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Αρκετά εκατομμύρια ευρώ πληρώθηκαν και φέτος από τις ασφαλιστικές εταιρείες για την πληρωμή απο-
ζημιώσεων σε οικογένειες ασφαλισμένων που έχασαν την ζωή τους. Αν και το ποσοστό των ελλήνων που 
έχουν ασφάλεια ζωής είναι κάτω από 0,5% εντούτοις η σπουδαιότητα της κάλυψης αυτής είναι εξαιρετικά 
σημαντική αφού αποτελεί έναν μηχανισμό που εξασφαλίζει με σιγουριά την συνέχιση του επιπέδου ζωής 
των υπόλοιπων μελών της οικογένειας, αμβλύνοντας το τραγικό περιστατικό στο μέτρο του δυνατού.

είναι συγκλονιστική η πρόσφατη εμπειρία  μιας μητέρας τριών παιδιών η οποία έχασε τον σύζυγό της από καρκίνο και η οποία 
δεν γνώριζε ότι ο σύζυγός της είχε φροντίσει να ασφαλιστεί για ένα σημαντικό ποσό προκειμένου να εξασφαλίσει το 
μέλλον της οικογένειάς του. Κρατώντας με δυσκολία τα δάκρυά της είπε: ‘’Αυτό που έκανε ο άντρας μου είναι 
αξιοθαύμαστο. θα μας φροντίζει με το εισόδημά του για πολλά χρόνια ακόμα  και αν  δεν είναι πια κοντά μας. με 
αυτά τα χρήματα θα συνεχίσουμε να ζούμε αξιοπρεπώς και αν όλα πάνε καλά θα φτάσουν και για τις σπουδές των 
παιδιών μας. με αυτήν την πράξη που έκανε θα τον νοιώθουμε πάντα δίπλα μας και η απουσία του θα υποφέρεται 
πιο εύκολα....’’

Το κόστος μιας ασφάλειας ζωής είναι χαμηλό. Για παράδειγμα, αν ασφαλιστεί κά-
ποιος στην ηλικία των 40 ετών για κεφάλαιο 100.000€ θα πληρώσει περίπου 20€ τον 
μήνα ενώ στην ηλικία των 50 ετών 40€ τον μήνα.

Η ασφάλεια ζωής είναι ο μόνος οικονομικός μηχανισμός ο οποίος δημιουργεί χρήμα-
τα την ώρα ακριβώς που χρειάζονται και στο ύψος που ο ασφαλισμένος έχει καθορί-
σει. βέβαια ίσως δεν είναι και τόσο απλό να δεχτεί η ασφαλιστική εταιρεία την κάλυ-
ψη, αφού χρειάζεται ενδελεχής έλεγχος υγείας, αλλά και οικονομικός έλεγχος εφόσον 
το κεφάλαιο κάλυψης που ζητείται είναι αρκετά υψηλό. Η ασφαλιστική εταιρεία δια-
τηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την ασφάλιση, να την δεχτεί με επιπλέον ασφάλιστρο αν 
υπάρχουν κάποια προβλήματα υγείας ή να την δεχτεί χωρίς προϋποθέσεις εφόσον όλα 

πάνε καλά.

Το κεφάλαιο κάλυψης δίνεται σε 
συνάρτηση με το ετήσιο εισόδη-
μα του ασφαλισμένου και το ύψος 
της περιουσίας του. Συνήθως δεν 
μπορεί να ξεπεράσει το δεκαπλάσιο και μερικές φορές το δεκαπενταπλάσιο 
του ετήσιου εισοδήματος. Σε πολλές περιπτώσεις όπου υπάρχουν δανειακές 
συμβάσεις, συνάπτονται υποχρεωτικά συμβόλαια ζωής μέσω των τραπεζών οι 
οποίες απαιτούν εξασφάλιση των δανείων τους εφόσον ο δανειολήπτης χάσει 
την ζωή του και κατ’ επέκταση το εισόδημά του. Η ασφάλεια όμως κατά την 
άποψή μας πρέπει για πάρα πολλούς λόγους να είναι επιλογή και όχι υποχρέ-
ωση...

