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Σε κάθε χρονική περίοδο παρουσιάζονται οικονομικές ευκαιρίες και ‘’ευκαιρίες’’ οι οποί-
ες ισχύουν μέχρι ένα ορισμένο χρονικό σημείο (dead line). Στην αγορά καταναλωτικών 
προϊόντων ή και των υπηρεσιών αυτές οι ευκαιρίες επαναλαμβάνονται κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα, ως εκ τούτου η ευκαιρία παραμένει έστω και με χρονική αναστολή.

Στην αγορά ασφαλιστικών προϊόντων ζωής όμως οι εποχές αλλάζουν οριστικά είτε προς το καλύτερο είτε προς 
το χειρότερο, με αποτέλεσμα μια πραγματική ευκαιρία εφόσον παρέλθει να μην εμφανιστεί ποτέ ξανά!

Αυτές τις μέρες και για λίγες εβδομάδες ακόμα θα  μιλάμε για την ευκαιρία που υπάρχει σε κάποια συνταξιοδοτικά προγράμματα της 
αγοράς τα οποία εξασφαλίζουν ακόμα:

•	 Το μέγιστο επιτρεπτό τεχνικό επιτόκιο 3,35% εγγυημένο  για όλη την διάρκεια πληρωμής  
των ασφαλίστρων μέχρι την ηλικία της συνταξιοδότησης 

•	 Την μετατροπή του συσσωρευμένου εφάπαξ ποσού σε ισόβια μηνιαία σύνταξη

•	 Τον πίνακα προσδόκιμου επιβίωσης του 2010

θα ρωτήσει κάποιος καλοπροαίρετα: “μα καλά δεν θα υπάρχουν συνταξιοδοτικά προγράμματα μετά 
από αυτές τις αλλαγές;’’ Η απάντηση είναι ότι όχι μόνο θα υπάρχουν, αλλά κυριολεκτικά σε λίγο 
καιρό και εφόσον βοηθήσουν οι οικονομικές συνθήκες, αυτά τα προγράμματα θα μονοπωλούν την 
ασφαλιστική αγορά. οι αλλαγές στο κοινωνικό σύστημα ασφάλισης βαίνουν  τόσο επιδεινούμενες που 
η εξασφάλιση έστω και στοιχειώδους επιπέδου διαβίωσης  στο μέλλον θα περνάει αποκλειστικά και 
μόνο μέσω πρόνοιας για ιδιωτική / ατομική αποταμίευση. Δυστυχώς στην χώρα μας όμως συνηθίζουμε 
να αγοράζουμε τα ασφαλιστικά προϊόντα ακριβά και μόνο όταν γίνουν μόδα. Πριν τον σεισμό της Πάρ-
νηθας το κόστος της ασφάλειας σεισμού ήταν τέσσερις φορές χαμηλότερο από ότι μετά. Παρόλα αυτά η 
αγορά ασφάλισης σεισμού δεκαπλασιάστηκε όταν η τιμή τετραπλασιάστηκε!

Προσπαθώντας να καλλιεργήσουμε έστω και κατ’ ελάχιστον την ασφαλιστική συνείδηση των πελατών μας, αλλά και να φανούμε πραγ-
ματικά ωφέλιμοι γι αυτούς,  εμείς στην Κ2 προτείνουμε πάντα προϊόντα που βρίσκονται στον πυρήνα των ασφαλιστικών αναγκών τους 
επιλέγοντας με ελεύθερη κρίση τα καταλληλότερα προϊόντα της αγοράς στην πιο κατάλληλη στιγμή.

Η σημερινή ευκαιρία του μέγιστου εγγυημένου επιτοκίου δεν θα παρουσιαστεί ποτέ ξανά στην Ελληνική αγορά και όσοι ασφα-
λιστούν θα εξασφαλίσουν ιδιαίτερα προνόμια τα οποία δεν θα χάσουν ποτέ. 

