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Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΣΤΑ ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ...
ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΕΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ  
ΘΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ!

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ 
ΖΩΝΤΑΝΟΙ…04
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Nίκος  
Κεχαγιάογλου 
Διευθυνων  
ΣυμβουλοΣ Κ2

Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
ελλάδας. Το 75% των υποψηφίων κατάφερε να περάσει σε κάποια σχολή ανεξάρτητα αν αυτή αποτελούσε 
την πρώτη ή την δευτερεύουσα επιλογή του. οι περισσότεροι εξ αυτών θα σπουδάσουν σε πόλη η οποία δεν 
ήταν στις πρώτες επιλογές τους, ενώ κάποιοι επιτυχόντες ή επιτυχόντες θα στραφούν σε πανεπιστήμια άλ-
λων χωρών προκειμένου να εξασφαλίσουν κάποιο πιο ‘’βαρύ’’ χαρτί. 

Σε γενικές γραμμές όταν φτάσει η ώρα που το παιδί θα πρέπει να σπουδάσει, 
θα συμβεί ένα από τα παρακάτω: 
θα πετύχει σε σχολή εντός της πόλης που ζει, θα πετύχει σε άλλη πόλη, θα 
αποτύχει και θα σπουδάσει σε ιδιωτική σχολή ή στο εξωτερικό, θα αποτύχει 
και δεν θα σπουδάσει πουθενά. 
εφόσον σπουδάσει γύρω στα 23 του χρόνια θα αντιμετωπίσει την πρόκληση 
αναζήτησης κάποιου μεταπτυχιακού τίτλου. 
Το κόστος των παραπάνω επιλογών διαφέρει όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό. 
οι σπουδές εντός των συνόρων μπορεί να κοστίσουν από 12.000€ - 15.000€ 
ετησίως, στην ίδια πόλη κατοικίας περίπου τα μισά, ενώ εκτός συνόρων από 
15.000€ - 30.000€ ετησίως. Το κόστος του μεταπτυχιακού κυμαίνεται από 
20.000€ - 30.000€ ετησίως, ενώ μερικά επαγγέλματα απαιτούν πρακτική 
εξάσκηση και παρατεταμένες σπουδές οι οποίες μπορεί συνολικά να απαι-
τήσουν περίπου δέκα χρόνια ή και παραπάνω μέχρι να ολοκληρωθούν.

Αν κάνουμε ένα υποθετικό σενάριο για σπουδές πέντε χρόνων εντός συνόρων τότε θα χρειαστεί κεφάλαιο μεταξύ 60.000€ και 
75.000€. είναι ασφαλώς προτιμότερο αυτά τα χρήματα να συσσωρευτούν  σε ένα χρονικό διάστημα 10-15 ετών παρά να βρεθούν 
όλα μαζί εκείνη την στιγμή.

Ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι η προοπτική αυτά τα ποσά να είναι εξασφαλισμένα βάσει των σημερινών οικονομικών δυνατο-
τήτων κάθε οικογένειας, εντούτοις υπάρχει ένας απαράμιλλος τρόπος αυτή η προοπτική να γίνει βεβαιότητα: Μέσω ενός προ-
γράμματος εξασφάλισης σπουδών από μια αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία ζωής.

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ...

ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΕΙ  
ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ  
ΘΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ!

ΣΕ ΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΔΙΛΛΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΑΕΙ Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η ασφάλεια δίνει οριστικές απαντήσεις σε κάποια κορυφαίας σημασίας ζητήματα όπως:

• Τι θα συμβεί αν λόγω προβλήματος 
υγείας ο συμβαλλόμενος δεν μπορεί 
να εργαστεί ξανά;

• Τι θα συμβεί αν ο συμβαλλόμενος φύγει από την ζωή;
• Πως μπορεί να είμαι σίγουρος για την ασφάλεια των χρημά-

των μου;

• Πως θα αξιοποιηθούν σωστά τα χρήματά μου;
• Πως θα αποταμιεύω βάσει ενός συγκεκριμένου σχεδιασμού;
• Τι θα γίνουν τα χρήματά μου αν δεν σπουδάσει το παιδί μου;
• Τι θα συμβεί αν για οποιονδήποτε λόγο  δεν θελήσω να δώσω 

τα χρήματα στο παιδί μου;
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ΜΟΝΙΜη ΟΛΙκη ΑΝΙκΑΝΟΤηΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜβΑΛΛΟΜΕΝΟΥ
Σε περίπτωση που λόγω μόνιμης ολικής ανικανό-
τητας ο συμβαλλόμενος δεν μπορεί να εργαστεί 
ξανά, τότε η ασφαλιστική εταιρεία θα αναλάβει τις 

πληρωμές μέχρι την λήξη του συμβολαίου, αποδί-
δοντας το εγγυημένο κεφάλαιο όταν συμπληρωθεί 
ο χρόνος που έχει συμφωνηθεί.

ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜβΑΛΛΟΜΕΝΟΥ
Σε περίπτωση απώλειας ζωής του συμβαλλομέ-
νου, η ασφαλιστική εταιρεία ομοίως αναλαμβάνει 
την πληρωμή του συμβολαίου. Όταν έρθει η ώρα 
της πληρωμής του κεφαλαίου, τότε αποδίδει το 

κεφάλαιο στον κηδεμόνα του παιδιού ή στον ορι-
ζόμενο κληρονόμο έτσι ώστε να αναλάβει αυτός 
τις καταβολές των εξόδων σπουδών.
 

ΠΟΣΟ ΑΣφΑΛη ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΡηΜΑΤΑ ΜΑΣ;
οι ασφαλιστικές εταιρείες ζωής (όχι αυτοκινήτων) 
απαρτίζουν τον πιο δυνατό βραχίονα της παγκό-
σμιας οικονομίας. Αυτό γίνεται όλο και πιο φανερό 
τα τελευταία χρόνια όπου η παγκόσμια οικονομική 
κρίση έχει ταλαιπωρήσει αφάνταστα τον τραπεζι-
κό τομέα αλλά και κάθε άλλη οικονομική οντότητα, 
εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες. 
Αυτό έχει μια ξεκάθαρη εξήγηση: οι ασφαλιστι-
κές εταιρείες δεν εξαρτώνται από μεμονωμένες 
εφάπαξ καταθέσεις, αλλά στηρίζονται σε ετησί-
ως επαναλαμβανόμενες προσόδους / ασφάλιστρα 
τα οποία ανανεώνονται συνεχώς. Η τιμολόγηση 
γίνεται με απόλυτα αντικειμενικά και αξιόπιστα 
αναλογιστικά κριτήρια, οι πελάτες αποταμιεύουν 
- ασφαλίζουν τα περιουσιακά τους στοιχεία εφ’ 

όρου ζωής και με διαδοχικότητα, οι ασφαλιστι-
κές εταιρείες εξασφαλίζουν σημαντικά κεφάλαια 
τα οποία μπορούν να επενδύουν με μακροχρόνια 
προοπτική και με νηφαλιότητα, παράγοντες που 
τους εξασφαλίζουν τεράστιο πλεονέκτημα στον 
σχεδιασμό της οικονομικής τους στρατηγικής. 
οι μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ξεπε-
ράσει διαχρονικά εξαιρετικά μεγάλες οικονομικές 
κρίσεις και πολέμους με μηδενικές απώλειες, 
ενώ αλληλοστηρίζονται μέσω ενός πυκνού αντα-
σφαλιστικού ιστού που τις καθιστά άτρωτες στους 
μεγάλους κινδύνους. Η καθιέρωση της ευρωπαϊ-
κής οδηγίας Solvency II τα επόμενα χρόνια σε όλη 
την εε θα καταστήσει ουσιαστικά απρόσβλητη την 
ασφαλιστική αγορά από οποιαδήποτε απειλή.

ΑξΙΟΠΟΙηΣη ΧΡηΜΑΤωΝ
Η ασφαλιστικές εταιρείες όπως προαναφέρθηκε 
έχουν το τεράστιο πλεονέκτημα να επενδύουν από 
θέση υπεροχής λόγω της μακροχρόνιας και απο-
ταμιευτικής φιλοσοφίας των προγραμμάτων τους. 
Έτσι εξασφαλίζουν σημαντικές υπεραξίες και κυ-
ρίως σταθερότητα. Βέβαια η επενδυτική φιλο-
σοφία των ασφαλιστικών εταιρειών δεν μπορεί 
παρά να είναι συντηρητική αφού στην ουσία το 
προϊόν που πουλάνε είναι η εγγύηση.

οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες αποδί-
δουν εγγυημένο επιτόκιο το οποίο μπορεί να φτά-
σει μέχρι 3,35% ετησίως, ενώ ταυτόχρονα μπορεί 
να δίνουν την δυνατότητα μέσω άλλων προγραμμά-
των να επενδύεται το ασφάλιστρο σε καλάθι δια-
φορετικών αμοιβαίων κεφαλαίων.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΣΤΑ ΠΙΟ κΡΙΣΙΜΑ ΕΡωΤηΜΑΤΑ
Ας δούμε πως απαντάει η ασφάλιση σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα:

AYΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

συνέχεια στη σελίδα 03
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ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣη ΜΕΣω ΣΥγκΕκΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕδΙΑΣΜΟΥ
Ας κάνουμε ένα παράδειγμα: Για ένα παιδί 3 ετών 
σχεδιάζουμε να εξασφαλίσουμε 60.000€ για τα 18 
του χρόνια. Το ετήσιο ασφάλιστρο θα είναι 2700€ 
αναπροσαρμοζόμενο με 3% κάθε χρόνο. Σε αυτό 
το ασφάλιστρο θα προσθέσουμε  190€ για την 
ασφάλεια μόνιμης ολικής ανικανότητας και θανά-
του του συμβαλλομένου ο οποίος έχει υπολογιστεί 

ότι είναι 40 ετών. Αυτό είναι ένα πλάνο αποταμίευ-
σης το οποίο η ασφαλιστική εταιρεία εγγυάται ότι 
θα υλοποιηθεί. οι γονείς μπορούν να κοιμούνται 
ήσυχοι για ότι και να συμβεί αφού έχουν πλέον ένα 
συμβόλαιο εγγύησης στα χέρια τους. 

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜβΕΙ ΑΝ δΕΝ ΣΠΟΥδΑΣΕΙ ΤΟ ΠΑΙδΙ;
Το συμβόλαιο μέχρι και μία μέρα πριν από την 
λήξη του, ανήκει στον συμβαλλόμενο – γονέα. Το 
παιδί είναι ασφαλισμένο και δικαιούχος του ποσού 
την ημερομηνία της λήξης. μπορούμε να δανει-
στούμε την ορολογία των ακινήτων και να πούμε 
ότι ο γονέας είναι ο επικαρπωτής και το παιδί ο 
ψιλός κύριος. Τα λεφτά λοιπόν μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν με πολλούς τρόπους, αφού ανήκουν 
στην οικογένεια:

 Nα τοποθετηθούν για την έναρξη της επαγγελ-
ματικής δραστηριότητας του παιδιού

 να συνεχιστεί το συμβόλαιο και να χρησιμο-
ποιηθούν σε κάποια άλλη χρονική στιγμή

 να μετατραπεί σε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα
 να γίνει ανάληψη όλου ή μέρους του ποσού για 

άμεση χρήση κλπ

ΑΝ δΕΝ ΘΕΛω ΝΑ δωΣω ΤΑ ΛΕφΤΑ ΣΤΟ ΠΑΙδΙ;
Αν για οποιοδήποτε λόγο ο συμβαλλόμενος δεν θέ-
λει να δώσει τα χρήματα στο παιδί τότε μπορεί να 
κάνει τις εξής ενέργειες:

 να εξαγοράσει το συμβόλαιο πριν την λήξη του 
και να μεταφέρει τα χρήματα σε λογαριασμό 
του ή σε άλλο συμβόλαιο

 Κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία μπορεί 
να παρατείνει την διάρκεια του συμβολαίου

 να μετατρέψει το συμβόλαιο σε συνταξιοδοτι-
κό έτσι ώστε να εξασφαλίσει για το παιδί μια 
μελλοντική εγγυημένη πρόσοδο

ΕκΤΟΣ ΤηΣ ΑΣφΑΛΕΙΑΣ ΤΙ ΑΛΛΕΣ ΕΝΑΛΛΑκΤΙκΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ;
οι εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν είναι αρκετές:

 Δημιουργία καταθετικού λογαριασμού
 Τοποθέτηση χρημάτων σε αμοιβαία κεφάλαια ή 

στα χρηματιστήρια

 εκμετάλλευση ακινήτων
 εισόδημα από επιχείρηση ή εργασία

Η ασφάλεια όμως είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι τίποτα από 
τα παραπάνω ούτε ανταγωνίζεται κάποιο από αυτά. Η ασφά-
λεια δεν είναι επένδυση, δεν είναι κατάθεση δεν είναι επιχεί-
ρηση. Η ασφάλεια είναι εγγύηση. Καμία άλλη τοποθέτηση δεν 
μπορεί να γεννήσει χρήματα και μάλιστα την στιγμή ακριβώς 
που θα χρειαστούν. μόνο ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπο-
ρεί να τοποθετεί χρήματα στον λογαριασμό αντικαθιστώντας 
κάποιον που έχει πεθάνει ή έχει καταστεί ανίκανος να εργα-
στεί. μόνο ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να εγγυηθεί επιτόκιο 
για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Τελικά, για να είμαστε εντός 
θέματος, μόνο μια ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να εγγυηθεί ότι 
τα χρήματα για τις σπουδές των παιδιών μας θα βρίσκονται στην 
ώρα τους εκεί ανεξαρτήτως συνθηκών. 

