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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
H πιο πολύτιμη

μετοχή
Στις 7 Σεπτεμβρίου 1999

έγινε ο μεγάλος σεισμός της Αθήνας,
ο οποίος ήταν ίσως και ένα ορόσημο

για την αντίστροφη μέτρηση
της χρηματιστηριακής παραφροσύνης.

Λίγους μήνες μετά, όλοι πλέον
μιλούσαν για τα χρήματα που έχασαν

από τις μετοχές τους και τους υπαίτιους
αυτής της κατάστασης.
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Α ς πάμε σε ένα αληθινό σκηνικό, το οποίο θα φέρει σε
πολλούς ποικίλες αναμνήσεις: Αρχές Σεπτεμβρίου
1999: Ο χρηματιστηριακός παροξυσμός στα ύψη. Σε
κάθε σπίτι και μια ξεφυλλισμένη οικονομική εφημε-

ρίδα. Ο περισπούδαστος συνταξιούχος με το σοφιστικέ γυαλί ανα-
λύει στη συνομήλικη παρέα του τους λόγους για τους οποίους οι
κακόηχες μετοχές του (τις πρόφερε μόνο με τα αρχικά τους γιατί
δεν ήξερε την πλήρη ονομασία τους) θα συνέχιζαν τον ξέφρενο
καλπασμό τους. Τότε αν μια μετοχή δεν έκανε limit up καθημερινά,
θεωρούνταν ψόφιο ή κουρασμένο «άλογο». Η καλή του σύζυγος
ακτινοβολούσε ευφροσύνη, κοιτάζοντας τηλεόραση, ρίχνοντας
καμιά ματιά μήπως καεί και το μοσχάρι στην κατσαρόλα, έχοντας
πλήρη επίγνωση ότι τα οικονομικά του σπιτιού βρήκαν επιτέλους
τον μηχανισμό να πολλαπλασιάζονται άκοπα… 
Στις 7 Σεπτεμβρίου έγινε ο μεγάλος σεισμός της Αθήνας, ο
οποίος ήταν ίσως και ένα ορόσημο για την αντίστροφη μέτρηση
της χρηματιστηριακής παραφροσύνης. Λίγους μήνες μετά, όλοι
πλέον μιλούσαν για τα χρήματα που έχασαν από τις μετοχές τους
και τους υπαίτιους αυτής της κατάστασης. Παρόλα αυτά υπήρχαν
και κάποιοι τυχεροί, μέσα στην ατυχία τους, που αμυδρά χαμο-
γελούσαν. Ήταν αυτοί που είχαν αγοράσει τις καλύτερες μετοχές.
Ήταν οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων συμβολαίων οι οποίοι είδαν τα
σπίτια τους να βάφονται κόκκινα εξαιτίας του σεισμού. Αυτοί οι
άνθρωποι αποζημιώθηκαν στο ακέραιο, έχτισαν και πάλι τα σπίτια
τους και μπόρεσαν να συνεχίσουν τη ζωή τους χωρίς ιδιαίτερα
προβλήματα. Η ασφάλεια για την κάλυψη του σεισμού κόστιζε
100 ευρώ για ασφαλισμένο κεφάλαιο 100.000 ευρώ. Κανένα
άλλο χρηματοοικονομικό εργαλείο και φυσικά καμία μετοχή δεν
μπορεί να αποδώσει αυτό το ποσοστό και μάλιστα τη στιγμή
ακριβώς που θα χρειαστεί. 

Ο σεισμός του 1999
Ο σεισμός εκείνος είχε μεγάλες συνέπειες στην οικονομική και
κοινωνική ζωή του τόπου. Ας θυμηθούμε μερικά χαρακτηριστικά
στοιχεία: Είχαν χάσει τη ζωή τους 150 άτομα και υπήρξαν 400
τραυματίες. Οι δυτικές και οι βόρειες συνοικίες επλήγησαν σημαν-
τικά. Από τα 37.155 σπίτια που ελέγχθηκαν μόνο τα μισά βρέ-
θηκαν κατοικήσιμα. Τα 4.126 κρίθηκαν κατεδαφιστέα και τα
14.628 επισκευάσιμα. Τα περισσότερα «κόκκινα» σπίτια βρέθη-
καν στα Άνω Λιόσια, τα οποία ήταν εγγύτερα στο επίκεντρο του
σεισμού (1396), στο Μενίδι (562), στη Ν. Φιλαδέλφεια (490),
στη Ν. Ιωνία (203), αλλά και σε πιο «κυριλέ» περιοχές, όπως στην
Κηφισιά (62), στην Πεύκη (15), στο Χαλάνδρι (70) κ.λπ. Ελάχι-

