". Επεσήμανε ότι η Ίδρυση του Ταμείου Επαγγελματικής
Ασφάλισης INTERLIFE αποτελεί μέρος του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της Εταιρείας στο πλαίσιο της πολύχρονης εμπιστοσύνης που διέπει τις σχέσεις της με τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της και τόνισε τη συμβολή του
ΤΕΑ στη βελτίωση των συνθηκών συνταξιοδότησής τους.
Στην ομιλία του επεσήμανε ότι το "ΤΕΑ INTERLIFE ΝΠΙΔ"
είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με μέλη την πλειοψηφία των εργαζομένων στον Όμιλο INTERLIFE, ενώ έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου καθώς και όλο
το Δίκτυο των Συνεργαζόμενων με την Εταιρεία Διαμεσολαβητών. Δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι η Εταιρεία καταβάλλει υποχρεωτικά τακτικές εισφορές για κάθε ασφαλισμένο - εργαζόμενο σε μηνιαία βάση και, αντίστοιχα, ο
ασφαλισμένος - εργαζόμενος συνεισφέρει με ένα μικρό
ποσό. Αναφορικά με τη συμμετοχή των συνεργαζόμενων

με την Εταιρεία Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών υπογράμμισε ότι η Εταιρεία καταβάλλει υποχρεωτικά εισφορές
υπολογιζόμενες ως ποσοστό επί του ετήσιου τζίρου παραγωγής που θα έχουν πραγματοποιήσει με την Εταιρεία στο
πλαίσιο συνεργασίας τους, ενώ συμπλήρωσε ότι υπάρχει η
δυνατότητα καταβολής έκτακτων εισφορών τόσο από τους
ασφαλισμένους του Ταμείου όσο και από την Εταιρεία.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσίαση των πλεονεκτημάτων συμμετοχής στο ΤΕΑ – INTERLIFE όπως:
• 100% Φορολογική Έκπτωση των Εισφορών
• 100% Φορολογική Απαλλαγή των Εφάπαξ Παροχών
• Θεμελίωση Δικαιώματος στις εισφορές από την πρώτη
ημέρα
• Εφάπαξ εισόδημα κατά τη συνταξιοδότηση και προστασία του βιοτικού επιπέδου
• Δικαίωμα ίσης μεταχείρισης και ενημέρωσης
• Δικαιώματα πρόσβασης σε έγγραφα του Ταμείου (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως κ.λπ.)
• Δικαίωμα διαγραφής
• Δικαίωμα στη μη απώλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων
• Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για όλους τους
ενεργούς ασφαλισμένους
Επιπλέον, διευκρίνισε ότι η νομική μορφή του Ταμείου διευκολύνει την άσκηση της εποπτείας κι εξασφαλίζει διαφάνεια. Η μεταφορά δικαιωμάτων από ένα Ταμείο σε άλλο

εξασφαλίζεται νομοθετικά, ενώ είναι δυνατή η συνέχιση
της ασφάλισης ακόμη και σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης με τον εργοδότη. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στο υψηλό επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων των
ασφαλισμένων. Αναφερόμενος στη συμμετοχή του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας και των Συνεργατών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στο ΤΕΑ INTERLIFE δήλωσε
ότι η πλειοψηφία αγκάλιασε με θέρμη την πρωτοβουλία
της Εταιρείας.

Η νομική μορφή του Ταμείου
διευκολύνει την άσκηση της
εποπτείας και εξασφαλίζει
διαφάνεια
Αναφορικά με τις προοπτικές ανάπτυξης του 2ου Ασφαλιστικού Πυλώνα, ο κ. Βοτσαρίδης αναγνώρισε ότι τα Ταμεία
Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα παρουσιάζουν
μια ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια με την ίδρυση και
λειτουργία νέων. Τόνισε ότι σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω ενδυνάμωση των ΤΕΑ θα διαδραματίσει η βελτίωση
του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου λειτουργίας, η ενσωμάτωση δηλαδή της 2ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα ΤΕΑ από
το Υπουργείο Εργασίας, οι επικείμενες μεταρρυθμιστικές
πρωτοβουλίες της Πολιτείας και η προώθηση της αξίας του
θεσμού από όλους τους αρμόδιους φορείς.
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ανταποκριθούν στις προκλήσεις. Και
ασφαλώς αυτό δεν μπορεί να γίνει
μόνο με ίδια κεφάλαια.

Συνέδριο

"Το Ελληνικό Χρηματιστήριο
στη μετά - COVID 19 εποχή"
Με τη συμμετοχή του Αθανάσιου Πρόιου, Διευθυντή
Χρηματοοικονομικών Λειτουργιών πραγματοποιήθηκε το
διαδικτυακό συνέδριο «Τo Ελληνικό Χρηματιστήριο στην μετά
- Covid 19 εποχή», που διοργανώθηκε από το ICC Ελλάς - The
International Chamber of Commerce - Greece, υπό την αιγίδα του
Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Π

ερισσότεροι από 25
καταξιωμένοι ομιλητές
έδωσαν το παρών και
μοιράστηκαν τις σκέψεις και τις γνώσεις
με κεντρικό θέμα τις προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας, όπως διαμορφώνονται στη μετά COVID-19 εποχή,
και τον ρόλο του χρηματιστηρίου ως
μοχλού χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και ως επιταχυντή της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
Την INTERLIFE εκπροσώπησε ο
Αθανάσιος Πρόιος, Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Λειτουργιών της
INTERLIFE, ο οποίος συμμετείχε
στην τρίτη ενότητα του συνεδρίου με
θέμα "Ποια είναι τα οφέλη που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις από την
εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο",
ενώ όταν κλήθηκε να τοποθετηθεί
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στην ερώτηση "Γιατί σε μία περίοδο
αβεβαιότητας και βαθιάς οικονομικής
ύφεσης, λόγω της πανδημίας, εμείς
επιλέξαμε την εισαγωγή μας στην κύρια αγορά του ΧΑ και μάλιστα χωρίς
άντληση κεφαλαίων" δήλωσε τα ακόλουθα:

"Η INTERLIFE, και κατ’ επέκταση ο
κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης, δεν
ανήκουν στους άμεσα πληττόμενους
κλάδους από την πανδημία. Αντίθετα, οι επιπτώσεις είναι θετικές στο
core business. Ιδιαίτερη προσοχή θέλει μόνο η αυξημένη μεταβλητότητα
που παρουσίασαν οι επενδύσεις, από
όπου κινδυνεύουν να χαθούν κεφάλαια.
Θεωρώ ότι η ύφεση έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και η επαναφορά
θα έχει πολύ πιο σύντομη διαδρομή

