
Company
Profile

ένα βήμα μπροστά
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στην ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ σε όλη την Ελλάδα, με ένα ευρύ δίκτυο πωλήσεων
που απαρτίζεται από έμπειρους και καταρτισμένους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές.

στην ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ των αποζημιώσεων σε χρόνο ρεκόρ, με απλές διαδικασίες 
και αναλυτική μελέτη κάθε περίπτωσης ξεχωριστά.

στην ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ με πρωτοποριακά ασφαλιστικά προγράμματα.

στην ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ με συνεργάτες τους μεγαλύτερους αντασφαλιστικούς ομίλους 
διεθνώς, υπερεπάρκεια Κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα και Solvency Ratio 500

ένα βήμα μπροστά... για τους πελάτες

Με ενθουσιασμό και όραμα, 25 ΧΡΟΝΙΑ πριν, ιδρύθηκε η INTERLIFE Ασφαλιστική και 
κατάφερε να αναδειχθεί σε μια ισχυρή Ασφαλιστική Εταιρία με εφόδια την ορθή οικονομική 
διαχείριση, τη φερεγγυότητα, την τεχνογνωσία, τα καινοτόμα ασφαλιστικά προγράμματα, 
το υψηλά καταρτισμένο προσωπικό και το σωστό management.

Σήμερα η εταιρία, εισηγμένη πλέον στο Χρηματιστήριο της Κύπρου, αυξάνει τις θέσεις 
εργασίας, τα κεφάλαια, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την κερδοφορία 
και το δίκτυο των συνεργατών της.

Σήμερα, 25 χρόνια μετά, είναι περήφανη για τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία.

Η INTERLIFE Ασφαλιστική είναι πιστοποιημένη με το Πιστοποιητικό Διασφάλισης 
Ποιότητας ISO 9001:2015 για το σύνολο των εργασιών της.

25 χρόνια... ένα βήμα μπροστά
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ένα βήμα μπροστά...
στο σύγχρονο εταιρικό
management
Online υποστήριξη, ευέλικτη διοικητική δομή, 
σύγχρονος εξοπλισμός και αποκέντρωση 
αρμοδιοτήτων.
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Η INTERLIFE δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα μέσα από ένα ευρύ δίκτυο άρτια 
εκπαιδευμένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών το οποίο διευρύνεται σημαντικά ετησίως, 
καθώς η φιλοσοφία της εταιρίας βασίζεται στην ανθρώπινη επαφή με τον πελάτη. Ως Φορέας 
Ασφαλιστικής Εκπαίδευσης, παρέχει στους συνεργάτες της σεμινάρια επαναπιστοποίησης και 
επανεκπαίδευσης και διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα Road Shows. Για καλύτερη 
εξυπηρέτηση, η εταιρία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, έχει εγκαταστήσει περιφερειακή διεύθυνση 
στην Αθήνα και υποκαταστήματα σε Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Κρήτη, Σέρρες και Λαγκαδά.

ένα βήμα μπροστά... για τους συνεργάτες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΕΥΡΥ ΔΙΚΤΥΟ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
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Μέσω του portal της εταιρίας παρέχεται πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών και 
στοιχείων που αφορούν το χαρτοφυλάκιο του κάθε συνεργάτη. Συγκεκριμένα:

[Pro]  Υπηρεσίες Χαρτοφυλακίου
Πρόσβαση στο πελατολόγιο και στο εν ισχύ χαρτοφυλάκιο. Προτάσεις ασφάλισης, Ενυπόθηκα 
Κατοικίας, Πρόγραμμα Ασφάλισης Αλλοδαπών, εκτύπωση Συμβολαίων, Ανανεωτηρίων και 
Πρόσθετων Πράξεων Αυτοκινήτου, 24 ώρες το 24ωρο και 365 ημέρες το χρόνο.

[Sales4Net] Online Πωλήσεις
Ένα καινοτόμο εργαλείο που δίνει την δυνατότητα online ασφάλισης στους πελάτες 
του εκάστοτε Διαμεσολαβητή απευθείας από την ιστοσελίδα του.

[Claims] Αποζημιώσεις
Ενημέρωση για την πορεία Αποζημίωσης υποθέσεων που έχουν διακανονιστεί 
και για εγκεκριμένες πληρωμές.

[Fin] Οικονομικές πληροφορίες
Λογαριασμοί συνεργατών, προμήθειες και καταβολές. Ταμειακές καταστάσεις συναλλαγών 
και πινάκων παραγωγής.

[Sales] Υπηρεσίες Πωλήσεων
Πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία, κωδικούς πρόσβασης και χρήσιμες πληροφορίες 
Χαρτοφυλακίου.

