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ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ 2017-2021 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Ο Ασφαλιστικός Κλάδος Ζημιών, στον οποίο δραστηριοποιείται η INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α., την 

περίοδο 2012-2016 εκτιμάται ότι κατέγραψε απώλειες της τάξης του 18,47% με τον κλάδο 

του αυτοκινήτου να καταγράφει  απώλειες ύψους 39,68% και τον κλάδο των λοιπών ζημιών 

να σημειώνει πτώση κατά 0,7%. Παρόλα αυτά, το 2017 και το 2018 δείχνει να διακόπτεται η 

πτωτική πορεία και να σημειώνονται μικρές τάσεις ανάκαμψης. 

 

ΣΤΟΧΟΙ και ΒΑΘΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ 2017 – 2021 

Οι σημαντικότεροι στόχοι που είχαν τεθεί στο επιχειρηματικό πλάνο της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. 

για την πενταετία 2017–2021 ήταν οι κάτωθι: 

1. Σταδιακή αύξηση του κύκλου ασφαλιστικών εργασιών στα 58,34 εκατ. € (δεδουλευμένα 

μικτά ασφάλιστρα) στις 31/12/2018 (σύνολο 2ετίας 111,3 εκατ. €). 

a. Βάση της πρόβλεψης ο στόχος αυτός είναι σε πορεία επίτευξης. Παρότι, το 2017 

υπήρξε απόκλιση από τον ετήσιο στόχο 2,87%,  το 2018 δείχνει να υπερκαλύπτει 

την απόκλιση αυτή καθότι τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα για τον Οκτώβριο του 

2018 έχουν ήδη σπάσει το φράγμα των 50 εκατομμυρίων ευρώ και 

παρουσιάζουν μία ετήσια αύξηση της τάξης του 9%.  

b. Σε σύγκριση με την αγορά, η εταιρεία μας καταγράφει μεγαλύτερη άνοδο στην 

παραγωγή από ότι το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών. 

c. Δεδομένων των συνθηκών της Ελληνικής Οικονομίας, της εξέλιξης του κλάδου 

και των ιδιαιτέρων συνθηκών ανταγωνισμού, η εταιρία θεωρεί ότι ο στόχος 

αυτός έχει στεφθεί με απόλυτη επιτυχία και ξεπέρασε τις προσδοκίες που 

διαμόρφωσαν οι εξελίξεις στην χώρα μας.  

 

Παραγωγή ασφαλίστρων    
(εκατ. €) 

Οκτ-16 Οκτ-17 Οκτ-18 Μεταβολή 
2016-2018 

Σύνολο Ασφαλιστικών Εταιριών 1.553,88 1.586,04 1.705,54 9,76% 

INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. 44,57 49,08 52,62 18,06% 

 

2. Συνολικά κέρδη προ φόρων 2ετίας 2017-2018 ύψους 21,25 εκατ. €. 

a. Το σύνολο των κερδών του διαστήματος 1/2017-10/2018 ανέρχονται στα 28,45 

εκατ. € γεγονός που οδηγεί σε υπέρβαση του στόχου κατά 32,6%. Η υπέρβαση 

αυτή οφείλεται και στην επιτυχή υλοποίηση των στόχων 4 & 5. 

3. Ο δείκτης Ασφαλίστρων/Κερδών Προ Φόρων: η σχέση μεταξύ των μικτών 

δεδουλευμένων ασφαλίστρων προς τα κέρδη προ φόρων συνεχίζει να κυμαίνεται σε 

πολύ υψηλά επίπεδα καθώς για το 2017 ανήλθε σε 37,79%, με ελάχιστο της τελευταίας 
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εξαετίας το 14,41% και μέσο όρο 23,91%, πράγμα που καταδεικνύει την 

αποτελεσματικότητα τόσο του underwriting, όσο και την ποιότητα του συνολικού 

management της εταιρίας. 

4. Έσοδα Επενδύσεων & Λοιπά Έσοδα 2ετίας 5,36 εκατ. €.  

a. Τα κέρδη των επενδύσεων για το έτος 2017 ανήλθαν σε 10,33 εκατ. € πράγμα 

που οδηγεί σε υπέρβαση του στόχου κατά 92,69% από τον προβλεπόμενο στόχο 

του επιχειρηματικού σχεδίου, χωρίς να συνυπολογίζονται τα κέρδη του 2018. Αν 

και το 2018 οι αγορές έχουν συρρικνωθεί σημαντικά, η εταιρεία με την χρηστή 

διαχείριση της έχει καταφέρει να καταγράφει μικρής τάξης κέρδη.    

