INTERAMERICAN
Εταιρική Υπευθυνότητα με μια ματιά
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INTERAMERICAN
Η INTERAMERICAN με μια ματιά

INTERAMERICAN: όνομα ταυτισμένο με την έννοια της ιδιωτικής
ασφάλισης στην Ελλάδα
Ζωής
Τομείς δραστηριοποίησης:

Υγείας
Ζημιών

ασφάλειες
Άμεση
Ιατρική
Οδική

Μελετών

Υγείας
Βοήθειας

χρηματοοικονομικές
και άλλες υπηρεσίες

υπηρεσίες

Πραγματογνωμοσύνης

Στοιχεία Διαφοροποίησης της INTERAMERICAN στην Ασφαλιστική Αγορά
• Το σύγχρονο και πολυκαναλικό μοντέλο διανομής

• Άρτιες και ιδιόκτητες υποδομές της στους τομείς Υγείας και
Βοήθειας Υγείας (ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC και MEDIFIRST
Πολυϊατρείο), Βοήθειας (“CarPoint” - πρότυπη μονάδα αποζημίωσης και επισκευής αυτοκινήτου, οχήματα οδικής βοήθειας,
ασθενοφόρα κ.λπ.)
• Υψηλή τεχνογνωσία των ανθρώπων της
• Προσφέρει ένα ευρύτατο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που
έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις πολυποίκιλες,
σύγχρονες ανάγκες των ασφαλισμένων της.

Δόγμα Κοινωνικής
Υπευθυνότητας
Αποστολή
Όραμα

Η INTERAMERICAN φιλοδοξεί να είναι ο κορυφαίος
“Ψηφιακός Ασφαλιστής” της
ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς έως το 2020.

Αποστολή της Εταιρείας είναι
να δημιουργεί και να προσφέρει σημαντική αξία: στους
ΠΕΛΑΤΕΣ της, στο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ και τους ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ της,
στους ΜΕΤΟΧΟΥΣ της και
στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Εταιρικές Αξίες

Ο Προσανατολισμός στην
Αξία, η Απόδοση μέσω του
Ανθρωπίνου Δυναμικού, η Έμφαση στη Συνεργασία, η Διαφάνεια, η Εμπιστοσύνη και η
Δικαιοσύνη, η Ομαδικότητα,
καθώς και ο Επαγγελματισμός.

Η INTERAMERICAN προσβλέπει στην αειφόρο ανάπτυξή της, στη βάση της φερεγγυότητας και αξιοπιστίας,
της σύγχρονης λειτουργικής
και της συνεχούς δημιουργίας αξίας για τους ασφαλισμένους, τους εργαζομένους, τους
μετόχους της, την ευρύτερη
κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον.
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Συμμετοχή σε Παγκόσμιες Πρωτοβουλίες και Δίκτυα για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Η INTERAMERICAN κατά τη διετία 2014-2015, συμμετείχε στις ακόλουθες παγκόσμιες πρωτοβουλίες και δίκτυα για την Αειφόρο
Ανάπτυξη:
• Πλαίσιο του Sendai για τη Μείωση του
Κινδύνου Καταστροφών

• 21η Διάσκεψη
του Ο.Η.Ε.: COP21

• Δήλωση Παγκόσμιων Επενδυτών για
την Κλιματική Αλλαγή 2014/2015
(2014/2015 Global Investor Statement
on Climate Change).
Developed by the following groups

Institutional Investors Group on Climate Change

GLOBAL INVESTOR STATEMENT
ON CLIMATE CHANGE
This statement is signed by 409 investors representing more than US $24 trillion in assets.
We, the institutional investors that are signatories to this Statement, are acutely aware of the risks climate
change presents to our investments. In addition, we recognise that significant capital will be needed to
finance the transition to a low carbon economy and to enable society to adapt to the physical impacts of
climate change.
We are particularly concerned that gaps, weaknesses and delays in climate change and clean energy
policies will increase the risks to our investments as a result of the physical impacts of climate change, and
will increase the likelihood that more radical policy measures will be required to reduce greenhouse gas
emissions. In turn, this could jeopardise the investments and retirement savings of millions of citizens.

Στρατηγικός Προσανατολισμός & Εταιρική Υπευθυνότητα
Η ΙNTERAMERICAN ενεργεί προλαμβάνοντας τις επερχόμενες εξελίξεις, ώστε να διατηρεί την απαιτούμενη ηρεμία και
συνοχή που απαιτεί η ταχύτατη μετάβαση σε μία νέα, ριζικά
διαφορετική εποχή. Οι πυλώνες της ψηφιακής λειτουργίας και

There is a significant gap between the amount of capital that will be required to finance the transition to
a low carbon and climate resilient economy and the amount currently being invested. For example, while
current investments in clean energy alone are approximately $250 billion per year, the International Energy
Agency has estimated that limiting the increase in global temperature to two degrees Celsius above preindustrial levels requires average additional investments in clean energy of at least $1 trillion per year
between now and 2050.

ασφάλισης, της καινοτομίας και της μεθοδολογίας "Lean" αποτελούν τα εφαλτήρια γι’ αυτή τη μεταβολή. Ειδικότερα, με το
"Lean"
στόχος
να μεγιστοποιηθεί
η make
αξίαto του
τρίπτυχου
"πεThis Statement
sets outείναι
the contribution
that we as investors can
increasing
low carbon and
climate resilient investments. It offers practical proposals on how our contribution may be accelerated and
λάτης
εργαζόμενος
- οικονομική
ευρωστία".
increased –
through
appropriate government
action.
Stronger political leadership and more ambitious policies are needed in order for us to scale up our
investments. We believe that well designed and implemented policies would encourage us to invest
significantly more in areas such as renewable energy, energy efficiency, sustainable land use and climate
resilient development, thereby benefitting our clients and beneficiaries, and society as a whole.

HOW WE CAN CONTRIBUTE
As institutional investors and consistent with our fiduciary duty to our beneficiaries, we will:
■

LEAN

Work with policy makers to support and inform their efforts to develop and implement policy
measures that encourage capital deployment at scale to finance the transition to a low carbon
economy and encourage investment in climate change adaptation.
Identify and evaluate low carbon investment opportunities that meet our investment criteria and
consider investment vehicles that invest in low carbon assets subject to our risk and return objectives.
Develop our capacity to assess the risks and opportunities presented by climate change and
climate policy to our investment portfolios, and integrate, where appropriate, this information into our
investment decisions.
Work with the companies in which we invest to ensure that they are minimising and disclosing the
risks and maximising the opportunities presented by climate change and climate policy.
Continue to report on the actions we have taken and the progress we have made in addressing
climate risk and investing in areas such as renewable energy, energy efficiency and climate change
adaptation.

Βελτιστοποίηση αποτελέσματος και λειτουργικότητας σε κάθε
διοικητικό τομέα με στόχο τη συνεχή
δημιουργία Αξίας για την Εταιρεία,
τους Εργαζόμενους, τους Συνεργάτες
και τους Πελάτες.
■

■

■

■

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Ανάπτυξη ψηφιακού
περιβάλλοντος σε όλες τις
εργασίες, ώστε να γίνει η
INTERAMERICAΝ ο απόλυτος “Ψηφιακός Ασφαλιστής” της αγοράς.

“Πράξεις Ζωής”
Εταιρική Υπευθυνότητα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Αναζήτηση και εφαρμογή πρωτοποριακών,
καινοτόμων ιδεών με
συμμετοχή όλων των
Εργαζομένων.

Στρατηγική και Διακυβέρνηση
Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα
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Υπευθυνότητα
Η Εταιρική Υπευθυνότητα στην INTERAMERICAN

Η πορεία μας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

α. Ανακύκλωση υλών
β. Κατανάλωση υλών
γ. Περιβαλλοντικές
δράσεις
Ν

Ε

ΠΕ

Η
ΡΙΚ

ΕΣ

ΘΕΥΤ
ΜΗ

ΡΟ

α. Διαχείριση ανθρωπίνου
δυναμικού
β. Αξιολόγηση και ανάπτυξη
γ. Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση

α. Εμπιστοσύνη
πελατών
β. Ασφαλιστικές
προτάσεις
γ. Προμηθευτική
αλυσίδα

ΤΑ

ΕΣ

ΑΤ

ΕΛ

•Π

Οι προβληματισμοί, οι προσδοκίες και τα θέματα που απασχολούν τα ενδιαφερόμενα μέρη έναντι της INTERAMERICAN,
απασχολούν και την Εταιρεία, που επιδιώκει με την αμφίδρομη
επικοινωνία και τον διάλογο μαζί τους να βελτιώνεται στα σημεία που διαπιστώνει αδυναμία ικανοποίησής τους.