στες τότε ήταν οι ασφαλισμένες κατοικίες, αν και η κάλυψη σει-
σμού εκείνη την εποχή ήταν ιδιαίτερα φθηνή. 

Η χώρα της ανασφάλιστης ιδιοκτησίας
Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά ιδιοκατοίκη-
σης στον κόσμο. Ο Έλληνας αγαπάει υπερβολικά τα «ντουβάρια»
και νιώθει σιγουριά τοποθετώντας τα χρήματά του σε γη και «τού-
βλα». Αν και τα τελευταία χρόνια που βιώνει την οικονομική κρίση
όλες αυτές οι θεμελιώδεις παραδοχές έχουν ανατραπεί, εντούτοις
οι βαθιά ριζωμένες αρχές δεν θα αργήσουν να ανθήσουν και πάλι.
Παρά τη μεγάλη τους, όμως, αγάπη για την ιδιοκτησία, οι Έλληνες
κατέχουν ίσως το μεγαλύτερο ποσοστό ανασφάλιστης ιδιοκτησίας!
Μόλις το 8% των κτηρίων είναι ασφαλισμένα και μάλιστα τα πε-
ρισσότερα από αυτά έχουν ασφαλιστεί εξαιτίας της υποχρέωσης
που υπάρχει στην τράπεζα λόγω δανείου. Εν αντιθέσει με όλα τα
υπόλοιπα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ, στα οποία το ποσοστό ασφαλι-
σμένων κτηρίων προσεγγίζει το 100%. 
Πού οφείλεται όμως αυτή η αντιστρόφως ανάλογη συμπεριφορά
του Έλληνα ιδιοκτήτη; Μάλλον θα έπρεπε να υπάρχει μάθημα
ασφαλιστικής παιδείας στα σχολεία, το οποίο να διδάσκεται από
την πρώτη δημοτικού, αλλά ίσως δεν φταίει μόνο αυτό. Σύμφωνα
με πρόσφατες έρευνες, οι κυριότεροι λόγοι που επικαλέστηκαν
οι Έλληνες οι οποίοι δεν έχουν ασφάλεια, είναι οι εξής:

➺Δεν υπάρχουν χρήματα: Φυσικά αν η ασφάλιση δεν κόστιζε
τίποτα, όλοι θα είχαν ασφαλιστεί. Δυστυχώς όμως πρόκειται για
ένα εμπορεύσιμο προϊόν που παρέχει μια πολυτιμότατη υπηρεσία.
Πόσο κοστίζει όμως μια ασφάλεια κατοικίας ή επιχείρησης; Ένα
καλό ασφαλιστήριο πυρός και παρεμφερών κινδύνων μπορεί να
έχει συντελεστή ασφαλίστρων 0,8 %, δηλαδή για μια ασφαλι-
σμένη αξία 100.000 ευρώ το ασφάλιστρο είναι 80 ευρώ τον
χρόνο ή και λιγότερο. Αν προστεθεί και ο σεισμός, τότε το ασφά-
λιστρο θα διαμορφωθεί γύρω στα 200 ευρώ, ίσως και λίγο πα-
ραπάνω. Ο σεισμός στη χώρα μας είναι ακριβός διότι αφενός η
Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο σεισμογενείς χώρες του
κόσμου, αφετέρου οι ζημιές που προκαλεί είναι καταστροφικές. 
Δεν προκαλεί εντύπωση όμως το γεγονός να ξοδεύονται χιλιάδες
ευρώ για την κατασκευή ενός σπιτιού και να μην ξοδεύονται λίγες
δεκάδες ευρώ για την ασφάλισή του; Αλήθεια, αν σήμερα ένα
σπίτι καταστραφεί, υπάρχουν οι αποταμιεύσεις για να ξαναφτιαχτεί;
Η απόσβεση του ασφαλισμένου κεφαλαίου από το ασφάλιστρο
θα γίνει σε 500 χρόνια! Υπάρχει πιο συμφέρουσα πρόταση για
να μπορεί κάποιος να κοιμάται ήσυχος; 

