
 

 

 

 

 
 
 
 

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 

Δήλωση περί πολιτικών κινδύνων βιωσιμότητας και περί δυσμενών επιπτώσεων στη 

βιωσιμότητα 

 

Αθήνα, 9/3/2021 

 

Η ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ, στα πλαίσια της παροχής επενδυτικών προϊόντων διαχειρίζεται 

εσωτερικά ένα χαρτοφυλάκιο άμεσων επενδύσεων κυρίως σε ομόλογα (κρατικά και εταιρικά), 

μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και ταμειακά διαθέσιμα.  

H ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών 

αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας.  

Η επενδυτική πολιτική της ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ περιλαμβάνει διάφορα κριτήρια ποιοτικά και 

ποσοτικά με σκοπό την μεγαλύτερη διασφάλιση του κεφαλαίου των πελατών μας. Μεταξύ των 

παραπάνω κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη και η εναρμόνιση των εκδοτών των χρεογράφων με 

πολιτικές Περιβαλλοντικές, Κοινωνικές και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG). Συνοπτικά: 

1. Το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου είναι τοποθετημένο σε κρατικά ομόλογα 

υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης (min BBB) με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 

εταιρίες πιστοληπτικής αξιολόγησης (S&P, Fitch, Moody’s) λαμβάνουν υπόψη κυρίως 

το κομμάτι της Διακυβέρνησης και της Βιωσιμότητας στο επίπεδο των κρατικών 

ομολόγων, συνεπώς οι επιλογές μας εμπεριέχουν την αξιολόγηση αυτή. 

2. Κατά την επιλογή εκδοτών χρεογράφων, αποκλείουμε όσους ανήκουν σε 

συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες ή χώρες, οι οποίες αξιολογούνται ότι δε 

συμβαδίζουν με την εταιρική μας πολιτική και φιλοσοφία. Βασικό μας κριτήριο είναι η 

συμμόρφωση με τις 10 αρχές των Ηνωμένων Εθνών για την Παγκόσμια Συνοχή. 

Ενδεικτικά, αναφέρουμε τους κλάδους / χαρακτηριστικά των εξαιρέσεων: Κατασκευή 

πυρομαχικών, χημικών, βιολογικών και πυρηνικών όπλων, ναρκών, 

καπνοβιομηχανίες, παραγωγή αλκοόλ, έκλυση θερμικού άνθρακα, κατασκευή άμμου 

πίσσας, πρακτικές εχθρικές προς το περιβάλλον, απουσία σεβασμού στα ανθρώπινα  

και εργασιακά δικαιώματα και διαφθορά. 

3. Ιδιαιτέρως, στην επιλογή εταιρικών ομολόγων, τα οποία επίσης είναι υψηλής 

πιστοληπτικής διαβάθμισης, προσπαθούμε να λαμβάνουμε υπόψη τις ενέργειες οι 

οποίες θα χρηματοδοτηθούν από τα χρήματα που συγκεντρώνει ο κάθε εκδότης. Για 

τις νέες αγορές δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε ομόλογα που χαρακτηρίζονται ως green, 

δηλαδή οι εταιρίες χρησιμοποιούν τα κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν συγκεκριμένα 

projects που σχετίζονται με: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας, 

πράσινα κτήρια, αποφυγή μόλυνσης και πρόληψη αυτής, διαχείριση πόρων με σκοπό 
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την βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και χρήση γης, αποτελεσματική διαχείριση 

υδάτινων πόρων. 

4. Στην αξιολόγηση των αμοιβαίων κεφαλαίων που εντάσσουμε στο χαρτοφυλάκιο μας, 

αποτελεί βασικό παράγοντα η συμμόρφωση της επενδυτικής πολιτικής του εκάστοτε 

διαχειριστή αμοιβαίων κεφαλαίων με πολιτικές Περιβαλλοντικές, Κοινωνικές και 

Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

5. Η INTERAMERICAN συμβάλλει στην προσέγγιση των 17 παγκόσμιων Στόχων 

Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του Ο.Η.Ε. και τηρεί τις 10 αρχές του Global 

Compact του Ο.Η.Ε. Συμμετέχει από το 2000 στο UN Environment Programme 

Finance Initiative (2006) και τις Αρχές Αειφόρου Ανάπτυξης - PSI (2012) ως ιδρυτικό 

μέλος, είναι μέλος στο Global Compact από το 2008 και από το 2019 ιδρυτικό μέλος 

του Global Compact Network Hellas.  Έχει συνυπογράψει την δεσμευτική διακήρυξη 

“New Deal for Europe”, συμμετέχει στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας, ο οποίος 

αποτελεί ένα δομημένο σύστημα αναφοράς ως προς τη διαφάνεια και την 

αυτοδέσμευση των Οργανισμών στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης 

Επιχειρηματικότητας και συντάσσει ετήσιους απολογισμούς Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης (CSR) με βάσει τα πρότυπα GRI (Global Reporting Initiative). 

Μέχρι σήμερα, δεν έχουν εντοπιστεί κύριες δυσμενείς επιπτώσεις σε παράγοντες αειφορίας.  

Η προσπάθεια της Ιντεραμέρικαν να έχει την Αειφόρο ανάπτυξη στο επίκεντρο της επενδυτικής 

της πολιτικής είναι συνεχής και σκοπός  μας είναι σταδιακά να ενδυναμώνουμε τους σχετικούς 

μηχανισμούς και να ενισχύουμε την παρακολούθηση τους._ 

 

 

 


