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Εταιρική
Κοινωνική
Ευθύνη

Οι Εταιρίες κρίνονται, πλέον, όχι µόνο µε βάση 
οικονοµικά αποτελέσµατα, ή την ποιότητα των 
προϊόντων και των υπηρεσιών τους, αλλά και µε βάση 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Ουσιαστικά, η 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) βασίζεται στο 
δίπτυχο της οικονοµικής ανάπτυξης και της κοινωνικής 
συνοχής και ορίζεται ως, η δέσµευση των επιχειρήσεων 
σε αρχές «ηθικής» συµπεριφοράς.σε αρχές «ηθικής» συµπεριφοράς. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το 70% των Ευρωπαίων 
καταναλωτών υποστηρίζει ότι η κοινωνική ευθύνη µιας 
επιχείρησης επηρεάζει τις αγοραστικές αποφάσεις, ενώ ο 
ένας στους πέντε καταναλωτές είναι διατεθειµένος να 
πληρώσει ακριβότερα για περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
πιο «υπεύθυνα» προϊόντα ή υπηρεσίες.

Σταδιακά προκύπτουν όλο και περισσότερες διεθνείς 
πρωτοβουλίες για την προώθηση και συστηµατοποίηση 
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, οι πρωτοβουλίες του 
ΟΗΕ, η Πράσινη Βίβλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Ε.Κ.Ε. και το επικείµενο Σχέδιο Οδηγίας της Ε.Ε.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη µας ενδιαφέρει όλους Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη µας ενδιαφέρει όλους 
γιατί αντανακλά τις βασικές αρχές της κοινωνίας στην 
οποία ζούµε . 

Ενδιαφέρει τις επιχειρήσεις γιατί µέσα από υπεύθυνη 
στάση «επιχειρείν» βελτιώνουν την οικονοµική , 
περιβαλλοντική και κοινωνική τους αποτελεσµατικότητα.
Ενδιαφέρει τους εργαΕνδιαφέρει τους εργαζόµενους γιατί τους διασφαλίζει 
δηµιουργικό και ανταποδοτικό εργασιακό περιβάλλον.
Ενδιαφέρει τους καταναλωτές που θεωρούν σηµαντική 
την ύπαρξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
διαπιστευτηρίων των προϊόντων και των υπηρεσιών που 
αγοράζουν.

Ενδιαφέρει τις Ενδιαφέρει τις τοπικές κοινωνίες να γνωρίζουν ότι 
συνυπάρχουν µε επιχειρήσεις και µοιράζονται όµοιες 
αξίες και προβληµατισµούς.
Ενδιαφέρει όλους τους ανθρώπους και κυρίως τις 
µελλοντικές γενιές γιατί θέλουν να ζήσουν σε ένα 
κόσµο που σέβεται το περιβάλλον και την κοινωνία.  

Η Η INTERLIFE Ασφαλιστική θέλοντας να µοιραστεί την 
υπεύθυνη στάση της απέναντι στην κοινωνία και στο 
ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται , 
παρουσιάζει τη δράση της στα πλαίσια της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης.



Λίγα λόγια για την INTERLIFE



07

Λίγα λόγια 
για την
INTERLIFE

Η INTERLIFE Ασφαλιστική είναι Ελληνική Εταιρία 
Γενικών Ασφαλίσεων µε έδρα την Θεσσαλονίκη. 
Ιδρύθηκε το 1991 σε πολυµετοχική βάση. Τα κεντρικά 
γραφεία της Εταιρίας στεγάζονται σε ιδιόκτητο κτίριο 
4.500 m² στο 14ο χλµ. εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – 
Πολυγύρου στη Θέρµη. Είναι σηµαντικό να επισηµανθεί 
ότι η πορεία της Εταιρίας υπήρξε κερδοφόρα από τα 
πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, µε κάθετη ανάπτυξη πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, µε κάθετη ανάπτυξη 
και επιτυχή υλοποίηση των εκάστοτε στόχων της. Η 
θετική εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών της Εταιρίας, µε 
επιτυχηµένες επενδύσεις σε ακίνητα και χρεόγραφα σε 
συνδυασµό µε το σωστό management συνέβαλαν στην 
εδραίωσή της στον ασφαλιστικό χώρο.
Σήµερα η εταιρία INTERLIFE Ασφαλιστική αναπτύσσεται 
ταχύτατα αναδεικνύοντας συνεχώς την επιτυχηµένη 
πορεία της, την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που 
προσφέρει µε την τεχνογνωσία που η ίδια δηµιουργεί και 
διοχετεύει στους συνεργάτες της. ∆ραστηριοποιείται σε 
όλη την Ελλάδα µε ένα ευρύ ∆ίκτυο Πωλήσεων.
ΑΑναγνωρίζοντας την αυξανόµενη σηµασία και τα οφέλη 
που προκύπτουν από την εφαρµογή υπεύθυνων και 
διαφανών επιχειρηµατικών κινήσεων , προχωρά σε 
ενέργειες που περιλαµβάνουν ευθύνη για το περιβάλλον   
εφαρµογή καλύτερων εργασιακών πρακτικών και  
φροντίδα για την τοπική κοινωνία. 

