
Σεπτέμβριος 2021 - Τεύχος 53
Περιοδική Έκδοση του Ομίλου Εταιρειών INTERLIFE

editorial
Τι δεν ακούσαμε...

εταιρικά νέα
Οικονομικά Αποτελέσματα
α’ εξαμήνου 2021

κοινωνική ευθύνη
Απολογισμός 
Υπευθυνότητας 2020

αγορά
Ασφάλιση έναντι 
Φυσικών Καταστροφών

Ταχύτητα, Ευελιξία
και Αποτελεσματικότητα



editorialInterlife Magazine

Τι δεν ακούσαμε...

Μια προσεκτική ανάγνωση των μέ-
τρων που εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης 
στη ΔΕΘ για την Οικονομία και τις Επι-
χειρήσεις δίνει μια σαφή αίσθηση ότι 
έγινε προσπάθεια ισορρόπησης μεταξύ 
του μεγάλου πλήγματος που έχει δε-
χθεί η Εθνική Οικονομία σε δημοσιο-
νομικό Επίπεδο λόγω του Κορονοϊού 
(άνω των 40 δις) και της ανάσας αι-
σιοδοξίας που επιχειρείται να δοθεί 
στους παραγωγικούς φορείς και τους 
επαγγελματίες της χώρας μέσω του 
Ταμείου Ανάκαμψης, των Ιδιωτικοποι-
ήσεων, της Ψηφιοποίησης του Κρά-
τους, αλλά και της εμπιστοσύνης που 
δείχνουν στη χώρα οι Χρηματαγορές 
(βλέπε spreads, αρνητικά επιτόκια, 
συνεχής έκδοση κρατικών Ομολόγων 
που γίνονται ανάρπαστα κλπ).

Η γενική εικόνα των μέτρων δείχνει 
ότι αυτή η "ισορροπία" λειτούργησε: 
η μείωση του Εταιρικού Φόρου από 
το 24% στο 22% από τον επόμενο 
χρόνο, η μείωση του ποσοστού της 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής για τις 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (έως και 
25%), η επέκταση των μειωμένων 
συντελεστών ΦΠΑ για νευραλγικούς 
τομείς Προϊόντων και Υπηρεσιών, η 
επέκταση του Επιδοματικού Προγράμ-
ματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, η επιδότηση 
επιπλέον 50.000 θέσεων εργασίας, η 
μείωση κατά 50% του Φόρου στη συ-
γκέντρωση κεφαλαίου, ο νέος φόρος 

15,5% για τρία χρόνια επί των συγχω-
νευόμενων  Εταιρειών, η διατήρηση 
των μειωμένων Ασφαλιστικών Εισφο-
ρών, ακόμα και τα κίνητρα πρόσληψης 
νέων κάτω των 29 ετών με επιδότηση 
εργοδότη - εργαζόμενου, είναι τα κυ-
ριότερα μέτρα που ανακοινώθηκαν για 
τις Επιχειρήσεις και την Απασχόληση, 
με πλήρη και ακριβέστατη κοστολόγη-
ση από το αρμόδιο Υπουργείο.

Τα μέτρα δεν ήταν ούτε πολλά, ούτε 
λίγα. Ούτε "γενναιόδωρα" ούτε "σφι-
χτά". Ήταν όσα η Κυβέρνηση μπορού-
σε να δώσει. Και όσα η Οικονομία μπο-
ρούσε να αντέξει. Δεν ικανοποίησαν 
το σύνολο -ούτε καν το μεγαλύτερο  
μέρος- των απαιτήσεων των παραγω-
γικών τάξεων. Ήταν, ωστόσο, ένα με-
τρημένο και προσεκτικό άνοιγμα, μετά 
τη φορολογική λαίλαπα προηγούμε-
νων Κυβερνήσεων. 

Τι δεν ακούσαμε, όμως, στη ΔΕΘ;

• Με πρόσφατες στη μνήμη τις κατα-
στροφικές πυρκαγιές του καλοκαι-
ριού δεν ακούσαμε τίποτε σχετικά 
με θέσπιση Φορολογικών Κι-
νήτρων  για την ασφάλιση της 
περιουσίας των πολιτών από 
Φυσικές καταστροφές. Ωστόσο, 
επιφυλασσόμεθα για περαιτέρω 
σχόλια, γιατί οι πληροφορίες μας 
συγκλίνουν ότι η Κυβέρνηση προ-
τίθεται να προωθήσει ταχύτατα 
αυτό το  ιδιαίτερης σημασίας θέμα.

• Δεν ακούσαμε, ούτε φέτος, πρω-
τοβουλίες για την απλοποίηση 
και  συντόμευση στην απονο-
μή Δικαιοσύνης - πρωτοβουλία 
που δεν απαιτεί σοβαρές κρατικές 
δαπάνες, αλλά μπορεί να δώσει 
ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα 
στη χώρα μας. Η διαδικασία και η 
διάρκεια απονομής Δικαιοσύνης σε 
κάθε χώρα είναι ένα από τα τέσ-
σερα βασικά κριτήρια κατάταξης 

της στο χάρτη των "Επενδυτικά 
Φιλικών  Χωρών". Και σ’ αυτό το 
χάρτη, η Ελλάδα είναι, δυστυχώς,  
πολύ χαμηλά.

• Αυτό που επίσης δεν άκουσαν οι 
επιχειρηματίες είναι συγκεκριμέ-
να,  προσδιορισμένα και με χρο-
νικό ορίζοντα μέτρα κατά της 
Γραφειοκρατίας. Η οποία (παρά 
το πραγματικά αξιόλογο έργο του 
κ. Πιερρακάκη για την ψηφιοποίη-
ση του Κράτους) συνεχίζει να αντι-
στέκεται. Και αντιστέκεται χάρη σε 
μια διακριτή κατηγορία Δημοσίων 
Υπαλλήλων & Συνδικαλιστών, 

- Που πολεμούν λυσσαλέα την αξι-
ολόγηση στο Δημόσιο (αυτονόητη, 
ωστόσο, στον ιδιωτικό τομέα)

- Που απαιτούν διαρκώς νέες κρα-
τικές προσλήψεις

- Που επιμένουν να μην επιμορφώ-
νονται

- Που δικαιώνουν την ύπαρξή τους 
αντλώντας "εξουσία" από την ιδιό-
τητα του Δημόσιου Λειτουργού.

Άλλωστε, και η ίδια η “υπερδομή” 
του Δημοσίου ανατροφοδοτεί και ανα-
νεώνει τη Γραφειοκρατία, ως ύστατο 
προπύργιο αντίστασης απέναντι σε μια 
υγιή και φιλελεύθερη ανάπτυξη.

Στους τομείς αυτούς, της Γραφειοκρα-
τίας και της Δικαιοσύνης, η Κυβέρνηση 
προχωρά αργά, διστακτικά, αναλογι-
ζόμενη, ίσως, και το πολιτικό κόστος.

Τελικά, όμως, το τετριμμένο αλλά πά-
ντα επίκαιρο κλισέ "για να κάνεις 
ομελέτα πρέπει να σπάσεις αυγά" 
ταιριάζει ακριβώς στην περίσταση...

Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
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Ι
διαίτερα σημαντικό και αποδοτικό χαρακτηρίζε-
ται για την INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. το Α’ Εξάμηνο 
του 2021, καθώς οι οικονομικές επιδόσεις της 
ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Διοίκησης, παρου-
σιάζοντας θετικό πρόσημο σε όλους τους δείκτες 

και ενίσχυσαν περαιτέρω τη θέση της στην Ασφαλιστική 
Αγορά και το επιχειρηματικό γίγνεσθαι. 