5. Λειτουργικά & Λοιπά έξοδα 2ετίας 13,98 εκατ. €. 

a. Τα λειτουργικά έξοδα του διαστήματος 1/2017-10/2018 συγκρατούνται στα 

11,13 εκατ. € παρά τις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις του νέου θεσμικού 

πλαισίου SOLVENCY II. Υπέρβαση στόχου κατά 20,39% από τον προβλεπόμενο 

στόχο του επιχειρηματικού σχεδίου. 

6. Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις 2ετίας 44,8 εκατ. € 

a. Το σύνολο των ασφαλιστικών αποζημιώσεων του διαστήματος 1/2017-10/2018 

ανέρχεται στα 43,2 εκατ. €. Ο στόχος αυτός θεωρείται οριακά επιτυχημένος. Εν 

τούτοις, η επίτευξη του στόχου αυτού καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό και από 

εξωγενείς παράγοντες όπως π.χ. ακραία συμβάντα σπάνιας συχνότητας. 

7. Δεδουλευμένες Προμήθειες 2ετίας 20,7 εκατ. €. 

a. Οι δεδουλευμένες προμήθειες πρόσκτησης εργασιών ανήλθαν στα 19,56 εκατ. 

€ για το διάστημα 1/2017-10/2018. Για το έτος 2017 η εταιρεία υπερέβη τον 

ετήσιο στόχο κατά 1,34%. Ο στόχος για το 2018 φαίνεται να προσεγγίζει την 

πρόβλεψη του επιχειρηματικού σχεδίου. Συνεπώς, ο στόχος κρίνεται απολύτως 

επιτυχημένος.  

8. Μερισματική Πολιτική και Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

a. Οι δύο αυτοί στόχοι εξετάζονται μαζί διότι έχουν άμεση αντίστροφη σύνδεση 

μεταξύ τους. Πράγματι το σύνολο των μικτών διανεμόμενων μερισμάτων (προ 

φόρων) ανήλθε στα 913.168,00€, έναντι στόχου 753.500,15€ καταγράφοντας 

υπέρβαση 21,19%.  

b. Τα ίδια κεφάλαια ξεπέρασαν τα 69 εκατ. € στις 31/12/2017 ενώ στις 31/10/2018 

ανήλθαν στα 74,14 εκατ. €.. Η πρόβλεψη του επιχειρηματικού σχεδίου 2017 για 

τα ίδια κεφάλαια ήταν της τάξης των 63,213 εκατ. € ενώ η πρόβλεψη για 

31/12/2018 ήταν στα 71 εκατ. € , συνεπώς και αυτός κρίνεται επιτυχημένος.  

9. Σύνολο Ενεργητικού 179,5 εκατ. € στις 31/12/2017 και 196,9 εκατ € στις 31/12/2018. 

a. Επίσης επιτυχημένος στόχος αφού το ενεργητικό ξεπέρασε τα 186 εκατ. € στις 

31/12/2017 και τα 196,0 εκατ € ήδη από τις 30/6/2018.  Η επιτυχία αυτού του 

στόχου βασίζεται στην χρηστή διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της 

εταιρείας, τα οποία ξεπέρασαν τα 174 εκατ. €, έναντι στόχου 165 εκατ. € στις 

31/12/2017 και τα 180,9 εκατ. €  στις 30/6/2018, έναντι στόχου 181,9 εκατ. € για 

την 31/12/2018.  

10. Δείκτες Φερεγγυότητας 2017 & 2018 - 130% και 140% 

a. Ο στόχος αυτός κρίνεται απόλυτα επιτυχημένος, καθώς για το έτος 2017 η 

εταιρεία διέθετε δείκτη Φερεγγυότητας 140,27%, ενώ στην υποβολή με 

ημερομηνία αναφοράς 30/09 ο δείκτης αυξήθηκε περαιτέρω στο 141,05%. 

Στα πλαίσια των ποιοτικών επιτευγμάτων και της αύξησης των λοιπών μεγεθών, η INTERLIFE 

Α.Α.Ε.Γ.Α. στην 2ετία 2017-2018, έχει υλοποιήσει: 

1. Στον τομέα της πληροφορικής: 

a. η Εταιρεία διαθέτει ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα εξυπηρέτησης 

συνεργατών, διαχείρισης ασφαλιστηρίων συμβολαίων καθώς και είσπραξης 



ασφαλίστρων με διαφορετικούς τρόπους πληρωμής και μέσα από ποικίλα 

κανάλια εξυπηρέτησης. Το σύστημα αυτό παρέχει όλη την απαιτούμενη 

πληροφόρηση στο δίκτυο συνεργατών σε πραγματικό χρόνο επί 24 ώρες 

ημερησίως όλες τις ημέρες του χρόνου.  

b. Το sales4net, ένα πρωτοποριακό εργαλείο πώλησης ασφαλιστικών 

προϊόντων παρέχεται δωρεάν στου συνεργάτες μας, δίνοντάς τους την 

δυνατότητα απευθείας διαδικτυακής πώλησης μέσω των δικών τους 

σελίδων που διαθέτουν, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητά τους.  

c. Παράλληλα, λειτουργεί ειδικό λογισμικό διαχείρισης χαρτοφυλακίων IMS 

PLUS PROFILE για την καλύτερη διαχείριση των χαρτοφυλακίων και την 

έγκαιρη λήψη αποφάσεων.  