Ακολουθώντας µια ορθολογική πολιτική, κατάφερε να Ακολουθώντας µια ορθολογική πολιτική, κατάφερε να 
ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις του χώρου 
παροχής υπηρεσιών ασφάλισης, επιβεβαιώνοντας την 
υπάρχουσα αξιοπιστία της και ενισχύοντας τη δυναµική 
της παρουσία.
Στην περίοδο της µεγαλύτερης οικονοµικής κρίσης για Στην περίοδο της µεγαλύτερης οικονοµικής κρίσης για 
την χώρα µας, συνεχίζει να αυξάνει τις θέσεις εργασίας, 
τα κεφάλαια, την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, 
την κερδοφορία, επειδή εφαρµόζει πάντα αυτό που οι 
άλλοι λόγω της κρίσης προσπαθούν να κάνουν τώρα: 
Ορθολογικές δαπάνες και σεβασµός στα χρήµατα των 
πελατών της.
Σήµερα, η ΙNTERLIFE Ασφαλιστική διαθέτει Σήµερα, η ΙNTERLIFE Ασφαλιστική διαθέτει 
υπερεπάρκεια κεφαλαίων και υψηλή ρευστότητα, που 
της επιτρέπει να βελτιώνει συνεχώς την ταχύτητα 
αποζηµιώσεων. Ανταποκρίνεται µε επιτυχία στις 
απαιτήσεις του επερχόµενου κοινοτικού νοµοθετικού 
πλαισίου Solvency II.. Συνεχίζει τις δράσεις Ε.Κ.Ε., µε 
συνέπεια και υπευθυνότητα προς τους Εργαζόµενους, το 
ΠεριβάλλοΠεριβάλλον, την Αγορά και την Κοινωνία, 
επιβεβαιώνοντας την αρχή της «Πάνω απ' όλα ο 
άνθρωπος».



Εταιρική ∆ιακυβέρνηση
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Εταιρική 
∆ιακυβέρνηση

Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση αποτελεί ένα Σύστηµα Αρχών 
βάσει του οποίου οργανώνεται, λειτουργεί και διοικείται 
η INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. µε σκοπό και στόχο να 
διαφυλάσσονται και να ικανοποιούνται όλα τα έννοµα 
συµφέροντα όσων συνδέονται µε την Εταιρία στο 
πλαίσιο του Εταιρικού Συµφέροντος.
 
Οι Αρχές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης έχουν σαν στόχο Οι Αρχές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης έχουν σαν στόχο 
να συµβάλλουν στη µακρόχρονη και ισόρροπη ανάπτυξη 
της εταιρίας, χωρίς να παύουν να αποτελούν 
οικειοθελείς δεσµεύσεις που συνεισφέρουν στη 
διατήρηση και βελτίωση της αξιοπιστίας της.

Η INTERLIFE όντας Κοινωνικά Η INTERLIFE όντας Κοινωνικά Υπεύθυνη, όχι µόνο 
συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι 
νόµοι και οι θεσµοί αλλά, προχωρά εθελοντικά σε 
δράσεις και ενέργειες που τις υπερβαίνουν, πάντα σε 
σχέση µε πελάτες, συνεργάτες, υπαλλήλους, µετόχους, 
προµηθευτές και γενικά µε την κοινωνία στην οποία 
δραστηριοποιείται.
  
Επί της ουσίας, οι ενερΕπί της ουσίας, οι ενεργητικές ή παθητικές δράσεις της 
INTERLIFE στον τοµέα της Κοινωνικής Ευθύνης, 
λειτουργούν ως επί πλέον έµµεση παροχή προς τους 
πολίτες και ως εκ τούτου δηµιουργούν ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα για την επιχείρηση. Ο σύγχρονος 
καταναλωτής, αντιλαµβάνεται αν οι κοινωνικές δράσεις 
της επιχείρησης είναι επικοινωνιακά τεχνάσµατα ή 
συνειδητή επιχειρησιακή στρατηγική. συνειδητή επιχειρησιακή στρατηγική. 

Συνεπώς, η ΕΚΕ είναι σηµαντικός πυλώνας στην 
σύγχρονη Εταιρική ∆ιακυβέρνηση της INTERLIFE και 
δείγµα της ευαισθησίας της απέναντι στην Αγορά.

Η θέση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη 
σύγχρονη Εταιρική ∆ιακυβέρνηση της INTERLIFE 
Α.Α.Ε.Γ.Α.



INTERLIFE προσφέρω αλλιώς…
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Η Εταιρία για 
το Ανθρώπινο 
∆υναµικό της

Παρακολουθηση Σεµιναρίου στην 
έδρα της INTERLIFE

Η Εταιρία επενδύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση των 
ανθρώπων της φροντίζοντας για τη δια βίου µάθηση µε 
στόχο την βελτίωση των υπαρχουσών ικανοτήτων , τη 
βελτίωση απόδοσης και αποτελεσµατικότητας, σε 
συνδυασµό µε την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων.
ΓΓια την επίτευξη αυτού του στόχου η INTERLIFE 
οργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα σεµινάρια 
επιµόρφωσης στον ειδικά διαµορφωµένο χώρο στην 
έδρα της .

Μέχρι σήµερα το ανθρώπινο δυναµικό της εταιρίας 
παρακολούθησε σεµινάρια:

• ∆ιαδικασιών Εσωτερικής Λειτουργίας Οµίλου
•• Αποτελεσµατικής & Ενδοεταιρικής Επικοινωνίας
• Συµβολαίων Μεταφορών , Αυτοκινήτου ,         
 Φωτοβολταϊκών , Περιουσίας
• ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού 
• Λογιστικών Αρχών
• Πωλήσεων
• Τεχνικών πωλήσεων εν µέσω Oικονοµικής Kρίσης
•• Κώδικα συµπεριφοράς στελεχών επιχειρήσεων 
• Τεχνικών επικοινωνίας µε τους πελάτες 
• Social Media, Κοινωνικής  ∆ικτύωσης και πολυµέσων  
 επικοινωνίας

Παράλληλα, υλοποιείται πρόγραµµα µεταφοράς 
τεχνογνωσίας από εµπειρότερους συναδέλφους.