από αυτή της οικονομικής κρίσης της
περιόδου των μνημονίων.
Βεβαίως, θα είναι όλα διαφορετικά
στην επανεκκίνηση. Σε αυτό το νέο
περιβάλλον πρέπει να είμαστε έτοιμοι
να επιχειρήσουμε.
Η ιδιωτική ασφάλιση στη χώρα μας
έχει τεράστια περιθώρια ανάπτυξης.
Η συμμετοχή της στο ΑΕΠ είναι μόλις
λίγο πάνω από το 2% όταν ο μέσος
όρος στην ΕΕ είναι πάνω από 8%. Η
μακροχρόνια οικονομική κρίση και
η τρέχουσα κρίση που προκάλεσε η
πανδημία, ευνοούν τη διαμόρφωση
ασφαλιστικής κουλτούρας στη χώρα
μας. Αυτοί οι συντελεστές θα δρομολογήσουν μεγάλες εξελίξεις στον
χώρο, με αγορές, συγχωνεύσεις,
αναδιαρθρώσεις. Οι ασφαλιστικές
εταιρίες πρέπει να είναι έτοιμες να

Αν όμως θέλουμε να μιλάμε για ανάκαμψη και ανάπτυξη, δεν γίνεται να
μην βάζουμε ως βασικό πυλώνα στη
μακέτα το Χρηματιστήριο. Η ανάπτυξη απαιτεί επενδυτικά κεφάλαια. Δεν
είναι μυστικό το ότι οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί των τραπεζών δεν
λειτουργούν στα επιθυμητά επίπεδα.
Είναι επίσης γνωστό στην ομήγυρη
ότι τα διεθνή κεφάλαια, επενδύουν
σε οργανωμένες αγορές στις οποίες
οι επιχειρήσεις υπακούουν σε συγκεκριμένους κανόνες.
Η εφαρμογή κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και η διαχείριση κινδύνων είναι πλέον απαραίτητα εργαλεία
για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας
και της θωράκισης των επιχειρήσεων.

ένα περιβάλλον στο οποίο δεν αναπτύσσονται οι υπόλοιποι. Ούτε μπορεί
να αναπτυχθεί όταν το περιβάλλον
δεν είναι διαμορφωμένο κατάλληλα
για αυτό. Πρέπει να μας ακολουθήσουν και άλλοι, όσο το δυνατόν περισσότεροι και παράλληλα οι θεσμοί
να διαμορφώσουν ένα πιο ελκυστικό
και οργανωμένο περιβάλλον, σταθερό και ασφαλές. Χωρίς κίνητρα (ή
συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως θέλετε πες τε το) τα αποτελέσματα δεν
θα είναι τα αναμενόμενα. Και μόνον
έτσι θα αλλάξει και η κουλτούρα των
επιχειρήσεων, επίσης μεγάλο θέμα.
Πολλά τα οφέλη. Σημαντικότερο από
όλα, πέρα από τη δημοσιότητα και
την αναγνωρισιμότητα, είναι η ενσωμάτωση της διαφάνειας στην εταιρική
κουλτούρα. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι
οι στόχοι και οι στρατηγικές γίνονται
ευκολότερα κατανοητά από το εσω-

Αυτό που μας χαρακτηρίζει στην INTERLIFE,
είναι η εξωστρέφεια. Η φιλοσοφία να βλέπουμε
τα "εμπόδια’’, ως ευκαιρίες και προκλήσεις για να
γίνουμε καλύτεροι

Για όλους τους παραπάνω λόγους,
εμείς επιλέξαμε την εισαγωγή μας
στην κύρια αγορά του ΧΑ. Και το κάνουμε τώρα γιατί πιστεύουμε ότι τις
συνθήκες πρέπει να τις διαμορφώνεις
και όχι να περιμένεις πότε θα διαμορφωθούν. Το τρένο της ανάπτυξης
πρέπει να το περιμένεις και όχι να το
κυνηγάς. Δεν θα το φτάσεις ποτέ.
Η ανάπτυξη, εκτός από ιδιωτική
υπόθεση του κάθε οργανισμού, είναι κυρίως συλλογική υπόθεση. Δεν
μπορεί να αναπτύσσεται κάποιος σε

τερικό (μέτοχοι, προσωπικό, άμεσοι
συνεργάτες) και το εξωτερικό (πελάτες, επόπτες, υποψήφιοι επενδυτές)
περιβάλλον της εταιρείας.
Οι πολιτικές και διαδικασίες αποτελούν τους αγωγούς διασφάλισης και
υλοποίησης των επιχειρηματικών
στόχων.
Στην INTERLIFE, εφαρμόζουμε και
εξελίσσουμε εδώ και μια 10ετία το
σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης
και τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων, πολύ πριν αυτά γίνουν απαιτού-

μενα από τους εποπτικούς φορείς του
κλάδου μας. Και αυτό – μαζί με πολλά άλλα βεβαίως – συνετέλεσε στη
σταθερή αναπτυξιακή και κερδοφόρα
μας πορεία.
Αυτό που μας χαρακτηρίζει στην
INTERLIFE, είναι η εξωστρέφεια. Η
φιλοσοφία να βλέπουμε τα ‘’εμπόδια’’
(ή υποχρεώσεις κατ’ άλλους), ως ευκαιρίες και προκλήσεις για να γίνουμε
καλύτεροι. Να βάζουμε συνεχώς τον
πήχη ψηλότερα.
Είναι σημαντικό να πω, ότι κατά τη
διάρκεια της διαδρομής μας στη ΝΕΑ
του ΧΑΚ, πολλά διεθνή funds ενδιαφέρθηκαν να επενδύσουν στην εταιρεία μας. Και ήδη σημαντικό ποσοστό
του free float κατέχεται από θεσμικούς επενδυτές.
Κλείνοντας να πω, ότι σημαντικός
αρωγός στην πορεία μας προς το ΧΑ
ήταν όλος ο όμιλος του Χρηματιστηρίου. Και να καλέσω τις επιχειρήσεις
Ιδιωτικής Ασφάλισης -αλλά και κάθε
άλλη επιχείρηση που έχει όραμα- να
ακολουθήσουν το δρόμο που πήραμε.
Είμαι σίγουρος ότι θα λάβουν σημαντική βοήθεια από τα στελέχη του
Χρηματιστηρίου τόσο στη διαδικασία
εισαγωγής τους όσο -και κυρίως- στη
βελτίωση των επιχειρηματικών τους
δυνατοτήτων.
Και πολύ σύντομα θα ξαναδημιουργηθεί ο κλάδος των Ασφαλιστικών
Εταιριών στο ΧΑ, κάτι που θα προσελκύσει το ενδιαφέρον των αναλυτών και των επενδυτών". ●


Παρακολουθήστε ολόκληρη την τρίτη
ενότητα του συνεδρίου εδώ
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"Προσφέρω …αλλιώς"

Σταθερή στήριξη
Φορέων και Συλλόγων
Με συνέπεια και ευαισθησία, η INTERLIFE, για μια ακόμη χρονιά
στέκεται αρωγός στο έργο Φορέων και Συλλόγων με ενεργό
Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό ρόλο.