Υψηλή Κερδοφορία σημείωσε η Εταιρεία με τα Κέρδη 
προ Φόρων να ανέρχονται στις 30/6/2021 σε 13,10 
εκατ. € έναντι 1,09 εκατ. € το αντίστοιχο εξάμηνο του 
2020.

Επιπλέον, η Εταιρεία κατέγραψε αύξηση των Εγγεγραμ-
μένων Ασφαλίστρων κατά 10,05% (36,83 εκατ. € ένα-
ντι 33,47 εκατ. € το α’ εξάμηνο του 2020) και των Μικτών 
Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων κατά 2,49% (33,95 
εκατ. € έναντι 33,12 εκατ. € το α’ εξάμηνο του 2020), ενώ 
η σχέση συμμετοχής μεταξύ των εγγεγραμμένων ασφαλί-
στρων του κλάδου Αστικής Ευθύνης Οχημάτων και των 
Λοιπών Κλάδων κατά Ζημιών, διαμορφώθηκε σε 57% - 
43% (έναντι 59% - 41% για το αντίστοιχο διάστημα του 
έτους 2020).

Άνοδος σημειώθηκε, επίσης, και στα υπόλοιπα Οικονομι-
κά Μεγέθη, με το σύνολο του Ενεργητικού να αυξάνεται 
κατά 6,99% (266,70 εκατ. € έναντι 249,27 εκατ. € στις 
31/12/2020), τα Ίδια Κεφάλαια κατά 9,56% (120 εκατ. 
€ έναντι 109,54 εκατ. € στις 31/12/2020), ενώ το σύνολο 

των Επενδύσεων ανήλθε σε 243,41 εκατ. € έναντι 228,01 
εκατ. € στις 31/12/2020.

Τέλος, οι Καθαρές Αποζημιώσεις (συμπεριλαμβανο-
μένης της μεταβολής Ασφαλιστικών Προβλέψεων) αυξή-
θηκαν κατά 9,69% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 
2020 (14,80 εκατ. € έναντι 13,50 εκατ. € το α’ εξάμηνο 
του 2020).

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Α’ Εξαμή-
νου 2021 ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της INTERLIFE 
Α.Α.Ε.Γ.Α. Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης δήλωσε: “Είμαι 
περήφανος για τη διατήρηση και την επαύξηση της αναπτυ-
ξιακής μας δυναμικής, αλλά και για τη σταθερά ανοδική 
πορεία και την οικονομική ευρωστία της Εταιρείας μας, η 
οποία επιβεβαιώνει, για άλλη μια φορά, τη συνετή διαχεί-
ριση των οικονομικών μας τις τρεις τελευταίες δεκαετίες”.

“Παρά τις αντίξοες συνθήκες της συνεχιζόμενης Πανδημίας 
του COVID-19, συνεχίσαμε να προσφέρουμε υψηλού επι-
πέδου ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες ενώ ενδυνα-
μώσαμε τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ασφαλισμένους 
μας, το ανθρώπινο δυναμικό μας, τους συνεργάτες μας, 
τους μετόχους και την κοινωνία γενικότερα”.

“Αισιοδοξούμε, οραματιζόμαστε και παραμένουμε σε εγρή-
γορση, με στόχο να συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε με 
επιτυχία στις προκλήσεις της εποχής και στις προσδοκίες 
όλων των ενδιαφερόμενων μερών”. ●

Aύξηση Κερδών, Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων, Ενεργητικού, Ιδίων 
Κεφαλαίων και Επενδύσεων σημείωσε η INTERLIFE σύμφωνα με τη 
δημοσιευμένη Εξαμηνιαία Οικονομική  Έκθεση της Εταιρείας.

Οικονομικά Αποτελέσματα

ΙNTERLIFE: Υψηλή Κερδοφορία 
το Α' Εξάμηνο 2021

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

4 September 2021
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Γ
ια την κατάρτιση της λί-
στας με τις "Πιο Αξιοθαύ-
μαστες Επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα  2021" (Most 
Admired Companies in 

Greece 2021) πραγματοποιήθηκε 
έρευνα στην οποία έλαβαν μέρος πε-
ρισσότερα από 1.700 κορυφαία στε-
λέχη της αγοράς από 387 και πλέον 
ελληνικές επιχειρήσεις με Κύκλο Ερ-
γασιών άνω των 50 εκατ. ευρώ. 

Τα στελέχη ψήφισαν και  επέλεξαν 
τις καλύτερες εταιρείες του Κλάδου 
τους με γνώμονα εννέα κριτήρια: 
Καινοτομία, Διοίκηση Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Διαχείριση Εταιρικών 
Πόρων, Εταιρική Κοινωνική Ευ-
θύνη, Χαρακτηριστικά - Ποιότητα 
Διοίκησης, Οικονομική Ευρωστία, 
Μακροπρόθεσμη Επενδυτική Αξία, 
Ποιότητα Προσφερόμενων Προϊό-
ντων και Υπηρεσιών, Εξωστρέφεια/

Ανταγωνιστικότητα. Τα αποτελέσμα-
τα της Έρευνας δημοσιεύθηκαν στο 
περιοδικό FORTUNE GREECE που 
κυκλοφόρησε τον Ιούλιο.

Η διάκριση της INTERLIFE επιβε-
βαιώνει τη δυναμική θέση της εται-
ρείας στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι 
και την εκτίμηση που εισπράττει από 
το σύνολο των ενδιαφερόμενων με-
ρών. ●

Σ
το 33o Πανελλήνιο Συ-
νέδριο Στατιστικής που 
διεξήχθη διαδικτυακά 
τον Σεπτέμβριο στο Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλίας 

συμμετείχε ο Χρήστος Μεσελίδης,  
Υπεύθυνος Αναλογιστικής Λειτουρ-
γίας της INTERLIFE Ασφαλιστικής.  
Ο κ. Μεσελίδης παρουσίασε την ερ-
γασία του στην αγγλική γλώσσα με 
θέμα "The use of dual divergence 
statistics in multiway contingency 
tables" η οποία απέσπασε ένα από τα 
δύο βραβεία που δόθηκαν.

Στο Συνέδριο με κεντρικό θέμα "Η 
Στατιστική στην Οικονομία και τη 
Διοίκηση" ήταν συνδιοργάνωση του 
Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου 
και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
Στόχος του Συνεδρίου ήταν να μελε-
τήσει και να προβάλει προβλήματα 
και εφαρμογές από την Οικονομία και 
τη Διοίκηση, που μπορούν να αντιμε-
τωπισθούν με τη Στατιστική. 

Με τη σημερινή έκρηξη της ψηφιο-

ποίησης σε όλα τα όργανα Διοίκησης 
τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδι-
ωτικό τομέα και τη συνεχή καθημε-
ρινή καταγραφή και αποθήκευση δε-
δομένων και πληροφοριών από δι-
οικητικούς και οικονομικούς φορείς, 
αναδύεται η μεγάλη πρόκληση του 
πως θα ήταν δυνατόν να βοηθήσει 
η Στατιστική στη διαχείριση αυτού 
του μεγάλου όγκου δεδομένων, την 
ανάπτυξη μοντέλων και την εξαγωγή 
αποτελεσμάτων προς όφελος και της 
επιστήμης αλλά και του κοινωνικού 
συνόλου. Επιπλέον, το Συνέδριο, 
επιδίωξε να φέρει κοντά επιστήμο-
νες, ερευνητές και φοιτητές, κυρί-
ως μεταπτυχιακούς, από τα πεδία 
των Οικονομικών και Διοικητικών 
Επιστημών και τη Στατιστική και να 
δώσει ευκαιρίες ανάπτυξης συνεργα-
σιών μεταξύ των.