ΕΡΓΑΖΟ ΕΝΟΙ
Μ

ΪΟΝ

Η Σχέση αλληλεπίδρασης με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

Π

ΡΟ

Η INTERAMERICAN, προκειμένου να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα θέματα υπευθυνότητας και να παρακολουθεί την
επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής Ε.Κ.Ε. που έχει χαράξει, έχει
συστήσει και λειτουργεί από το 2009 ειδική Επιτροπή Ε.Κ.Ε., η
οποία αναφέρεται στην Εκτελεστική Επιτροπή και έχει την εποπτική-ελεγκτική αρμοδιότητα για:

ΠΕΔΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΗ
ΒΕΡΝΗ
ΔΙΑΚΥ

•Π

α. Ευπαθείς
κοινωνικές
ομάδες
β. Φροντίδα της
υγείας
γ. Αντιμετώπιση
των κινδύνων

ΝΙΑ

Μέσω των δραστηριοτήτων της
Εταιρείας αποδίδεται προστιθέμενη
αξία στο σύνολο των ενδιαφερομένων μερών της INTERAMERICAN,
καθώς εκεί όπου η επιχειρηματική
αξία συναντά την κοινωνική αξία
δημιουργείται Προστιθέμενη Αξία

Λ ΛΟ

α. Διεθνή πρότυπα εσωτερικού
ελέγχου
β. Διαχείριση κινδύνων
γ. Κανονιστική συμμόρφωση
και διαφάνεια
Ι
ΤΑ

ΒΑ
ΡΙ

ΚΟΙΝΩ

Στόχος της Εταιρείας αποτελεί η σταθερή συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου και στη δημιουργία
προστιθέμενης αξίας για όλους τους
συμμετόχους της. Προς επίτευξη του
στόχου αυτού, η INTERAMERICAN
προσεγγίζει στρατηγικά το ζήτημα της
Εταιρικής Υπευθυνότητας.
Η INTERAMERICAN έχει αναγνωρίσει πέντε κύριους άξονες-τομείς εταιρικής υπευθυνότητας, στη βάση των
οποίων αναπτύσσει τη στρατηγική και
το ετήσιο σχέδιο των δράσεών της.

1 23
τον καθορισμό
των στρατηγικών
προτεραιοτήτων
για την ανάπτυξη
πρακτικών Ε.Κ.Ε.

τον
συντονισμό
των σχετικών
δράσεων

Η ανταπόκριση της Εταιρείας

τη διαχείριση
όλων, γενικά, των
ζητημάτων εταιρικής υπευθυνότητας της Εταιρείας.

Περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά στον τρόπο με τον
οποίο η Εταιρεία ανταποκρίνεται στα διάφορα θέματα που
απασχολούν τα ενδιαφερόμενα μέρη και στις σχετικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει, παρουσιάζονται στα επιμέρους
κεφάλαια του εκάστοτε Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας.
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Αξιολόγηση των Ουσιαστικών Θεμάτων (Materiality Analysis)

Η INTERAMERICAN έχει προχωρήσει σε αξιολόγηση και προτεραιοποίηση των σημαντικότερων θεμάτων-ζητημάτων που απασχολούν την ίδια την Εταιρεία σε συνδυασμό με τα σημαντικότερα ζητήματα και ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών, όπως προαναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο.

Τα Ουσιαστικά Θέματα

Τοπικές Κοινωνίες

• Οικονομική Αξία που
παράγεται και διανέμεται
• Διαχείριση Κινδύνων
• Συμμόρφωση
• Υγεία και Ασφάλεια στην
Εργασία
• Όροι Συμβολαίων
• Υγεία και Ασφάλεια
Πελατών
• Προΐόντα και Υπηρεσίες
• Προσωπικά Δεδομένα
Πελατών
• Απασχόληση
• Θέματα Ανταγωνισμού
• Εκπαίδευση
• Δημόσια Πολιτική
• Διαφήμιση και Προώθηση
• Προϊόντα και Υπηρεσίες
• Κάλυψη Παροχών
Εργαζομένων
• Αξιολογήσεις Εργαζομένων
• Διαφορετικότητα και Ίσες
Ευκαιρίες
• Τοπικές Κοινωνίες

Οικονομική Αξία
που παράγεται και διανέμεται
10

Διαχείριση Κινδύνων

9

Διαφορετικότητα και Ίσες Ευκαιρίες

Συμμόρφωση

8
7
6

Αξιολογήσεις Εργαζομένων

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

5
4

Κάλυψη Παροχών
Εργαζομένων

3

Όροι Συμβολαίων

2
1
Προϊόντα και Υπηρεσίες

Υγεία και Ασφάλεια Πελατών

Διαφήμιση και Προώθηση

Απασχόληση

Δημόσια Πολιτική
Επίδραση στην Εταιρεία
Πίεση Συμμετόχων

Προσωπικά Δεδομένα Πελατών
Εκπαίδευση

Απασχόληση
Θέματα Ανταγωνισμού

Οι Δεσμεύσεις, η Στρατηγική Ε.Κ.Ε. και το Μεσοπρόθεσμο Πλάνο Δράσεων

Το στρατηγικό πλάνο Ε.Κ.Ε. της INTERAMERICAN περιλαμβάνει
δέσμη δράσεων που αφορούν κάθε άξονα-πεδίο Εταιρικής Υπευθυνότητας της Εταιρείας και οι οποίες αποσκοπούν στην επίτευξη των
συγκεκριμένων μεσοπρόθεσμων στόχων.

Στοχοθεσία για την Ε.Κ.Ε.

Για την επίτευξη των μεσοπροθέσμων στόχων της Εταιρείας,
ορίζονται συγκεκριμένοι ετήσιοι στόχοι ανά άξονα πρακτικών
Ε.Κ.Ε. οι οποίοι αφορούν ουσιαστικά όλες τις διοικητικές
Διευθύνσεις και τα Τμήματα της INTERAMERICAN.

16 3
Επίτευξη Στόχων 2014-2015

Πλήρης
υλοποίηση

Μερική
υλοποίηση

Η επίδοση της INTERAMERICAN και οι δράσεις που υλοποιεί στο πλαίσιο της κάλυψης των μακροπρόθεσμών στόχων της,
περιλαμβάνονται στους Απολογισμούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που εκδίδει, οι οποίοι αναπτύσσονται βάσει πάντοτε διεθνών προτύπων και πρωτοβουλιών όπως το GRI-G4 και Global Compact των Ηνωμένων Εθνών.
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ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Πράξεις Ευθύνης για τη ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Η INTERAMERICAN έχει
αναπτύξει πολιτικές και διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσει την αξιοπιστία και
το κύρος της σε κάθε πεδίο
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. Η επιλογή των
καταλλήλων αρχών και πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και, κατά συνέπεια, η
προάσπιση των συμφερόντων
όλων των ενδιαφερομένων
μερών αποτελεί δέσμευση της
Διοίκησης.

Το Θεσμικό Πλαίσιο Solvency II

Το Solvency II (Φερεγγυότητα II) είναι το νεώτερο θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις απαιτήσεις
κεφαλαιακής επάρκειας, λειτουργίας και εποπτείας των ασφαλιστικών εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μερικό Εσωτερικό Μοντέλο: Πρωτοπόρος στην Ελλάδα η Εταιρεία

Η ανάπτυξη του Εσωτερικού Μοντέλου επιτρέπει στην Εταιρεία να βελτιστοποιήσει την αντίληψη, αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων που αναλαμβάνει δραστηριοποιούμενη στους κλάδους Ζημιών και να διαφοροποιηθεί από τη μέση ευρωπαϊκή -και ελληνική- ασφαλιστική εταιρεία
η οποία χρησιμοποιεί την “Τυποποιημένη Μέθοδο” (Standard Formula). Από τη χρήση του Εσωτερικού Μοντέλου απορρέουν, μεταξύ άλλων, ως οφέλη η καλύτερη απεικόνιση των διαφορετικών
προφίλ κινδύνου της Εταιρείας, η αυξημένη εστίαση σε θέματα διαχείρισης κινδύνου και το πιο
σημαντικό, η βέλτιστη διαχείριση επιχειρηματικών αποφάσεων, όπως για παράδειγμα η τιμολόγηση και η δομή αντασφάλισης.