Ήδη οι περισσότερες εταιρείες έχουν αποδομήσει  τα συνταξιοδοτικά τους προγράμματα, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία έχει κα-
ταργήσει την μετατροπή του εφάπαξ σε ισόβια σύνταξη. Όταν τα συνταξιοδοτικά προγράμματα γίνουν μόδα και στην ελλάδα τότε δεν 

θα υπάρχουν ούτε επιτόκια ούτε πίνακες μετατροπής. Όλα αυτά θα εκτίθενται πλέον στο 
μουσείο Ασφαλιστικής ιστορίας μαζί με άλλα προγράμματα που άφησαν κάποτε εποχή.

Ασφαλώς το σημαντικότερο εμπόδιο για την έναρξη ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος 
είναι το οικονομικό. ιδιαίτερα αυτή την εποχή η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί η χειρό-
τερη στην οικονομική ιστορία των τελευταίων δεκαετιών. Παρόλα αυτά το σημαντικότερο 
όλων δεν είναι το ποσό με το οποίο θα αρχίσει ένα πρόγραμμα αλλά η ημερομηνία που 
αυτό θα αρχίσει. Διότι με την έναρξη ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος κλειδώνονται 
εφόρου ζωής τα πλεονεκτήματά του ενώ σε βάθος χρόνου και με άνεση μπορεί ο ασφα-
λισμένος να κάνει έκτακτες καταβολές έτσι ώστε να διαμορφώσει την σύνταξή του στο 
επίπεδο που επιθυμεί και μπορεί.
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ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ  
ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ!
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Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ  
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ... Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ

Το κοινωνικό σύστημα ασφάλισης παρέμενε ως σήμερα 
αναδιανεμητικό, δηλαδή οι εισφορές των σημερινών ερ-
γαζομένων στήριζαν  τους υφιστάμενους συνταξιούχους. 
Όμως το σύστημα αυτό ήταν βιώσιμο όταν υπήρχαν 8 ερ-
γαζόμενοι προς έναν συνταξιούχο. Η σημερινή ανατρο-
πή του δημογραφικού (αύξηση προσδόκιμου επιβίωσης, 
λιγότερες γεννήσεις) και η ανατροπή της ισορροπίας 
επιφέρει αναπόφευκτη κατάρρευση των υφιστάμενων 
παροχών. μοιραία λοιπόν το ποσοστό αναπλήρωσης της 
σύνταξης σε σχέση με  τον τελευταίο μισθό από 95% 
κατά μέσο όρο προ κρίσης, διαμορφώνεται για όσους 
συνταξιοδοτηθούν από το 2018 και μετά  στο 40% πε-
ρίπου. Όσοι έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά πριν το 
1983 διατηρούν κάποια προνόμια ακόμα και σήμερα.

Παρατηρώντας τις μακροπρόθεσμες τάσεις στην ιδιωτική ασφάλιση  οι οποίες συναρτώνται από την αύξηση του προσδόκιμου 
επιβίωσης, την ελαχιστοποίηση των επιτοκίων, την κατάργηση ή διαπραγμάτευση της ισόβιας σύνταξης κλπ διαπιστώνεται ότι 
αποτελεί ακόμα πιο σημαντική ευκαιρία, η σύναψη συμβολαίου σύνταξης από γονείς για λογαριασμό παιδιών μικρής ηλικίας. 
Σύμφωνα με έρευνα που έγινε στην Αμερική -όπου αυτού του τύπου τα συμβόλαια αποτελούν best seller- όσα συμβόλαια συντα-
ξιοδότησης ξεκινάνε από γονείς για τα παιδιά τους, αυτά έχουν διατηρησιμότητα που πλησιάζει το 100%. 