Πρόσθετες παροχές υγείας στους εργαζόµενους

Οι πρόσθετες παροχές υγείας συµπληρώνουν τη Οι πρόσθετες παροχές υγείας συµπληρώνουν τη 
δηµόσια ασφάλιση και έχουν στόχο τη δηµιουργία 
αυξηµένου αισθήµατος ασφάλειας και συνεπώς 
µεγαλύτερης ικανοποίησης και πιστότητας των 
εργαζοµένων προς την επιχείρηση.

•• Στο ανθρώπινο δυναµικό της INTERLIFE παρέχεται   
 δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη από την Εταιρία για    
 Προσωπικά Ατυχήµατα & Νοσοκοµειακή Περίθαλψη.
• Μεριµνά για την υγεία των εργαζοµένων µε την     
 παρουσία ιατρού σε εβδοµαδιαία βάση και τηρώντας  
 όλους για τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.

Εκπαίδευση προσωπικού και συνεργατών
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Η Εταιρία για 
το Ανθρώπινο 
∆υναµικό της

Το προσωπικό της INTERLIFE στο 
Χριστουγεννιάτικο Παζάρι του Σωµατείου για 
Α.Μ.Ε.Α. “ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο ΠΕΡΣΗΣ”

Συνθήκες εργασίας 

• Λαµβάνει µέτρα για ένα ασφαλές εργασιακό       
 περιβάλλον και για την προστασία της υγείας των    
 εργαζοµένων.
•• H INTERLIFE έχει δηµιουργήσει άριστες συνθήκες    
 εργασίας (full time απασχόληση & πρόωρη        
 αναχώρηση Παρασκευής) για τους εργαζοµένους της. 
• Η µισθοδοσία διέπεται από µια δίκαιη πολιτική που    
 βασίζεται στην παραγωγικότητα και την εµπειρία. 
•• Προωθεί την Ισότητα Ευκαιριών: 61,90% των      
 εργαζοµένων είναι γυναίκες όπως και 50% των     
 ∆ιευθυντικών στελεχών.

 Εθελοντισµός

Με τον εθελοντισµό οι εργαΜε τον εθελοντισµό οι εργαζόµενοι αποκτούν νέες 
δεξιότητες , βοηθούν συνανθρώπους τους, γνωρίζουν 
νέους ανθρώπους και αποκτούν ανεκτίµητη εµπειρία που 
ενδυναµώνει και επηρεάζει θετικά την επαγγελµατική 
τους εξέλιξη.

•• Το προσωπικό της INTERLIFE συµµετείχε στο       
 Χριστουγεννιάτικο Παζάρι Αγάπης στηρίζοντας το    
 Σωµατείο για Α.Μ.Ε.Α. "ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο      
 ΠΕΡΣΗΣ", που εδρεύει στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης.
• Συγκέντρωσε είδη ρουχισµού και υπόδησης σε      
 συνεργασία µε την Αντιδηµαρχία Κοινωνικής Πολιτικής  
 του ∆ήµου Καλαµαριάς για το Κοινωνικό της πρατήριο.
•• Με αφορµή τις γιορτινές µέρες των Χριστουγέννων και  
 κίνητρο την προσφορά στα παιδιά, οι εργαζόµενοι στην  
 εταιρία προσέφεραν παιχνίδια και άλλα δώρα στα    
 παιδιά που φιλοξενούνται στον ξενώνα του σωµατείου  
 «Άρσις» στο Ωραιόκαστρο.
•• Η INTERLIFE ίδρυσε ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ µε κύριο    
 σκοπό την ανάπτυξη δεσµών συµπαράστασης µεταξύ  
 των εργαζοµένων και την κάλυψη των αναγκών τους  
 σε αίµα. 

Επιβράβευση υπαλλήλων

Η εταιρία αναδεικνύει την προσφορά των εργαΗ εταιρία αναδεικνύει την προσφορά των εργαζοµένων 
που αποτελούν πρότυπα επαγγελµατισµού 
καθιερώνοντας τη βράβευσή τους µέσα από διαδικασίες 
αξιολόγησης. Με την κίνηση αυτή ενισχύεται η άµιλλα 
µεταξύ των υπαλλήλων και  αναγνωρίζεται η προσφορά 
τους.
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Η Εταιρία 
για την Αγορά

• Η Εταιρία είναι πιστοποιηµένη µε το Πιστοποιητικό    
 ∆ιασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 για το   
 σύνολο των εργασιών της

• Προάγει την  διαφάνεια των εταιρικών          
 δραστηριοτήτων και συναλλαγών.

•• Εφαρµόζει τους κανόνες δεοντολογίας στο marketing  
 και στη διαφήµιση  σεβόµενη τα δικαιώµατα του     
 καταναλωτή.

•• Η INTERLIFE A.Α.Ε.Γ.Α δεσµεύεται για την προστασία  
 του απορρήτου των πελατών της µε δήλωση       
 προστασίας απορρήτου όπου εξηγεί τον τρόπο      
 συλλογής δεδοµένων και χρήσης πρακτικών του     
 ιστοτότου interlife.gr 

•• Συνεχίζει να αυξάνει τις θέσεις εργασίας µε νέες     
 προσλήψεις παρά τη δύσκολη οικονοµικά περίοδο που  
 διανύει η χώρα.

• Οι  Αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης αποτελούν τη    
 βάση του συστήµατος διοίκησης της INTERLIFE     
 Α.Α.Ε.Γ.Α. Έτσι  επιτυγχάνεται αποτελεσµατική διοίκηση  
 της εταιρίας µε αποδοτική χρησιµοποίηση των 
  διαθέσιµων πόρων καθώς και διαφάνεια στις εταιρικές  
 λειτουργίες, µε στόχο το µακροπρόθεσµο συµφέρον   
 των µετόχων.