Η INTERLIFE Ασφαλιστική, ως πε-
ρήφανος εργοδότης, συγχαίρει το 
Χρήστο Μεσελίδη για την επιτυχή 
συμμετοχή του στο Συνέδριο και τη 
βράβευση της εργασίας του. ●

Έρευνα για την εταιρική φήμη

Η INTERLIFE Ασφαλιστική
στις "Πιο αξιοθαύμαστες 
Επιχειρήσεις στην Ελλάδα"

33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής

Βράβευση στελέχους
της INTERLIFE

Την 4η θέση στον Κλάδο Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων 
κατέκτησε η INTERLIFE Ασφαλιστική μεταξύ των εταιρειών που 
αναδείχθηκαν σε έρευνα που διεξήγαγε το FORTUNE GREECE σε 
συνεργασία με την KPMG.

Με το Βραβείο Καλύτερης Εργασίας Nέου 
Στατιστικού τιμήθηκε ο Γενικός Υπεύθυνος 
Αναλογιστικής Λειτουργίας της INTERLIFE 
Ασφαλιστικής Χρήστος Μεσελίδης.

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αι-
γαίου (Bsc: Στατιστική και Αναλο-
γιστικά - Χρηματοοικονομικά Μα-
θηματικά, 2013, Bsc: Μαθηματικά, 
2017, Msc: Στατιστική και Ανάλυση 
Δεδομένων, 2015).

Από το 2017 είναι Υποψήφιος Δι-
δάκτορας του τμήματος Στατιστι-
κής και Αναλογιστικών Χρηματο-
οικονομικών Μαθηματικών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου με  τίτλο 
διδακτορικής διατριβής "Μαθημα-
τική Μοντελοποίηση Κατηγορικών 
Δεδομένων με Εφαρμογές στα 
Αναλογιστικά και Χρηματοοικονο-
μικά". Τα τελευταία τέσσερα χρόνια 
εργάζεται στην INTERLIFE όπου, 
επί του παρόντος, κατέχει τη θέση 
του Γενικού Υπεύθυνου Μονάδας 
Αναλογιστικής Λειτουργίας.

Χρήστος Μεσελίδης
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Δημοσιεύθηκε ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2020 της 
INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. που αποτυπώνει το όραμα και τις δράσεις της 
Eταιρείας στο πλαίσιο της ΕΚΕ και στοχεύει στην ενημέρωση όλων 
των ενδιαφερόμενων μερών.

CSR Report 2020

Ένα Ασφαλές Αύριο για όλους
Υπευθυνότητας παρήγαγε και διέ-
νειμε Κοινωνικό Προϊόν αξίας 26,28 
εκατ. €, ποσό που αντιστοιχεί στο 
40% της παραγωγής ασφαλίστρων 
του 2020 (66,98 εκατ. €).

Η νέα πραγματικότητα, όπως διαμορ-
φώθηκε από την πανδημία αποκάλυ-
ψε τη δυναμική και την προσαρμοστι-
κότητα κάθε κοινωνικά υπεύθυνης 
επιχείρησης. Βασικός γνώμονας και 
προτεραιότητα των ενεργειών Εται-
ρικής Υπευθυνότητας της INTERLIFE 
το 2020, εκτός από τη στήριξη του 
ανθρώπινου δυναμικού, των πελατών 
και των συνεργατών, ήταν η ενίσχυση 
κοινωνικών φορέων στήριξης ευπα-
θών ομάδων με στόχο την αντιμετώ-
πιση της επισιτιστικής ανασφάλειας.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εται-
ρικής Κοινωνικής Ευθύνης "προσφέ-
ρω ...αλλιώς" που υλοποιούμε από 
το 2012, και με κίνητρο την απόδοση 
αξίας πολλαπλασιάσαμε τις ενέργειες 
στήριξης της Κοινωνίας με τη διάθεση 
4,5 τόνων τροφίμων σε Κοινωνικά 
Παντοπωλεία της χώρας για την ενί-
σχυση του έργου τους και την ανα-
κούφιση ευπαθών ομάδων στο πλαί-
σιο των ιδιαίτερων συνθηκών που 
δημιουργήθηκαν από την πανδημία 
του COVID-19. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι ανταποκριθήκαμε άμεσα και σε 
έκτακτα αιτήματα βοήθειας όπως η 
στήριξη των πληγέντων από την κα-
ταστροφική επέλαση του "Ιανού" με 
την παράδοση 1,5 τόνου τροφίμων 
στη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών 
του Δήμου Καρδίτσας.

Επιπλέον, είμαστε περήφανοι για τη 
συνέχιση των πολυετών χορηγικών 
συνεργασιών μας με την ΕΛΕΠΑΠ, 
την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, τον 
Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγι-
κών Βορείου Ελλάδος, το Σύλλογο 
Εθελοντών Αιμοδοτών Καρπάθου, 

το ΚΜΟΠ για το πρόγραμμα "Live 
Without Bullying", το Σύλλογο Συν-
δρόμου Down Ελλάδος, Αθλητικά 
σωματεία και φορείς, την Περιβαλ-
λοντική Οργάνωση "Καλλιστώ" κ.α. 
Με χαρά, λοιπόν, σας παρουσιάζου-
με όλα όσα πετύχαμε τη χρονιά που 
πέρασε, καθώς προσφέραμε υψηλού 
επιπέδου ασφαλιστικά προϊόντα και 
υπηρεσίες, ενδυναμώσαμε τις σχέσεις 
εμπιστοσύνης με τους ασφαλισμένους 
μας, το ανθρώπινο δυναμικό μας, 
τους συνεργάτες μας, τους μετόχους 
και την κοινωνία γενικότερα. 

Όλες οι δράσεις της INTERLIFE στον 
τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας το 
2020 περιγράφονται αναλυτικά στον 
Απολογισμό. Βασίζονται στο δίπτυχο 
Οικονομικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής 
Συνοχής και εκφράζουν τη δέσμευσή 
μας σε αρχές "ηθικής" συμπεριφοράς. 

Αισιοδοξούμε και παραμένουμε σε 
εγρήγορση με στόχο να συνεχίσου-
με να ανταποκρινόμαστε με επιτυχία 
στις προκλήσεις προκειμένου να εξα-
σφαλίσουμε ένα Ασφαλές Αύριο για 
όλους. ●

Ο 
ετήσιος Απολογισμός 
Εταιρικής Υπευθυνό-
τητας, ο 6ος στη σει-
ρά που δημοσιεύεται, 
αποτελεί μια λογοδοσία 

της εταιρείας προς την κοινωνία στην 
οποία δραστηριοποιείται σχετικά με 
τις ενέργειες στις οποίες προέβη, τα 
αποτελέσματα των προσπαθειών της, 
τα μελλοντικά της σχέδια αλλά και τη 
συνέπεια της.