Η INTERAMERICAN είναι η πρώτη εταιρεία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά που έλαβε (12/2015) τη σχετική Έγκριση από την Τράπεζα της
Ελλάδας, η οποία έχει ενεργοποιηθεί με τη δημοσίευση του Ν. 4364/2016
με τον οποίο ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία το Solvency II.

Πρόληψη και Καταπολέμηση της Απάτης
και της Διαφθοράς
Η INTERAMERICAN από το 2013,
ήδη, έχει αναπτύξει και ενσωματώσει
στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της μία
ολοκληρωμένη Πολιτική για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Απάτης
(Anti-Fraud Policy). Επιπλέον η Εταιρεία καταβάλει εργώδη προσπάθεια
για την καταπολέμηση της διαφθοράς
μέσω ενός πλαισίου πολιτικών και διαδικασιών που έχει αναπτύξει.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

H INTERAMERICAN λαμβάνει όλα
τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποτρέπει
περιστατικά κλοπής, απώλειας και διαρροής των προσωπικών δεδομένων
των πελατών/ασφαλισμένων, εργαζομένων και προμηθευτών της. Για το
λόγο αυτό έχει εγκαθιδρύσει και εφαρμόσει από το 2010 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Εφαρμογή
της αρχής
του διπλού
ελέγχου (four
eyes principle)
στην λήψη
σημαντικών
αποφάσεων
Σύστημα
Διακυβέρνησης
με σαφή
διάκριση
αρμοδιοτήτων

Ορθή λειτουργία
των τεσσάρων
βασικών λειτουργιών
του Συστήματος
Εσωτερικού Ελέγχου

Εφαρμογή Κώδικα
Δεοντολογίας και
Ηθικής

Πρόληψη και Καταπολέμηση
της Απάτης
και της Διαφθοράς

Εφαρμογή
του
Κανονισμού
Αγορών και
Προμηθειών

Συνεχής
ενημέρωση
και
εκπαίδευση
του
Ανθρωπίνου
Δυναμικού.
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ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Πράξεις Οφέλους για την ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Η εμπορική υπευθυνότητα της INTERAMERICAN χαρακτηρίζει, κατά κύριο λόγο, τη σχέση της με τους πελάτες και συνεργάτες της στις πωλήσεις, καθώς επίσης επιδρά και στη σχέση της με τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη της αγοράς (Εποπτική
Αρχή, θεσμικούς φορείς και επαγγελματικούς οργανισμούς,
επιχειρηματική κοινότητα). Ο βαθμός της υπευθυνότητας της
INTERAMERICAN, ως επιχείρησης που προωθεί το αγαθό της
ιδιωτικής ασφάλισης, κρίνεται από το γεγονός ότι η Εταιρεία

Κλάδος

αναγνωρίζεται σταθερά ως ηγέτιδα δύναμη, μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς στην προτίμηση των ασφαλισμένων.
Στην κατάταξη των εταιρειών, με βάση τα οικονομικά στοιχεία
των εργασιών κατά το 2015, η Εταιρεία κατείχε τη 2η θέση με
μερίδιο 9,4% (περιλαμβανομένων όλων των κλάδων).

Θέση*

Μερίδιο Αγοράς*

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Σύνολο Τομέων
Δραστηριοποίησης

2η

3η

2η

9,9%

9,2%

9,1%

Ασφάλειες Ζωής και Υγείας

5η

5η

5η

10,6%

8,8%

8,4%

Γενικές Ασφάλειες

2η

2η

2η

9,4%

9,5%

9,7%

Υπηρεσίες Βοήθειας

1η

1η

1η

28,9%

25,9%

25,4%

(*) Τα στοιχεία μεριδίου της Ασφαλιστικής Aγοράς βασίζονται στις ετήσιες εκθέσεις της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Προϊόντα και Υπηρεσίες

Το εύρος των υπηρεσιών και το
προϊόντων ασφάλισης που παρέχει η INTERAMERICAN διακρίνονται ως προς τις ασφαλιστικές καλύψεις σε τέσσερεις
οικονομικούς πυλώνες:

Ανθρώπινη
Παραγωγικότητα

Περιουσία
Κίνδυνοι

Οικονομικοί Πυλώνες
Ανθρώπινη Παραγωγικότητα
Η δυνατότητα του ιδιώτη να παράγει εισόδημα
από προσωπική εργασία (ως εξαρτημένος
ή ως ελεύθερος επαγγελματίας)
Κατοικία
Σκάφος

Περιουσία

Αποταμιεύσεις

Αυτοκίνητο
Επιχείρηση

Αποταμιεύσεις
Επιθυμία διασφάλισης της ατομικής και οικογενειακής οικονομικής ευημερίας, με Καταθέσεις,
Ομόλογα, Αμοιβαία Κεφάλαια, Μετοχές κ.λπ.
Αστικές Ευθύνες
Διευθυντών και Στελεχών Προϊόντων
Εργοδοτική
Επαγγελματιών
/Επιχειρήσεων

Αστικές Ευθύνες
Λύσεις από την Εταιρεία

Προσωπικοί Κίνδυνοι
Πρόωρη απώλεια ζωής
Ανικανότητα για εργασία
Προβλήματα υγείας

Ασφάλεια Ζωής
Ασφάλεια Εισοδήματος
Ασφάλεια Υγείας
Υπηρεσίες Βοήθειας

Κίνδυνοι Περιουσίας
Ατυχήματα ή βλάβες Κλοπή-ληστεία
Πλημμύρα, πυρκαϊά Σεισμός

Ασφάλεια Κατοικίας
Ασφάλεια Οχήματος
Ασφάλεια Σκαφών
Ασφάλεια Επιχείρησης

Οικονομικοί Κίνδυνοι
Χαμηλές συντάξεις
Χαμηλά επιτόκια
Επενδυτικός
Πληθωρισμός
κίνδυνος
και φόροι

Κεφάλαιο Συνταξιοδότησης
Κεφάλαιο Σπουδών
Αποταμιευτικά Προγράμματα
Επενδυτικά Προγράμματα

Αστικοί Κίνδυνοι
Υλικές ζημιές
Οικονομικές
Σωματικές Βλάβες
Απώλειες από
Αμέλεια/Παράλειψη

Αστική Ευθύνη Ξενοδοχειακών Μονάδων
Αστική Ευθύνη Επιχειρήσεων
Αστική Ευθύνη Ιατρών
Ασφάλιση Διευθυντών & Στελεχών

Αστική Ευθύνη
Νομική Προστασία
Τεχνικές Ασφάλειες
Οδικής Βοήθειας

Δίκτυα Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων

Τα Δίκτυα, μέσω των οποίων η INTERAMERICAN προωθεί,
διανέμει και υποστηρίζει τα ασφαλιστικά προϊόντα και τις υπηρεσίες της, διακρίνονται σε:
99 Διαμεσολαβούντων Πωλήσεων
• Δίκτυο Πωλήσεων Agency
• Δίκτυο Μεσιτών και Πρακτόρων
• Τράπεζες
• Δίκτυο TeamInstigators
99 Απευθείας Πωλήσεων
• Anytime online
• Κεντρικά

Δίκτυο
Αποκλειστικών Συνεργατών
Πωλήσεων (Agency)

Δίκτυο
συνεργαζομένων
Μεσιτών και Πρακτόρων

Δίκτυο
Απευθείας Ασφάλισης

Δίκτυο
συνεργαζομένων
Τραπεζών
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ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Πράξεις Οφέλους για την ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Καινοτομία και Προσιτό Κόστος Ασφάλισης

Η INTERAMERICAN, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη δύσκολη κοινωνικοοικονομική συγκυρία η οποία έχει επηρεάσει όλους τους
Έλληνες πολίτες, ανταποκρίθηκε προσφέροντας στην αγορά:
99 βελτιωμένη τιμολόγηση στα υπάρχοντα προϊόντα και τις
υπηρεσίες
99 απλοποίηση των προϊόντων και την τυποποίηση των διαδικασιών
99 κατεύθυνση προϊόντων και υπηρεσιών στη λογική του προσιτού κόστους και της ικανοποίησης βασικών αναγκών των
πελατών.

