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Trekking  
ΣΤΟ Κ2 Basecamp04

HMEΡΟΛΟΓΙΟ Κ2

Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε μια πολύ δύσκολη οικονομικά χρονια, θέλω να κάνω σε όσους πιο πολλούς μπορώ, μια τελευταία προτροπή – σαν 
επαγγελματική παρακαταθήκη – σχετικά με το ζητημα που ασχολήθηκα και με το προηγούμενο newsletter μας.

Η ιστορική αλλαγή του πίνακα θνησιμότητας κατά 5 έτη την 21η Δεκεμβρίου 2012 αυξάνει δραματικά το κόστος των συνταξιοδοτι-

κών προγραμμάτων. Στην ουσία τα κάνει ρεαλιστικά αφού πράγματι το προσδόκιμο επιβίωσης σήμερα στην χώρα μας είναι 80 έτη. 

Από τις 21/12 και μετά όλα τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα υποχρεωτικά θα ακολουθούν αυτή τη βάση υπολογισμού. 

Όσοι όμως ασφαλιστούν πριν τις 21/12 εξασφαλίζουν εφ’ όρου ζωής τα πλεονεκτήματα που ισχύουν με το σημερινό καθεστώς.

Προφανώς οι περισσότεροι από εμάς σκοπεύ-
ουμε να ζήσουμε πολλά χρόνια. (Αν ο κα-

λός Θεός έχει διαφορετικά σχέδια δεν 
μπορούμε να του χαλάσουμε το χατήρι!) 
Έχετε σκεφτεί όμως ότι η κοινωνική σύ-
νταξη μάλλον δεν θα φτάνει ούτε για τα 

προς το ζην; Για το ευζήν ούτε λόγος να γί-
νεται. Επειδή δεν έχω γνωρίσει κανέναν που 

να αισθάνεται ωραία καταναλώνοντας τα έτοιμα 
που δημιούργησε με τους κόπους μιας ζωής, η λύση της ιδιωτικής 
σύνταξης αποτελεί για όλους τους πολιτισμένους λαούς της γης την 
μόνη σίγουρη και ασφαλή λύση για ισόβιο και αφορολόγητο εγγυη-
μένο εισόδημα. 

Ας δούμε στην πράξη τι σημαίνει η ασφάλιση πριν την 
21η Δεκεμβρίου. Ενας άντρας 65 ετών εφόσον μέσω του συνταξιο-
δοτικού του λογαριασμού έχει συσσωρεύσει 100.000€ θα λαμβάνει 
ισόβια σύνταξη 716€ μηνιαίως ή 8592€ ετησίως δηλαδή ετήσια 
απόδοση στο κεφάλαιό του 8,59%. Εάν τα ίδια κεφάλαια τα είχε στην 
τράπεζα και έκανε μηνιαίες αναλήψεις του ίδιου ποσού, αυτό θα είχε 
εξαντληθεί σε 11,6 χρόνια. Εάν έπαιρνε και επιτόκιο 3% θα έκανε 
αναλήψεις για μερικούς μήνες ακόμα. Εφόσον λοιπόν αυτός ο άν-
θρωπος ζήσει πάνω από 77 χρόνια θα παίρνει σύνταξη για ένα κεφά-
λαιο που ποτέ δεν αποταμίευσε!

Τεράστιο όφελος προκύπτει όμως για τα παιδιά μας. 
Σύμφωνα με πολύ πρόσφατες γεροντολογικές έρευνες, το προσδό-
κιμο επιβίωσης των παιδιών που γεννιούνται σήμερα είναι 103 
έτη. Αυτό συμβαίνει διότι θεωρείται βέβαιο ότι οι περισσότερες 
μορφές του καρκίνου, ο οποίος προκαλεί το 1/3 των θανάτων πα-
γκοσμίως, θα μπορούν σύντομα να προβλεφθούν σε πολύ πρώιμο 
στάδιο, ενώ το ίδιο θα γίνει και με τις περισσότερες ασθένειες 
που ταλαιπωρούν σήμερα την ανθρωπότητα. 