Μ

ε την πεποίθηση ότι οι εταιρείες οφείλουν να έχουν ενεργό κοινωνικό ρόλο, η INTERLIFE προχώρησε στην ανανέωση των
χορηγιών προς την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ), την Περιβαλλοντική Οργάνωση "ΚΑΛΛΙΣΤΩ" και το Σύλλογο Συνδρόμου Down
σε συνέχεια των στρατηγικών συνεργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΚΕ
"Προσφέρω …αλλιώς".
Κάθε μια από τις παραπάνω οργανώσεις επιτελεί έργο υψηλής σπουδαιότητας με
στόχο την οικοδόμηση ενός καλύτερου αύριο για όλους.

ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
σε πολυμετοχική βάση
με έδρα τη Θεσσαλονίκη

1991

1992
Εγκατάσταση σε ιδιόκτητο κτίριο
γραφείων στην Καλαμαριά
Θεσσαλονίκης

1994
Επέκταση άδειας άσκησης
εργασιών σε Κλάδους Πλοίων
& Αεροσκαφών

2004
ΑΜΟΙΒΑΙΟ INTERLIFE
Δημιουργία Αμοιβαίου
Κεφαλαίου A/K INTERLIFE Μικτό

2001

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑΣ
σε νέο ιδιόκτητο κτίριο γραφείων 4.500m2
στη Θέρμη Θεσσαλονίκης

2005

Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001:2000,
επέκταση σε ISO 9001:2008
και διατήρηση έως σήμερα
με ISO 9001:2015

2006

2010

Απόκτηση νεοκλασικού
κτιρίου γραφείων στη Ρόδο

Απόκτηση ενός
ξενοδοχείου στη Ρόδο

Προσφέρω …αλλιώς στο Περιβάλλον
Την πολυετή συνεργασία με την Περιβαλλοντική Οργάνωση "ΚΑΛΛΙΣΤΩ" επισφράγισε και φέτος η χορηγική ενέργεια της INTERLIFE που αφορά στην ασφάλιση
των οχημάτων της Οργάνωσης τα οποία χρησιμοποιούνται στα εθελοντικά προγράμματα, τη δασοπροστασία, το monitoring των άγριων ζώων κ.ά. Σημειώνεται, ότι η
Εταιρεία είναι χορηγός και των προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας που υλοποιεί
η Οργάνωση από το 2010.

2013
Απόκτηση οκταώροφου
κτιρίου γραφείων στην Αθήνα

Προσφέρω …αλλιώς στην Κοινωνία
Στην οικογένεια του "Προσφέρω …αλλιώς" εντάχθηκε πέρυσι ο Σύλλογος Συνδρόμου Down. Η συνεργασία συνεχίστηκε και φέτος, καθώς η Εταιρεία προχώρησε στη
χορηγία των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων του Συλλόγου επιβεβαιώνοντας την ευαισθησία της απέναντι στους συνανθρώπους μας που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας.
Μια ακόμη ένδειξη προσφοράς προς την Κοινωνία αποτελεί η υποστήριξη της Εταιρείας στα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Η INTERLIFE στέκεται αρωγός στο έργο
της ΕΛΕΠΑΠ σε μόνιμη βάση έχοντας ως στόχο πέρα από την οικονομική ενίσχυση,
την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για θέματα συνυφασμένα με την αναπηρία. ●
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2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Είσοδος της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
στη ΝΕΑ Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Απόκτηση ενός επιπλέον
ξενοδοχείου στη Ρόδο

2019
ΙΔΡΥΣΗ ΤΕΑ INTERLIFE
Ίδρυση του Ταμείου Επαγγελματικής
Ασφάλισης T.E.A. INTERLIFE
Η κερδοφορία της INTERLIFE το 2019
ξεπέρασε τα 25 εκατ. €, σημειώνοντας
αύξηση 145,35% έναντι του 2018

2021
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
Είσοδος της INTERLIFE
στην Κύρια Αγορά του
Χρηματιστηρίου Αθηνών
March 2021
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ΣΙΟΥΤΑΣ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε.
Η εταιρεία που χτίζει το μέλλον της με συνέπεια
και επαγγελματική ηθική
VIP Member, Συνεργάτης INTERLIFE για περισσότερα από 25 χρόνια

Η

εταιρεία ΣΙΟΥΤΑΣ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε. ιδρύθηκε
το 2010 στη Θεσσαλονίκη από τον Παναγιώτη Σιούτα ο οποίος ξεκίνησε την ασφαλιστική
του δραστηριότητα το 1994. Αποτελεί μια
συνεχώς αναπτυσσόμενη επιχείρηση Διαμεσολάβησης που στηρίζει την οργάνωσή της στη συνεχή
προσπάθεια, την εργατικότητα και το υψηλά καταρτισμένο
ανθρώπινο δυναμικό της. Η φιλοσοφία της βασίζεται στην
ανάπτυξη σχέσεων σεβασμού, στην κατανόηση των αναγκών του πελάτη και στη διαφάνεια των διαπροσωπικών
σχέσεων.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην ασφάλιση όλων των
Γενικών Κλάδων με ιδιαίτερη έμφαση στον Κλάδο Αυτοκινήτου και στον Κλάδο Μεταφορών. Με έδρα στη Θεσσαλονίκη έχει μια δυναμική παρουσία στη Βόρεια Ελλάδα και
δίνει το στίγμα της στην τοπική ασφαλιστική αγορά, ενώ
ήδη επεκτείνει το πελατολόγιό της σε όλη τη χώρα.
Η ικανοποίηση των πελατών αποτελεί κλειδί και βασικό
στοιχείο μιας καλής ετήσιας παραγωγής. Με σύνεση και
εργατικότητα η ΣΙΟΥΤΑΣ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε. καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της βασισμένη σε ένα αμοιβαίο κλίμα
εμπιστοσύνης και συνέπειας. Πυξίδα για την εταιρεία αποτελεί η ανάπτυξη σχέσεων και η παροχή υπηρεσιών που
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ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και
της κοινωνίας. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η
αγάπη για το επάγγελμα του ασφαλιστή, η στοχοπροσήλωση, η συνεχής εκπαίδευση και, φυσικά, η αδιάκοπη και
-πολλές φορές- σκληρή δουλειά.