•• Στην INTERLIFE λειτουργεί ∆ιεύθυνση Εσωτερικού   
 Ελέγχου. Αρµοδιότητά της είναι η παροχή διασφάλισης  
 στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ότι το Σύστηµα  
 Εσωτερικού Ελέγχου εξασφαλίζει τη συµµόρφωση µε  
 τις πολιτικές, πρακτικές και διαδικασίες της Εταιρείας.

•• ∆ηµιουργήθηκε Υπηρεσία Υποβολής Παραπόνων µε   
 γνώµονα και σκοπό τη σωστή εξυπηρέτηση των     
 πελατών της INTERLIFE και τη δίκαιη µεταχείρισή τους.  
 Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν µείνει απόλυτα   
 ικανοποιηµένος, έχει το δικαίωµα υποβολής επίσηµης  
 διαµαρτυρίας και τη δυνατότητα απευθείας        
 επικοινωνίας µε την εταιρία. 
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Η Εταιρία 
για την Αγορά

Συµµετοχή σε οργανισµούς  και  Επαγγελµατικές 
Ενώσεις
          
   Η INTERLIFE είναι :

•• Μέλος του Ελληνικού ∆ικτύου για την Εταιρική      
 Κοινωνική Ευθύνη  που σκοπό έχει την προώθηση και  
 προβολή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, τόσο    
 προς τον επιχειρηµατικό κόσµο όσο και προς το     
 κοινωνικό σύνολο (www.csrhellas.gr).

•• Μέλος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας  
 (Ε.Α.Ε.Ε.), που είναι ο κεντρικός φορέας          
 εκπροσώπησης των ελληνικών ασφαλιστικών      
 εταιρειών που  σκοπός της είναι η µε κάθε νόµιµο µέσο  
 ανάπτυξη του θεσµού της Ιδιωτικής Ασφάλισης     
 (www.eaee.gr).

•• Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών    
 Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ.): Το Ε.Ι.Α.Σ. έχει ως κύριο στόχο του  
 την προαγωγή και ανάπτυξη συγχρόνων         
 εκπαιδευτικών διαδικασιών και της έρευνας στο     
 αντικείµενο της ασφαλιστικής και χρηµατοοικονοµικής  
 επιστήµης και πρακτικής (www.eias.gr)
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Για το 
περιβάλλον

Ανακύκλωση και εξοικονόµηση ενέργειας

Η INTERLIFE κάνει χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας για 
µείωση στο ελάχιστο της χρήσης χαρτιού. Σε αυτό το 
πλαίσιο η αποστολή µηνυµάτων, η διαχείριση αιτήσεων 
ασφάλισης και συµβολαίων ασφάλισης αλλά και η 
διατήρηση αρχείων γίνεται µε ηλεκτρονικά µέσα.

•• Χρησιµοποιεί στις εγκαταστάσεις της λαµπτήρες     
 εξοικονόµησης ενέργειας , και ελέγχει την κατανάλωση  
 νερού και ηλεκτρικού ρεύµατος.
• Έχει εγκαταστήσει κάδους συλλογής για ανακύκλωση  
 µπαταριών.
• Συγκεντρώνει σε καθηµερινή βάση υλικά όπως χαρτί,  
 γυαλί και αλουµίνιο σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.
•• Υλοποιεί πρόγραµµα οργανωµένης ανακύκλωσης    
 χαρτιού αφού από τις δραστηριότητες της INTERLIFE  
 προκύπτει σηµαντικός αριθµός καταναλισκόµενου    
 χαρτιού λόγω του µεγάλου αριθµού ασφαλιστηρίων  
 συµβολαίων που εκδίδονται αλλά και των ποικίλων   
 εγγράφων λειτουργικής υποστήριξης. Με την      
 εθελοντική συµµετοχή όλων των εργαζοµένων και σε  
 συνεργασία µε την αδειοδοτηµένη εταιρία ∆ιαχείρισης  συνεργασία µε την αδειοδοτηµένη εταιρία ∆ιαχείρισης  
 και Ανακύκλωσης Απορριµµάτων ECO Τριας Α.Ε.,    
 συγκεντρώθηκαν 10.000 kg χαρτιού στους ειδικά γι’   
 αυτό το λόγο διαµορφωµένους κάδους, και        
 προωθήθηκαν για πολτοποίηση σε βιοµηχανικές     
 µονάδες επεξεργασίας. Αξίζει να σηµειωθεί πως η    
 κατανάλωση χαρτιού µειώθηκε αισθητά τα τελευταία  
  δύο χρόνια χάρις στην ηλεκτρονική διαχείριση που    
 εφαρµόζει η INTERLIFE.
• Στα πλαίσια της προσπάθειας για την διάδοση των    
 «πράσινων τεχνολογιών»  και µε αφορµή την «      
 Παγκόσµια Ηµέρα για το Περιβάλλον », η INTERLIFE   
 συµµετείχε σαν χορηγός σε εκδήλωση που        
 διοργανώθηκε από το Auto Business Review  στο    
 εµπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos  στη      
 Θεσσαλονίκη. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να    
 ενηµερωθούν για την ιστορία της ηλεκτροκίνησης ,  τα  ενηµερωθούν για την ιστορία της ηλεκτροκίνησης ,  τα  
 χαρακτηριστικά της σύγχρονης φιλικής προς το     
 περιβάλλον τεχνολογίας αυτοκινήτων & τα ηλεκτρικά  
 ποδήλατα .
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Υποστήριξη των δράσεων της Καλλιστώ

Για το 
περιβάλλον

Περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ» - 
∆ασοπροστασία

Τα προγράµµατα δασοπροστασίας που υλοποιεί η 
Περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ» στηρίζει η 
INTERLIFE Ασφαλιστική, στα πλαίσια των δράσεων 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και έχοντας σαν κίνητρο 
την φροντίδα για το περιβάλλον .

