
 

INTERWORLD ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  
 

TOY  OMI LOY  IN T ERAMER ICAN  

Όλοι εργαζόµαστε για να πραγµατοποιήσουµε τα 

όνειρα και τους στόχους µας, να εξασφαλίσουµε 

αυτούς που αγαπάµε και να κατακτήσουµε ένα 

καλύτερο επίπεδο ζωής. Ο δρόµος προς το µέλλον 

και την οικονοµική εξασφάλιση είναι γεµάτος 

προκλήσεις, ευκαιρίες αλλά και κινδύνους. 

Η Ασφάλεια Ζωής είναι το βασικότερο 

ασφαλιστικό πρόγραµµα, καθώς παρέχει ένα 

κεφάλαιο στους δικαιούχους ή τους νόµιµους 

κληρονόµους σας, σε περίπτωση απώλειας της 

ζωής σας. Η δύναµη των Ασφαλειών Ζωής 

βρίσκεται στο γεγονός ότι µε ένα σχετικά χαµηλό 

κόστος µπορείτε να εξασφαλίσετε σε περίπτωση 

που συµβεί το ατυχές γεγονός, ένα σηµαντικό 

κεφάλαιο για την οικογένειά σας. Επιπλέον, έχετε 

τη δυνατότητα ανά πάσα στιγµή να ενισχύσετε 

την προστασία της οικογένειάς σας σε 

οποιοδήποτε πρόγραµµα ήδη έχετε 

(Αποταµιευτικό, Συνταξιοδοτικό, Υγείας). 

 

∆ιατήρηση της ποιότητας ζωής της 

Ασφάλειες Ζωής 

Ασφάλειες Υγείας 

Η εξασφάλιση της προσωπικής µας υγείας και της 
υγείας των µελών της οικογενείας µας αποτελεί 
µέγιστη ανάγκη. Πολλές φορές έχουµε αναρωτηθεί 
πώς θα αντιµετωπίσουµε τις δύσκολες στιγµές µίας 
νοσηλείας ή µίας επέµβασης, αλλά και ένα επείγον 
περιστατικό ή ατύχηµα.  

Όλοι αναζητούµε ποιότητα και φροντίδα όταν 
παρουσιαστεί ένα πρόβληµα υγείας, εύκολη 
πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες και τη 
δυνατότητα να επιλέξουµε ποιος θα µας παρέχει 
αυτές τις υπηρεσίες υγείας. Επιπλέον,
επιθυµούµε την ασφάλεια και τη σιγουριά ότι το 

οικογένειάς σας

Συµπληρώνετε το οικογενειακό σας εισόδηµα ή τις 

τυχόν ελλιπείς παροχές του φορέα της κοινωνικής 

σας ασφάλισης για ένα εύλογο χρονικό διάστηµα 

και προνοείτε για την εξασφάλιση ενός σηµαντικού 

κεφαλαίου. Έτσι, τόσο οι λογαριασµοί, όσο και οι 

τρέχουσες ανάγκες καλύπτονται, διατηρώντας 

παράλληλα το επίπεδο και την ποιότητα ζωής της 

οικογένειάς σας. 

 

κόστος για την αποκατάσταση της υγείας µας, όσο 
υψηλό κι αν είναι, µπορούµε να το επωµιστούµε... 
Ή ακόµα καλύτερα, κάποιος άλλος µπορεί να το 
αναλάβει για εµάς, ο οποίος είναι κοντά µας και µας 
νοιάζεται. 
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Οι συντάξεις και τα συνταξιοδοτικά 
προγράµµατα αποτελούν ένα θέµα που δεν 
ξεφεύγει ποτέ από την επικαιρότητα, τόσο για 
τους συνταξιούχους όσο και για τους 
εργαζόµενους. Η αύξηση του προσδόκιµου 
ζωής, το χαµηλό πλέον ύψος των επιτοκίων, η 
δυσµενής αναλογία εργαζοµένων-
ασφαλισµένων προς συνταξιούχους και τελικά 
η συνολική χρηµατοοικονοµική εικόνα των 
ταµείων δηµιουργούν δικαίως ανησυχία για το 
αύριο.  