➺Δεν βιάζομαι: Αυτή η απάντηση φανερώνει άγνοια της υπη-
ρεσίας που προσφέρει το προϊόν ασφάλεια. Η ασφάλεια έχει ένα
μοναδικό χαρακτηριστικό το οποίο δεν συναντάμε σε κανένα
άλλο προϊόν στον κόσμο: Αγοράζεται μόνο όταν δεν το έχουμε
ανάγκη, ενώ αν το χρειαστούμε δεν μπορούμε να το αγορά-
σουμε. Κανένας δεν μπορεί να ασφαλίσει το σπίτι του όταν καί-
γεται ή όταν γίνεται σεισμός. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι
μετά τους σεισμούς της Αθήνας και της Καλαμάτας, οι ασφαλι-
στικές εταιρείες δεν εξέδιδαν νέα συμβόλαια για έξι μήνες στην
ευρύτερη περιοχή. Βεβαίως οι κάτοχοι ήδη υφισταμένων συμ-
βολαίων δεν θίχτηκαν καθόλου. 
Έχοντας ως δεδομένο το ότι κανείς δεν γνωρίζει αν και τι θα του
συμβεί, πότε θα του συμβεί και πόσο θα κοστίσει, είναι φρόνιμο
να λαμβάνονται έγκαιρα τα μέτρα διασφάλισης. Άλλωστε δεν
υπάρχει ούτε φθηνότερος ούτε εγκυρότερος μηχανισμός προστα-
σίας. Η ασφάλιση είναι ένα από τα τελειότερα προϊόντα που επι-
νόησε ποτέ η ανθρώπινη διάνοια. 

➺Αποταμιεύω μόνος για ώρα ανάγκης, δεν χρειάζομαι την
ασφαλιστική εταιρεία. Αυτή είναι μέγιστη πλάνη, χειρότερη από
την προηγούμενη. Φανταστείτε κάποιον ο οποίος αποταμιεύει 200
ευρώ τον χρόνο για να προστατεύσει ένα σπίτι αξίας 100.000
ευρώ. Αν πάθει κάποια ζημιά, σε 20 χρόνια θα έχει αποταμιεύσει
4000 ευρώ συν τους τόκους. Πόσο θα κοστίζει αυτή η ζημιά; Θα
φτάσουν τα χρήματα; Και αν φτάσουν, τι θα έχει μέσα πλέον ο λο-
γαριασμός; Θα ξαναρχίσει η αποταμίευση από την αρχή; Και αν η
ζημιά είναι 50.000 ευρώ, τότε πού θα βρεθούν τα υπόλοιπα; Όλο
αυτό το χρονικό διάστημα ο ιδιοκτήτης θα κοιμάται ήσυχος;
Κάποιος είπε ότι αν δεν γίνει καμιά ζημιά, θα έχουν μείνει τα χρή-
ματα. Αυτό όμως αποτελεί ένα ακόμη λάθος λογικής. Αφού η
αποταμίευση γίνεται αποκλειστικά γι’ αυτόν τον σκοπό, τότε τα χρή-
ματα αυτά δεν μπορούν να απελευθερωθούν ποτέ. Πάντα θα είναι
δεσμευμένα γι’ αυτόν τον σκοπό, για την πιθανότητα της «κακιάς
ώρας». Πάλι εδώ αναδεικνύεται η συντριπτική υπεροχή της ασφά-
λισης, αφού μέσω αυτής τα κεφάλαια απελευθερώνονται, η ευ-
θύνη ανήκει αποκλειστικά στην ασφαλιστική εταιρεία και ο
ιδιοκτήτης μπορεί να κοιμάται ήσυχος, βέβαιος πως αν χρειαστεί,
κάποιος μεγάλος οργανισμός θα βρίσκεται δίπλα του να αποκα-
ταστήσει τις ζημιές στην περιουσία του. 