Αυτό συμβαίνει για τους εξής λόγους:
• Το συμβόλαιο είναι ‘’κληρονομιά’’ από τον μπαμπά, την μαμά, τον παππού ή την γιαγιά και το παιδί έχει πολλούς συναισθη-

ματικούς δεσμούς μαζί του για να σκεφτεί να το ακυρώσει
• Όταν πιάσει δουλειά και παίρνει τα πρώτα του χρήματα σκέφτεται πρώτα να ικανοποιήσει την υποχρέωση προς το μέλλον 

του. Αν δεν υπήρχε αυτή η υποχρέωση οι προτεραιότητες σαφώς θα ήταν διαφορετικές για ένα νέο παιδί.
• Υπάρχει ένα δομημένο οικονομικό σχέδιο με συγκεκριμένα πλεονεκτήματα τα οποία δεν θα υπάρχουν τότε, το οποίο τον 

οδηγεί σε σύνταξη από πολύ μικρή ηλικία (από τα 55). Οπότε πολύ εύκολα μπορεί να καταστήσει το συμβόλαιό του σαν ένα 
από τα  οικονομικά του εργαλεία το οποίο τον οδηγεί σε έναν ξεκάθαρο και πολύ ελκυστικό στόχο.

• Διαφοροποιείται από τους συνομηλίκους του

εκτός αυτών όμως υπάρχουν και τα  καθαρά οικονομικά πλεονεκτήματα τα οποία αποτελούν καθοριστικό κριτήριο επιλογής τα 
οποία ήδη προαναφέρθηκαν αλλά για τα παιδιά έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία:
• Eγγυημένο επιτόκιο 3,35% για όλη την διάρκεια του συμβολαίου (για πολύ περισσότερα χρόνια απ ότι για κάποιον που 

ξεκίνησε το συνταξιοδοτικό του από μεγάλη ηλικία)
• Εγγυημένη ισόβια σύνταξη (για περισσότερα χρόνια αφού μπορεί να συνταξιοδοτηθεί από τα 55 του)
• Εγγυημένος πίνακας προσδόκιμου επιβίωσης

Στο τελευταίο αξίζει να σταθούμε λίγο περισσότερο αφού οι πιο πρόσφατες έρευνες δεί-
χνουν ότι το προσδόκιμο επιβίωσης των παιδιών των ελλήνων σήμερα διαμορφώνεται 
στα 103 χρόνια! βασική αιτία είναι η διαρκής εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης η οποία 
θα προλαμβάνει τις περισσότερες νόσους προτού εκδηλωθούν.

εξασφαλίζοντας τον σημερινό πίνακα επιβίωσης για τα παιδιά μας, εκτός των άλλων 
πλεονεκτημάτων που αναφέρθηκαν διασφαλίζεται ότι εφόσον ζήσουν πάνω από 77 
χρόνια, τότε θα λαμβάνουν σύνταξη για όλο το υπόλοιπο της ζωής τους για ποσά που 
ποτέ δεν αποταμιεύτηκαν!

είναι σαφές για ποιο λόγο οι ασφαλιστικές εταιρείες θα μειώνουν τις παροχές των 
συνταξιοδοτικών προγραμμάτων ολοένα και περισσότερο από εδώ και στο εξής.

Ηλικία Διάρκεια 
ασφάλισης 

Ασφάλιστρο 
Σταθερό 

Κεφάλαιο 
συσσώρευσης 

ισόβια  
σύνταξη  
στα 65

30 35 1000€ 55668€ 260€

35 30 1000€ 42741€ 200€

40 25 1000€ 31857€ 150€

45 20 1000€ 23321€ 110€
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AYΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΠΙΣ 
Πέντε χρόνια μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας των εταιρειών 
του ομίλου Ασπίς Πρόνοια, επιτέλους ήρθε η σειρά των εργαζομένων 
της Ασπίς Πρόνοια ΑεΓΑ να πάρουν το σύνολο των χρημάτων που δικαι-
ούνταν ως αποζημίωση.
Στα τέλη του 2010 οι εργαζόμενοι της Ασπίς Πρόνοια ΑεΑΖ είχαν αποζημιωθεί πλήρως, 
ενώ αυτοί της Ασπίς Πρόνοια ΑεΓΑ είχαν εισπράξει το 72% της αποζημίωσής τους, με 
την υπόσχεση των εκκαθαριστών πως πολύ σύντομα θα εισέπρατταν και τα υπόλοιπα.