Στην INTERWORLD πιστεύουµε ότι ο 
καλύτερος τρόπος για να αντιµετωπίσετε 
ενδεχόµενα προβλήµατα είναι απλά να τα... 
προλάβετε. Ιδιαίτερα στο θέµα της σύνταξης 
όσο νωρίτερα προνοήσετε τόσο περισσότερο 
θα µπορέσετε να εξασφαλίσετε ότι τα χρόνια 
που έρχονται θα είναι τα καλύτερα. 

Ασφάλειες Σύνταξης 

Τα αυτοκίνητα στον ελληνικό χώρο αυξάνονται 

διαρκώς, ενώ πολλά από αυτά παραµένουν 

ανασφάλιστα. Επιπλέον, το πλήθος των 

ατυχηµάτων κάθε χρόνο και οι καθηµερινές 

µετακινήσεις µε το αυτοκίνητο επιβάλλουν την 

ύπαρξη ολοκληρωµένης εξασφάλισης τόσο του 

οδηγού και των επιβατών όσο και του ιδίου του 

αυτοκινήτου του.  

Η INTERWORLD, µελετώντας και κατανοώντας 

τις ανάγκες σας σχεδίασε και προσφέρει 

ασφαλιστικές καλύψεις, αλλά και επιπρόσθετες 

παροχές µέσα από πρωτοποριακά προγράµµατα. 

Βασικά χαρακτηριστικά τους αποτελούν ο 

προσανατολισµός στους ασφαλισµένους, αλλά και 

Ασφάλειες αυτοκίνητων 

Άµεση αποζηµίωση 

Οι αξιόπιστοι συνεργάτες µας θα βρουν 

λύση σε κάθε σας πρόβληµα 

“Άµεση εξυπηρέτηση 

και βοήθεια κάθε 

στιγµή 24 ώρες το 
24ωρο” 

Σελίδα 2 Για ιδιώτες 

Τρέχοντα έξοδα

Οι βασικές καθηµερινές ή µηνιαίες δαπάνες 
της ζωής σας θα συνεχίσουν να υφίστανται 
και στη διάρκεια των συντάξιµων ετών, 
όπως λειτουργικά έξοδα σπιτιού (ηλεκτρικό 
ρεύµα, τηλέφωνο, ύδρευση, συντήρηση), 
οικογενειακές υποχρεώσεις, προσωπικά 
έξοδα κ.ά. ∆απάνες Υγείας
Θα πρέπει από σήµερα να αναλογιστείτε 
πιθανές αυξηµένες δαπάνες υγείας που θα 
αντιµετωπίσετε στο µέλλον. Είναι καλό να 
έχετε υπόψη, ότι κατά µέσο όρο οι δαπάνες 
για την υγεία είναι από 2,5 έως 5 φορές 
µεγαλύτερες στην τρίτη ηλικία, συγκριτικά 
µε την περίοδο που εργάζεστε. 

η υπεροχή τους σε σχέση µε την αγορά. 

Παράλληλα, η INTERWORLD διαµόρφωσε 

έναν εντελώς νέο τρόπο τιµολόγησης 

επιβραβεύοντας ουσιαστικά τον προσεκτικό 

οδηγό, καταργώντας την πολιτική του bonus-

malus και λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό των 

ζηµιών στις οποίες ο οδηγός ήταν υπαίτιος. 
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Με τους πιο έµπειρους 
συνεργάτες 

Ασφαλίσεις µεταφορών 

Η ασφαλής και έγκαιρη µεταφορά των εµπορευµάτων 

είναι πολύ σηµαντική για να λειτουργεί 

αποτελεσµατικά στο σύνολό της η επιχείρησή σας. 

Επειδή, όµως, πολύ συχνά η διαδικασία αυτή 

παρουσιάζει προβλήµατα που οφείλονται σε 

αστάθµητους παράγοντες, είναι εξίσου σηµαντικό να 

έχετε προνοήσει για την προστασία σας από τέτοιες 

περιπτώσεις.  