" Στόχος μας το υψηλό επίπεδο
υπηρεσιών και η πλήρης κάλυψη των
αναγκών των πελατών μας"
Παναγιώτης Σιούτας

Υπεύθυνος της Σιούτας Π. & ΣΙΑ ΕΕ

Με εφόδιο τη σταθερή της πορεία και κίνητρο ένα ακόμη
πιο δημιουργικό μέλλον, η ΣΙΟΥΤΑΣ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε. έχει
θέσει ως στόχο την περαιτέρω αύξηση του χαρτοφυλακίου
της σε όλους τους Κλάδους διατηρώντας, παράλληλα, το
υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών που τη χαρακτηρίζει διαχρονικά. ●
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Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Ηγετικά Στελέχη
γένους ...Θηλυκού!
Ρεαλισμός, αισιοδοξία και βιωσιμότητα
είναι τα στοιχεία της γυναικείας διοικητικής
ηγεσίας κατά την περίοδο της πανδημίας
COVID-19 σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα.

Η

πανδημία COVID-19 με
την έλευση της έφερε
μια ευρείας κλίμακας
παγκόσμια κρίση, η
οποία
συμπαρέσυρε
βασικά στοιχεία ανθρώπινης ζωής
και έκφρασης που θεωρούνταν
δεδομένα. Επηρέασε καθοριστικά,
τόσο το παρόν, όσο και το μέλλον
της κοινωνίας και της παγκόσμιας
οικονομίας.
Μέσα στον κυκλώνα της πανδημίας
και των ραγδαίων αλλαγών που
έφερε σε όλες τις εκφάνσεις και
δραστηριότητες της ανθρώπινης ζωής
όπως στην εργασία, στην προσωπική
ζωή και στη δημόσια διοίκηση, οι
γυναίκες έπαιξαν πρωταγωνιστικό και
καθοριστικό ρόλο.
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...οι γυναίκες σε ηγετικές
θέσεις λειτουργούν με
προσαρμοστικότητα
στις αλλαγές που
προκάλεσε η πανδημία,
ενώ, ταυτόχρονα,
αντιμετωπίζουν
με ρεαλισμό τις
μελλοντικές
προκλήσεις της νέας
πραγματικότητας.
Σε πρόσφατη έρευνα που δημοσίευσε
η KPMG με τίτλο "Global Female
Leaders Outlook 2020" αναδείχθηκε
ο σπουδαίος ρόλος και η θέση των

γυναικών που κατέχουν ηγετικές
θέσεις διοίκησης σε παγκόσμιο
αλλά και σε εγχώριο επίπεδο.
Συμπερασματικά, οι γυναίκες σε
ηγετικές θέσεις λειτουργούν με
προσαρμοστικότητα στις αλλαγές
που προκάλεσε η πανδημία, ενώ,
ταυτόχρονα, αντιμετωπίζουν με
ρεαλισμό τις μελλοντικές προκλήσεις
της νέας πραγματικότητας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί
το γεγονός ότι οι Ελληνίδες σε ηγετικές
θέσεις παραμένουν αισιόδοξες όσον
αφορά τις προοπτικές ανάπτυξης της
εταιρείας τους σε ποσοστό 56%.
Βασικό κίνητρό τους αποτελεί "η
δημιουργία θετικού αντίκτυπου στον
κόσμο" με βασικά ζητήματα προς

επίλυση την κλιματική αλλαγή και
την ανισότητα των δύο φύλων. Άξιο
προσοχής είναι ότι "το 52% των
Ελληνίδων γυναικών δηλώνουν ότι
θέλουν να εδραιώσουν τα οφέλη
για τη βιωσιμότητα και την κλιματική
αλλαγή που καταγράφηκαν ως
αποτέλεσμα της κρίσης."
Όλα τα παραπάνω επισφραγίζονται
από την επιτυχία των γυναικών σε
ηγετικές θέσεις όπως η Jacinda Adern
Πρωθυπουργός της Ν. Ζηλανδίας και
η Sanna Marin, Πρωθυπουργός της
Φινλανδίας, οι οποίες διαχειρίστηκαν
έως τώρα την κρίση της πανδημίας
με αποτελεσματικότητα και με μικρό
αριθμό απωλειών στις χώρες τους.
Γυναικεία πρότυπα όπως τα παραπάνω
σύμφωνα με την έρευνα "μπορούν να

οδηγήσουν στη απαραίτητη αλλαγή
κουλτούρας μεσοπρόθεσμα αλλά και
μακροπρόθεσμα".
Ανακεφαλαιώνοντας, η γυναίκα διαδραματίζει ενεργό ρόλο στο επιχειρείν καθώς και σε όλες τις όψεις της
κοινωνικής ζωής εν γένει. Ο ρόλος
της γυναίκας συνιστά μοχλό κοινωνικής ισορροπίας καθώς φέρει, πέρα
από σημαντικές επιχειρησιακές ευθύνες, και οικογενειακές δρώντας ως
καθοριστικός παράγοντας οργάνωσης
και φροντίδας της οικογένειας.
Πολλοί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι "το μέλλον ανήκει στις γυναίκες." Αυτό όμως που καθημερινά
αποδεικνύεται είναι ότι στις γυναίκες
ανήκει, ισάξια, και το παρόν. ●

Η θέση της γυναίκας
στην INTERLIFE
Η συμβολή της γυναίκας στο
ανθρώπινο
δυναμικό
της
INTERLIFE συνιστά αναπόσπαστο
κομμάτι της επιχειρησιακής της
λειτουργίας.
Στην INTERLIFE η ισότητα
γίνεται πράξη με το ποσοστό των
εργαζόμενων γυναικών στην
Εταιρεία να αγγίζει το 50% και
το 33% των μελών του Δ.Σ.
να απαρτίζεται από γυναίκες,
αποδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο
ότι η γυναικεία ηγεσία συνιστά
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της
Εταιρείας.
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Μελέτες & Έρευνες

Άμεση η ανάγκη
Ασφάλισης κατά
των Φυσικών
Καταστροφών
Χαμηλό το ποσοστό των ασφαλισμένων
κατοικιών κατά Σεισμού σε μια ιδιαίτερα
Σεισμογενή χώρα.