Βελτίωση Τιμολογιακής Πολιτικής - Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών
Χαμηλού Κόστους
Έχοντας ως στόχο της την ανάδειξη της βέλτιστης σχέσης κόστους-οφέλους για τους πελάτες σε όλα τα ασφαλιστικά προγράμματα, η Εταιρεία πέτυχε τη συγκράτηση και σε αρκετά προϊόντα τη μείωση των ασφαλίστρων.

Απευθείας Ασφάλιση από την Anytime

Η INTERAMERICAN προτείνει μία ολοκληρωμένη διαδικτυακή διαδικασία ασφάλισης, στον ιστότοπο www.anytimeonline.gr,
μέσω της Anytime. Πρόκειται για έναν μηχανισμό online ασφάλισης αυτοκινήτου, χωρίς διαμεσολάβηση. Ο πελάτης υπολογίζει μόνος του τα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου του και αφού επιλέξει πρόγραμμα, αγοράζει με πιστωτική κάρτα την ασφάλισή
του. Το συμβόλαιό του εκδίδεται ψηφιακά την ίδια στιγμή και
αποστέλλεται αυτόματα στον ίδιο με email.

Προτιμώμενη Επιλογή η Anytime Online

Έχοντας οργανώσει πλήρως την υποδομή της από τις αρχές
του 2008 και μετά από μία διετία προσαρμογής στην αγορά,
η Anytime έφθασε κατά το 2015 το πελατολόγιό της στους
273.000 πελάτες, συνδυάζοντας:
99 καινοτομία και ταχύτητα στις διαδικασίες ασφάλισης, με την
αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας
99 υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών
99 προσιτό κόστος ασφάλισης.

2015

Κατά το 2015 η Anytime ημερησίως,
κατά μέσο όρο, κατέγραφε 1.500
κλήσεις, 8.000 επισκέψεις και σταθεροποίησε την παραγωγή της πάνω
από τα 330 συμβόλαια.

Ψηφιακή Τεχνολογία: Συστήματα και Εφαρμογές

Η INTERAMERICAN μετασχηματίζεται ταχύτατα και εντυπωσιακά κατά την τελευταία πενταετία σε ψηφιακό ασφαλιστικό
οργανισμό, με γνώμονα την καινοτομία. Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, που έχει αναπτυχθεί στην Εταιρεία, την κατευθύνει

1.500

CONTRAC

8.000

T

330

προς τον στόχο να είναι, εντός της προσεχούς πενταετίας, ο
απόλυτος Ψηφιακός Ασφαλιστής (“Digital Insurer”) της ασφαλιστικής αγοράς.

Τα σημεία αναφοράς της Ψηφιοποίησης της INTERAMERICAN

0:00/2:56

Οι Πελάτες
με κατά προτεραιότητα τεχνολογική
υποστήριξη της ασφάλισης
και ποιοτικό αποτέλεσμα εξυπηρέτησης
σε όλες τις φάσεις και διαδικασίες

Τα Δίκτυα Πωλήσεων
για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων
της παραγωγής με τη χρήση της τεχνολογίας
και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων
διαχείρισης πλήθους πελατών

Τα Δεδομένα
με συνεχή ανάλυση και αξιοποίησή τους

Το Λειτουργικό Κόστος
με στόχο τη μείωσή του και
με συνεπαγόμενο το όφελος
για τους πελάτες ως προς τον έλεγχο
των ασφαλίστρων

Η Ασφάλεια της Πληροφορικής
με αναβάθμιση των παλαιών
και εγκατάσταση νέων συστημάτων
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Συστήματα και Εφαρμογές
Σύστημα “Genius”

Καινοτομία για την ελληνική
ασφαλιστική αγορά, αλλά και
διεθνώς, αποτελεί η χρήση
του προτύπου ηλεκτρονικού
συστήματος
underwriting
“Genius”, με το οποίο αυτοματοποιείται η διαδικασία της
αξιολόγησης του αναλαμβανομένου κινδύνου και της έκδοσης συμβολαίου στους κλάδους Ζωής και Υγείας.

Σύστημα “OnE”

Η λειτουργία του “onE” μειώνει σημαντικά το λειτουργικό κόστος και ελαχιστοποιεί
τους κινδύνους διαχείρισης
για την Εταιρεία, ενώ είναι
ανοιχτό σε προσαρμογές που
θα καλύπτουν οποιεσδήποτε
μελλοντικές ανάγκες της, με
πραγματοποίηση αλλαγών σε
βέλτιστο χρόνο και κόστος.

Διαχείριση Σχέσεων με τους Πελάτες

Οι πελάτες βρίσκονται στο κέντρο του ενδιαφέροντος της
INTERAMERICAN, γι’ αυτό και εφαρμόζει εξειδικευμένο σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πελάτες (CRM). Το CRM
αποτελεί τον συνδετικό κρίκο επικοινωνίας μεταξύ των Τμημάτων, δεδομένου ότι παρέχει τη δυνατότητα κατηγοριοποίησης των αιτημάτων και την παρακολούθηση των “Service Level
Agreements”, δηλαδή των συμφωνημένων χρόνων ανταπόκρισης σε εισερχόμενο αίτημα του πελάτη. Στο CRM αποτυπώνεται
η καθολική εικόνα των πελατών της INTERAMERICAN καθιστώντας ακόμα πιο άμεση την εξυπηρέτησή τους.

“Back-to-Front”, για τη Βελτίωση της Εξυπηρέτησης των Πελατών

Συγκεκριμένα, μέσω του έργου “Back-to-Front” πραγματοποιήθηκε μία εκ βάθρων αλλαγή και ο επανασχεδιασμός των διαδικασιών που εφαρμόζονται στην Εταιρεία, από τη στιγμή της
λήψης αίτησης ασφάλισης από πελάτη μέχρι τη στιγμή της παράδοσης του συμβολαίου.

Έρευνες Ικανοποίησης Πελατών και Συνεργατών

Η ΙΝΤΕRAMERICAN πραγματοποιεί συνεχώς έρευνες ικανοποίησης πελατών ώστε να εντοπίσει τις ανάγκες και να αξιολογεί το επίπεδο εμπιστοσύνης τους προς την ίδια την Εταιρεία.
Τα πορίσματα των ερευνών συνεκτιμώνται και λαμβάνονται υπ’
όψιν κατά:
99 τη σχεδίαση νέων ασφαλιστικών προϊόντων
99 την εξέλιξη των παρεχομένων υπηρεσιών
99 τη βελτιστοποίηση διαχείρισης της σχέσης της Εταιρείας με
τα Δίκτυα Πωλήσεων και τους ασφαλισμένους.

Λογισμικό Aνοιχτού Κώδικα “Βο2”

Η INTERAMERICAN έγινε η
μοναδική επιχείρηση στην Ελλάδα και μία από τις ελάχιστες
στην Ευρώπη που προσφέρει
στην επιχειρηματική κοινότητα, χωρίς να είναι εταιρεία
ανάπτυξης μηχανογραφικών
εφαρμογών, τη βιβλιοθήκη-πλαίσιο “Bo2” για μηχανογραφικές εφαρμογές ως
ελεύθερο λογισμικό (ανοιχτού
κώδικα).

Σύστημα “i-Care”

Η νέα, πρωτοποριακή εφαρμογή “i-Care” σχεδιάστηκε
και λειτουργεί για τη διαχείριση των αποζημιώσεων στους
ασφαλιστικούς κλάδους Ζωής
και Υγείας. Αποτελεί εφαρμογή που εξελίσσει την ταχύτητα
διεκπεραίωσης των αιτημάτων
αποζημίωσης.

Η INTERAMERICAN επικοινωνεί καθημερινά με σημαντικά μεγάλο αριθμό πελατών της.
Κατά τη διετία 2014-2015 εξυπηρετήθηκαν, κατά μέσο όρο
σε ημερήσια βάση, περισσότεροι από 843 ασφαλισμένοι από
την Εξυπηρέτηση Πελατών και 845 από τις Υπηρεσίες Βοήθειας.
Συνολικά, εξυπηρετήθηκαν 505.419 πελάτες από την Εξυπηρέτηση Πελατών και 327.000 από τις Υπηρεσίες Βοήθειας.