Η INTERWORLD αναγνωρίζοντας αυτό το 

ενδεχόµενο σας εξασφαλίζει απέναντι σε προβλήµατα 

που µπορεί να οφείλονται στη συσκευασία, τη 

φόρτωση ή την εκφόρτωση, τις κλιµατολογικές 

συνθήκες. Για την εξασφάλιση των συµφερόντων της 

επιχείρησής σας, η INTERWORLD δηµιούργησε ένα 

παγκόσµιο δίκτυο εξυπηρέτησης, ώστε µε ταχύτατες 

διαδικασίες να εκτελούνται - σε περίπτωση ζηµιάς -

οι διεθνείς διακανονισµοί, που απαιτούν χρονοβόρες 

και δαπανηρές διαδικασίες. Τα ασφαλιστικά 

προγράµµατά µας βασίζονται σε συγκεκριµένους 

Τεχνικές ασφαλίσεις   Αστική Ευθύνη 

Οι Τεχνικές Ασφαλίσεις είναι ένας τοµέας 

ταχύτατα αναπτυσσόµενος δεδοµένου ότι οι 

καλύψεις του αφορούν στην υψηλή τεχνολογία που 

ραγδαία µπαίνει στη ζωή µας (ασφάλιση 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού), τον µηχανολογικό 

εξοπλισµό που υπάρχει σε όλα τα εργοστάσια 

(ασφάλιση µηχανολογικού εξοπλισµού) και κυρίως 

τα κάθε λογής έργα, που γίνονται και θα γίνονται 

(ασφάλιση εργολαβίας και συναρµολόγησης). 

 

Τα ασφαλιστήρια αυτά, είναι ίσως ό,τι πιο 

σύγχρονο υπάρχει στην ασφάλιση. Σας παρέχουν 

πλήρη ασφαλιστική κάλυψη από οποιονδήποτε 

κίνδυνο, µε µοναδικές εξαιρέσεις εκείνες που ρητά 

αναφέρονται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο και που 

ουσιαστικά είναι κίνδυνοι που δεν είναι 

ασφαλιστικά καλύψιµοι (π.χ. πόλεµος). 

 
Σας καλύπτει για ζηµιές που µπορεί να

Σελίδα 3Για Επαγγελµατίες 

ειδικούς όρους (ρήτρες), οι οποίες έχουν 

θεσµοθετηθεί από το Ινστιτούτο Ασφαλιστών 

Λονδίνου και χρησιµοποιούνται από όλες τις 

ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα και από τις 

περισσότερες ασφαλιστικές αγορές στον κόσµο.  

προξενηθούν σε τρίτους από την επαγγελµατική σας 

δραστηριότητα. Οι κατηγορίες επαγγελµατιών που 

περιλαµβάνονται στα προγράµµατα αυτά είναι οι 

γιατροί και οι φαρµακοποιοί, οι πολιτικοί µηχανικοί 

και αρχιτέκτονες, φοροτεχνικοί-λογιστές, 

δικηγόροι, διαµεσολαβούντες και οι Tour 

Operators. 
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Άλλες ασφάλειες 
 
Η INTERWORLD παρέχει πλήθος άλλων ειδικών 
ασφαλίσεων, όπως: 

• Κατά Παντός Κινδύνου Συναρµολόγησης  
• Κατά Παντός Κινδύνου Μηχανολογικού Εξοπλισµού 

Εργολάβου  
• Μηχανικών Βλαβών  
• Απώλειας Κερδών συνέπεια Μηχανικής Βλάβης  
• Αλλοίωσης εµπορευµάτων συνέπεια Μηχανικής 

Βλάβης  
• Ασφαλίσεις Γενικών Ατυχηµάτων  
• Ασφαλίσεις Χρηµατικών Απωλειών  
• Ασφάλιση Μεταφοράς Χρηµάτων  
• Ασφάλιση Εµπιστοσύνης Υπαλλήλων  
• Ασφάλιση Κλοπής κατόπιν διαρρήξεως ή/και 