συνέχεια από τη σελίδα 02

Κάνοντας ένα πρόγραμμα 

εξασφάλισης σπουδών  

ο κάτοχός του ξενοιάζει 

 από μια εξαιρετικά  

σημαντική μελλοντική  

εκκρεμότητα  

την οποία σχεδόν σίγουρα  

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ηΜΕΡΟΛΟγΙΟΥ
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Είμαστε ακόμα ζωντανοί…
Η κατασκήνωση βάσης του Κ2 ήταν πολύ μακριά πια. Πότε-πότε, θυμάμαι πως 
ρίχναμε πίσω κλεφτές ματιές στο “βουνό μας”. Ήταν το δικό μας όνειρο, ήταν το 
δικό μας βουνό! μα ωστόσο έπρεπε να προχωρήσουμε. Έπρεπε να βρούμε άλλα 
βουνά… έπρεπε να “χτίσουμε” τα νέα όνειρα που οφείλουμε να κατακτήσουμε! 
Αργά το απόγευμα συναντήσαμε μια πανάθλια καλύβα που ψυχορραγούσε στον 
άνεμο. οι Sherpas έστησαν γρήγορα το πρόχειρο μαγέρικο, και βάλθηκαν να 
ετοιμάσουν το δυνατό μαύρο τσάι που πίναμε κάθε τέτοια ώρα. Η φωτιά που 
δειλά-δειλά μας ζέστανε μύριζε όμορφα, λες κι ήταν προσδοκία βουτηγμένη 
στους ανεκπλήρωτους πόθους των ταξιδιών που ακόμα δεν πραγματοποιήσαμε. 
λίγο πιο πέρα, ο Akif φρόντιζε ν’ αποθέσει λίγες ρουπίες στη ζαρωμένη παλάμη 
του γέρου της καλύβας, ενώ δυο μικροί ξυπόλητοι “νεοσσοί” χάνονταν βιαστικά 
στη καταχνιά. Στο μεταξύ, οι Sherpas ζητούσαν επίμονα να καθαρίσουν τις λα-
σπωμένες μας αρβύλες. Αρνηθήκαμε πεισματικά, μη ξεφορτώνοντας στο κοφί-
νι τους τις ενοχές για όσα γευόμασταν εμείς καλότυχα, βολεμένοι στην αντίπερα 
όχθη αυτής της ζωής. Κι όπως η φωτιά δυνάμωνε σαν τη συνωμοσία της μαται-
οδοξίας, νιώσαμε πράγματι ζωντανοί. μοιραστήκαμε μαζί τους το ζεστό φαγητό 
και τα λιγοστά μας τσιγάρα, ώσπου το πρώτο σκοτάδι μας σκέπασε. 

Ήταν μια δίκαιη μέρα! Κι αν δεν μπορέσαμε ν’ αλλάξουμε τις ζωές των άλλων, 
τουλάχιστον κρατήσαμε την αξιοπρέπεια της ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο. 
Χωθήκαμε στη καλύβα και κλείσαμε τα μά-
τια, περιμένοντας τον ύπνο που βέβαια δεν 
άργησε. Το πρωί επέστρεψε η βροχή. Κάπως 
αναποφάσιστη ίσως, μας ξεπροβόδιζε στο-
λισμένη με λίγο ήλιο που ξέφευγε αδύναμα 
απ’ τα λημέρια του Κ2. Έπειτα από κάμπο-
σες ώρες περπάτημα, μια καταιγίδα μας 
ανάγκασε να προφυλαχτούμε στο πρώτο 
χωριό που βρέθηκε μπροστά μας. Καταφύ-
γαμε σ’ ένα ετοιμόρροπο παράπηγμα που 
υποτίθεται πως ήταν σχολείο, περιμένο-
ντας να καταλαγιάσει ο θυμός της νεροπο-
ντής. Κι όταν αυτό αρκετά αργότερα έγινε… 
απλά συνεχίσαμε τον δρόμο μας!!!
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Η κατασκήνωση βάσης του Κ2 ήταν πολύ μακριά πια.  Πότε-πότε, θυμάμαι πως ρίχναμε πίσω κλεφτές ματιές στο “βουνό μας”. Ήταν το δικό μας όνειρο, ήταν το δικό μας βουνό! Μα ωστόσο έπρεπε  να προχωρήσουμε.  Πρέπει να βρούμε  άλλα βουνά!  Πρέπει να “χτίσουμε”  τα νέα όνειρα που οφείλουμε  να κατακτήσουμε!

Νίκος Κεχαγιάογλου
ΛΕΩΦ. Κύπρου 10  Τ.Κ. 164 52  
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ

http://www.mypassport.gr/
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H έναρξη  

ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ  

της ζωής μας  
Ε Ι Ν Α Ι  Ο Π Ω Σ  

οι πηγές  
ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ 

ΠΟΤΑΜΩΝ.  
Ε Ι Ν Α Ι  Σ Υ χ Ν Α  

μικρές κι ασήμαντες...