Σύμφωνα με τον Απολογισμό, το 
2020 η εταιρεία παρήγαγε και διένει-
με Κοινωνικό Προϊόν αξίας 26,3 εκατ. 
€, ποσό που αντιστοιχεί στο 40% της 
παραγωγής ασφαλίστρων του συγκε-
κριμένου χρονικού διαστήματος. Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι η Εταιρεία δεν 
υπόκειται στο νομοθετικό/κανονιστι-
κό πλαίσιο περί Εταιρικής Κοινωνι-
κής Ευθύνης , ωστόσο, την έχει εντά-
ξει στη λειτουργία της στο μέτρο και 
στο βαθμό που την αφορά σύμφωνα 
με την αρχή της αναλογικότητας και 
προσεγγίζει τις θεματικές του Απολο-
γισμού με επιρροή από τους δείκτες 
GRI Standards και ATHEX ESG.

Διαβάστε τον Απολογισμό Εται-
ρικής Υπευθυνότητας 2020 της 
INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. εδώ.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβου-
λος, Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης στο 
μήνυμα που απευθύνει προς όλους 
τους Κοινωνικούς Εταίρους με θέμα 
"Ένα Ασφαλές Αύριο για όλους" ση-
μειώνει:

Επιχειρούμε υπεύθυνα, καινοτομούμε 
με αποφασιστικά επαγγελματικά βή-
ματα και εξελισσόμαστε με σεβασμό 
στην ιστορία μας. Διαχρονικός μας 
στόχος ένα ασφαλές αύριο για όλους.

Με ιδιαίτερη χαρά δημοσιεύουμε τον 
Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας 
2020 στοχεύοντας, στην παρουσίαση 
του επιχειρηματικού μας γίγνεσθαι και 
του κοινωνικού μας προσώπου στο 
σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών.
 
Το 2020 ήταν η χρονιά με τις πε-
ρισσότερες προκλήσεις και ανατρο-
πές, τόσο σε κοινωνικό, όσο και σε 
οικονομικό επίπεδο. Η πρωτοφανής 
πανδημική κρίση αναδείχθηκε – πέ-
ραν των τεράστιων Υγειονομικών 
της επιπτώσεων – σε μια ασύμμετρη 
απειλή για το σύνολο της ανθρωπό-
τητας επιφέροντας αναταράξεις στην 
παγκόσμια Βιομηχανία, το Εμπόριο, 
τον Χρηματοπιστωτικό τομέα, την 
Απασχόληση και την Κοινωνική Συ-

νοχή. Κληθήκαμε, ως ζωντανά κύτ-
ταρα της επιχειρηματικής κοινότητας, 
να διαχειριστούμε πρωτόγνωρες 
καταστάσεις και να επαναπροσδιορί-
σουμε το ρόλο που διαδραματίζουμε 
στην κοινωνία. Είμαστε βέβαιοι ότι 
ανταποκριθήκαμε με επιτυχία σε όλες 
τις προκλήσεις. 

Με υπευθυνότητα προβήκαμε στις 
απαραίτητες ενέργειες για τη διασφά-
λιση της υγείας όλων των ενδιαφε-
ρόμενων μερών και τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. 
Ενεργοποιήσαμε άμεσα το Πρωτό-
κολλο Επιχειρησιακής Συνέχειας και 
λάβαμε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα 
για την απρόσκοπτη συνέχιση της λει-
τουργίας μας και της εξυπηρέτησης 
των πελατών και των συνεργαζόμε-
νων με την Εταιρεία Ασφαλιστικών 
Διαμεσολαβητών σε όλες τις εγκα-
ταστάσεις μας στην ελληνική επι-
κράτεια. Επιπλέον, παρά τις αντίξοες 
συνθήκες, η Εταιρεία μας έκλεισε τη 
Χρήση του 2020 με θετικά πρόσημα 
στους βασικούς οικονομικούς δείκτες, 
πολύ υψηλά Κέρδη (19,65 εκατ. € 
προ φόρων) και εξαιρετικές επιδόσεις 
στους Δείκτες Φερεγγυότητας MCR 
και SCR. Επιπλέον, η INTERLIFE 
το έτος αναφοράς του Απολογισμού 

Η Εταιρεία το 2020 παρήγαγε και διένειμε 
Κοινωνικό Προϊόν αξίας 26,28 εκατ. €, ποσό που 
αντιστοιχεί στο 40% της Παραγωγής Ασφαλίστρων 
του 2020 (66,98 εκατ. €)

https://www.interlife.gr/pdf/eke20.pdf
https://www.interlife.gr/pdf/eke20.pdf
https://www.interlife.gr/pdf/eke20.pdf
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Η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η ανάληψη πρωτοβουλιών 
για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του ενδοσχολικού και 
διαδικτυακού εκφοβισμού ήταν το θέμα της καμπάνιας που 
δημιούργησε η INTERLIFE στα Social Media της Εταιρείας.

"προσφέρω …αλλιώς" στην Κοινωνία

Καμπάνια αντιμετώπισης 
εκφοβισμού "Live Without 
Bullying"

Μ
ε αφορμή την 
έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς 
και στο πλαίσιο της 
πολυετούς χορηγι-

κής συνεργασίας με το ΚΜΟΠ - Κέ-
ντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτο-
μίας για τη δράση του "Live Without 
Bullying", η Εταιρεία δημιούργησε μια 
διαδικτυακή καμπάνια με στόχο την 
ενημέρωση και καθοδήγηση γονέων 
και παιδιών για το θέμα που απασχο-
λεί ιδιαίτερα την κοινωνία.

Η καμπάνια αναπτύχθηκε σε τρείς 
θεματικές ενότητες. Η πρώτη, με 
σύνθημα "ενώνουμε τις δυνάμεις 
μας και ζούμε χωρίς εκφοβισμό" 
παρουσίασε 8 τρόπους ενίσχυσης της 
αυτοπεποίθησης των παιδιών. Η δεύ-
τερη επικοινώνησε 10 κανόνες για τη 
σωστή χρήση του διαδικτύου, ενώ η 
Τρίτη προέτρεπε τα παιδιά να γίνουν 
πρεσβευτές κατά του εκφοβισμού 
μέσα από ένα διαδικτυακό παιχνίδι.

Μέσα από το Πρόγραμμα Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης της INTERLIFE 
Ασφαλιστικής "Προσφέρω ...αλλιώς" 
η Εταιρεία υποστηρίζει ως χορηγός 
το ΚΜΟΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δρά-
σης και Καινοτομίας για τη δράση του 
"Live Without Bullying" από το 2017 
και μοιράζεται το στόχο να “μετατρέ-
πει ιδέες σε δράσεις που προωθούν 
την κοινωνική καινοτομία”. ●


Το "Live Without Bullying" δημιουργήθηκε το 
2015 από το ΚΜΟΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δρά-
σης και Καινοτομίας με στόχο την πρόληψη και 
αντιμετώπιση του ενδοσχολικού και διαδικτυ-
ακού εκφοβισμού.

Είναι μια πρωτοποριακή πλατφόρμα παροχής 
δωρεάν online συμβουλευτικής υποστήριξης 
σε μαθητές, γονείς και καθηγητές. Παιδιά και 
ενήλικες μπορούν να ενημερωθούν για το 
φαινόμενο του εκφοβισμού και να λάβουν, 
δωρεάν και ανώνυμα, υποστήριξη από επαγ-
γελματίες ψυχολόγους εξειδικευμένους σε 
θέματα bullying. Η συμβουλευτική διαδικασία 
του Live Without Bullying (LWB) βασίζεται 
στην προσωποκεντρική και γνωσιακή συμπε-
ριφορική προσέγγιση.

www.livewithoutbullying.com

Σε προτεραιότητα έθεσε η INTERLIFE Ασφαλιστική την 
εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της που επλήγησαν από την 
επέλαση των πυρκαγιών στη χώρα με στόχο την ταχύτατη 
συνδρομή και διευκόλυνσή τους.