H ασφάλεια ζωής 

αποτελεί  

μια μοναδική πράξη 

προστασίας  

και πρόνοιας  

για τα αγαπημένα μας  

πρόσωπα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 
=

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ
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υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να ασφαλιστεί κάποιος. ο κυριότερος είναι η ύπαρξη της ανάγκης και 
η συνειδητοποίησή της. εφόσον μια απώλεια ζωής θα δημιουργήσει προβλήματα στους κληρονόμους 
τότε θα είναι άστοχο να μην υπάρχει προστασία έναντι αυτών των προβλημάτων, την στιγμή που το κό-
στος είναι πολύ χαμηλό. Αποτελεί στοιχειώδη πράξη πρόνοιας και αγάπης στα προσφιλή μας πρόσωπα. 
υπάρχουν όμως πάρα πολλοί λόγοι που κάνουν την ασφάλεια ζωής μοναδική. μερικοί από αυτούς είναι 
οι πιο κάτω:

  Διατήρηση επιπέδου ζωής της οικογένειας. Τα μηνιαία έξοδα μιας οικογένειας είναι πολλά και ίσως 
ανελαστικά: τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, ενοίκιο αν υπάρχει, δάνειο σπιτιού, άλλα δάνεια, εκπαίδευ-
ση παιδιών, εξωσχολικές δραστηριότητες, έξοδα αυτοκινήτου, έξοδα ψυχαγωγίας και διακοπών

  εξασφάλιση μελλοντικών σχεδίων, όπως οι σπουδές των παιδιών, η αγορά κάποιου περιουσιακού 
στοιχείου, η έναρξη κάποιας επαγγελματικής δραστηριότητας 

  πληρωμή διαφόρων άλλων χρεών που έχουν δημιουργηθεί

  εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης της οικογένειας και διατήρησης του κοινωνικού στάτους που 
απολάμβανε

  εφόσον ο ασφαλισμένος ήταν κάτοχος κάποιας επιχείρησης, διασφαλίζεται η συνέχιση αυτής στην 
επόμενη γενιά χωρίς οικονομική αιμορραγία και κίνδυνο από τους πιστωτές

  Η ασφάλεια ζωής είναι ανακούφιση,  ηρεμία πνεύματος, εξασφάλιση ότι η ζωή μπορεί να συνεχι-
στεί με επιτυχία στο μέλλον ακόμα και μετά την μεγαλύτερη τραγωδία, τον θάνατο

  Ο ασφαλισμένος δίνει συγκεκριμένη αξία –κοστολογεί- την παρουσία του πάνω στην γη

  Το ασφαλισμένο κεφάλαιο μπορεί να κληροδοτηθεί σε κάποιο θρησκευτικό ή φιλανθρωπικό 
ίδρυμα, ή σε κάποια Οργανισμό χωρίς φόρο

  Ο ασφαλισμένος γίνεται ευεργέτης μετά θάνατον

Κάποιος είπε ότι η ασφάλεια ζωής γι αυτόν είναι η διαφορά για το αν θα έχει η οικογένειά του σπίτι ή όχι, ενώ κά-
ποιος άλλος ο οποίος θα άφηνε ως δικαιούχο  κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα είπε ότι αγόρασε αθανασία με δόσεις!

Όποιος κι αν είναι ο λόγος που κάποιος αγοράζει ασφάλεια ζωής αποτελεί γεγονός ότι έχει κάνει μια πράξη 
ευθύνης προς τα αγαπημένα του πρόσωπα και δείχνει να συνειδητοποιεί ότι ο κίνδυνος και το απρόοπτο γε-
γονός μπορεί να έρθουν στον καθένα και οποιαδήποτε στιγμή.

οι πραγματικές ανάγκες και το ύψος της κάλυψης που χρειάζεται μπορεί να υπολογιστεί σε συνεργασία με 
κάποιον επαγγελματία ασφαλιστικό σύμβουλο ο οποίος θα έχει και την ευθύνη να αναζητήσει την πληρέστερη 
λύση για την εκάστοτε περίπτωση. υπάρχουν αρκετές παραλλαγές ασφαλειών ζωής και γι αυτό η γνώμη και οι 
γνώσεις κάποιου ειδικού επί του θέματος θεωρούνται πολύ σημαντικές.