E

νδιαφέρον έχει να μελετήσει κανείς το κόστος
των Φυσικών Καταστροφών στη χώρα μας μέσω
των
αποτελεσμάτων
Έρευνας που πραγματοποιήθηκε για
την περίοδο 1993 - 2018 από την
Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. Ενώ οι βροχοπτώσεις είναι η
πρώτη αιτία ζημιών (10.412 δηλωθείσες ζημίες), το μεγαλύτερο κόστος
προκύπτει τελικά από ζημίες λόγω
σεισμών. Έτσι, από το συνολικό ποσό
απαιτήσεων αυτής της περιόδου,
ύψους 358,8 εκατ. €, τα 133,5 εκατ.
€ αφορούν Σεισμούς, τα 128,6 εκατ.
€ Βροχοπτώσεις, 48,5 εκατ. € Ταραχές, 45,8 εκατ. € Δασικές Πυρκαγιές
και, τέλος, 2,4 εκατ. € Χιονοπτώσεις.
Και, ενώ οι Φυσικές Καταστροφές στη
Χώρα μας καλά κρατούν, οι Έλληνες
συνεχίζουν να μην ασφαλίζονται, με
τους λόγους να εντοπίζονται, κυρίως,
στην αδιαφορία ή την έλλειψη ενημέρωσης.
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Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, οι κύριες αιτίες της
"υπασφάλισης" των Ελλήνων από Φυσικές Καταστροφές οφείλονται στην
αντίληψη ότι "αυτό δεν θα συμβεί σε
μένα", στη δηλούμενη οικονομική δυσχέρεια, στην έλλειψη ασφαλιστικής
ενημέρωσης, στην αδιαφορία και την
αναβλητικότητα, αλλά και στη μη υποχρεωτικότητα της Ασφάλισης και την
έλλειψη φορολογικών κινήτρων.
Ειδικότερα, όσον αφορά τους Σεισμούς, είναι απορίας άξιο, πώς καταγράφεται τόσο μεγάλη έλλειψη
Ασφαλιστικής Συνείδησης στη χώρα
μας, μια ιδιαιτέρως σεισμογενή περιοχή του πλανήτη.
Εκτιμώντας τη σοβαρότητα των συνεπειών ενός ισχυρού Σεισμού για τους
πολίτες, αλλά και την οικονομική επιβάρυνση της Πολιτείας, η ΕΑΕΕ έχει
ήδη συντάξει μια ολοκληρωμένη
Πρόταση για τη δημιουργία Εθνικού
Συστήματος Χρηματοδότησης Ζημιών

από Σεισμό, με σκοπό την καθιέρωση ενός Υποχρεωτικού Συστήματος
Ασφάλισης Κατοικιών από τον μεγάλο αυτό φυσικό Κίνδυνο, αλλά και με
δυνατότητα επέκτασης του σε όλες τις
μεγάλες Φυσικές Καταστροφές.

επάνω:
Καταστροφές από βροχόπτωση στη Μάνδρα Αττικής (2017)
Καταστροφές από την επέλαση του Ιανού (2020) και της Θάλειας (2020)
κάτω:
Καταστροφές από σεισμό στη Σάμο (2020) και την Ελασσόνα (2021)

Σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης
αυτού του Συστήματος θα μπορούσε
να ενταχθεί στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της
ΕΕ, ενώ, όσον αφορά τη γενικότερη
κινητοποίηση των Πολιτών υπέρ μιας
τέτοιας Ασφάλισης, προτείνονται ισχυρά Φορολογικά Κίνητρα -ανεξάρτητα
από την υποχρεωτικότητα της Ασφάλισης- για τους Ασφαλισμένος. ●
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Πανδημία & Οικονομία

Ο διαφαινόμενος πληθωρισμός
και οι επιπτώσεις του
Η στήλη θα αποπειραθεί σήμερα να προσμετρήσει τις επιπτώσεις
της διαφαινόμενης ανόδου του πληθωρισμού στις κινητές αξίες
καθώς και στην κοινωνική πραγματικότητα.
του Κωνσταντίνου Αριτζή,
Διευθύνοντος Συμβούλου Premium Capital α.ε.

Τ

ι κοινό έχουν η Βραζιλία, η Τουρκία και η
Ρωσία; Εκτός της κατάταξής τους στις αναδυόμενες αγορές, την τελευταία εβδομάδα οι
κεντρικές τράπεζες των τριών χωρών προχώρησαν σε αύξηση επιτοκίων με βασικό επιχείρημα τις πληθωριστικές πιέσεις. Κάτι που παραδέχθηκε
πρόσφατα και ο Jerome Powell διοικητής της Αμερικανικής
κεντρικής τράπεζας επιλέγοντας όμως να κρατήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τουλάχιστον μέχρι το 2023. Κοιτώντας
όμως την αγορά των Αμερικανικών κρατικών ομολόγων
και τη ραγδαία αύξηση των επιτοκίων αφουγκράζεται τη
δυσπιστία ως προς τις δηλώσεις Powell καθώς και την
ανησυχία των αγορών για την εξέλιξη του πληθωρισμού.
Η στήλη θα αποπειραθεί σήμερα να προσμετρήσει τις επιπτώσεις της διαφαινόμενης ανόδου του στις κινητές αξίες
καθώς και στην κοινωνική πραγματικότητα.
Είναι γνωστό και τεκμηριωμένο ότι κεντρικές τράπεζες
και κυβερνήσεις ταυτόχρονα, επιδόθηκαν σε πρωτοφανείς
μη συμβατικές κινήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν
τις επιπτώσεις της πανδημίας σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Οι μεν κεντρικές τράπεζες τύπωσαν χρήμα
για να αγοράσουν κρατικά και μη ομόλογα προκειμένου
να δημιουργήσουν πρόσφορες νομισματικές συνθήκες για
την ανάκαμψη από το οικονομικό σοκ της πανδημίας. Οι
δε κυβερνήσεις επιδόθηκαν σε δανεισμό και επιδοτήσεις
για να διατηρήσουν ακέραιο ως έναν βαθμό τον κοινωνικό
ιστό και τα επίπεδα ανεργίας μέχρι να επανεκκινήσουν οι
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οικονομίες. Όταν όμως παρεμβαίνεις στην οικονομία με τέτοιου μεγέθους "ενέσεις" ρευστότητας σύντομα θα βρεθείς
αντιμέτωπος με πληθωριστικές πιέσεις που θα ενταθούν
με την επιτάχυνση της ανάκαμψης. Τόσο η FED όσο και η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαμηνύουν στις αγορές ότι
οι αναμενόμενες πληθωριστικές πιέσεις θα είναι πρόσκαιρες, και ότι είναι διατεθειμένες να "ανεχθούν" υψηλότερο
πληθωρισμό βραχυπρόθεσμα (πάνω από το όριο του 2%)
προκειμένου να εδραιωθεί η οικονομική ανάκαμψη και να
υποχωρήσει η ανεργία.
Με δεδομένη λοιπόν την αύξηση του πληθωρισμού στο εγγύς μέλλον, κάτι που είναι ήδη ορατό σε πληθώρα αξιών,
αγαθών και υπηρεσιών, ας δούμε τις επιπτώσεις στις επενδυτικές αξίες και στην οικονομία γενικότερα. Όπως ανέφερα