➺Δεν έχω εμπιστοσύνη στις ασφαλιστικές εταιρείες: Η
ασφαλιστική βιομηχανία αποτελεί τη μεγαλύτερη βιομηχανία του
κόσμου, η οποία παράγει 4,6 τρισ. δολ. ασφάλιστρα κάθε χρόνο
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CASE STUDY
Η γυναίκα του κ. Γεωργίου αγκάλιασε σφιχτά τον άντρα της και άρχισε να ουρλιάζει! Η ώρα ήταν 5, λίγο πριν ανατείλει η τέταρτη μέρα του φετινού Ιουνίου.
Ο σεισμός κράτησε λίγο, ο τρόμος έφυγε, αλλά ο φόβος ενός μετασεισμού ήταν έντονος. Το ζευγάρι ξενύχτησε, μαζί με τα παιδιά που είχαν σηκωθεί,
και ένα από τα κύρια θέματα συζήτησής τους ήταν η ασφάλεια του σπιτιού, για την οποία δεν είχαν προλάβει ποτέ να συζητήσουν γιατί είχαν σπουδαιότερα
πράγματα να κάνουν. Τότε αναλογίστηκαν πόσο αληθινά ήταν τα λόγια του ασφαλιστικού τους σύμβουλου: η ασφάλεια είναι το μόνο προϊόν στον κόσμο
το οποίο το αγοράζεις όταν δεν το έχεις ανάγκη, γιατί όταν παρουσιαστεί η ανάγκη, δεν μπορείς να το αγοράσεις….

Mε την ευγενική υποστήριξη των παρακάτω εταιρειών:
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www.axa-insurance.gr
τ 210 726 8000
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και πληρώνει αποζημιώσεις αξίας 3,7 τρισ. δολ. ετησίως. Η συμ-
βολή του κλάδου στην παγκόσμια οικονομική ισορροπία είναι μο-
ναδική, όχι μόνο εξαιτίας της αποκατάστασης των ζημιών και της
ανάπλασης του περιβάλλοντος μετά από καταστροφικά γεγονότα,
αλλά κυρίως για τη συμβολή του στην ανάπτυξη υγιούς οικονο-
μικής κουλτούρας, η οποία διδάσκει τις συνέπειες του ρίσκου,
προάγει την αποταμίευση και στέκεται αρωγός μετά από μικρές ή
μεγάλες καταστροφές.
Βέβαια στην Ελλάδα έχουμε καταστρατηγήσει τα αξιώματα, κλεί-
νοντας ασφαλιστικές εταιρείες χωρίς προηγούμενη αποκατάσταση
των ασφαλισμένων, κάτι αδιανόητο για πολιτισμένα κράτη, αλλά
πολύ σύντομα οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί θα αποκαταστήσουν
αυτήν την ανεπάρκεια. 
Εντούτοις, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας
έχουν πολύ μεγάλα περιθώρια φερεγγυότητας, ενώ είναι πλήρως
αντασφαλισμένες για τους μεγάλους κινδύνους που μπορεί να τις
απειλήσουν. 