843

ασφαλισμένοι
από την
Εξυπηρέτηση
Πελατών

845

από τις
Υπηρεσίες
Βοήθειας

Υπεύθυνη πληροφόρηση και τήρηση της Νομιμότητας και Διαφάνειας στις
Ασφαλιστικές Εργασίες

Η INTERAMERICAN ακολουθεί πλήρως τις αρχές τις νομιμότητας και της διαφάνειας, όπως αυτές καθορίζονται από τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα από τον νόμο 2496/1997
και τον νόμο 2251/1994. Επιπλέον, η Εταιρεία εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες ελέγχου της συμμόρφωσης πριν από την
προώθηση και διαφήμιση των νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
Πέραν των ετησίως διενεργουμένων ερευνών, η
INTERAMERICAN κατά το 2014 έθεσε σε εφαρμογή το NPS
Tracking, ένα πρωτοποριακό σύστημα συνεχούς παρακολούθησης και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και της
εξυπηρέτησης πελατών. Οι διαδικασίες εξυπηρέτησης που
εντάχθηκαν στο νέο σύστημα αφορούν στους πελάτες της
INTERAMERICAN, της Anytime και της Οδικής Βοήθειας
μέσω Anytime.
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Πράξεις Ενδιαφέροντος για το ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Οι
εργαζόμενοι
της
INTERAMERICAN αποτελούν “πηγή” ανταγωνιστικού
εταιρικού πλεονεκτήματος,
καθώς συνθέτουν με την κατάρτιση και τις δεξιότητές
τους ένα μοναδικό σύνολο
επαγγελματικού δυναμικού,
ικανού για την επίτευξη των
επιχειρηματικών στόχων και
την υλοποίηση του οράματος
της Εταιρείας.
Στη
βάση
αναγνώρισης
της αξίας που παράγουν, η
INTERAMERICAN δεσμεύεται να παρέχει στους εργαζομέ-

1
ΠΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ
ΡΟΣΕΛΚΥΣΗ
& ΕΠΙΛ
ΟΓΗ ΠΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗ

2

ΕΡΓΓΑΑΣΣΙΑΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ
ΣΧΕΣ
ΣΣΧΕΣΕΙΣ
ΧΕΣΕΙΣ

3

ΑΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΤΗΣ
ΗΣ ΑΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΠΟΔΟΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΤΟΜΕΙΣ
ΟΜΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ
ΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
6

ΕΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

νους της πολύτιμη εργασιακή
εμπειρία, άριστες συνθήκες εργασίας και επιπρόσθετες κοινωνικές παροχές, όπως δωρεάν ια-

5

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
& ΑΑΝ
ΝΑΠΤΥΞΗ

4

ΑΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
& ΑΝΤ
ΤΑΑΜΟΙΒΗ
ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ

τρική περίθαλψη και ασφάλιση
στους ίδιους και τις οικογένειές
τους. Η INTERAMERICAN,
προκειμένου να τηρήσει τις

δεσμεύσεις που αναλαμβάνει
έναντι των εργαζομένων της,
αναπτύσσει ενέργειες στους
ακόλουθους έξι τομείς:

Προσέλκυση και Επιλογή Προσωπικού
Ίσες Eυκαιρίες

Η Εταιρεία επιδιώκει την ισορροπημένη κατανομή των φύλων στις θέσεις εργασίας, καθώς επίσης και την αποφυγή
κάθε είδους διακρίσεων στις απολαβές
των εργαζομένων. Η απόδοση στην εργασία αποτελεί το βασικότερο κριτήριο
για την ανταμοιβή του Προσωπικού. Η
INTERAMERICAN παρέχει ίση αμοιβή
για όμοιες θέσεις εργασίας του, ανεξαρτήτως του φύλου των εργαζομένων.

Ευκαιρίες Απασχόλησης στην INTERAMERICAN

Εργασιακές Σχέσεις

Η Εταιρεία μεριμνά για τη διαμόρφωση ενός αξιοκρατικού εργασιακού περιβάλλοντος, με σεβασμό προς όλους τους εργαζομένους. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζεται Κώδικας Δεοντολογίας
και Ηθικής, το περιεχόμενο του οποίου είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις αρχές που διέπουν τον αντίστοιχο Κώδικα της
ACΗMEA.

Συγκριτικό ποσοστό εργαζομένων (ανδρών - γυναικών) ανά τύπο απασχόλησης
100%

60%

57%

56%
44%

40%

23%

20%
0

56%
43%

ΑΝΔΡΕΣ

2013

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Πλήρους απασχόλησης

2014

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Το σύνολο των εργαζομένων (100%) της Εταιρείας υπάγεται σε
συλλογικές συμβάσεις εργασίας (Σ.Σ.Ε.).
Στην Εταιρεία λειτουργεί ο Σύλλογος Εργαζομένων, Σ.ΥΠ.ΙΝ. ο
οποίος κατά το 2015 αριθμούσε 726 μέλη, πλήθος που αντιστοιχεί στο 83% των εργαζομένων στις ασφαλιστικές δραστηριότητες της.

Συγκριτικό ποσοστό εργαζομένων (ανδρών - γυναικών) ανά σύμβαση εργασίας

60%

44%

91%

2015

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Μερικής απασχόλησης

57%

56%
44%

57%
43%

43%
24%

20%
0%

81%

76%

40%
18%

ΑΝΔΡΕΣ

Συλλογικές Συμβάσεις – Συνδικαλισμός

80%

20%
ΑΝΔΡΕΣ

Η καινοτομία του προγράμματος “Digital
Trainee Program” συνίσταται στο ότι παρέχεται στους συμμετέχοντες (trainees) η
ευκαιρία να εργαστούν σε τρία διαφορετικά τμήματα κατά τη διάρκεια των δύο
πρώτων ετών από την πρόσληψή τους
στην Εταιρεία (από ένα οκτάμηνο στο
καθένα). Η εναλλαγή θέσεων και χώρων
εργασίας τους βοηθά να αποκτήσουν
σφαιρική εμπειρία σε θέματα εταιρικής
οργάνωσης και να ακολουθήσουν διαφορετικές πρακτικές (εργασιακές, ασφαλιστικές κ.ά.).

100%

82%

80%

77%

80%

“Digital Trainee Program”

Η INTERAMERICAN συνεργάζεται με
ελληνικά Πανεπιστήμια, ελληνικά και
ξένα Κολλέγια, Α.Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ.,
παρέχοντας τη δυνατότητα υλοποίησης πρακτικής άσκησης φοιτητών
στην Εταιρεία, η οποία στην πλειονότητά πραγματοποιείται έναντι αμοιβής.
Κατά το 2015 πραγματοποίησαν στην
INTERAMERICAN με επιτυχία την πρακτική άσκησή τους 11 άτομα.

19%

9%
ΑΝΔΡΕΣ

2013

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ

Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου

2014

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ

2015

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
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Αξιολόγηση της Απόδοσης

Στην INTERAMERICAN έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται ένα
ολοκληρωμένο Σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης (Performance
Management) που συνδέεται με το όραμα και τους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας. Το Σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης έχει στον πυρήνα του τον Διάλογο και αποσκοπεί στη δίκαιη
και αντικειμενική αξιολόγηση της συνεισφοράς κάθε υπαλλήλου
και αντιστοίχως, στην ανταμοιβή του με βάση τα ίδια κριτήρια.
Κατά το 2015, συμμετείχαν και ολοκλήρωσαν την αξιολόγηση
695 εργαζόμενοι (355 άνδρες και 340γυναίκες), που αντιστοιχούν στο 95%του συνόλου των εργαζομένων, με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις αξιολόγησης (732εργαζόμενοι*).

Αναγνώριση και Ανταμοιβή

Για την αναγνώριση και την ανταμοιβή των εργαζομένων έχει
αναπτυχθεί Πολιτική Αμοιβών (Reward Policy). Πέραν της από
τον νόμο προβλεπομένης βασικής αμοιβής και των λοιπών παροχών, παρέχεται στους εργαζομένους της ένα πακέτο προσθέτων παροχών, που έχουν χαρακτήρα άμεσης ή έμμεσης οικονομικής αποτίμησης και ηθικής ανταμοιβής.

Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.)