Δυστυχώς η κρίση του 2008 που
οδήγησε σε νομισματικές παρεμβάσεις
για τη δημιουργία "φθηνού" χρήματος
έχει οδηγήσει σε εξάρτηση που είναι
δύσκολο να αντιστραφεί χωρίς
αρνητικές επιπτώσεις

παραπάνω στο κομμάτι των Αμερικανικών κρατικών ομολόγων έχουμε δει μια ραγδαία άνοδο των επιτοκίων για τα
5ετή/10ετή/30ετή ομόλογα που διαπραγματεύονται πλέον
σε επίπεδα προ πανδημίας. Το ίδιο ως έναν βαθμό παρατηρούμε και στα ομόλογα της Ευρωζώνης. Η αύξηση των
επιτοκίων δημιουργεί όμως παρενέργειες στα χρηματιστήρια μετοχών αλλά και στην αγορά ακινήτων. Ο κατά κύριο
λόγο δείκτης τεχνολογικών μετοχών NASDAQ στις Η.Π.Α
έχει υποχωρήσει 10% τον τελευταίο μήνα με τα υψηλότερα επιτόκια των ομολόγων να λειτουργούν ως καταλύτης
στην πτώση. Αντίστοιχα, για πρώτη φορά μετά από χρόνια,
το κόστος δανεισμού των στεγαστικών δανείων στις Η.Π.Α
ανέβηκε πάνω από το 3%. Με τη στεγαστική αγορά να αποτελεί την ατμομηχανή της οικονομικής ανάκαμψης η άνοδος
του κόστους δανεισμού δημιουργεί αντίθετα αποτελέσματα.
Το ίδιο συμβαίνει για τις επιχειρήσεις που χρηματοδοτούν
τις δραστηριότητές τους. Δυστυχώς η κρίση του 2008 που
οδήγησε σε νομισματικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία
"φθηνού" χρήματος έχει οδηγήσει σε εξάρτηση που είναι
δύσκολο να αντιστραφεί χωρίς αρνητικές επιπτώσεις. Και το
"φθηνό" χρήμα έχει επίσης οδηγήσει σε "φούσκες" αποτίμησης που κάποτε θα πρέπει να αποκατασταθούν.
Αν κάτι παραξένεψε αρκετό κόσμο το 2020 ήταν η ταυτόχρονη καθίζηση της πραγματικής οικονομίας με την παράλληλη άνοδο των κινητών αξιών. Με απλά λόγια όποιος
είχε χρήματα για επενδύσεις αποκόμισε σημαντικές υπεραξίες το 2020 ανεξάρτητα από τις επενδυτικές του επιλογές
(μετοχές, ομόλογα, εμπορεύματα κλπ). Η άνοδος των κινητών αξιών πυροδοτήθηκε από το άπλετο και φθηνό χρήμα που διοχετεύθηκε στην αγορά απουσία πληθωριστικών
πιέσεων μέχρι πρόσφατα. Ο πληθωρισμός όμως είναι ο μεγαλύτερος εχθρός των ομολογιακών αγορών και όχι μόνο.
Εντείνει τις κοινωνικές ανισότητες και δημιουργεί τριβές
και εκρήξεις. Ρίξτε μια ματιά στη γειτονική Τουρκία για το
κόστος του πληθωρισμού στην καθημερινότητα των πολιτών. Αν μπορείς να μετακυλήσεις το πληθωριστικό κόστος
στον καταναλωτή ή να καρπωθείς επενδυτικές αποδόσεις
είσαι στην πλευρά των κερδισμένων. Για την πλειοψηφία
όμως μιας κοινωνίας λαβωμένης από την οικονομική κρίση ο πληθωρισμός λειτουργεί σαν αφαίμαξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Συνέπεια οι κοινωνικές εντάσεις.
Κυνικά μεγάλη μερίδα του επενδυτικού κοινού αναμένει
παρέμβαση των κεντρικών τραπεζών για την ανακοπή της
ανοδικής πορείας των ομολογιακών αποδόσεων, δηλαδή

επιστροφή στην πρότερη κατάσταση των ιδιαίτερα αρνητικών επιτοκίων (ονομαστικό επιτόκιο - πληθωρισμός).
Όταν και εφόσον αυτό συμβεί το ράλι αξιών του 2020 θα
επαναληφθεί. Ο κίνδυνος που προκύπτει είναι ότι απλά
μετακυλύετε το πρόβλημα για το μέλλον με τη δημιουργία ακόμη μεγαλύτερων υπερβολών στις αποτιμήσεις (για
παράδειγμα Bitcoin, Tesla). Τα πρωτοφανή δημοσιονομι-