[G-Card] Έκδοση Πράσινης Κάρτας
Εύκολη και γρήγορη εκτύπωση πράσινης κάρτας 24 ώρες το 24ωρο.

[Info] Υπηρεσίες Πληροφοριών
Χρήσιμες πληροφορίες για την Ασφαλιστική Νομοθεσία, τα τιμολόγια της εταιρίας 
και τα εγχειρίδια των προγραμμάτων λογισμικού.

[Quotes] Υπηρεσίες Τιμολόγησης
Τιμολόγηση αυτοκινήτων και όλων των προγραμμάτων με απλά βήματα.

[HelpDesk] Υπηρεσία Τηλεφωνικής Υποστήριξης
H INTERLIFE, παρέχοντας πλήρη υποστήριξη στο δίκτυό της, δημιούργησε αποκλειστικά 
για τους συνεργάτες της υπηρεσία Help Desk, προσφέροντάς τους άμεση εξυπηρέτηση.
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Η εταιρία προσφέρει καινοτόμα προγράμματα και ολοκληρωμένα 
προγράμματα Περιουσίας, Υγείας, Ατυχημάτων, Αυτοκινήτων, 
Μεταφορών, Σκαφών, Αστικής Ευθύνης, Νομικής Προστασίας, 
Οδικής Βοήθειας κ.ά.

ένα βήμα μπροστά...
στην καινοτομία

ένα βήμα μπροστά...
στη συνέπεια

Η INTERLIFE χτίζει το μέλλον σε γερές βάσεις και συνεχίζει να 
εξελίσσεται ώστε να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Ένα βήμα 
μπροστά για τους πελάτες της, τους συνεργάτες της, την ασφαλιστική 
αγορά και την κοινωνία.



725 χρόνια, ένα βήμα μπροστά

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής φιλοσοφίας και είναι 
ενσωματωμένη στη στρατηγική της. Η εταιρία υλοποιεί το πρόγραμμα “προσφέρω... αλλιώς” 
με συνέπεια και υπευθυνότητα προς τους Εργαζόμενους, το Περιβάλλον, την Αγορά και την 
Κοινωνία.

■ Δεσμεύεται σε αρχές ηθικής συμπεριφοράς και διαφάνειας
■ Βελτιώνει την αποτελεσματικότητά με υπεύθυνη στάση «επιχειρείν»
■ Συνυπάρχει «προσφέροντας …αλλιώς» στην Κοινωνία που δραστηριοποιείται 
■ Δημοσιεύει ανά διετία Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας

ένα βήμα μπροστά...
στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Χορηγίες σε φορείς
τοπικής κοινότητας

και σε Μ.Κ.Ο. 
Πράξεις εθελοντισμού 

Τράπεζα αίματος 
Χορηγικά προγράμματα

για τον Αθλητισμό,
την Εκπαίδευση

και τον Πολιτισμό

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Μείωση χρήσης χαρτιού 
Εξοικονόμηση ενέργειας 

Ανακύκλωση 
Στήριξη περιβαλλοντικών 

οργανώσεων 
Δράσεις για το περιβάλλον

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
Εκπαίδευση προσωπικού 
Επιβραβεύσεις 
Πρόσθετες παροχές υγείας 
Άριστες συνθήκες εργασίας

ΑΓΟΡΑ 
Πιστοποίηση ISO 
Διαφάνεια σε δραστηριότητες  
και συναλλαγές 
Κώδικας Δεοντολογίας 
Αύξηση θέσεων εργασίας 
Συμμετοχή σε Οργανισμούς  
και Επαγγελματικές Ενώσεις



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Έδρα
14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Πολυγύρου
57 001 Θέρμη - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 499000, Fax: 2310 499099
E-mail:  info@interlife.gr

ΑΘΗΝΑ
Καλλιρρόης 65, 11 743 Αθήνα
Τηλ.: 210 9334 994, Fax: 210 9334 773

ΡΟΔΟΣ
Γ. Παπανικολάου 20, 85 100 Ρόδος
Τηλ.: 22410 31200, Fax: 22410 29800

ΚΡΗΤΗ
Γερωνυμάκη 27, 71 306 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 344670, Fax: 2810 301410

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

ΛΑΓΚΑΔΑΣ Θεσσαλονίκης
Σερ. Τσιακμάνη 10, 57 200 Λαγκαδάς
Τηλ.: 23940 24433, Fax: 23940 24473

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Θεσσαλονίκης
Καπετάν Γκόνη 25 & Γαβριηλίδη Γωνία
55 131 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 428160, Fax: 2310 428174

ΘΕΡΜΗ Θεσσαλονίκης
Ηρώων Πολυτεχνείου 3
57 001 Εμπορικό Κέντρο
Τηλ.: 2310 465601, Fax: 2310 465602

www.interlife.gr
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