Θεωρώντας πως η πιο αποτελεσµατική προστασία είναι Θεωρώντας πως η πιο αποτελεσµατική προστασία είναι 
η πρόληψη,  το καλοκαίρι του 2012 η INTERLIFE 
συµµετείχε για δεύτερη χρονιά σαν χορηγός στην 
Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχηµάτων, των εθελοντών  
της Οργάνωσης για την πυροπροστασία της Καστοριάς 
στον ορεινό όγκο του Γράµµου και του περιαστικού 
δάσους Σέιχ – Σου Θεσσαλονίκης.

Πέρα από την επόπτευση των περιοχών αυτών και την Πέρα από την επόπτευση των περιοχών αυτών και την 
πρόληψη από τις πυρκαγιές, τα προγράµµατα εστιάζουν 
και σε άλλες δράσεις, όπως είναι η καταγραφή και ο 
καθαρισµός µονοπατιών, η ενηµέρωση των επισκεπτών 
σχετικά µε ζητήµατα προστασίας των δασικών 
οικοσυστηµάτων αλλά και σε δράσεις που αφορούν 
στην προστασία και διατήρηση της καφέ αρκούδας.

Η INTERLIFE Ασφαλιστική στέκεται σύµµαχος και Η INTERLIFE Ασφαλιστική στέκεται σύµµαχος και 
αρωγός της περιβαλλοντικής οργάνωσης συµβάλλοντας 
µε αυτόν τον τρόπο στην προστασία της φύσης και της 
άγριας ζωής στον τόπο µας. 

Ενισχύει τις δράσεις Εθελοντισµού της Οργάνωσης Ενισχύει τις δράσεις Εθελοντισµού της Οργάνωσης 
µέσω των οποίων κάθε καλοκαίρι, σε σηµαντικούς 
ορεινούς βιοτόπους, εθελοντές και εθελόντριες κάθε 
ηλικίας και επιστηµονικά στελέχη της «Καλλιστώ» σε 
συνεργασία µε την τοπική κοινωνία, υλοποιούν 
προγράµµατα δασοπροστασίας, συνεργάζονται στην 
έρευνα για τη φύση και την ιστορία της περιοχής, 
σχεδιάσχεδιάζουν και υλοποιούν δηµιουργικές παρεµβάσεις 
στο πεδίο, ενηµερώνουν επισκέπτες και παραγωγούς, και 
βοηθούν στην επόπτευση των  Προστατευόµενων 
Περιοχών. 

Σηµειώνεται ότι η Ελλάδα είναι µια από τις πέντε χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάζουν τα 
υψηλότερα ποσοστά δασικών πυρκαγιών και καµένων 
εκτάσεων. Σύµφωνα µάλιστα µε τα επίσηµα στοιχεία, 
τουλάχιστον το 98% των πυρκαγιών αυτών οφείλονται 
σε ανθρώπινες δραστηριότητες (αµέλεια, εµπρησµοί, µη 
προσδιορισµένες ανθρώπινες ενέργειες).
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Η Εταιρία 
για την
Κοινωνία

Χορηγία Ιστιοφόρου Πάραλος & ∆ιεθών 
Ιστιοπλοϊκων Αγώνων του Ν.Ο.Θ.

Χορηγίες & Εθελοντισµός

Η υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα της INTERLIFE προς την 
κοινότητα δεν γίνεται αποσπασµατικά  αλλά υπάρχει 
προγραµµατισµένη στρατηγική  σε συνεργασία µε τα 
ενδιαφερόµενα µέρη όπως νοσοκοµεία , φορείς της 
τοπικής κοινότητας και δηµόσιες αρχές.
Οι χορηγίες σε συνδυασµό µε τις εθελοντικές δράσεις Οι χορηγίες σε συνδυασµό µε τις εθελοντικές δράσεις 
των εργαζοµένων, συµβάλλουν στην υλοποίηση 
πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, αθλητικών  και 
κοινωνικών γεγονότων. Εκδηλώνονται µε τη µορφή 
οικονοµικής στήριξης ,ενίσχυσης σε είδος ή παροχής 
υπηρεσιών.

Αθλητισµός

Η πρώτη µορφή χορηγίας στην ιστορία είναι η Η πρώτη µορφή χορηγίας στην ιστορία είναι η 
«Τριηραρχία» θεσµός στην αρχαία Αθήνα σύµφωνα µε 
τον οποίο κάθε εύπορος πολίτης είχε την υποχρέωση να 
εξοπλίζει και να συντηρεί µια τριήρη. Η INTERLIFE 
Ασφαλιστική µε κίνητρο την ανάδειξη του αθλητισµού 
και πιστεύοντας πως αθλητισµός και «επιχειρείν» 
συνδέονται δυναµικά :