Ο πληθωρισμός είναι ο μεγαλύτερος
εχθρός των ομολογιακών αγορών
και όχι μόνο. Εντείνει τις κοινωνικές
ανισότητες και δημιουργεί τριβές και
εκρήξεις
κά ελλείμματα σε συνδυασμό με την επεκτατική πολιτική
των κεντρικών τραπεζών θα εντείνουν τις ήδη σημαντικές
παρενέργειες στις αποτιμήσεις και θα δημιουργήσουν τις
συνθήκες δυνητικού οικονομικού κραχ στο μέλλον.
Φοβάμαι ότι κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες "βλέπουν
το δένδρο αλλά χάνουν το δάσος". Ενδιαφέρονται για το
άμεσο μέλλον (οικονομική ανάκαμψη, δημιουργία θέσεων
εργασίας) αδιαφορώντας για τις μεσοπρόθεσμες συνέπειες των πολιτικών τους. Άλλωστε αυτό θα είναι ένα πρόβλημα που θα κληθεί άλλος να διαχειριστεί στο μέλλον.
Μια σύντομη ιστορική ματιά στο παρελθόν θα αναδείξει
τον εφησυχασμό κορυφαίων οικονομολόγων της εποχής
(Irving Fisher, John Maynard Keynes) πριν το οικονομικό
κραχ του 1929. Είναι πιθανό η ιστορία να επαναληφθεί
στη δεκαετία που διανύουμε. Χρειάζεται σύνεση και πειθαρχία. Αυτό που μας απασχολεί άμεσα είναι η επιστροφή
στην κανονικότητα και η αποκατάσταση του τρόπου ζωής
μας. Αυτό που θα μας απασχολήσει στο μέλλον είναι οι
παρενέργειες των "πολιτικών" που μας οδήγησαν στην
κανονικότητα. Ας χαρούμε λοιπόν το ορατό μέλλον αλλά
ταυτόχρονα ας μην επαναπαυτούμε σε μια εικονική πραγματικότητα ψευδαισθήσεων.
After all there is no free lunch. ●
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Προσωπικά
Δεδομένα και
Ιδιωτική Ασφάλιση
του Ιωακείμ Σγουρού,
Δικηγόρου, Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.

Μ

ε την εισαγωγή του
Ν. 4624/2019 και
τη λήψη μέτρων
εφαρμογής του Κανονισμού 2016/679
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ΓΚΠΔ ή GDPR) συμπληρώθηκε το νομικό πλαίσιο για την
προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ως
Δεδομένο Προσωπικού Χαρακτήρα
θεωρείται κάθε πληροφορία που αφορά φυσικό και όχι νομικό πρόσωπο εν
ζωή («υποκείμενο των δεδομένων»)
και ειδικότερα τα στοιχεία εκείνα τα
οποία άμεσα ή έμμεσα, μεμονωμένα
ή σε συνδυασμό με άλλα μπορούν να
οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου, ιδίως μέσω αναφοράς
σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας.
Έτσι, Προσωπικά Δεδομένα λογίζονται τα Δεδομένα ταυτοποίησης π.χ.
όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας
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ή διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, τα Δεδομένα επικοινωνίας π.χ. διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου/φαξ,
διεύθυνση IP, Δεδομένα πληρωμής
όπως π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί,
χρεωστικές/πιστωτικές και λοιπές
τραπεζικές κάρτες, ο αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, Δεδομένα υγείας,
έκθεση και φωτογραφίες πραγματογνωμοσύνης ατυχήματος κ.λπ.
Η επεξεργασία Δεδομένων βρίσκεται
στο επίκεντρο της ασφαλιστικής δραστηριότητας. Οι ασφαλιστές και οι διαμεσολαβητές επεξεργάζονται, δηλαδή συλλέγουν, καταχωρούν, αποθηκεύουν σε σύστημα αρχειοθέτησης,
διαγράφουν, κοινοποιούν σε τρίτους,
διαγράφουν ή με άλλον τρόπο χρησιμοποιούν Προσωπικά Δεδομένα για
διάφορους λόγους, στους οποίους περιλαμβάνεται η ανάλυση των κινδύνων που επιθυμούν να καλύψουν οι
πελάτες, η καταβολή των απαιτήσεων
και των παροχών, ο εντοπισμός και η

πρόληψη της απάτης αλλά και η κατά
περίπτωση εμπορική επικοινωνία για
προώθηση προϊόντων ή και υπηρεσιών. Η επεξεργασία των Δεδομένων
πρέπει να βασίζεται στην κατάλληλη
νομική βάση, όπως η προηγούμενη
ρητή συγκατάθεση του ατόμου, η υποχρέωση που απορρέει από σύμβαση
ή τη νομοθεσία, όταν η επεξεργασία
είναι αναγκαία για τη θεμελίωση,
άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, όταν γίνεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή δημόσιας υγείας
κλπ. Επιπλέον, ως προς την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών - ευαίσθητων Δεδομένων, όπως αυτά που
αφορούν την υγεία, φυλετική/εθνοτική καταγωγή, βιομετρικά και γενετικά
Δεδομένα, σεξουαλική συμπεριφορά,
υφίστανται περαιτέρω περιορισμοί.

Πριν την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, πρέπει να παρέχεται
ενημέρωση στο υποκείμενο των Δεδομένων, αναφορικά με το ποιος επεξεργάζεται τα Δεδομένα και για ποιό σκοπό, το χρόνο τήρησης των Δεδομένων
και τα δικαιώματα που απορρέουν από
τη νομοθεσία, όπως η πρόσβαση στα
Προσωπικά του Δεδομένα, η διόρθωση των σφαλμάτων σε αυτά, η διαγραφή τους όταν δεν υπάρχει αντίστοιχη
υποχρέωση διατήρησής τους από το
νόμο, η εναντίωση στην επεξεργασία
τους, η εξαγωγή τους σύμφωνα με το
δικαίωμα φορητότητας. Περαιτέρω,
ασφαλιστές και διαμεσολαβητές πρέπει να είναι έτοιμοι να συμμορφωθούν
με τα ως άνω δικαιώματα, εφόσον
τους κατατεθούν αντίστοιχα αιτήματα
υποκειμένων των Δεδομένων.

Κρίσιμο είναι επίσης, να ληφθούν τα
κατάλληλα μέτρα τα οποία εξασφαλίζεται ότι θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο τα απαραίτητα Δεδομένα
για κάθε συγκεκριμένο σκοπό, καθώς
και τα τεχνικά μέτρα που αποτρέπουν
τη μη νόμιμη κοινολόγηση των Δεδομένων σε τρίτους μέσω διαδικτύου
(email) ή/και φυσικού αρχείου ή με
τη με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παράνομη επεξεργασία τους.
Η ευαισθητοποίηση ως προς την Προστασία των Δεδομένων είναι ζωτικής
σημασίας, όχι μόνο λόγω της δυνατότητας επιβολής υψηλών προστίμων
από την αρμόδια αρχή, αλλά κυρίως
λόγω της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης της εμπιστοσύνης των πελα-