Ένας γονέας που θα φροντίσει να κάνει ένα πρόγραμ-
μα σύνταξης για το παιδί του, θα κληροδοτήσει σε αυτό ένα πο-
λύτιμο περιουσιακό στοιχείο το οποίο θα του παρέχει μοναδικά 
πλεονεκτήματα:
• Αφορολόγητη σύνταξη από τα 55 του χρόνια
• Εφόσον ζήσει πάνω από 70 χρόνια θα πληρώνεται από εκεί 

και πέρα από ένα κεφάλαιο που δεν αποταμίευσε ποτέ
• Εγγυημένο επιτόκιο 3,35% για όλη την διάρκεια του συμβο-

λαίου
• Δυνατότητα αναπροσαρμογής ασφαλίστρων και έκτακτων κα-

ταβολών προκειμένου να προσαρμόζεται το κεφάλαιο στα μέ-
τρα του 

• Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων σε περίπτωση απώλειας 
ζωής ή ανικανότητας του γονέα 

• Φορολογικά πλεονεκτήματα (η φοροαπαλλαγή ασφαλίστρων 
θα επιστρέψει δριμύτερη πολύ σύντομα)

Σίγουρα θα ήταν πολύ καλό για όλους μας αν είχαμε ένα τέτοιο 
εργαλείο στα χέρια μας αυτή την εποχή το οποίο θα μας έδινε 
σύνταξη από τόσο νωρίς. Μπορούμε όμως να το εξασφαλίσουμε 
στα παιδιά μας. Το κόστος αυτή την στιγμή δεν έχει σημασία. 
Σημασία έχει το κλείδωμα της ημερομηνίας και όσα αυτό συνε-
πάγεται. Ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να αρχίσει και με 50€ τον 
μήνα, ίσως και με λιγότερα. Μεγαλώνοντας το εργαζόμενο πλέον 
παιδί θα αναλάβει το ίδιο την συνέχιση του προγράμματος και θα 
το προσαρμόσει στα δικά του μέτρα. 

Προσωπικά πιστεύω ότι η έναρξη ενός συνταξιοδοτι-
κού προγράμματος σήμερα αποτελεί ίσως την πιο ευφυή οικονο-
μική κίνηση που μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε.

Εύχομαι σε όλους ευλογημένες γιορτές,  
φως και αισιοδοξία στην αυγή του νέου χρόνου!
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 Αν σκοπευετε νΑ ζήσετε πολλΑ χρονιΑ... 

ασφαλιστείτε πριν τις 21/12!

Το προσδόκιμο 

επιβίωσης  

των παιδιών μας 

είναι  

103 

  χρόνια!!!
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ  
ασφαλιστικής αγοράς

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην αναθεώρηση των υφισταμέ-
νων πλαισίων εποπτείας με σκοπό την εξάλειψη παρόμοιων 
περιστατικών στο μέλλον. Από τον Δεκέμβριο του 2010 με 
τον ν.3867/2010, η ασφαλιστική εποπτεία μεταφέρθηκε στη 
Τράπεζα της Ελλάδας, οργανισμό με δεδομένη αξιοπιστία 
και εποπτική τεχνογνωσία, προκειμένου να επιτευχθεί:
• Καλύτερος συντονισμός της εποπτείας του εγχώριου 

χρηματοπιστωτικού συστήματος
• Σαφή αναβάθμιση του εποπτικού σχήματος
• Αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του συστημικού κιν-

δύνου
• Στελέχωση με εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό για 

την αντιμετώπιση των ειδικών απαιτήεων του ασφαλι-
στικού μοντέλου εποπτείας

Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία 
του Ευρωπαϊκού πλαισίου εποπτείας το οποίο θα εγκαταστα-
θεί μέσω της κοινοτικής οδηγίας Solvency II (2009/138/ΕΚ) η 
εφαρμογή της οποίας θα κάνει ουσιαστικά αδύνατη την ανά-
κληση άδειας ασφαλιστικής εταιρείας- μία ανάκληση κάθε 
200 χρόνια. Είναι βέβαια χρήσιμο να αναφερθεί εδώ ότι κατά 
τα τελευταία 30 χρόνια δεν υπάρχει ανάκληση άδειας ασφα-
λιστικής εταιρείας στην Ευρώπη.