➺Δεν θα συμβεί σε εμένα: Πράγματι οι πιθανότητες να συμβεί
μια ζημιά είναι μικρές. Αυτό όμως δεν ματαιώνει την ύπαρξή τους.
Ο κίνδυνος μάλιστα είναι πολύ δημοκρατικός: Μπορεί να συμβεί
οποτεδήποτε σε οποιονδήποτε και αδιακρίτως. Πριν λίγα χρόνια
έπεσε κεραυνός στο πιο αντικεραυνικό έργο στον κόσμο, στη γέ-
φυρα Ρίου-Αντιρρίου και την άφησε εκτός λειτουργίας μερικές
εβδομάδες, το περασμένο καλοκαίρι καιγόταν ένας ουρανοξύστης
στην Κωνσταντινούπολη λόγω ανάφλεξης air condition, τον προ-
ηγούμενο χειμώνα έπεσε βλήμα από πολεμικό αεροσκάφος σε
σπίτι στην Αμαλιάδα: 120 εκατ. ευρώ είναι μόνο οι καταγεγραμ-
μένες ζημιές από φωτιά το 2012, οι περισσότερες εκ των οποίων
με άγνοια προέλευσης. Κατά πάσα πιθανότητα, όλοι αυτοί δεν
είχαν σκοπό να πάθουν κάποια ζημιά. Απλώς τους έτυχε. Η πιθα-
νότητα να συμβεί μια ζημιά είναι μικρή, αλλά το ασφάλιστρο είναι
ελάχιστο. Η ανταλλαγή συμφέρει. 

Ο παγκόσμιος αντασφαλιστικός «κουμπαράς»
Φανταστείτε ένα τεράστιο πηγάδι στο κέντρο της γης, όπου εκεί
μέσα μαζεύονται ασφάλιστρα από όλους τους ασφαλισμένους
του κόσμου. Όποτε συμβαίνουν μεγάλες καταστροφές, ένα με-
γάλο χέρι έρχεται και παίρνει όσα χρήματα χρειάζονται για να
τις αποκαταστήσει. Αυτό έγινε στις πρόσφατες πλημμύρες στην
κεντρική Ευρώπη, στην Αμερική με τον τυφώνα Sandy, στον σει-
σμό στη Φουκοσίμα στην Ιαπωνία, στο τρομοκρατικό χτύπημα
στους δίδυμους πύργους, στους σεισμούς στην Αθήνα κ.λπ.
Καμία ασφαλιστική εταιρεία δεν θα άντεχε να καλύψει μόνη της
το κόστος ενός εκτεταμένου καταστροφικού γεγονότος. Οπότε
ένα μέρος από το ασφάλιστρο πληρώνει άλλες αντασφαλιστικές
εταιρείες, αυτές πληρώνουν άλλες κ.ο.κ., με αποτέλεσμα να δη-
μιουργείται ένας τεράστιος ιστός, ο οποίος εξασφαλίζει την οι-
κονομική αποκατάσταση ζημιών οποιασδήποτε έκτασης και
ταυτόχρονα την επιβίωση των ασφαλιστικών εταιρειών. Αυτό
αποτελεί ένα μοναδικό παράδειγμα οικονομικής αλληλεγγύης,
το οποίο αποδεικνύει την πρωτοκαθεδρία του θεσμού έναντι
οποιασδήποτε άλλης οικονομικής οντότητας. 

Για ποιους κινδύνους μπορώ να ασφαλιστώ
Οι κίνδυνοι για τους οποίους μπορεί κάποιος να ασφαλιστεί εξαρ-
τώνται από τη χρήση του ακινήτου. Ένα ακίνητο μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για κατοικία, για εκμίσθωση ή για επιχειρηματική
δραστηριότητα. 
Για τις κατοικίες οι βασικοί κίνδυνοι είναι: 
➺Πυρκαγιά, έκρηξη, καπνός
➺Σεισμός, καθίζηση
➺Κλοπή και ζημιές διαρρήκτη
➺Πτώση αεροσκαφών, πρόσκρουση οχήματος 
➺Δάσος
➺Καιρικά φαινόμενα (χιόνι, χαλάζι, παγετός, πλημμύρα, θύελλα,

καταιγίδα)
➺Διάρρηξη σωληνώσεων
➺Βραχυκύκλωμα
➺Τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες
➺Πολιτικές ταραχές

➺Αστική ευθύνη προς τρίτους 
➺Θραύση κρυστάλλων
➺Αποκομιδή ερειπίων
➺Αμοιβές μηχανικών, αρχιτεκτόνων

Για τις επιχειρήσεις εκτός αυτών μπορούν να γίνουν οι εξής επε-
κτάσεις: 
➺Κάλυψη εμπορευμάτων
➺Μηχανολογικές βλάβες
➺Απώλεια κερδών και παγίων εξόδων λόγω ζημιογόνου και