 

2. Στον τομέα του προσωπικού 

a. Αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στην Εταιρία κατά 9,24% στην 

διάρκεια της 2ετίας (130 εργαζόμενοι στις 30/10/2018 έναντι 119 

εργαζομένων στις 31/12/2016) 

b. Λειτουργία Εταιρικής Τράπεζας Αίματος 

c. Διαρκής επιμόρφωση εντός και εκτός εταιρίας 

3. Στον τομέα των Συνεργατών (ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές) 

a. Αύξηση του αριθμού των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών κατά 5,3% (1.785 

ενεργοί διαμεσολαβητές στις 30/10/2018 έναντι 1.695 το 2016) 

4. Στον τομέα των καινοτόμων προϊόντων, δημιουργήθηκαν τα παρακάτω 

πρωτοποριακά προγράμματα ασφάλισης: 

a. Σύνταξη Ατυχήματος 

b. Ειδικό Πρόγραμμα Υγείας για παιδιά kInderCare99 

c. Πρόγραμμα Ασφάλισης Αλλοδαπών Immigrants Care 

d. Ασφάλιση Ποδηλάτου SafeBike 

e. Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης LifeCare 

f. Πρόγραμμα καταβολής επιδομάτων λόγω ατυχήματος ή ασθενείας BonusX5 

g. Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας περίθαλψης Υγεία Maximum 

5. Στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η INTERLIFE υλοποιεί το πρόγραμμα 

«προσφέρω …αλλιώς»1, στο πλαίσιο του οποίου το 2017 και το 2018 στήριξε2: 

a.  την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης,  

b. το Άλμα Ζωής Θεσσαλονίκης,  

c. το Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης,  

d. την «ΕΛΕΠΑΑΠ»,  

e. τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών Βορείου Ελλάδος,  

f. το Σύλλογο Αρωγής Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Βορείου Ελλάδος 

"ΑΧΤΙΔΑ",  

g. το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος,  

h. το Μαραθώνιο Κρήτης,  

i. το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη,  

j. τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Ηρακλείου,  

k. την Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση "Καλλιστώ" , 

l. το Σύλλογο Αιμοδοτών Καρπάθου,  

m. το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού - ΚΜΟΠ (για το πρόγραμμα 

πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού 

«Live Without Bullying»)  

                                                           
1 Παρουσίαση όλων των δράσεων ΕΚΕ : http://www.prosferoallios.gr/ 
2 Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2016-2017 : http://www.interlife.gr/pdf/eke17.pdf 
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n. τους Γιατρούς του Κόσμου και  

o. Αθλητικά Σωματεία σε όλη την Ελλάδα,  

p. ενώ τη διετία  2017 - 2018 προχώρησε στην παροχή 12 τόνων τροφίμων σε 

Κοινωνικά Παντοπωλεία ανά την Ελλάδα.  

 

6. Τέλος, στον τομέα της Εταιρικής Διακυβέρνησης, η INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. έχει εντάξει 

στις δομές της τις 4 βασικές λειτουργίες Σύγχρονης Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως 

αυτές προβλέπονται από το νέο θεσμικό πλαίσιο εποπτείας Solvency II και 

βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία: 

a. Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου 
b. Λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
c. Λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων 
d. Αναλογιστική Λειτουργία 

 

Οι Λειτουργίες a & b βρίσκονται υπό την εποπτεία και την επίβλεψη της εκλεγμένης από την 

Γ.Σ. 3μελούς Επιτροπής Ελέγχου και οι Λειτουργίες c & d βρίσκονται υπό την εποπτεία της 

εκλεγμένης από το Διοικητικό Συμβούλιο 4μελούς Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων. Για όλα 

τα τμήματα της εταιρίας έχουν θεσπιστεί κανονισμοί και διαδικασίες ενώ για όλες τις 

εργασίες υπάρχουν καταγεγραμμένες πολιτικές. Η INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. διαθέτει Εσωτερικό 

Κανονισμό Λειτουργίας. 

 

 

Με εκτίμηση  
 
 
 
Για την INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. 
Ιωάννης Π. Βοτσαρίδης 
Διευθύνων Σύμβουλος 
 

 

 

 