ληστείας περιεχοµένου χρηµατοκιβωτίου – 
Ληστείας ταµείου  

• Ασφάλιση κλοπής διαρρήξεως ή/και κλοπής 
περιεχοµένου χρηµατοκιβωτίου  

• Ασφάλιση ληστείας ταµείου  
• Ασφάλιση Ακύρωσης εκδηλώσεων / συνεδρίων / 

θεατρικών παραστάσεων  
• Ασφάλιση Θραύσης υαλοπινάκων 

“Για κάθε σας ανάγκη η 

INTERWORLD σας στηρίζει” 

Σελίδα 4 Για επαγγελµατίες 

                 

 

Ασφάλιση πληρωµάτων 
MetropolitanMetropolitanMetropolitanMetropolitan    HospitalHospitalHospitalHospital    

Σε κάθε επιχείρηση η προστασία του 
υπαλληλικού προσωπικού έχει καθοριστική 
σηµασία. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 
επαγγελµατικούς κλάδους, όπου η ασφάλεια 
των  ανθρώπων που εργάζονται είναι πιο 
εύθραυστη και υπόκειται σε µεγαλύτερους 
κινδύνους. Ένας  από τους κλάδους αυτούς 
είναι και ο ναυτιλιακός.  

Ο Κλάδος ασφάλισης Πληρωµάτων Πλοίων 
της INTERWORLD µε τα προγράµµατά του 
καλύπτει µε οµαδική ασφάλεια την Αστική 
Ευθύνη που έχετε ως Πλοιοκτήτης απέναντι 
στα πληρώµατα που εργάζονται κάτω από µια 
ειδικότητα στα διάφορα πλοία των 
Ναυτιλιακών Εταιριών, όπου 

προσλαµβάνονται.  

 

 

 

Η ασφάλεια 
σας…δουλεία µας 

 



Επωφεληθείτε από τη βαθιά 
γνώση της αγοράς και την ευελιξία 
που διαθέτει η  INTERWORLD
FINANCE. Σε µία µόνο 
επίσκεψη θα βρείτε όλα όσα 
χρειάζεστε για να  αποκτήσετε το 
δάνειο που ταιριάζει στις ανάγκες 
σας. Αυτό σηµαίνει ότι δεν θα 
χρειαστεί να ερευνήσετε οι ίδιοι 
την αγορά, να επισκεφτείτε µόνοι 
σας τις τράπεζες, να συγκρίνετε 
όσα σας προσφέρουν. Με την 
INTERWORLD FINANCE
αποφεύγετε τις πολύπλοκες 
διαδικασίες και τις χρονοβόρες 
διαπραγµατεύσεις.  

Σε κάθε βήµα, µέχρι την τελική 

Επικοινωνήστε µαζί µας 
 
Απευθυνθείτε στην INTERWORLD FINANCE  
 

Η σιγουριά σας, υποχρέωση 

µας 

Η INTEWORLD 

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ 

ΠΩΣ Η 

ΑΣΦΑΛΗΣΗ ∆ΕΝ 

ΕΙΝΑΙ ΠΕΤΑΜΕΝΑ 

ΛΕΦΤΑ 

Χρηµατοδοτικές λύσειςΣελίδα 5 

υπογραφή για το δάνειό σας, 
έχετε δίπλα σας εξειδικευµένους
ανθρώπους, που είναι στη διάθεσή 
σας καθηµερινά κάθε στιγµή, 
όποτε και όπου εσείς τους 
χρειαστείτε.  

Συνεργαστείτε µε την 
INTERWORLD FINANCE και 
αξιοποιήστε τις δυνατότητες που 
σας προσφέρει ώστε να επιτύχετε 
τους οικονοµικούς στόχους σας 
εύκολα, γρήγορα και µε τους 
καλύτερους όρους, χωρίς καµία 
επιβάρυνση. 