Καταστροφές απο τις πυρκαγιές

Άμεση ανταπόκριση της 
INTERLIFE στους πληγέντες 
ασφαλισμένους της

Σ
υγκεκριμένα, και για την 
ταχύτερη αποκατάσταση 
των προκληθεισών των 
ζημιών περιουσίας ή/και 
οχημάτων, οι αυτοψίες 

και οι εκτιμήσεις πραγματοποιήθηκαν 
άμεσα από πραγματογνώμονες που 
ήταν ήδη σε ετοιμότητα.

Η Διεύθυνση του Τμήματος Αποζη-
μιώσεων της Εταιρείας, τόσο στην 
Αθήνα, όσο και στη Θεσσαλονίκη 

παρέμεινε στη διάθεση των συνεργα-
ζόμενων Ασφαλιστικών Διαμεσολα-
βητών και των ασφαλισμένων πελα-
τών, προκειμένου να ανταποκριθεί με 
ταχύτητα και απλές διαδικασίες στην 
καταβολή των αποζημιώσεων. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του Προγράμ-
ματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
“προσφέρω …αλλιώς” η Εταιρεία 
προγραμματίζει την αποστολή τροφί-
μων και άλλων ειδών πρώτης ανά-

γκης στις πληγείσες περιοχές κατόπιν 
συνεννόησης και σχετικών αιτημάτων 
από τοπικούς φορείς και Κοινωνικά 
Παντοπωλεία.

Η INTERLIFE με συνέπεια και υπευ-
θυνότητα εκφράζει τη συμπαράστα-
σή της σε όλους τους πληγέντες και 
πληροί τις επαγγελματικές και ηθικές 
της υποχρεώσεις κάνοντας πράξη, για 
άλλη μια φορά, το διαχρονικό της πι-
στεύω “πάνω απ’ όλα ο άνθρωπος”. ●
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www.livewithoutbullying.com


Interlife Magazine Interlife Insurance

12 13September 2021 September 2021

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Στη 2η κατά σειρά ενέργεια προχώρησαν οι εργαζόμενοι της 
INTERLIFE στο πλαίσιο των εθελοντικών δράσεων για τη "Γωνία της 
Αγάπης".

"προσφέρω …αλλιώς" με δράσεις Εθελοντισμού

Η Γωνία της Αγάπης

Η 
"Γωνία της Αγάπης" 
αποτελεί μια πρωτο-
βουλία των εργαζομέ-
νων της Εταιρείας οι 
οποίοι με κίνητρο την 

προσφορά εστιάζουν στη στήριξη ευ-
παθών ομάδων της Κοινωνίας, σχε-
διάζουν και προχωρούν σε πολύμορ-
φες εθελοντικές δράσεις. 

Σε συνέχεια συνεννόησης με το Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο "Σύμπραξις" του 
Δήμου Θέρμης και κατόπιν υπόδειξης 
των αναγκών από τον Τοπικό Φορέα, 
οι εργαζόμενοι της Εταιρείας συγκέ-
ντρωσαν είδη ρουχισμού, καινού-
ρια ή/και  μεταχειρισμένα σε άριστη 
κατάσταση, με στόχο την έμπρακτη 
υποστήριξη των συμπολιτών τους. 
Για μια ακόμη φορά με αγάπη και κοι-
νωνική ευαισθησία οι άνθρωποι της 

INTERLIFE με σύνθημα "Προσφέ-
ρουμε Αγάπη ...εισπράττουμε Αγάπη" 
φρόντισαν για την αξιοπρεπή διαβίω-
ση πολλών οικογενειών.

Η "Γωνία της Αγάπης" λειτουργεί στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρι-
κής Κοινωνικής Ευθύνης "προσφέρω 
...αλλιώς" και  βρίσκεται μόνιμα εγκα-
τεστημένη σε ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο της έδρας της Εταιρείας στη 
Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα. 
Εκεί κάθε εργαζόμενος έχει τη δυ-
νατότητα να προσφέρει τρόφιμα, είδη 
ρουχισμού, βιβλία, παιδικά παιχνίδια 
και είδη πρώτης ανάγκης. Η συλλογή 
των ειδών γίνεται προγραμματισμένα 
και σε συνεργασία με κοινωνικούς 
φορείς, τόσο στη Θεσσαλονίκη, όσο 
και στην Αθήνα με στόχο την κάλυψη 
αναγκών συνανθρώπων μας. ●

Η εντεταλμένη σύμβουλος σε 
θέματα Κοινωνικής Πολιτικής & 
Πρόεδρος του Κοινωνικού Πα-
ντοπωλείου Χατζηδημητρίου 
Φανή προχώρησε στην αποστολή 
ευχαριστήριας επιστολής προς το 
προσωπικό και τη Διοίκηση της 
Εταιρείας στην οποία αναφέρει 
χαρακτηριστικά:

"Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και 
Κοινωνικής Πολιτικής, η Πρόε-
δρος το Δ.Σ. και οι εργαζόμενοι 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
Θέρμης εκφράζουμε τις θερμές 
ευχαριστίες μας στο προσωπικό 
της INTERLIFE Ασφαλιστικής 
για την πολύτιμη προσφορά τους 
στο έργο της Δομής.

Η πρωτοβουλία αυτή του προ-
σωπικού της INTERLIFE παρα-
δίδοντας είδη ρουχισμού στους 
ωφελούμενους της Δομής μας, 
ανέδειξε το ενδιαφέρον τους απέ-
ναντι στις δύσκολες στιγμές που 
διανύουμε, δίνοντάς μας δύναμη 
να συνεχίσουμε να αγωνιζόμα-
στε. Εκτιμούμε ιδιαίτερα το λει-
τουργικό σας έργο, σας ευχόμα-
στε υγεία και δύναμη."

Ευχαριστήρια
Επιστολή

Η υψηλή κερδοφορία συνοδεύεται από υψηλή ευθύνη. Tην ευθύνη 
να επιστρέφεις κέρδη στην κοινωνία και την ευθύνη να φροντίσεις 
ώστε αυτοί οι πόροι να χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο για να βοηθηθούν όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Γιάννης Βοτσαρίδης
Πρόεδρος & CEO INTERLIFE

κοιτάζουμε
το αύριο...
φροντίζουμε
το μέλλον!

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

ΔΩΡΕΑ 35+ ΤΟΝΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

www.prosferoallios.gr

Το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας
“προσφέρω …αλλιώς” είναι ένας από 
τους βασικούς άξονες της λειτουργίας μας.