Το Τ.Ε.Α. INTERAMERICAN, ιδρύθηκε κατά το 2010 είναι
ένα από τα 9 ομοειδή Επαγγελματικά Ταμεία προαιρετικής
ασφάλισης (υφίστανται και άλλα 4 Ταμεία υποχρεωτικής) και
αριθμεί 1.183 με τα αποθεματικά για τον κλάδο εφάπαξ καταβολών σύνταξης έφθαναν στο τέλος του 2015 τα 13,1 εκατ.
Ευρώ. Στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού της
INTERAMERICAN (Τ.Ε.Α.) μπορούν να ενταχθούν με αίτησή
τους και με καταβολή προσωπικών εισφορών σε ποσοστό από
1% έως 10% του ονομαστικού μισθού τους οι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης. Η εισφορά της Εταιρείας,

που ανέρχεται σε ποσοστό 4,25% του ονομαστικού μισθού κάθε
δικαιούχου, καταβάλλεται για υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει 12 μήνες υπηρεσίας.

Εσωτερική Επικοινωνία

Για την υλοποίηση ενός δομημένου πλάνου δράσεων ενδυνάμωσης της εσωτερικής επικοινωνίας του Οργανισμού, έχει θεσμοθετηθεί εργασιακός ρόλος Συμβούλου Εσωτερικής Επικοινωνίας.
Επιπλέον, έχει συγκροτηθεί ομάδα εργαζομένων με υποστηρικτικό ρόλο, το “Δίκτυο Συντονιστών Εσωτερικής Επικοινωνίας”.
Επιπρόσθετα, διεξάγεται σε ετήσια βάση Έρευνα Γνώμης Ανθρωπίνου Δυναμικού, με στόχο να παρέχει στους εργαζομένους
την ευκαιρία να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με θέματα
που επηρεάζουν την προσωπική ικανοποίησή τους από την εργασία στην ΙΝΤΕRAMERICAN, εμμέσως δε και παράλληλα, τα
παραγωγικά αποτελέσματα του Οργανισμού.

Ποσοστά εργαζομένων
Συμμετοχή
Ικανοποίηση
Δέσμευση

2014

2015

84%

89%

81%

90%

87%

90%

Ειδικές Έρευνες “Team Barometer”:

Ένας από τους βασικούς πυλώνες της μεθοδολογίας “Lean” αποτελεί η ανάδειξη των απόψεων και της αξίας των εργαζομένων.
Για την πρόοδο των εργαζομένων και κατ’ επέκταση της Εταιρείας, στη βάση του έργου “Lean”, καθώς και στο πλαίσιο της
συνεχούς βελτίωσης, αξιοποιείται το “Team Barometer”, ένα από
τα κύρια εργαλεία του “Lean”.

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη

Η παροχή ευκαιριών εκπαίδευσης προς τους εργαζομένους είναι
ιδιαίτερα σημαντική για την INTERAMERICAN, τόσο για την
επιχειρηματική επιτυχία της, όσο και για
την προσωπική και επαγγελματική
εξέλιξη των εργαζομένων της. Κατά
το 2015, στην Εταιρεία:
εκπαιδευτικά
προγράμματα
99 υλοποιήθηκαν συνολικά 108 εκπαιδευτικά προγράμματα με 983 συμμετοχές εργαζομένων
99 συνολικά οι εκπαιδεύσεις διήρκησαν
15.013 ώρες
99 στα εκπαιδευτικά προγράμματα συμμετείχαν συνολικά 560 εργαζόμενοι, δησυμμετοχές
λαδή το 49% του Προσωπικού
εργαζομένων
99 ο μέσος όρος των εκπαιδευτικών
ωρών ανά εκπαιδευόμενο ήταν
26,8 ώρες και ανά εργαζόμενο 13,2
(15.013:1.133) ώρες στο σύνολο του
ώρες εκπαίδευσης
Ανθρωπίνου Δυναμικού.

1

108

2
3

983

15.013

5

26,8

μέσος όρος των
εκπαιδευτικών ωρών
ανά εκπαιδευόμενο

560

4

εργαζόμενοι
49%
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πράξεις Αξίας για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η INTERAMERICAN, συμπληρωματικά ως
προς την αξία που απορρέει από τις ασφαλιστικές δραστηριότητές της, δημιουργεί και
αποδίδει αξία στα ενδιαφερόμενα μέρη υλοποιώντας από το 2004 και εντεύθεν, με συνέπεια και συνέχεια, το πολυδιάστατο σχέδιο
εταιρικής υπευθυνότητας “Πράξεις Ζωής”.

Δομή και Ανάπτυξη Πρακτικών Υπευθυνότητας

Οι κύριοι θεματικοί άξονες, στη βάση των
οποίων αναπτύσσονται οι “Πράξεις Ζωής”,
είναι πέντε:

Το τρίπτυχο των Πόρων για “Πράξεις Ζωής”
Το
τρίπτυχο των Πόρων για «Πράξεις Ζωής»
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΑ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

1

2

3

Χορηγίες
Συνδρομές
Δαπάνες

Εθελοντισμός
Εργαζομένων
& Συνεργατών

Παροχή
Υπηρεσιών
Κάλυψη
Κινδύνων

Οι πρωτοβουλίες κοινωνικής συνεισφοράς της INTERAMERICAN, πρακτικά, εκδηλώνονται με:
99 εκπαιδευτικές - ενημερωτικές - διαδραστικές εκδηλώσεις (σεμινάρια, ομιλίες,
καμπάνιες, δημοσιότητα, έντυπη και ψηφιακή επικοινωνία)
99 παροχή υπηρεσιών και χρηστικών ειδών για την κάλυψη αναγκών
99 οικονομική συνδρομή με χορηγίες και δωρεές
99 ηθική συμπαράσταση και υποστήριξη κοινωνικών ομάδων και φορέων.

Πολιτική Δαπανών Ε.Κ.Ε με Απόδοση Κοινωνικού Οφέλους

Πάγια πολιτική της INTERAMERICAN στη διαχείριση των οικονομικών για την Ε.Κ.Ε. αποτελεί ο περιορισμός των σχετικών
δαπανών Επικοινωνίας και Δημοσιότητας, ώστε οι διαθέσιμοι
πόροι να κατευθύνονται σε Πρακτικές που αποδίδουν ουσιαστι-

κό όφελος στο κοινωνικό σύνολο. Κατά τη διετία 2014-2015, οι
δαπάνες για Επικοινωνία και Δημοσιότητα Ε.Κ.Ε. έφθασαν μόλις
το 4,8%των πόρων που διατέθηκαν για δράσεις Ε.Κ.Ε. και συνδρομητική υποστήριξη οργανισμών για την αειφόρο ανάπτυξη.

Κατανομή Δαπανών ανά Θεματικό Άξονα Δράσεων Ε.Κ.Ε. (€)

.

Φροντίδα για την Υγεία
Αντιμετώπιση Κινδύνων
Αρωγή Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων
Υποστήριξη Πολιτισμού και Παιδείας
Προστασία Περιβάλλοντος
Λοιπές Χορηγίες και Δωρεές
Σύνολο

2012
48.790
41.107
93.987
55.845
12.786
56.500
309.015

2013
31.235
40.584
108.978
51.766
8.888
80.795
322.246

2014
31.415
28.751
101.247
47.492
8.444
57.645
274.994

2015
21.706
24.110
93.346
68.001
2.589
45.043
254.796

% (2015)
8,5%
9,5%
36,6%
26,7%
1%
17,7%
100%
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Ο Εθελοντισμός στην INTERAMERICAN

Για την INTERAMERICAN, ο εθελοντισμός αποτελεί έννοια που θεμελιώνει την
ανάπτυξη του εταιρικού πολιτισμού. Η
Εταιρεία έχει συστήσει από το 2010 και
ενισχύει συνεχώς την ομάδα “Εθελοντές
Ζωής”.