ασφαλισμένου γεγονότος
➺Αστική ευθύνη λόγω ελαττωματικού προϊόντος
➺Ληστεία, κάλυψη χρηματοκιβωτίου, μεταφορά χρημάτων
➺Εργοδοτική αστική ευθύνη
➺Εμπιστοσύνη υπαλλήλων

Τα «ψιλά» γράμματα
➺Η αγορά ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου «από το καλάθι» σί-

γουρα περικλείει πολλούς κινδύνους. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι
αν δεν έχει μεσολαβήσει μια μικρή εκπαίδευση του ασφαλι-
σμένου για το προϊόν που αγοράζει, τότε θα υπάρξουν προ-
στριβές την ώρα που θα χρειαστεί το συμβόλαιο να
εκπληρώσει τις υποσχέσεις του. Γι’ αυτόν τον λόγο, η ύπαρξη
ασφαλιστικού συμβούλου είναι απολύτως απαραίτητη όχι μόνο
για τη δημιουργία - χτίσιμο του κατάλληλου συμβολαίου βάσει
των ιδιαίτερων αναγκών του κάθε ασφαλισμένου, αλλά κυρίως
για τη σωστή ενημέρωση και βοήθεια σε περίπτωση ζημιάς. 
➺Είναι ανέφικτο ένα συμβόλαιο - και μάλιστα τόσο χαμηλής

τιμής - να καλύπτει τα πάντα. Οι πιο συνήθεις προστριβές

αφορούν την κάλυψη διάρρηξης/διαρροής σωληνώσεων,
όπου τις περισσότερες φορές οι ζημιές συμβαίνουν λόγω
παλαιότητας. Η φυσιολογικές φθορές δεν αποτελούν αντι-
κείμενο ασφάλισης. Η ασφάλεια δεν είναι συμβόλαιο συν-
τήρησης κτηρίων, αλλά καλύπτει αποκλειστικά και μόνο,
τυχαία, αιφνίδια, βίαια και ανεξάρτητα από τη θέληση του
ασφαλισμένου γεγονότα. 

➺Ένα άλλο θέμα που χρήζει προσοχής είναι τα ποσά των απαλ-
λαγών σε κάθε κάλυψη (deductibles). Σε μερικά συμβόλαια
υπάρχει μια γενική απαλλαγή για όλους τους κινδύνους (π.χ.
500 ευρώ) και σε μερικά μόνο για κάποιους κινδύνους όπως
για τη διάρρηξη σωληνώσεων, τα καιρικά φαινόμενα, το βρα-
χυκύκλωμα. Επίσης, για μερικούς κινδύνους μπορεί να υπάρχει
ποσοστό κάλυψης επί της ζημιάς.

➺Η κάλυψη του σεισμού παρέχεται με μια γενική απαλλαγή 2%
επί του κεφαλαίου. Χρειάζεται προσοχή, γιατί πολλοί νομίζουν
ότι το ποσοστό αυτό αναφέρεται στο ποσό της ζημιάς, ενώ αυτό
είναι σφάλμα. Αν για παράδειγμα ασφαλίζεται μια οικοδομή για
100.000 ευρώ, η απαλλαγή είναι 2.000 ευρώ. Ζημιές ως
2000 ευρώ δεν αποζημιώνονται καθόλου. 
➺Εξαιρούνται των καλύψεων κοσμήματα, χρήματα, πολύτιμοι

λίθοι, γραμματόσημα και, γενικά, τιμαλφή, εκτός αν βρί-
σκονται εντός πακτωμένου χρηματοκιβωτίου και έχουν δη-
λωθεί αναλυτικά. Αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας όπως
πίνακες ζωγραφικής, χαλιά, διακοσμητικά, ρούχα, ηλεκτρο-
νικά αντικείμενα και εξοπλισμός, αντίκες, συλλογές πρέπει
να δηλώνονται ανά τεμάχιο, με πλήρη περιγραφή των χα-
ρακτηριστικών τους, ενώ τις περισσότερες φορές χρειάζεται
πραγματογνωμοσύνη η οποία γίνεται με έξοδα της ασφα-
λιστικής εταιρείας.