Η ανάγκη εγκατάστασης ενός πανευρωπαϊκού 
πλαισίου εποπτείας βασίζεται στις σύγχρονες οικονομικές 
ανάγκες ενός παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος το οποίο 
γεννάει νέους συστημικούς κινδύνους. υπό το ισχύον καθε-
στώς η φερεγγυότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων βα-
σίζεται στον λεγόμενο ασφαλιστικό κίνδυνο (underwriting) 
χωρίς να λαμβάνονται υπόψη άλλοι εξίσου βασικοί κίνδυνοι 
(πιστωτικός, αγορές, ρευστότητα κλπ).

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ;

• Τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρη-
ματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ), που οργανώ-
νει βάσει της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας, 
σε ένα δίκτυο, τις εθνικές εποπτικές αρχές και τις 
νέες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές που συνιστούν 
το ΕΣΧΕ και είναι οι εξής:
> η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 

Συντάξεων (ΕιοPA)
> η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕβΑ)
> η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών & Αγορών (ΕSMA)
> η μεικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών 

(διατομεακά θέματα και τομέας εποπτείας χρηματοοικο-
νομικών ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων)

• Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστη-
μικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) ως αναπόσπαστου μέρους 
του ΕΣΧΕ (για τη μακροληπτική εποπτεία του χρη-
ματοπιστωτικού συστήματος).

 
Στη νέα δομή εποπτείας διατηρείται η λογική της τριφασι-
κής εποπτείας ασφαλιστικών επιχειρήσεων, τραπεζών και 
κινητών αξιών λόγω των ιδιαίτερων προκλήσεων του κάθε 
τομέα. Επιπλέον, η έδρα κάθε Ευρωπαϊκής Αρχής ορίστηκε 
σε διαφορετική πόλη: EIOPA: Φρανκφούρτη, ΕβΑ: Λονδίνο 
και ΕSMA: Παρίσι. Το Solvency II υιοθετεί ένα νέο μοντέλο 
εκτίμησης των κεφαλαιακών απαιτήσεων μέσω του οποίου 
επιβάλλει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις την εφαρμογή τε-
χνικών διαχείρισης του κινδύνου, εταιρικής διακυβέρνησης 
και διαφάνειας, οι οποίες κρίνονται πλέον απαραίτητες για 
την ορθή λειτουργία της αγοράς. 

Η χώρα μας από τον Σεπτέμβριο του 2009 διαθέτει μια ακόμα δυσάρεστη πρωτιά διεθνώς. Είναι η πρώτη χώρα παγκο-

σμίως που ανεκάλεσε άδεια ασφαλιστικής εταιρείας ζωής (Όμιλος Ασπίς) χωρίς να έχει φροντίσει εκ των προτέρων 

την εξασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων. μετά από 3 χρόνια και 3 μήνες η υπόθεση κοντεύει στο τέλος 

της –ελπίζουμε ευχάριστο – για την οποία θα ενημερωθείτε στην επόμενη επικοινωνία μας.

οι αλλαγές αυτές θα θωρακίσουν την Ελληνική ασφαλιστική αγορά και θα εξαλείψουν παθογένειες του παρελθόντος, 

εξασφαλίζοντας πλήρως τα συμφέροντα των ασφαλισμένων.



ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΑΛΟΓΩΝ
Η ασφάλιση αλόγων είναι μια εξειδικευμένη κάλυψη η 

οποία αφορά ένα κοινό ιδιαίτερα φιλόζωο και συναισθη-

ματικά δεμένο με αυτό το υπέροχο πλάσμα. Δυστυχώς τα 

ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι φτιαγμένα για να καλύ-

πτουν μόνο τις οικονομικές συνέπειες των κινδύνων, ως 

εκ τούτου δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ψυχολογικές 

συνέπειες μιας απώλειας ή μιας ανικανότητας του όντος 

που ασφαλίζεται είτε αυτό είναι ζώο είτε άνθρωπος.