ΓΙΑΤΙ νΑ ΑΓοΡΑΣω 
ΑΣΦΑλειΑ ΖωΗΣ;
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        ΖΗΤΗΜΑ ΑΣΠΙΣ  
              βΡονΤεΡο ΠΑΡων Του ΚοΣμου  

              ΣΤιΣ ΣυΓΚενΤΡωΣειΣ

με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι δύο συγκεντρώσεις του Συλλόγου Ζημιωθέντων από την 
Ασπίς Πρόνοια  στην θεσσαλονίκη την Δευτέρα 01/12/2014 και στην Αθήνα την Τετάρτη 10/12/2014.

Στις συγκεντρώσεις αναλύθηκαν όλες οι πρόσφατες εξελίξεις και καθορίστηκε το πλαίσιο δράσης 
από εδώ και στο εξής. Πιο συγκεκριμένα:
•  Η απόφαση του Συμβουλίου της επικρατείας αν και φωτογραφίζει τις ευθύνες του ελληνικού 

Δημοσίου για την πλημμελή εποπτεία, εντούτοις μετακυλύει την αποζημιωτική ευθύνη στο εγγυ-
ητικό Κεφάλαιο Ζωής το οποίο θα πρέπει να πληρώσει το 70% των υποχρεώσεων του ομίλου προς 
τους ασφαλισμένους πέραν του προϊόντος της εκκαθάρισης (νόμος 3867)

• Η δικαστική διεκδίκηση ίσως μπορέσει να συνεχιστεί στο ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Σύντομα θα γίνει γνωστό αν έχουν εξαντληθεί τα ένδικα μέσα στην ελλάδα κάτι που 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συνέχεια.

• Η απόφαση του Στε ισχυροποιεί τον νόμο 3867, τον κρίνει συνταγματικό και σύμφωνο με την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία. οπότε υποχρέωση της πολιτείας αποτελεί η εφαρμογή του νόμου και η 
διευκόλυνση της ενάρξεώς του.

ο Σύλλογός  διεκδικεί την άμεση εφαρμογή του νόμου και προτείνει:
1.  Άρση των εμποδίων της διαδικασίας εκκαθάρισης μέσω τροπολογιών που θα ανατρέψουν τα κυ-

ρωτικά μέτρα που καταστρατηγούν το προνόμιο των ασφαλισμένων έναντι του Δημοσίου. ο ασφα-
λιστικός νόμος προβλέπει ξεκάθαρα ότι το προνόμιο των ασφαλισμένων προηγείται των υποχρεώ-
σεων απέναντι στο Δημόσιο. εφόσον διευκολυνθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης αυτή μπορεί να 
ολοκληρωθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

2.	  εκκίνηση πληρωμών από το εγγυητικό Κεφάλαιο μέσω των πόρων που διαθέτει, έστω κι αν αυτοί 
είναι ελάχιστοι.

3. Διευκόλυνση κεφαλαιοποίησης του εγγυητικού Κεφαλαίου μέσω εύρεσης πόρων χρηματοδότη-
σης, όπως δανειοδότηση από τις συστημικές τράπεζες, έκδοση ομολογιακού δανείου κλπ

4. Το συντομότερο δυνατόν να ξεκινήσει η διαδικασία πληρωμών και από τα διαθέσιμα κεφάλαια της 
εκκαθάρισης

Ταυτόχρονα ζητήθηκε από τους συμμετάσχοντες να δραστηριοποιηθούν κοντά στον Σύλλογο δρομο-
λογώντας επαφές με πολιτικά πρόσωπα ή άλλα κέντρα επιρροής ή συμμετέχοντας σε ομάδες που θα 
επισκεφθούν πολιτικά πρόσωπα για την όσο το δυνατόν πιο σύντομη επίσπευση των διαδικασιών..

Ζητήθηκε επίσης η οικονομική συνεισφορά των μελών μέσω της ετήσιας συνδρομής των 40€, η 
οποία αποτελεί το μόνο έσοδο του Συλλόγου και τον μόνο τρόπο επιβίωσης του αγώνα που δίνεται 
προς την τελική δικαίωση.