Πριν από τρεις μήνες περίπου υπήρξε κάποια κινητικότητα και φάνηκε πως το θέμα 
βρισκόταν κοντά στη λήξη του, αλλά εκκρεμούσε η έγκριση του υπουργού οικονομικών 
για την εκταμίευση του ποσού. Τελικά μόλις πριν λίγες ημέρες κλήθηκαν από τους εκκαθαριστές να λάβουν το υπό-
λοιπο της αποζημίωσής τους. μοναδική εκκρεμότητα που απομένει πλέον είναι όσοι είχαν να λαμβάνουν άνω των 
10.000 ευρώ. Αυτοί πήραν και πάλι ένα ποσοστό των οφειλόμενων, με τη διαβεβαίωση πως θα εξοφληθούν πλήρως 
εντός του Σεπτεμβρίου.

ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ

εν τω μεταξύ με αγωνία αναμένεται από τους ασφαλισμένους η απόφαση του Συμβουλίου της επικρα-
τείας σχετικά με την ευθύνη του ελληνικού Δημοσίου για την πλημμελή εποπτεία των ασφαλιστικών 
εταιρειών η οποία οδήγησε στην ανάκληση της άδειας των εταιρειών του ομίλου. εφόσον υπάρξει 
η αναμενόμενη δικαίωση τότε όσοι έχουν κάνει προσφυγή εναντίον του ελληνικού Δημοσίου 
θα εισπράξουν πολύ σύντομα τα χρήματά τους, αφού πρώτα εκδοθεί απόφαση του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου. Η διαδικασία αυτή θα περαιωθεί πολύ σύντομα για το σύνολο των εναγομένων 
και οι πληροφορίες από νομικούς κύκλους λένε ότι εντός ενός χρόνου θα εκδοθούν διαταγές 
πληρωμών εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου.

Η προθεσμία για κατάθεση αγωγής λήγει στις 21 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία όπου συμπληρώνο-
νται 5 χρόνια από την ημερομηνία ανάκλησης (πενταετής παραγραφή). υπάρχουν όμως και νομικοί 
κύκλοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το δικαίωμα προσφυγής λήγει στο τέλος του χρόνου.

οι ασφαλισμένοι στην Commercial Value διατηρούν το δικαίωμα προσφυγής έως την 26η Φεβρουαρίου 2015.

	 			ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ

εντός του Σεπτεμβρίου όπως δείχνουν τα πράγματα θα αποσταλούν τα ‘’ραβασάκια’’ από το 
υπουργείο οικονομικών για τα ανασφάλιστα οχήματα. Υπενθυμίζεται ότι το παράβολο θα ανέρ-
χεται στα 250€ το οποίο διπλασιάζεται αν δεν πληρωθεί εντός 8 ημερών. Ταυτόχρονα αφαιρεί-
ται η άδεια κυκλοφορίας και το δίπλωμα οδηγού για 10 μέρες, αφαιρούνται οι πινακίδες και η 
άδεια για 2 χρόνια σε περίπτωση ατυχήματος κλπ.
Το υφιστάμενο πλαίσιο έχει θεσμοθετηθεί εδώ και 18 μήνες αλλά το υπουργείο οικονομικών 
καθυστερούσε την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Τα ανασφάλιστα οχήματα είναι περίπου 
600.000 ενώ ο εντοπισμός τους πλέον είναι πολύ εύκολος αφού σχεδόν όλα τα περιπολικά  
έχουν σύνδεση με την  ηλεκτρονική πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών  

Συστημάτων μέσω της οποίας διαπιστώνεται  
άμεσα αν ένα όχημα είναι ασφαλι-

σμένο ή όχι.