•• Στηρίζει µε τη µορφή χορηγίας το αγωνιστικό       
 ιστιοφόρο «Πάραλος INTERLIFE». Ενισχύει την      
 συµµετοχή του σε εθνικούς και διεθνείς αγώνες,     
 προβάλλοντας µέσα από αυτούς την Ελληνική      
 ναυτοσύνη και το Ελληνικό αθλητικό πνεύµα.
•• Στα πλαίσια των προγραµµατισµένων δράσεων     
 Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και µέσα από το ετήσιο  
 χορηγικό πρόγραµµα που υλοποιεί η INTERLIFE για   
 τον ναυταθλητισµό, προχώρησε στην υποστήριξη των  
 δράσεων του Ναυτικού Οµίλου Θεσσαλονίκης.      
 Στάθηκε χορηγός στους διεθνείς  και τοπικούς 
  Ιστιοπλοϊκούς Αγώνες του Οµίλου που διοργανώθηκαν  
 το 2012 µε συµµετοχή αθλητών από την Ελλάδα και το  
 εξωτερικό. Επιπλέον συµµετέχει σε όλες τις δράσεις   
 του Οµίλου που αφορούν στην ανάδειξη του       
 ναυταθλητισµού όπως εκπαιδευτικές ηµερίδες,      
 σεµινάρια, έκδοση επιµορφωτικών εγχειριδίων κ.α.
•• H INTERLIFE δείχνει έµπρακτα το ενδιαφέρον της να   
 συµβάλλει σε δραστηριότητες που αναδεικνύουν την  
 αγάπη και τον σεβασµό για το περιβάλλον και τη     
 θάλασσα ειδικότερα. Βράβευσε τον µαθητή της σχολής  
 ιστιοπλοΐας «Θανάσης Μπαξεβάνης», που αρίστευσε   
 στις εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου χορηγώντας  
 υποτροφία για τον κύκλο µαθηµάτων ωκεανοπορίας. 
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Η Εταιρία 
για την
Κοινωνία

Υποστήριξη 17ου ∆ιεθνούς Ποδηλατικού Γύρου.

Προσφορά στον Πανελλήνιο Σύλλογο 
Παραπληγικών Βορείου Ελλάδος

Αθλητισµός

•• Η INTERLIFE επίσηµος υποστηρικτής των Εθνικών    
 Οµάδων και της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ποδηλασίας  
 για το 2011, χαιρέτισε µε ιδιαίτερη χαρά την       
 διοργάνωση του 17ου ∆ιεθνούς Ποδηλατικού Γύρου  
 που πραγµατοποιήθηκε στη χώρα µας, µετά από     
 διακοπή πολλών ετών. Μέσα από ειδικές διαδροµές   
 από τα Ιωάννινα προς την Πρέβεζα, το Μεσολόγγι, τους  
 ∆ελφούς και τον Μαραθώνα, και εξαιρετικές επιδόσεις  ∆ελφούς και τον Μαραθώνα, και εξαιρετικές επιδόσεις  
 των Ελλήνων συµµετεχόντων αθλητών, κατέληξε στο  
 ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

• Στην ασφαλιστική της οµπρέλα έχει συµπεριλάβει κατά  
 τόπους αθλητικούς συλλόγους καλαθοσφαίρισης και  
 ποδοσφαίρου παρέχοντας ασφάλιση προσωπικών    
 ατυχηµάτων.

Ελληνική Οµάδα ∆ιάσωσης 

Η INTERLIFE υποστήριξε χορηγικά µε αφορµή την Η INTERLIFE υποστήριξε χορηγικά µε αφορµή την 
Παγκόσµια Ηµέρα Παιδιού και στόχο την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών στο θέµα της οδικής 
ασφάλειας, ειδικά στις περιπτώσεις όπου εµπλέκονται 
παιδιά, την Ηµερίδα που διοργάνωσε η Ελληνική Οµάδα 
∆ιάσωσης στη Θεσσαλονίκη. Η εκδήλωση 
πραγµατοποιήθηκε τον ∆εκέµβριο του 2012 στο 
κινηµατοθέατρο «Ολύµπιον»  µε θέµα «το Παιδί και τα κινηµατοθέατρο «Ολύµπιον»  µε θέµα «το Παιδί και τα 
Τροχαία Ατυχήµατα».

Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών Βορείου 
Ελλάδος.

Με ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στον συνάνθρωπο, 
ανανεώνει σε ετήσια βάση τη στήριξή της η INTERLIFE 
Ασφαλιστική προς τον Πανελλήνιο Σύλλογο 
Παραπληγικών Βορείου Ελλάδος.
Με γνώµονα την οργανωµένη και όχι την αποσπασµατική Με γνώµονα την οργανωµένη και όχι την αποσπασµατική 
προσφορά, η εταιρία, χορηγεί Ασφαλιστήρια Συµβόλαια 
στα ειδικά διαµορφωµένα οχήµατα του συλλόγου που 
είναι στη διάθεση των µελών του για τις µετακινήσεις 
τους.
Η προσφορά της INTERLIFE προς την τοπική κοινωνία Η προσφορά της INTERLIFE προς την τοπική κοινωνία 
και συγκεκριµένα στα άτοµα που χρήζουν ιδιαίτερης 
φροντίδας αποτελεί µείζονα προτεραιότητα στις δράσεις 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρίας.
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Η Εταιρία 
για την
Κοινωνία

Αιµοδοσία προσωπικού στην έδρα της INTERLIFE.