μεΣΑ ΣΤο εΠομενο χΡονιΚο ΔιΑΣΤΗμΑ ΔΡομολοΓουνΤΑι  
ΣΗμΑνΤιΚεΣ εΠΑΦεΣ οι οΠοιεΣ μΠοΡει νΑ οΔΗΓΗΣουν  

Σε ουΣιΑΣΤιΚεΣ εξελιξειΣ ΠΡοΣ ΤΗν εΠιλυΣΗ ενοΣ ΖΗΤΗμΑΤοΣ  
Το οΠοιο ΤΑλΑιΠωΡει εΚΑΤονΤΑΔεΣ χιλιΑΔεΣ ΑΣΦΑλιΣμενουΣ  

εΠι 5 ΚΑι Πλεον χΡονιΑ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
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ΑΠόΣΠΑΣμΑ ημερόλόγΙόυ

SY
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ΓΚεΡλινΤε ΓυΡιΖω ΠιΣω!
...οι έξι ορειβάτες είχαν χρειαστεί 42 μέρες για να στήσουν αρκετές κατασκηνώ-
σεις συνδεδεμένες με χιλιάδες μέτρα σκοινί, σε μια διαδρομή που περιλάμ-
βανε από κάθετους βράχους και πάγους, μέχρι πλαγιές στις οποίες το χιόνι 
τους έφτανε μέχρι το στήθος και κινδύνευαν ανά πάσα στιγμή να παρασυρ-
θούν από χιονοστιβάδα. Άνοιξαν μονοπάτια εν μέσω έντονης χιονόπτωσης, 
μετέφεραν εξοπλισμό, έσκαψαν για να φτιάξουν κατασκη-
νώσεις, έστησαν σκηνές, έλιωσαν πάγο. Πολλές 
φορές οι κόποι τους πήγαιναν χαμένοι και αναγκά-
ζονταν να επιστρέψουν στην Προκεχωρημένη 
Κατασκήνωση βάσης στα 4650μ. στο βόρειο 
Παγετώνα της Κ2.
 Στις 16 Αυγούστου 2011 ξεκίνησαν να κατακτή-
σουν την κορυφή. Ίσως ήταν η μοναδική ευκαιρία 
που είχαν για να τα καταφέρουν. είχε ξαναρχίσει 
να χιονίζει. Έφτασαν στην Κατασκήνωση 1, στους 
πρόποδες της βόρειας Κόψης, την ίδια μέρα. 
Άκουγαν τις χιονοστιβάδες να βρυχώνται, ενώ στη 
διάρκεια της νύχτας έπεσαν πάνω από 30εκ. χιόνι. 
Περίμεναν εκεί μια μέρα, ελπίζοντας ότι το χιόνι 
θα κατρακυλούσε από τις ψηλότερες πλαγιές πριν 
ξανάρχιζαν την ανάβασή τους.
Στις 18 Αυγούστου στις 5.10πμ αποφάσισαν να ξεκινήσουν για την Κατα-
σκήνωση 2. Κάθε επιπλέον κιλό ήταν επιβαρυντικό. Για να γλιτώσει βάρος 
η Γκερλίντε άφησε το ημερολόγιό της στην σκηνή. Δύο χιονοστιβάδες είχαν 
ήδη πέσει στο μονοπάτι τους, που ανέβαινε μια μακριά ρεματιά. Γύρω στις 
6.30πμ ο Ραλφ σταμάτησε. οι καιρικές συνθήκες ήταν τόσο άσχημες που 
δεν μπορούσε πια να αγνοεί την διαίσθησή του. ‘’Γκερλίντε, γυρίζω πίσω’’ 
της είπε...Από τότε που είχαν αρχίσει να ορειβατούν μαζί, είχαν συμφωνήσει 
ότι κανείς δεν θα στεκόταν εμπόδιο στο δρόμο του άλλου, αν ένας από τους 
δύο ήθελε να συνεχίσει και ο άλλος όχι. Τώρα όμως στη ρεματιά πάνω από 
την Κατασκήνωση 1 ο Ραλφ ικέτευε τη γυναίκα του να γυρίσει πίσω μαζί του, 
παρά τη συμφωνία τους και μολονότι γνώριζε ότι με την καθυστέρηση ίσως 
έχανε την ευκαιρία να φτάσει στην κορυφή...

Συνεχίζεται

μια φιλική χειρονομία από το www.mypassport.gr-The first Greek travel-builder website  
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ΤΟ  
Σ Κ Ο Τ Α δ Ι  

δ ε ν 
σβήνεται...  

Μ Ο ν Ο 

ΦΩΤΙΖΕΤΑΙ! 
 
            Καλή             Χρονιά
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