 

Λύσεις για ιδιώτες    

InteramericanInteramericanInteramericanInteramerican    

Σε ό,τι αφορά τη διαµεσολάβηση για 
καταναλωτικά δάνεια, η εταιρεία προτείνει 
χρηµατοδοτικές λύσεις για κάθε σας ανάγκη, 
όπως την αγορά καταναλωτικών ειδών, την 
αγορά αυτοκινήτου, τη χρηµατοδότηση σπουδών, 
τη µεταφορά υπολοίπων από άλλα καταναλωτικά 
δάνεια και τη συγκέντρωση οφειλών:  

• Στεγαστικά δάνεια  
o Αγορά πρώτης κατοικίας  
o Αγορά εξοχικής κατοικίας  
o Αγορά οικοπέδου  
o Επενδυτικά  

• Πιστωτικές κάρτες  
• Καταναλωτικά δάνεια  

o Φοιτητικά δάνεια  
o Αγοράς καταναλωτικών προϊόντων  
o Αγοράς αυτοκινήτου  

• Λοιπές υπηρεσίες  
o Συγκέντρωση οφειλών  
o Μεταφορά υπολοίπου  

 

Εάν έχετε δική σας επιχείρηση, η εταιρεία µπορεί να 
σας προτείνει δάνεια και χρηµατοοικονοµικά 
προϊόντα από Τράπεζες µε τις οποίες συνεργάζεται 
ώστε να επιλέξετε και να καλύψετε τις ανάγκες σας 
για κεφάλαια κίνησης, leasing και λογαριασµούς 
µισθοδοσίας:  

• Κεφάλαια κίνησης  
• Αγορά µηχανηµάτων / εξοπλισµού  
• Αγορά ακινήτου  
• Leasing  
• Λογαριασµοί µισθοδοσίας  

 

Λύσεις για επιχειρήσεις 



 

INTERWORLD INTERWORLD INTERWORLD INTERWORLD ΑΣΑΣΑΣΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΦΑΛΙΣΤΙΚΗΦΑΛΙΣΤΙΚΗΦΑΛΙΣΤΙΚΗ    

∆ιεύθυνση:21ο Αττικής οδού 

Αθηνών Σπάτων 

Ταχ. κώδ.15387 Πόλη:Αθήνα  

 

Τηλέφωνο:Τηλέφωνο:Τηλέφωνο:Τηλέφωνο:    

210-2965001 

 

Φαξ:Φαξ:Φαξ:Φαξ:    

210-2965011 

 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:    
Interworld@gmail.com 

Είµαστε στο Web! 

Επισκεφθείτε µας στη 

διεύθυνση: 

http://www.interworld.gr 

Προτεραιότητα µας η Προτεραιότητα µας η Προτεραιότητα µας η Προτεραιότητα µας η 
ασφάλεια σαςασφάλεια σαςασφάλεια σαςασφάλεια σας    

Επωνυµία εταιρείας: Interworld 

∆ιεύθυνση: 43o ΧΛΜ Βάρης Κορωπίου 

Ταχ. κώδ.17563 Πόλη: Αθήνα 

Όνοµα πελάτη :Παπάρογλου 

∆ιεύθυνση:Ματζαγριωτάκη 10 

Ταχ. κώδ.17671 Πόλη Καλλιθέα, Νοµός Αττικής 

 

 

 

Σε αυτό το τεύχοςΣε αυτό το τεύχοςΣε αυτό το τεύχοςΣε αυτό το τεύχος    

Για ιδιώτες (Ασφάλειες ζωής)  1 

Για ιδιώτες (Ασφάλειες Υγείας)  1 

Για ιδιώτες (Ασφάλειες σύνταξης)  2 

Για ιδιώτες (Ασφάλειες Αυτοκίνητων)  2 

Για επαγγελµατίες (Ασφάλειες Μεταφορών)  3 

Για επαγγελµατίες (Τεχνικές Ασφάλειες)  3 

Για επαγγελµατίες (Αστική ευθύνη)   3 

Για επαγγελµατίες (Ασφάλιση πληρωµάτων)   4 

Για επαγγελµατίες (Άλλες ασφάλειες)   4 

Χρηµατοδοτικές λύσεις(Λύσεις για ιδιώτες)    4 

Χρηµατοδοτικές λύσεις(Λύσεις για επιχειρήσεις)   4 
Χρηµατοδοτικές λύσεις(Επικοινωνήστε µαζί µας)   4 

 