Ελληνική Εταιρία για την Σκλήρυνση Κατά 
Πλάκας

ΤΤην Ελληνική Εταιρία για την Σκλήρυνση Κατά Πλάκας 
υποστήριξε για 2η συνεχή χρονιά η INTERLIFE 
Ασφαλιστική, στα πλαίσια του εορτασµού της 
Παγκόσµιας Ηµέρας για την Σκλήρυνση Κατά Πλάκας. 
∆ιοργανώθηκε ενηµερωτική εκστρατεία στις 
εγκαταστάσεις του εµπορικού κέντρου Mediterranean 
Cosmos από την Παρασκευή 25 Μαΐου έως και την 
Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012.Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012.
Σκοπός της ενέργειας ήταν η ευαισθητοποίηση του 
κοινού γύρω από τα θέµατα και τις εξελίξεις που 
αφορούν την Πολλαπλή Σκλήρυνση. Σε ειδικά 
διαµορφωµένο χώρο του Mediterranean Cosmos 
διατέθηκε ενηµερωτικό υλικό µε θέµατα υγείας και 
διατροφής και προβλήθηκε οπτικοακουστικό υλικό και 
video clips – µεταξύ των οποίων η διασκευασµένη 
έκδοση του γνωστού τραγουδιού “Beautiful Day” του έκδοση του γνωστού τραγουδιού “Beautiful Day” του 
θρυλικού συγκροτήµατος των U2, που έχει 
προσαρµοσθεί σε ένα ειδικά διαµορφωµένο κλιπ µε 
θέµα την Πολλαπλή Σκλήρυνση. 
Η INTERLIFE µε ιδιαίτερη ευαισθησία στηρίζει κάθε 
χρόνο τον αγώνα της  Ελληνικής Εταιρίας για την 
Σκλήρυνση Κατά Πλάκας για έναν κόσµο χωρίς 
διακρίσεις.

Τράπεζα Αίµατος Οµίλου INTERLIFE

Η INTERLIFE Ασφαλιστική µε επίκεντρο τον άνθρωπο και Η INTERLIFE Ασφαλιστική µε επίκεντρο τον άνθρωπο και 
στόχο την ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων αλλά και 
των συνεργατών της στον εθελοντισµό, προχώρησε 
στην ίδρυση Τράπεζας Αίµατος, σε συνεργασία µε το 
νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης.
Η πρώτη εθελοντική αιµοδοσία πραΗ πρώτη εθελοντική αιµοδοσία πραγµατοποιήθηκε στις 
14 Μαΐου 2012, στην έδρα της εταιρίας από κινητή 
µονάδα αιµοληψίας, µε την ευγενική συµµετοχή 
εργαζοµένων και συνεργατών. Παράλληλα υποστηρίζει 
στις εγκαταστάσεις της ηµερίδες ενηµέρωσης για τη 
∆ωρεά Αιµοπεταλίων και Οργάνων.
Η INTERLIFE προωθεί την εθελοντική αιµοδοσία σαν Η INTERLIFE προωθεί την εθελοντική αιµοδοσία σαν 
ύψιστη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και κάλεσε 
συνεργάτες και φίλους να πλαισιώσουν την προσπάθειά 
της στηρίζοντας την αρχή : «Πάνω απ’ όλα ο άνθρωπος». 
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Η Εταιρία 
για την
Κοινωνία

Ενίσχυση Κοινωνικού Παντοπωλείου Ι.Μ. 
Σταυρουπόλεως & Νεαπόλεως και κοινότητας 

Ταγαράδων Θεσσαλονίκης 

Πρόγραµµα Ενίσχυσης Κοινωνικών 
Παντοπωλείων

Η  εταιρία εστίασε το 2012 στο  Πρόγραµµα Ενίσχυσης Η  εταιρία εστίασε το 2012 στο  Πρόγραµµα Ενίσχυσης 
Κοινωνικών Παντοπωλείων µε άξονα συνεργασίας 
∆ηµοτικούς και ∆ηµόσιους Φορείς. Συγκεκριµένα η 
εταιρία, προµήθευσε δύο τόνους τρόφιµα που 
διατέθηκαν σε πέντε Κοινωνικά Παντοπωλεία τόσο για 
διανοµή στους ενδιαφεροµένους όσο και για την κάλυψη 
αναγκών προετοιµασίας συσσιτίων.
Αποδέκτες της προσφοράς ήταν η Αποδέκτες της προσφοράς ήταν η Αντιδηµαρχία 
Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Καλαµαριάς για το 
ηµερήσιο συσσίτιο 120 ατόµων, ο ∆ήµος Συκεών & 
Νεαπόλεως για το Κοινωνικό Παντοπωλείο που διαθέτει, 
η Ιερά Μητρόπολη Σταυρουπόλεως και Νεαπόλεως για 
το ηµερήσιο συσσίτιο 350 ατόµων στον Εύοσµο, η 
Αστική Εταιρία Μ.Α.Ζ.Ι. για τις 1.200 οικογένειες που 
στηρίζει σε εβδοµαδιαία βάση και ο ∆ήµος στηρίζει σε εβδοµαδιαία βάση και ο ∆ήµος Αγίου 
∆ηµητρίου Αττικής για το Κοινωνικό του Παντοπωλείο.

Συνεχής υποστήριξη του έργου της ΕΛΕΠΑΠ
                                                                                                                                                          
Τη διαρκή της συµπαράσταση  στην Ελληνική Εταιρία 
Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων 
(ΕΛΕΠΑΠ), συνεχίζει  η INTERLIFE, προσφέροντας 
δωρεάν ανανέωση κάθε χρόνο των ασφαλιστηρίων 
συµβολαίων Περιουσίας  όλων των κληροδοτηµάτων 
της.
 Η INTERLIFE µε ιδιαίτερη ευαισθησία στέκεται αρωγός  Η INTERLIFE µε ιδιαίτερη ευαισθησία στέκεται αρωγός 
του έργου της ΕΛΕΠΑΠ, µειώνοντας τα λειτουργικά της 
έξοδα και διευκολύνοντας µ’ αυτόν τον τρόπο την 
ουσιαστική προσφορά της και το πολύτιµο κοινωνικό 
έργο που έχει αναλάβει.