Η ευαισθητοποίηση ως
προς την Προστασία των
Δεδομένων είναι ζωτικής
σημασίας, όχι μόνο λόγω
της δυνατότητας επιβολής
υψηλών προστίμων από
την αρμόδια αρχή, αλλά
κυρίως λόγω της συνεχούς
προσπάθειας βελτίωσης
της εμπιστοσύνης των
πελατών, δημιουργώντας
μια προστιθέμενη αξία στην
ίδια την επιχείρηση
τών, δημιουργώντας μια προστιθέμενη αξία στην ίδια την επιχείρηση.
Άλλωστε, όπως λέμε και στην οικογένεια της INTERLIFE, "Πάνω απ'
όλα ο άνθρωπος". ●
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INTERLIFE listed on Athens Stock
Exchange

INTERLIFE listed on
Athens Stock Exchange
"INTERLIFE's listing had already the required free float and thus did not involve an increase in capital,
either through private placement or public offering"
Socrates Lazaridis, ATHEX'S GROUP CEO

Editorial
Thirty Exciting Years
Giannis Votsaridis, President & CEO INTERLIFE

1991 - 2021: 30 years after its foundation, INTERLIFE
General Insurance Company is listed on the Athens
Stock Exchange. Three decades of hard work, strong
competition, intense challenges, ambitious goals, but
also a constant growth, despite the economic Crisis,
Austerity and even Pandemic hardships.
Our fellow travelers along this beautiful and creative
journey are our founders, shareholders, employees and
partners, who associated their goals and ambitions with
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the development of the company. I thank them from the
bottom of my heart for their trust and faith.
It's been 30 exciting years.
We have kept our pledges to our shareholders. We have
processed our vision with dedication and commitment.
And we have fulfilled our goals, always maintaining our
principle: "Men above all"

There was a festive atmosphere on the first day of the
INTERLIFE General Insurance Company trade ceremony
(26/1/2021) in the Athens Stock Exchange trading floor.
INTERLIFE was the first company to be listed for trading
on ATHEX since 3,5 years while its entry coincides with
the 30th anniversary of its founding, in 1991. More
Specifically, 18.567.912 common registered shares of
INTERLIFE were floated for trading on the ATHEX Main
Market at a starting price of €3,48. The ATHEXGROUP
podium was attended by ATHEX Group CEO, Socrates
Lazaridis, INTERLIFE’s President and CEO Ioannis P.
Votsaridis, Deputy CEO Konstantinos Votsaridis, CFO
Athanasios Proios and Head of the Department of Private
Insurance Supervision at the Bank of Greece, Ioanna
Seliniotaki.
The shares of the company are being traded in the Cyprus
Stock Exchange (dual listing).

Company, CYCLOS Securities S.A., for the persistent and
hard work. A special Thank You to our network of more
than 2.000 Insurance Brokers across the country - a key
factor in our accomplishment. And finally, I would like
to thank our shareholders for their support. Despite the
pandemic, we hope for a national economic recovery in
2021 and we strongly believe that our entering the Hellenic
Stock Exchange will be an indicator of development
opportunities for the entire insurance market, including
the benefit for the Greek Economy."
At the closing ceremony, Mrs. Seliniotaki offered the
historic ATHEX bell to Mr. Votsaridis.

The Hellenic Stock Exchange in the
post - COVID19 era
ICC Hellas - International Chamber of Commerce Greece
organized on February the conference “The Hellenic Stock
Exchange in the post – COVID19 era” under the auspices
of the Athex Group. In his presentation Athanasios Proios,
CFO of INTERLIFE, analyzed the benefits of a company’s
participation of in the stock exchange.

In his opening remarks welcoming the company to the
Greek Stock Exchange, Mr. Lazaridis mentioned, among
others: "Although INTERLIFE's listing had already the
required free float and thus did not involve an increase
in capital, either through private placement or public
offering, we hope that the best possible result from the
liquidity aspect will be realized. It is the first non-banking
company to be listed on the Greek Exchange, originating
from the capital market in the wider geographic area."

2nd Occupational Retirement
Provision Forum

INTERLIFE's President, Ioannis Votsaridis, then pressed
the bell to open the trade added his own consideration on
the company's entry in the ATHEXGROUP board.

Down Syndrome Organization

"The entering of INTERLIFE in the Athens Stock
Exchange is great honor for us. It is also a double happy
coincidence, as it falls with the anniversary of 30 years
since the founding of our Company. I would like to thank
the Board of Directors and the Executive Officers of
Athens Exchange, as well as the Board of Directors and
employees of the Hellenic Capital Market Commission for
their outstanding collaboration. I would also like to thank
our own executive members, our business partners and
the employees of our company, as well as our Consultancy

"Callisto" NGO

"The next day in Occupational Insurance: challenges
and development prospects" was the theme of the 2nd
Occupational Retirement Provision Forum. Ioannis
Votsaridis participated in the 3rd panel.

Corporate Social Responsibility
INTERLIFE is sponsoring
Organization of Greece.

the

Down

Syndrome

INTERLIFE has been sponsoring “Callisto” NGO for
several years. The NGO’s main activities include
Biodiversity, areas of high natural and aesthetic
value preservation, Protection Management and
Research on wild fauna populations, Elaboration and
Implementation of projects for the protection and
management of wildlife and the natural environment,
Awareness Raising, Environmental education, planning
and training programs.
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Αναπτυσσόμαστε!

Οικονομική Ευρωστία με πυξίδα το Υπεύθυνο
Επιχειρείν και την προσφορά στην Κοινωνία

Οικονομικά Στοιχεία 2019
Συνολικά Έσοδα

65,3

εκατ.
ευρώ

Κέρδη προ φόρων

25,2

εκατ.
ευρώ

αύξηση 7,26%

αύξηση 145,35%

Επενδύσεις

Ενεργητικό

207,5

εκατ.
ευρώ

αύξηση 19,81%

228,6

εκατ.
ευρώ

αύξηση 17,44%

Ίδια Κεφάλαια

94,1

εκατ.
ευρώ

αύξηση 24,60%

•
•
•
•

Μηδενικός τραπεζικός ή άλλος δανεισμός
Καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή
Εισαγωγή στο ΧΑΚ (Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου) το 2012
Εισαγωγή στο ΧΑ (Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών) το 2021

ΑΘΗΝΑ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / ΚΡΗΤΗ / ΡΟΔΟΣ

και σε 2.000+ σημεία διανομής σε όλη την Ελλάδα
Τηλεφωνικό Κέντρο
Αθήνα 210 9334 994, Θεσσαλονίκη 2310 499000

www.interlife.gr

INTERLIFE Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων
Έδρα: 14ο χλμ. E.O. Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου, Τ.Κ. 57001 Θέρμη, T. 2310 499000, F. 2310 499099, info@interlife.gr, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 057606004000

Επενδύουμε. Καινοτομούμε.