03

Η κάλυψΗ άπώλειάΣ ζώΗΣ

Η ασφάλιση καλύπτει τον θάνατο του 
ζώου από ατύχημα ή ασθένεια. Καλύπτει 
επίσης την ευθανασία εφόσον η ασθέ-
νεια είναι ανίατη ή είναι επιτακτική για 
ανθρωπιστικούς λόγους. Η ευθανασία 
πρέπει να γίνει από κτηνίατρο ή με εντο-
λή του κτηνιάτρου. Εφόσον είναι επιτα-
κτική η ανάγκη γι αυτή την πράξη δεν 
χρειάζεται η αναμονή της έγκρισής του 
κτηνίατρου της ασφαλιστικής εταιρείας.

μια ασυνήθιστη επέκταση της κάλυψης 
είναι η θανάτωση του αλόγου εντός αε-
ροπλάνου εφόσον αυτό φέρεται με ανε-
ξέλεγκτο και επικίνδυνο τρόπο για την 
ασφάλεια του αεροσκάφους, του πλη-
ρώματος, των επιβατών ή του φορτίου.

εΞάιΡεΣειΣ

Δεν καλύπτονται:
• H εκ προθέσεως θανάτωση του αλόγου

• Οι χειρουργικές επεμβάσεις 

• Η χορήγηση φαρμάκων εκτός αν έγιναν 

από κτηνίατρο

• Η ελλιπής φροντίδα του ζώου από τους 

ιδιοκτήτες του

• Η χρήση του αλόγου για άλλο σκοπό από 

αυτό που δηλώθηκε

Η κάλυψΗ κλοπΗΣ

Η ασφάλιση αυτή καλύπτει την αξία του 
αλόγου εφόσον αυτό κλαπεί, καθώς και 
την θανάτωσή του ή τον ευνουχισμό του 
από τους κλέφτες. Δεν καλύπτει όμως 
την μυστηριώδη εξαφάνιση του ζώου 
και φυσικά τις απάτες περί της εξαφα-
νίσεως. 

Η εξαφάνιση πρέπει να δηλωθεί στην 
αστυνομική αρχή και στην ασφαλιστική 
εταιρεία, αλλά και να κατατεθεί μήνυση 
κατ’ αγνώστων. Η αποζημίωση θα δοθεί 90 
μέρες μετά την εξαφάνιση του αλόγου. Δεν 
καλύπτονται λύτρα που πιθανόν θα δοθούν 
για την επανάκτηση του αλόγου.

άπώλειά χΡΗΣΗΣ

Η ασφαλιστική εταιρεία καλύπτει την 
απώλεια ικανότητας του αλόγου να 
πραγματοποιήσει το αγώνισμα για το 
οποίο είναι προορισμένο, είτε από ατύ-
χημα είτε από ασθένεια.

κάλυψΗ κάΤά ΤΗν μεΤάφοΡά

μπορεί να ασφαλιστούν οποιαδήποτε 
άλογα, ακόμα και αυτά των ιπποδρόμων, 
κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους 
με οποιοδήποτε μέσον.
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υπό αυτό το πρίσμα, οι οικονομικές απώλειες που καλύ-
πτει ένα ασφαλιστήριο αλόγων είναι:
• Ο θάνατος από οποιαδήποτε αιτία
• Η απώλεια χρήσης
• Η κλοπή του αλόγου
Καλύπτεται η εύλογη αξία του αλόγου την στιγμή που 
ασφαλίζεται, η οποία προσδιορίζεται κάθε έτος.

Τα είδη αλόγων που μπορούν να ασφαλιστούν είναι:
• Υπερπήδησης εμποδίων
• Ιππικού τριάθλου
• Ιππικής δεξιοτεχνίας
• Επιβήτορες
• Φοράδες για αναπαραγωγή

> Δεν ασφαλίζονται τα άλογα ιπποδρόμου.
> Δεν ασφαλίζονται άλογα τα οποία είναι μεγαλύτερα των 12 ετών. 
> Δεν ασφαλίζονται άλογα σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν μονάδες ειδικής κτηνιατρικής φροντίδας γι’ αυτά 
> Η ασφάλιση  γίνεται από συνδικάτα των Lloyd’s.
> Για  να εγκριθεί η ασφάλιση χρειάζεται απαραίτητα κτηνιατρική βεβαίωση η οποία προσκομίζεται κάθε χρόνο  

στην ασφαλιστική εταιρεία, προκειμένου να διαπιστωθεί η υγεία του αλόγου.