Σε ∆ηµόσιους Φορείς

•• Έχοντας σαν µέτρο  την προσφορά στο κοινωνικό    
 σύνολο και την έµπρακτη έκφραση αλληλεγγύης, η   
 INTERLIFE προφέρει δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη σε  
 ασθενοφόρο του Νοσοκοµείου Ειδικών Παθήσεων   
 Θεσσαλονίκης. Σε συνέχεια αυτής της προσφοράς    
 προγραµµατίζει µε την διοίκηση του νοσοκοµείου    
 συνεργασία για Αιµοδοσία µε την αρωγή του       
 ανθρώπινου δυναµικού της εταιρίας. ανθρώπινου δυναµικού της εταιρίας.
• Στο Κέντρο Φιλοξενίας Καρκινοπαθών που        
 δηµιούργησε το Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο        
 «Θεαγένειο» Θεσσαλονίκης και ξεκίνησε τη λειτουργία  
 του έδειξε έµπρακτα τη συµπαράστασή της η       
 INTERLIFE παρέχοντας εξοπλισµό για την  κουζίνα του.
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Η Εταιρία 
για την
Κοινωνία

Συµµετοχή της INTERLIFE στο FORUM
 Εργασίας του ΟΑΕ∆

Forum ΕΡΓΑΣΙΑΣ του ΟΑΕ∆ 

Με γνώµονα την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη η Με γνώµονα την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη η 
INTERLIFE Ασφαλιστική, συµµετείχε στο 2ο Forum 
Εργασίας που διοργάνωσε ο Οργανισµός Απασχόλησης 
Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆). Περισσότερα από 6.000 
άτοµα συµµετείχαν στο Forum και µέσα από 
διαδραστικές ενέργειες και σύγχρονες µεθόδους όπως 
workshops, οι Ευκαιρίες Καριέρας είχαν σαν στόχο την 
διεκδίκηση απασχόλησης και την ενηµέρωση για τις διεκδίκηση απασχόλησης και την ενηµέρωση για τις 
εργασιακές συνθήκες.

Κατά την διάρκεια του Forum διενεργήθηκαν 
συνεντεύξεις των ενδιαφεροµένων, από τον Υπεύθυνο 
Ανθρώπινου ∆υναµικού της INTERLIFE, προκειµένου να 
καλυφθούν διαθέσιµες θέσεις εργασίας και δόθηκε η 
δυνατότητα γνωριµίας µε το αντικείµενο εργασιών της 
ασφαλιστικής εταιρίας.

Η εταιρεία ενηµέρωσε όλους τους συµµετέχοντες για τις Η εταιρεία ενηµέρωσε όλους τους συµµετέχοντες για τις 
προσφερόµενες θέσεις απασχόλησης, προέβη σε 
προσωπικές συνεντεύξεις και αξιολογήσεις βιογραφικών 
σηµειωµάτων που κατατέθηκαν και προχώρησε στη 
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τέλος, η INTERLIFE 
Ασφαλιστική δεσµεύθηκε για τη στήριξη στο µέλλον των 
δράσεων του ΟΑΕ∆ αλλά και του ανθρώπινου 
δυναµικού που διεκδικεί ίσες ευκαιρίες στην δυναµικού που διεκδικεί ίσες ευκαιρίες στην 
απασχόληση.



Στόχοι και ∆εσµεύσεις 
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Στόχοι και 
∆εσµεύσεις 

Στόχοι της εταιρίας για το µέλλον είναι να συνεχίσει τη 
βελτίωση των παροχών της στο Ανθρώπινο ∆υναµικό 
της, να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του 
Περιβάλλοντος, στις απαιτήσεις της Αγοράς, και στις 
ανάγκες της Κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται. 

∆εσµεύεται να ανανεώνει και να εµπλουτίζει τις δράσεις ∆εσµεύεται να ανανεώνει και να εµπλουτίζει τις δράσεις 
Εταιρικής Υπευθυνότητάς της σε ετήσια βάση µε νέα 
προγράµµατα αναγνωρίζοντας πως για να είναι 
επιτυχηµένη µακροπρόθεσµα , έχει χρέος να δηµιουργεί 
αξία τόσο για τους µετόχους όσο και για το ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικά - Έδρα
14ο Χλµ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου,  57 001 Θέρµη - Θεσσαλονίκη  
Τηλ.: 2310 499000  Fax: 2310 499099 
E-mail:  info@interlife.gr 
  
ΑΘΗΝΑΑΘΗΝΑ
Λεωφόρος Συγγρού 155,  17 121 Αθήνα  
Τηλ.: 210 9334 994  Fax: 210 9334 773 
  
ΡΟ∆ΟΣ 
Παπανικολάου 20,  85 100 Ρόδος  
Τηλ.:22410 31200  Fax: 22410 29800 
    
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Γερωνυµάκη 27, 71 306 Ηράκλειο  
Τηλ.:2810 344670   Fax: 2810 301410

ΣΕΡΡΕΣ
Μεραρχίας & Χρυσοστόµου Σµύρνης 2,   62 123 Σέρρες  
Τηλ.: 23210 52760   Fax: 23210 52753  

Καλαµαριά ΘεσσαλονίκηςΚαλαµαριά Θεσσαλονίκης
Καπετάν Γκόνη 25 & Γαβριηλίδη Γωνία,  55 131 Θεσσαλονίκη  
Τηλ.: 2310 428160  Fax: 2310 428174 
  
Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης 
Σερ. Τσιακµάνη 10,   57 200 Λαγκαδάς  
Τηλ.: 23940 24433  Fax: 23940 24473 
        
Θέρµη Θεσσαλονίκης 
Ηρώων Πολυτεχνείου 3,  57 001 Εµπορικό Κέντρο  
Τηλ.: 2310 465601  Fax: 2310 465602 

www.interlife.gr

Μάθετε περισσότερα για τα 
προϊόντα & τις υπηρεσίες µας µε 
την χρήση του QR Code
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