Η Οργάνωση των “Εθελοντών Ζωής”

Οργανωτικά, ο θεσμός των “Εθελοντών Ζωής” σηματοδοτείται από τον συστηματικό τρόπο κινητοποίησης και συμμετοχής των μελών στις πρωτοβουλίες Ε.Κ.Ε. Οι εγγεγραμμένοι εθελοντές κατανέμονται σε επιμέρους ομάδες, με βάση την προσωπική
επιλογή τους. Οι ομάδες ορίζονται θεματικά από τους πέντε άξονες του σχεδίου “Πράξεις Ζωής” και κάθε εθελοντής μπορεί να συμμετέχει σε μία ή περισσότερες ομάδες. Η
INTERAMERICAN έχει θεσπίσει βραβεία παραδειγματικής ανάδειξης της εθελοντικής
συνεισφοράς, ως ηθικό κίνητρο, για εργαζομένους και συνεργάτες (Γραφεία Πωλήσεων, στο πρόσωπο του Συντονιστή). Τα βραβευόμενα πρόσωπα και ομάδες επιλέγει η
Επιτροπή Ε.Κ.Ε.
Στο τέλος του 2015, η Εταιρεία αριθμούσε 390 “Εθελοντές Ζωής”, υπολογιζομένων και
των διαγραφών στη βάση του θεσμικού πλαισίου (άρθρο 10 του Κώδικα Αρχών των
“Εθελοντών Ζωής”).

Η Αξιοποίηση των Εταιρικών Υποδομών και της Ασφάλισης

Η INTERAMERICAN υποστηρίζει το
έργο κοινωνικών φορέων - Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με τη δωρεάν παροχή
υπηρεσιών και ασφαλιστικών καλύψεων.
Προς αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιούνται:
99 οι στόλοι οχημάτων και το εξειδικευμένο Προσωπικό της Εταιρείας Βοήθειας, τόσο της Οδικής όσο και της
Άμεσης Ιατρικής, αντιστοίχως σε δράσεις για την Αντιμετώπιση Κινδύνων
και τη Φροντίδα Υγείας
99 οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις πρωτο-

βάθμιων υπηρεσιών Υγείας της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ MEDICLINIC και του πολυϊατρείου MEDIFIRST
99 το εξειδικευμένο, νοσηλευτικό και ιατρικό δυναμικό των υποδομών - του
Δικτύου Υγείας της Εταιρείας
99 οι Διευθύνσεις/Τμήματα έκδοσης
ασφαλιστηρίων συμβολαίων για παροχή καλύψεων οχημάτων, εκδηλώσεων, ταξιδίων, περιουσίας και έναντι
διαφόρων κινδύνων, τα οποία χορηγεί
η Εταιρεία στους υποστηριζόμενους
φορείς.

Η αξιοποίηση της Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας στην Ε.Κ.Ε.
Υπηρεσίες Βοήθειας
Κάλυψη εκδηλώσεων με ασθενοφόρο
Εργατοώρες για την υποστήριξη εκδηλώσεων
Αποστολή ασθενοφόρου σε μη ασφαλισμένους
Ιατρικές συμβουλές σε μη ασφαλισμένους

2011
31
145
59
211

Εκτιμώμενη Αξία Υπηρεσιών Βοήθειας
2014-2015

€ 30.000

2012
28
140
56
308

2013
17
80
76
187

2014
8
48
34
156

2015
12
78
26
164
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πράξεις Προστασίας για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η INTERAMERICAN εντείνει τη δημιουργική προσήλωσή της
στις αρχές της Αειφόρου Ασφάλισης. Η Εταιρεία, αναγνωρίζοντας τον διαρκώς εξελισσόμενο ρόλο της τεχνολογίας στην
καθημερινή ζωή και τη θετική επίδραση της χρήσης της και στο
περιβάλλον, προχώρησε στην υλοποίηση σχεδίου για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της, με στόχο την ψηφιακή εξυπηρέτηση
των πελατών και συνεργατών της. Με στόχο τη μετάβαση στην
ψηφιακή εποχή του “Digital Insurer”, η Εταιρεία έχει υιοθετήσει:
99 σύγχρονες τεχνικές project management
99 προηγμένα development standards
99 απλοποίηση διαδικασιών και προϊόντων.
Η INTERAMERICAN έχει αναπτύξει μοναδικές “e-υπηρεσίες” για τους πελάτες και τους συνεργάτες της, που τη διαφοροποιούν αισθητά από τον ανταγωνισμό και αντανακλούν
θετικά στην περιβαλλοντική επίδρασή της.

Περιβαλλοντικές Επιδόσεις

Η INTERAMERICAN, ως ασφαλιστικός οργανισμός παροχής υπηρεσιών, κατατάσσεται στις δραστηριότητες εκείνες των
οποίων η λειτουργία δεν προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον. Παρ’ όλα αυτά η Εταιρεία, αναλαμβάνοντας την

ευθύνη που της αναλογεί, εφαρμόζει μία συνεχή διαδικασία καταγραφής, παρακολούθησης και προσπάθειας βελτίωσης του
περιβαλλοντικού αποτυπώματός της.

Διαχείριση Ενέργειας

Η INTERAMERICAN, παραμένοντας προσηλωμένη στη δέσμευσή της για αποδοτικότερη χρήση των φυσικών πόρων, αναπτύσσει στο σύνολο των κτηρίων της τις ακόλουθες δράσεις και
πρωτοβουλίες για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματός
της:
99 προγράμματα συνεχών ελέγχων της κατανάλωσης
99 προγράμματα ελαχιστοποίησης του φωτισμού σε χώρους
δευτερεύουσας σημασίας (αποθήκες, parking κ.λπ. χώρους)
99 εξονυχιστικούς ελέγχους των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης απόδοσης
της λειτουργίας τους
99 προγράμματα επιμελούς συντήρησης των καυστήρων και
βελτιστοποίηση των ρυθμίσεών τους.

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Η INTERAMERICAN, λόγω της φύσης της δραστηριότητάς
της, στα κτήριά της χρησιμοποιεί ως πρώτες ύλες αναλώσιμα
υλικά, τα οποία στο σύνολό τους είναι ανακυκλώσιμα.

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (Kg)
Κατανάλωση χαρτιού
Ανακύκλωση χαρτιού
Ποσοστό ανακύκλωσης χαρτιού*
Ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Ανακύκλωση φωτοαντιγραφικών (toner)
Ανακύκλωση μπαταριών

2014
9.050
20
697
68

2015
7.649
10.815
141%
325
790
129

(*) Το ποσοστό ανακύκλωσης χαρτιού 141% (>100%), κατά το 2015, οφείλεται στις αυξημένες ποσότητες ανκύκλωσης λόγω εκκαθάρισης αρχείων της Εταιρείας.

Πράσινες Προμήθειες

Η INTERAMERICAN κατά τη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης των προμηθευτών της, εκτός των οικονομοτεχνικών κριτηρίων, εφαρμόζει στο μέτρο του δυνατού και κριτήρια με βάση
τις αρχές των πράσινων προμηθειών. Τα κριτήρια αυτά αφορούν,
εκ μέρους των προμηθευτών:
99 στην ύπαρξη πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης (ISO 14001 ή EMAS)
99 στην εφαρμογή περιβαλλοντικής πολιτικής
99 στην συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία
99 στην εφαρμογή πρωτοβουλιών και δεσμεύσεων σχετικά με
την προστασία του περιβάλλοντος.

Υπεύθυνη Επενδυτική Πολιτική

Η INTERAMERICAN ακολουθεί απολύτως τις εντολές και διαδικασίες που έχει θέσει η μητρική ACHMEA, οι οποίες είναι
εναρμονισμένες με τους τρεις πυλώνες της αειφορίας (Περιβάλλον - Κοινωνία - Διοίκηση) αναφορικά με τη διαχείριση των
επενδυτικών χαρτοφυλακίων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική του Ομίλου
ACHMEA για τις αειφόρες επενδύσεις:
https://www.achmea.nl/en/sustainability/responsibleinvestment/Paginas/default.aspx.