NEWSLETTER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΣΦΑ ΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΩΝΔΕΚΕMBΡΙΟΣ 2012

Trekking  
στο Κ2 Basecamp

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

Αν το trekking στο Κ2 Basecamp είναι ένας από τους ταξιδιωτικούς σας 
στόχους, τότε θα πρέπει από πριν να γνωρίζετε πολύ καλά τι θα κληθείτε να 
αντιμετωπίσετε, αλλά και να προετοιμαστείτε φυσικά με τον καλύτερο τρόπο. 
Πρώτα- πρώτα ας διευκρινίσουμε πως δεν είναι αναγκαίο να είστε ορειβάτης 
για να  καταφέρετε να φτάσετε στη κατασκήνωση βάσης του Κ2. Θα πρέπει 
όμως να έχετε άριστη φυσική κατάσταση και να είστε έτοιμοι να ανταπεξέλ-
θετε στις πολύ δύσκολες συνθήκες. Θα περπατήσετε για 150 χιλιόμετρα σε 
σκληρά και βραχώδη κακοτράχαλα μονοπάτια. Θα περάσετε ποτάμια επάνω 
από ετοιμόρροπες κρεμαστές γέφυρες. Θα σας κοπεί η ανάσα απ’ το υψόμετρο 
και θα ανηφορίσετε σε παγετώνες ή χιονισμένα εδάφη. μπορεί να βρεθείτε 
μπροστά σε επικίνδυνα χάσματα, ενώ εκτός απ’ τον καυτό ήλιο, θα αντιμετω-
πίσετε θερμοκρασίες που ίσως είναι ακόμα πιο χαμηλές από -15° C ή και 
-20° C. Θα βρεθείτε πιθανώς σε κάποιο παλιό τζιπ στον Karakoram highway, 
με έναν οδηγό που θα το περνάει σύριζα από το χείλος του αφύλακτου γκρε-
μού. μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις στις πτήσεις σας λόγω καιρού, ή να 
υποστείτε σε κάποιες περιπτώσεις χρονοβόρους ελέγχους. Τέλος θα πρέπει 
να έχετε κατά νου, πως εκτός από τις δύσκολες συνθήκες υγιεινής, υπάρχει 
και το θέμα της ασφάλειας. Δεν είναι καθόλου λίγες οι περιπτώσεις εκείνες, 
που κάποιοι ταξιδιώτες έπεσαν θύματα απαγωγής με σκοπό τα λύτρα. Για όλα 
αυτά και για άλλα μικρότερα ίσως αλλά υπαρκτά θέματα, αυτό το ταξίδι είναι 
αντικειμενικά πολύ δύσκολο. ωστόσο, αν κάποιοι από εσάς καταφέρετε να 
σταθείτε κάποτε στη σκιά και μόνο της κορυφής του θρυλικού βουνού, είναι 
σίγουρο πως εκτός από τολμηροί θα είστε πραγματικά πολύ τυχεροί. Κι αυτό 
γιατί… το όνειρο του Κ2, πολύ λίγοι το ζουν στ’ αλήθεια!

              

ή προκλήσή του κ2
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΣΦΑ ΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Όλοι  

εμείς που  

αγωνιζόμαστε  

από τις επάλξεις του   

σας στέλνουμε μήνυμα αγάπης, 
αισιοδοξίας και δύναμης,  

για όμορφες κι ευλογημένες με την Χάρη  

του νεογέννητου Ιησού γιορτινές στιγμές, και  

ο νέος χρόνος να είναι γεμάτος φως 

καρδιάς, υγεία σώματος και καθαρότητα 

πνεύματος. 

Με αγάπη και αλληλεγγύη 

  Οι άνθρωποι του 
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