Με πρωτοβουλίες, δράσεις & χορηγικές
ενέργειες στοχεύουμε στη διαρκή
προσφορά μας στην κοινωνία.
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Χτίζουμε με συνέπεια σχέσεις εμπιστοσύνης
Gold Member, Συνεργάτης INTERLIFE από το 2007

UNITBROKERS

Η 
πολυετής δραστηριότητα της εταιρείας στον 
Ασφαλιστικό Κλάδο δρομολογείται από το 
1978 και τον ιδρυτή της Γεώργιο Κολ τσί-
δα. Η εταιρεία ΚΟΛΤΣΙΔΑ Γ. ΑΦΟΙ Ο.Ε. 
-UNITBROKERS- ιδρύθηκε το 2011 στην 

Καρδίτσα από τον Αναστάσιο Κολτσίδα, απόφοιτο του Οι-
κονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς με μεταπτυχιακό Risk 
& Financial Management στο Nottingham University, 
και τον Λάμπρο Κολτσίδα, απόφοιτο του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών με μεταπτυχιακό 
Accounting & Finance στο Essex University. Οι δύο διά-
δοχοι της οικογενειακής επιχείρησης με την επιστημονική 
τους κατάρτιση και τις καινοτόμες ιδέες τους αξιοποίησαν 
την πολύχρονη εμπειρία που τους παραδόθηκε, έθεσαν 
νέους, υψηλότερους στόχους και ανέπτυξαν σύγχρονες 
στρατηγικές, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η διάδοχη 
κατάσταση σε μια οικογενειακή επιχείρηση μπορεί να είναι 
επιτυχημένη και να την οδηγήσει σε ένα λαμπρό μέλλον.

Η πολύχρονη εμπειρία επιτρέπει τη δραστηριοποίηση σε 
όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους, καλύπτοντας όλο 
το εύρος των ασφαλιστικών αναγκών που προκύπτουν 
στο σύγχρονο και απαιτητικό περιβάλλον. Επιπλέον, η 

UNITBROKERS ειδικεύεται με μεγάλη επιτυχία στις σύν-
θετες ανάγκες των corporate ασφαλίσεων και στο χαρ-
τοφυλάκιό της συμπεριλαμβάνονται μεγάλες επιχειρήσεις. 
Σύμφωνα με τη διοίκηση της, το κλειδί για αέναη ανάπτυξη 
είναι η αντιμετώπιση των επαγγελματικών σχέσεων ως 
μαραθώνιου αγώνα και όχι ως sprint, χτίζοντας με συ-
νέπεια σχέση επαγγελματικής εμπιστοσύνης με πελάτες, 
συνεργάτες και ασφαλιστικές εταιρείες.

Με στόχο τις μακροχρόνιες συνεργασίες και προκειμένου 
να φανεί συνεπής σε αυτή την επιλογή, η UNITBROKERS 
εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των ποιοτικών της χαρα-
κτηριστικών προκειμένου να προσφέρει διαρκώς αναβαθ-
μισμένες υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών (όπως π.χ. επέν-
δυση σε μηχανογραφικά συστήματα) στους συνεργάτες και 
τούς πελάτες που την εμπιστεύονται.

Όπως σημειώνουν τα ιδρυτικά στελέχη της εταιρείας, 
επιλέγουν για τις συνεργασίες της μόνον εταιρείες που 
πληρούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που τις καθιστούν 
μακροχρόνια βιώσιμες και δυναμικές, ενώ, σε αυτό το 
πλαίσιο, νοιώθουν σίγουροι για την συνεργασία τους με 
την INTERLIFE. ● Αναστάσιος Κολτσίδας

Συνιδρυτής UNITBROKERS
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Τ
ο πιο εύλογο κίνητρο, 
σύμφωνα με τις σχετικές 
έρευνες, παραμένει η με-
ρική -ή ακόμη καλύτερα, 
η ολική- Φοροαπαλλα-

γή, δηλαδή η ισόποση έκπτωση από 
το Φόρο Εισοδήματος του ποσού των 
Ασφαλίστρων. Επιπλέον, φαίνεται ότι 
έχει τεθεί προς διαβούλευση από την 
Κυβέρνηση το θέμα των Φοροαπαλ-
λαγών για την Ασφάλιση Περιουσίας 
σε ευρύτερη βάση, και αναμένεται 
σύντομα να παρθούν αποφάσεις και 
να ακολουθήσει σχετική Νομοθέ-
τηση, πιθανόν με πρωτοβουλία του 
Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας.

Ο ρόλος των Ασφαλιστικών Εταιρει-
ών στην κάλυψη των Κινδύνων από 

Φυσικές Καταστροφές, η ατομική 
ευθύνη του Πολίτη όσον αφορά την 
Ασφάλιση της περιουσίας του (και, εν 
γένει, την αυτοπροστασία του), αλλά 
και η σημασία της Πρόληψης των Κιν-
δύνων που πρέπει να αναλαμβάνει το 
Κράτος και η Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
είναι διαχρονικοί προβληματισμοί 
της ελληνικής και της ευρωπαϊκής 
Κοινωνίας και δεν ήρθαν μόνον πρό-
σφατα στην επικαιρότητα, λόγω της 
Κλιματικής Αλλαγής και της αύξησης 
των Φυσικών Καταστροφών σε όλον 
τον πλανήτη. 

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημο-
σίευμα (Λ. Καραγιώργος -Nextdeal, 
τ. 479), “Σε ένα ψήφισμα του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Φε-

βρουαρίου 2014, για την ασφάλιση 
έναντι φυσικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών, περιλαμβάνεται, ίσως 
για πρώτη φορά, μια ολοκληρωμένη 
θεώρηση του ρόλου των ασφαλιστι-
κών εταιρειών στην κάλυψη των κιν-
δύνων από φυσικές και ανθρωπογε-
νείς καταστροφές. Το ψήφισμα αυτό 
ήταν συνέχεια της Πράσινης Βίβλου 
της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 
2013 σχετικά με την ασφάλιση έναντι 
φυσικών και καταστροφών και απο-
κτά μια νέα επικαιρότητα ενόψει και 
της αναμενόμενης υλοποίησης από 
κυβερνητικής πλευράς της πολιτικής 
των φορολογικών απαλλαγών για την 
ασφάλιση περιουσίας”.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο σχε-

Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές 
του καλοκαιριού, το θέμα της παροχής 
κινήτρων από την Πολιτεία για την 
ασφάλιση της περιουσίας των πολιτών 
έναντι Φυσικών Καταστροφών συνεχίζει 
να βρίσκεται στην επικαιρότητα.

Κίνητρα & Ατομική Ευθύνη

Ασφάλιση 
έναντι Φυσικών 
Καταστροφών

ΑΓΟΡΑ

τικό κείμενο, μεταξύ άλλων, το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι οι 
ζημιές βαρύνουν τελικά το Κράτος 
και τις Περιφερειακές Αρχές καθώς 
αναλαμβάνουν σημαντικό μέρος 
των άμεσων η έμμεσων δαπανών, 
είτε οι εν λόγω ζημιές οφείλονται 
σε φυσικούς είτε σε ανθρωπογενείς 
παράγοντες, και προτείνει στα Κρά-
τη - Μέλη και στις Περιφερειακές 
Αρχές να αναγνωρίσουν τη σημασία 
της πρόληψης των κινδύνων και να 
τη μετατρέψουν σε πυλώνα επενδυ-
τικής στρατηγικής, δεδομένου ότι η 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων 
των καταστροφών είναι αποτελε-
σματικότερη από την απλή παροχή 
κάλυψης και την αποκατάσταση των 
ζημιών αργότερα.