λήξη  προθεσμίας 
21/9/2014( ΓιΑ ΚΑΤΑθεΣΗ  ΑΓωΓΗΣ )
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Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ Κ2!
Η 26η ιουλίου 2014 θα γραφεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ελληνι-
κής ορειβασίας. ο Αλέξανδρος Αραβίδης, μέλος  του ορειβατικού συλλόγου 
Άμφισσας, έγινε ο πρώτος Έλληνας ορειβάτης που κατάφερε να κατακτήσει 
την πιο δύσκολη κορυφή του κόσμου. μαζί του ο Πάνος Αθανασιάδης προτί-
μησε να παραμείνει στα 8460μ -150 μέτρα πιο κάτω- λόγω κούρασης δείχνο-
ντας πόσο ώριμος και έμπειρος ορειβάτης είναι. Κάτι που δεν έκανε ο 
ισπανός Miguel Angel Perez, που αγνόησε τα σημά-
δια της κόπωσης και  δεν κατάφερε να επιστρέψει. 
Η 26η ιουλίου είναι η πιο λαμπρή κυριολεκτικά 
και μεταφορικά ημέρα του Κ2 αφού οι τέλειες 
καιρικές συνθήκες επέτρεψαν σε 35 ορειβάτες 
να κατακτήσουν την κορυφή του.
ο Αλέξανδρος επιστρέφοντας στο βουνό μετά την 
περυσινή μη επιτυχή προσπάθεια, ξεκίνησε από 
την κατασκήνωση βάσης στις 16 μαΐου και 2 μέρες 
αργότερα έφτασε στη κατασκήνωση 3 σε υψόμε-
τρο 7450 μέτρων. μετά από ολιγόωρη ξεκούραση 
πήρε την απόφαση να ξεκινήσει αμέσως για την 
κορυφή Makalu προκειμένου να εκμεταλλευτεί τις 
πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Το Makalu είναι 
το πέμπτο ψηλότερο βουνό του κόσμου με υψό-
μετρο 8463 μέτρα και βρίσκεται στην οροσειρά των ιμαλαϊων μεταξύ Κίνας 
και νεπάλ. Αφού παρέκαμψε την κατασκήνωση 4 στα 7800 μ. κατέκτησε την 
κορυφή στις 19/05 ώρα νεπάλ 06:00.
Έπειτα μαζί με τον Πάνο Αθανασιάδη ξεκίνησαν την προσπάθεια για την κα-
τάκτηση του Κ2 για την οποία θα έχουμε λεπτομέρειες προσεχώς. Το Κ2 το 
οποίο βρίσκεται στα σύνορα Πακιστάν και Κίνας θεωρείται το δυσκολότερο 
βουνό του πλανήτη λόγω των εξαιρετικά απόκρυμνων περασμάτων του αλλά 
και των απότομων και άγριων καταιγίδων που το μαστίζουν. Τελικά οι δύο 
ορειβάτες μας μετά από επίπονη και επίμονη προσπάθεια κατάφεραν να το 
δαμάσουν έστω κι αν ο Πάνος έμεινε λίγο πίσω. Σημασία πάνω από όλα όμως 
έχει αυτή η κρίσιμη επιλογή που για ένα και μόνο δευτερόλεπτο μπορεί να 
κρίνει την επιβίωσή σου ή το τέλος... 
Συγχαρητήρια αξίζουν και στους δύο. 10 χρόνια μετά την 1η ελληνική ανά-
βαση στο Έβερεστ , κατάφεραν να ανεβάσουν την ελληνική ορειβασία έναν 
βαθμό δυσκολίας ψηλότερα!

μια φιλική χειρονομία από το www.mypassport.gr-The first Greek travel-builder website  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΣΦΑ ΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ  
ΦΙΛΟΙ  

είναι αυτοί που θα σε ΒΟΗθΗΣΟΥΝ  

ν α  Μ Α ζ Ε ψ Ε Ι Σ  τα  κο μ μ ατ ι α  σου  

και ας ΞΕΡΟΥΝ  

ο τ ι  τ α  χ Ε ρ ι α  τ ο υ σ  

θα ΜΑΤΩΣΟΥΝ...
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