➺Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή
στα μέτρα ασφαλείας τα οποία είχαν δηλώσει ότι ίσχυαν κατά
τη δημιουργία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Αν δεν λει-
τουργούν την ώρα της ζημιάς λόγω ευθύνης του ιδίου, τότε
είναι πολύ πιθανόν να υπάρξει εμπλοκή στη διαδικασία της
αποζημίωσης.

Οι εκβιασμοί των τραπεζών
Όταν κάποιος συνάπτει μια δανειακή σύμβαση, είναι υποχρεωμέ-
νος να ασφαλίσει το ακίνητό του έναντι των κινδύνων πυρκαγιάς
και σεισμού και να υποβάλει αντίγραφο του συμβολαίου στην τρά-
πεζα. Η υποχρέωση αυτή δεν συνεπάγεται και ταυτόχρονη υπο-
χρέωση να ασφαλιστεί ο δανειολήπτης στην ίδια τράπεζα.
Δυστυχώς, όμως, πολλοί τραπεζικοί υπάλληλοι πιέζουν αφόρητα
τους πελάτες τους να υπογράψουν αμφιβόλου ποιότητας συμβό-
λαια, αφαιρώντας από αυτόν το δικαίωμα της επιλογής. Η πρακτική
αυτή είναι καταχρηστική και έχει πρόσφατα καταγγελθεί από την
Τράπεζα της Ελλάδος. Ο δανειολήπτης είναι ελεύθερος να κάνει
έρευνα αγοράς και να επιλέξει το πρόγραμμα που ο ίδιος κρίνει
ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντά του. 
Η ασφάλιση ακινήτου δεν είναι απλώς μια υποχρέωση προς
την τράπεζα, ούτε μια φράση «βάλε εδώ μια υπογραφή γιατί
κάναμε και την ασφάλεια», αλλά προστασία ενός εκ των πο-
λυτιμότερων περιουσιακών στοιχείων του κάθε ανθρώπου,
που πρέπει να δημιουργείται μέσω ανάλυσης αναγκών και
άριστης σχέσης τιμής προς απόδοση.

Ομαδική ασφάλιση ακινήτων από την ΠΟΜΙΔΑ
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), η
οποία εκπροσωπεί τα συμφέροντα των κατόχων ακίνητης περι-
ουσίας στην Ελλάδα, δημιούργησε από το 2004 ένα ομαδικό
πρόγραμμα ασφάλισης κτηρίων το οποίο χαρακτηρίζεται από
πληρότητα παροχών και εξαιρετικά χαμηλή τιμή. Οι όροι του
συμβολαίου εξασφαλίζουν πλήρως τα συμφέροντα των ιδιοκτη-
τών. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα
αγαστής συνεργασίας, αφενός φορέων που προασπίζουν τα
συμφέροντα των καταναλωτών και αφετέρου του ιδιωτικού
τομέα. Έρχεται δε να υποκαταστήσει την ανεπάρκεια του κρά-
τους, το οποίο, αρκετές φορές μετά από καταστροφικά γεγονότα,
επαναφέρει τη συζήτηση περί υποχρεωτικής ασφάλισης των κτη-
ρίων, χωρίς ποτέ να την πραγματοποιεί.❙

Η Ελλάδα διαθέτει ένα
από τα μεγαλύτερα ποσοστά
ιδιοκατοίκησης στον κόσμο.

Ο Έλληνας αγαπάει
υπερβολικά τα «ντουβάρια»

και νιώθει σιγουριά
τοποθετώντας τα χρήματά του

σε γη και «τούβλα».
Αν και τα τελευταία χρόνια
που βιώνει την οικονομική

κρίση όλες αυτές
οι θεμελιώδεις παραδοχές
έχουν ανατραπεί, εντούτοις
οι βαθιά ριζωμένες αρχές

δεν θα αργήσουν
να ανθήσουν και πάλι.