Πράσινη Επιχειρηματικότητα
Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού Κινδύνου

Με δεδομένη την εξειδικευμένη τεχνογνωσία στις περιβαλλοντικές ασφαλίσεις, στη δομή της INTERAMERICAN λειτουργεί
οργανική μονάδα Περιβαλλοντικών Ασφαλίσεων, η οποία προσφέρει ασφαλιστικές υπηρεσίες κατά τα υψηλά πρότυπα διαδικασιών του διεθνούς οργανισμού διαπίστευσης πραγματογνωμόνων RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors).
Στο πλαίσιο της ασφάλισης περιβαλλοντικής ευθύνης η Εταιρεία εφαρμόζει, παγίως, διαδικασία αξιολόγησης και εκτίμησης
του περιβαλλοντικού κινδύνου που αναλαμβάνει.
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Συμμετοχή
Συμμετοχή σε Οργανώσεις και Πρωτοβουλίες

Συμμετοχή σε Οργανώσεις και Πρωτοβουλίες

Η INTERAMERICAN, στοχεύοντας στη διαρκή ανάπτυξη της
επιχειρηματικής υπευθυνότητάς της, συμμετέχει ενεργά στις σημαντικότερες διεθνείς και εθνικές οργανώσεις και πρωτοβουλίες
για την αειφόρο ανάπτυξη, ενισχύει μέσω αυτών τον διάλογο με
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και δεσμεύεται ως μέλος αναγνωρισμένων ελληνικών και διεθνών θεσμικών φορέων, αναδεικνύοντας παράλληλα το έργο της υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Η
Εταιρεία συμμετέχει και υποστηρίζει τις ακόλουθες οργανώσεις
και πρωτοβουλίες για την αειφόρο ανάπτυξη:
99 Οικουμενικό Σύμφωνο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UN
Global Compact).
99 Δήλωση Παγκόσμιων Επενδυτών για την Κλιματική Αλλαγή
2014/2015 (2014/2015 Global Investor Statement on Climate
Change).
99 Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020.
99 Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
99 Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Διακήρυξη “Enterprise 2020”.
99 Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας (European Road Safety
Charter).
99 Σωματείο “Επιχειρηματικότητας Νέων”/Junior Achievement
Greece (Σ.Ε.Ν./JA Greece).

Οικονομική Πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του Ο.Η.Ε. (United
Nations Environment Programme Finance Initiative - UNEP FI).
Στο πλαίσιο του UNEP FI, η INTERAMERICAN αποτελεί τη
μοναδική ασφαλιστική εταιρεία από την ελληνική αγορά που, με
δική της πρωτοβουλία, συμμετέχει, από το 2012 ήδη, ως ιδρυτικό μέλος, στη σημαντικότερη έως σήμερα παγκόσμια δεσμευτική πρωτοβουλία των ασφαλιστικών οργανισμών για την αειφόρο ανάπτυξη, με τίτλο “Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση”
(Principles for Sustainable Insurance - P.S.I.).

Δήλωση Παγκοσμίων Επενδυτών για την Κλιματική Αλλαγή 2014/2015

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία 404 μελών της παγκόσμιας
επενδυτικής κοινότητας που εκπροσωπούν περισσότερα από

24 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, την
οποία η INTERAMERICAN συνυπέγραψε, ως θεσμικός επενδυτής, κατά το 2014. Σκοπός της Δήλωσης είναι να συμβάλει
στη μεταστροφή σε μία νέα παγκόσμια οικονομία η οποία θα
αναπτύσσεται χωρίς κατάλοιπα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μέσω
της επένδυσης οικονομικών πόρων σε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες (www.iigcc.org/publications/publication/2014globalinvestorstatement-on-climate-change).

Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Διακήρυξη “Enterprise 2020”

Πρόκειται για δυναμική πρωτοβουλία του Δικτύου CSR Europe
και των 40 εθνικών εταίρων του, που η INTERAMERICAN
προσυπέγραψε κατά το 2015, ως μέλος του Ελληνικού Δικτύου
για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η πρωτοβουλία εστιάζεται στην ανάπτυξη και προώθηση στρατηγικών και πολιτικών
για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ώστε να προετοιμαστεί
“το μέλλον που η Ευρώπη έχει ανάγκη”. Σε αυτό το θεματικό
πλαίσιο, η Εταιρεία συμμετέχει ενεργά στο ‘‘European Pact for
Youth’’ (Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία), το οποίο αποτελεί σύμπραξη των εθνικών Δικτύων CSR με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για την ενίσχυση της ένταξης των νέων στην εργασία
στην Ευρώπη, με στόχο τη δημιουργία 100 χιλιάδων θέσεων εργασίας, μαθητείας και πρακτικής άσκησης (www.csreurope.org/
enterprise-2020-manifesto).

Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας (European Road Safety Charter)

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, της οποίας η
INTERAMERICAN είναι μέλος από το 2009, αποτελεί ευρωπαϊκή συμμετοχική πλατφόρμα, στην οποία συμμετέχουν περισσότερες από 2.300 εταιρείες, σύλλογοι, ερευνητικοί οργανισμοί και δημόσιες αρχές. Οι συμμετέχοντες έχουν αναλάβει να
πραγματοποιούν συγκεκριμένες δράσεις και να μοιράζονται τις
ορθές πρακτικές τους, με στόχο να συμβάλλουν τόσο στη μείωση των θυμάτων των τροχαίων δυστυχημάτων όσο και στην επίλυση των καθημερινών προβλημάτων οδικής ασφάλειας (www.
erscharter.eu).

Βραβεία και Διακρίσεις 2014-2015

Η INTERAMERICAN κατά τη διετία 2014-2015 τιμήθηκε με βραβεία και απέσπασε διακρίσεις για τις εταιρικές επιδόσεις και δραστηριότητες, καθώς επίσης και για την Κοινωνική
Υπευθυνότητα, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

“Famous Brands” 2014 και 2015

Πρώτος σε φήμη ασφαλιστικός οργανισμός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
ετήσιας έρευνας κοινής γνώμης “Famous Brands, οι μάρκες με τη χρυσή φήμη” (οκτώ συνολικά πρωτιές σε σύνολο εννέα ετήσιων ερευνών, από το 2005).

“World Finance Global Insurance Awards” 2014 και 2015

Βράβευση ως η καλύτερη ασφαλιστική εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα.

“Ε.Ε.Δ.Ε. - Αριστεία” 2015

Διάκριση “Recognized for Excellence - 4 Stars” από τον φορέα διεθνών πιστοποιήσεων
E.F.Q.M. (European Foundation for Quality Management) για τη λειτουργία του Κέντρου
Κοινών Υπηρεσιών (Shared Services Center) της Εταιρείας, στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού
αναγνώρισης και πιστοποίησης της Επιχειρηματικής Αριστείας που οργάνωσε η Ελληνική
Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.).

“Business IT Excellence (ΒΙΤΕ) Awards” 2014 και 2015

Πρώτο βραβείο για τα έτη το 2014 και 2015 στην κατηγορία “CRM και Ψηφιακό Marketing”
στην κατηγορία “Ειδικές Εφαρμογές για Συγκεκριμένους Κλάδους/Ασφαλιστικός Κλάδος”,
καθώς και πρώτο βραβείο στην κατηγορία “CRM και Ψηφιακό Marketing” για το έτος 2014.

“Apps Awards” 2015

Gold βραβείο για το 2015 στην κατηγορία “best productivity and mobile working app” για το
έργο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “askme”.

“Social Media Awards” 2014

Gold βραβείο στην κατηγορία “Best Use of Social Media/Insurance” για την παρουσία
τηςAnytime και Silver βραβείο για την παρουσία της INTERAMERICAN.

“HR Awards” 2015

Δύο Silver βραβεύσεις στις κατηγορίες “Performance Management Strategy”, για τη στρατηγική διοίκησης της απόδοσης που έχει αναπτύξει η Εταιρεία, και “Performance Management
Tools/Practices”, για τις πρακτικές και τα εργαλεία διοίκησης της απόδοσης που εφαρμόζει,
καθώς και “honorable distinction” στην κατηγορία “Talent Development Programme”, για
την ανάπτυξη δεξιοτήτων εντός της εταιρικής κοινωνίας.

“Corporate Affairs Excellence Awards” 2014

Πρώτο βραβείο στην κατηγορία “Δράση/Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης χαμηλού κόστους” για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας “Προσωπική Βοήθεια και Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας”, από τον Τομέα Εταιρικών Υποθέσεων της (Ε.Ε.Δ.Ε.). Τα “Corporate Affairs
Excellence Awards” διοργανώνονται ανά διετία.
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“Hellenic Responsible Business Awards” 2015

Bronze βραβείο στην κατηγορία “Ιδιωτικές Επιχειρήσεις - Πολιτισμός”, για το εύρος και την
κοινωνική αξία των πρωτοβουλιών της INTERAMERICAN στους τομείς του πολιτισμού και
της παιδείας.

“Ethos Sustainability Awards” 2015

Silver βραβείο στην κατηγορία “Καλύτερος Απολογισμός ΕΚΕ” και Bronze βραβείο στην κατηγορία “Στρατηγική Sustainability ”.