Επίσης, υπογραμμίζει τον κίνδυνό 
ηθικού κινδύνου εάν οι πολίτες θε-
ωρήσουν δεδομένο ότι η κυβέρνησή 
τους πρόκειται να χρησιμοποιήσει 
δημόσιους πόρους από τον εθνικό 
προϋπολογισμό για την κάλυψη των 
ζημιών τους. Επιπλέον, θεωρεί ότι οι 
πολίτες πρέπει να αναλαμβάνουν το 

μερίδιο της ευθύνης που τους αναλο-
γεί και ότι οι κρατικές αποζημιώσεις 
δεν θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις 
ζημίες, ενώ τονίζει ότι η ατομική ευ-
θύνη σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να 
διατηρηθεί.

Τέλος, επισημαίνει ότι μια ευέλικτη 
Αγορά Ασφάλισης έναντι φυσικών 
καταστροφών επιτρέπει στις ασφαλι-
στικές εταιρείες να προσαρμόζουν τα 
προϊόντα τους σε διαφορετικές συν-
θήκες, και πιστεύει ότι η καθιέρωση 
ενός μη υποχρεωτικού πλαισίου εί-
ναι ο καλύτερος για να αναπτυχθούν 
προϊόντα προσαρμοσμένα στους φυ-
σικούς κινδύνους που παρουσιάζο-
νται σε κάθε μεμονωμένη γεωγραφι-
κή περιοχή. ●

...οι πολίτες πρέπει 
να αναλαμβάνουν το 
μερίδιο της ευθύνης που 
τους αναλογεί και οι 
κρατικές αποζημιώσεις 
δεν θα πρέπει να 
καλύπτουν όλες τις 
ζημίες



Interlife Magazine Interlife Insurance

18 19September 2021 September 2021

Σ
ε πολλές χώρες ανα-
θεωρούνται ανοδικά οι 
ρυθμοί της οικονομικής 
ανάκαμψης, είτε εξαιτίας 
των καλύτερων του ανα-

μενόμενου επιδόσεων στον τουρισμό, 
είτε λόγω της αυξημένης καταναλω-
τικής δαπάνης που αντικατοπτρίζεται 
στο ισοζύγιο εισαγωγών - εξαγωγών. 
Όμως, η ραγδαία ανάκαμψη του πα-
γκόσμιου εμπορίου δημιουργεί ανατι-
μητικές στρεβλώσεις σε πρώτες ύλες, 
μεταφορές, ενεργειακό κόστος και δί-
κτυα διανομής. Και κάπου εδώ εγκυ-
μονεί ο κίνδυνος των πληθωριστικών 
πιέσεων και της δυνητικής αλλαγής 
της νομισματικής παρέμβασης από τις 
Κεντρικές τράπεζες. Δεν είναι σαφές 
αν τα σύννεφα που βλέπουμε στον 
ορίζοντα θα εξελιχθούν σε καταιγίδα, 
αλλά χρειάζεται προσοχή και επα-
γρύπνηση.

Επενδυτικά, τα περιουσιακά στοιχεία 
που ευνοούνται από την οικονομική 

ανάκαμψη και την άνοδο του πλη-
θωρισμού έχουν εξαιρετικές επιδό-
σεις. Οι χρηματιστηριακοί δείκτες 
των ανεπτυγμένων Δυτικών οικονο-
μιών έχουν διψήφιες αποδόσεις μέ-
χρι στιγμής εξαιτίας της ανάκαμψης 
των οικονομικών αποτελεσμάτων σε 
εταιρικό επίπεδο και της καλύτερης 
διαχείρισης της πανδημίας. Εντυπω-
σιακή άνοδο σημειώνουν επίσης οι 
τιμές των πρώτων υλών, των βιομη-
χανικών μετάλλων και της ενέργειας 
απόρροια της αυξημένης ζήτησης για 
αγαθά. Σαν συνέπεια έχουν εκτοξευ-
θεί οι τιμές των ναυτιλιακών ναύλων 
τόσο σε Container ships όσο και σε 
πλοία ξηρού φορτίου. Ανοδικά κινεί-
ται επίσης το Αμερικανικό δολάριο 
για διάφορους λόγους επηρεάζοντας 
αρνητικά τις αποδόσεις των αναπτυσ-
σόμενων χρηματιστηρίων και των 
πολύτιμων μετάλλων. Και φυσικά 
αρνητικά κινούνται οι τιμές των ομο-
λόγων σε ένα περιβάλλον πληθωρι-
στικών πιέσεων.

 Η πορεία της ανάκαμψης

CAUTION AHEAD!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

2022 το επιχείρημα περί παροδικότη-
τας του πληθωρισμού αρχίζει να φα-
ντάζει διάτρητο. Εφόσον κάτι τέτοιο 
δεν επαληθευθεί και ο πληθωρισμός 
διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα τα πε-
ριθώρια στρουθοκαμηλισμού από τις 
Κεντρικές τράπεζες είναι μικρά. Και 
εδώ εγκυμονεί ο επενδυτικός κίνδυ-
νος που απορρέει από την άνοδο των 
επιτοκίων. 

Σε ακαδημαϊκό επίπεδο η διαχείριση 
του πληθωρισμού είναι εύκολη μέσω 
των διάφορων νομισματικών εργαλεί-
ων. Αντίθετα το φάσμα του αποπλη-
θωρισμού, που πλανάται πάνω από 
οικονομίες όπως η Ιαπωνική για δε-
καετίες, αποδεικνύεται σαφώς δυσκο-
λότερο διαχειριστικά και αυτός είναι 
ένας από τους λόγους που υπάρχει 
κάποιος εφησυχασμός από τις κεντρι-
κές τράπεζες. Πριν όμως φθάσουμε 
να συζητούμε για δυνητική άνοδο επι-
τοκίων η αγορά περιμένει εναγωνίως 
την εξέλιξη και αποκλιμάκωση των 
έκτακτων μέτρων που υιοθετήθηκαν 
για την ανάσχεση της πανδημίας. Το 
περίφημο "tapering", δηλαδή η απο-
κλιμάκωση των αγορών ομολόγων 
από την Αμερικανική κεντρική τράπε-
ζα, είναι προ των πυλών (κάτι αντί-

στοιχο συμβαίνει με το PEPP και την 
ΕΚΤ) και σε μια ομολογιακή αγορά 
άκρως στρεβλωμένη, η όποια επι-
βράδυνση των παρεμβατικών αγορών 
μπορεί να δημιουργήσει ανεπιθύμητες 
συνέπειες και σε άλλα περιουσιακά 
στοιχεία όπως οι μετοχές. Το ερώτημα 
που προκύπτει είναι το κατά πόσο θα 
μπορέσουν οι κεντρικές τράπεζες να 
διαχειριστούν τη σταδιακή απόσυρση 
των έκτακτων μέτρων χωρίς να δημι-
ουργήσουν σημαντικούς κραδασμούς 
στις αγορές. Προφανώς ρόλο στη δια-
μόρφωση της νομισματικής πολιτικής 
έχει και η διαχείριση της πανδημίας 
που με τις διάφορες μεταλλάξεις εξα-
κολουθεί να είναι στο προσκήνιο και 
να απειλεί δυνητικά την ομαλή οικο-
νομική ανάκαμψη. 

Κλείνοντας φαντάζει πάζλ για δυνα-
τούς λύτες η απόπειρα ομαλοποίη-
σης των νομισματικών πολιτικών εν 
μέσω πανδημίας, πληθωρισμού και 
στρεβλώσεων στις αγορές ομολόγων 
(έκτακτα μέτρα, ποσοτική χαλάρωση, 
αρνητικά επιτόκια). Προσθέστε τις 
γεωπολιτικές έριδες κυρίως μεταξύ 
ΗΠΑ - Κίνας αλλά και σε περιφερεια-
κό επίπεδο (Ιράν - Ισραήλ), τις επερ-
χόμενες Γερμανικές εκλογές, και τον 

καταποντισμό της Αμερικανικής επιρ-
ροής ανά τον πλανήτη μετά την άτακτη 
αποχώρηση από το Αφγανιστάν και η 
εικόνα γίνεται ακόμα πιο σύνθετη και 
απρόβλεπτη. Τα μακροοικονομικά 

στοιχεία μπορεί να ευημερούν και η 
αισιοδοξία να είναι διάχυτη αλλά η 
διαχείριση ρίσκου ακριβώς σε τέτοιες 
συνθήκες είναι επιτακτική. Ακούγεται 
κλισέ το "προετοιμαζόμαστε για το 
χειρότερο προσδοκώντας το καλύ-
τερο" αλλά δεν απέχει πολύ από την 
πραγματικότητα που διαμορφώνεται 
στην περίοδο που διανύουμε.

Καλό και ασφαλές Φθινόπωρο σε 
όλους. ●

Ακούγεται κλισέ 
το "προετοιμαζόμαστε 
για το χειρότερο 
προσδοκώντας το 
καλύτερο" αλλά δεν 
απέχει πολύ από την 
πραγματικότητα που 
διαμορφώνεται στην 
περίοδο που διανύουμε

Το ζητούμενο για το εγγύς μέλλον 
είναι η διάρκεια και το μέγεθος των 
νομισματικών παρεμβάσεων που εν 
μέρει θα καθοριστούν από τις εφήμε-
ρες η μόνιμες πληθωριστικές πιέσεις. 
Μέχρι στιγμής οι κυριότερες Κε-
ντρικές τράπεζες του πλανήτη (FED, 
ECB, BOJ) υιοθετούν την άποψη ότι ο 
πληθωρισμός είναι παροδικός και το 
2022 θα υπάρξει σημαντική αποκλι-
μάκωσή του, οπότε δεν προκύπτουν 
λόγοι για άνοδο των επιτοκίων για 
να τιθασευτεί. "The jury is still out" 
όπως λένε οι Αγγλοσάξονες όσον 
αφορά τη φύση του πληθωρισμού και 
το αν είναι παροδικός. Το κόστος της 
ενέργειας (ηλεκτρικό ρεύμα) στην 
Ευρώπη βρίσκεται σε πρωτοφανή 
επίπεδα κάτι που τροφοδοτείται, τόσο 
από την άνοδο του φυσικού αερίου, 
όσο και τη στροφή προς πράσινες 

μεθόδους παραγωγής που κοστίζουν 
περισσότερο από τη λιγνιτική και την 
πυρηνική ενέργεια. Με τον χειμώνα 
ante portas δύσκολα θα δούμε ουσι-
αστική αποκλιμάκωση των ενεργεια-
κών τιμών κάτι που θα δημιουργήσει 
ανατιμητικές πιέσεις σε καταναλωτικά 
αγαθά και υπηρεσίες όπως οι μεταφο-
ρές. Με τους διεθνείς οργανισμούς να 
προβλέπουν συνέχιση ή και επιτάχυν-
ση της οικονομικής ανάκαμψης και το 

Το 2021 εξελίσσεται σε ένα ιδιαίτερα 
δυναμικό έτος αναφορικά με την 
οικονομική ανάκαμψη παγκοσμίως, κάτι 
εν μέρει αναμενόμενο συγκριτικά με το 
"ζοφερό" 2020 και τις ενέσεις ρευστότητας 
από τις Κεντρικές τράπεζες και τις 
κυβερνήσεις.
του Κωνσταντίνου Αριτζή,
Διευθύνοντος Συμβούλου Premium Capital α.ε.

Με τον χειμώνα ante 
portas δύσκολα θα 
δούμε ουσιαστική 
αποκλιμάκωση των 
ενεργειακών τιμών, κάτι 
που θα δημιουργήσει 
ανατιμητικές πιέσεις σε 
καταναλωτικά αγαθά 
και υπηρεσίες όπως οι 
μεταφορές
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In Brief

INTERLIFE - Financial results of the 
1st semester 2021 confirm Company’s 
continuous growth course
INTERLIFE General Insurance Company recorded 13,10 
mi € Profits before Taxes during 1st semester of 2021 
against 1,09 mi € (1st semester 2020). The Company 
increased Written Premiums by 10,05% (36,83 mi € 
against 33,47 mi € - 1st semester of 2020) and Gross 
Written Premiums by 2,49% (33,95 mi € against 
33,12 mi € - 1st semester of 2020). Assets increased by 
6,99% (266,70 mi € against 249,27 mi € in 31/12/2021, 
Investments reached 243,41 mi € against 228,01 mi € 
in 31/12/2021, while Equity increased by 9,56% (120 
mi € against 109,54 in 31/12/2020). Claims Incurred 
(including changes in Insurance Provisions) increased by 
6,69% (14,80 mi € against 13,50 mi € - 1st semester of 
2020).

Corporate Ranking
According the results of a research on Corporate Repu-
tation conducted by FORTUNE GREECE in collaboration 
with KPMG, INTERLIFE figures 4th in line among the 
"Most Admired Companies in Greece" (category Financial 
Institutions Sector). The yearly research evaluation of the 
companies is based on the corporate reputation and on 
quantitative and qualitative criteria, set by the American 
version of FORTUNE magazine.

Corporate Social Responsibility

CSR Report 2020
INTERLIFE released its annual Corporate Social 
Responsibility Report detailing the Company’s financial 
and non-financial accomplishments during 2020. The 
Company reports progress towards creating long-
term value for clients, employees, shareholders, local 
communities and all the stakeholders.

NGO KMOP
INTERLIFE supports kmop NGO, and its “Live Without 
Bullying” online project, aiming at preventing and 
fighting against school and cyber bullying. Through an 
online platform, children and adults have the opportunity 
to seek for help, get informed and exchange their 
thoughts, while preserving their anonymity.

Live Without Bullying is an initiative of KMOP, based on an 
online counseling platform where young people and adults 
chat directly to trained and experienced psychologists so 
as to be assisted in incidents of school and cyber bullying.

Voluntary Acts
“Corner of Love” is the voluntary initiative launched by 
INTERLIFE's Administration and Employees. During a 
new charitable contribution offered clothing for families 
in need in collaboration with Municipality of Thermi.
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https://www.interlife.gr/pdf/eke20.pdf


Επενδύουμε. Καινοτομούμε.
Αναπτυσσόμαστε!
Οικονομική Ευρωστία με πυξίδα το Υπεύθυνο 
Επιχειρείν και την προσφορά στην Κοινωνία

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
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αύξηση 2,60%

Συνολικά Έσοδα

66,9 εκατ.
ευρώ

αύξηση 16,4%

Ίδια Κεφάλαια

109,5 εκατ.
ευρώ

αύξηση 10%

Επενδύσεις

229,3 εκατ.
ευρώ

αύξηση 7%

Ενεργητικό

249,3 εκατ.
ευρώ

Άθροισμα 6ετίας 81,2 εκατ. €

Κέρδη προ φόρων

19,6 εκατ.
ευρώ

Οικονομικά Στοιχεία 2020

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

αύξηση 6ετίας 
2015 - 2020

Αύξηση Παραγωγής

+35,6%


