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Η ΙΣΟΒΙΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ

ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ!

Nίκος
Κεχαγιάογλου
Διευθύνων
Σύμβουλος Κ2

Το πολυτιμότερο ίσως προϊόν που προσφέρει η ασφαλιστική βιομηχανία
στην κοινωνία είναι η ασφάλεια ζωής. Κανένα κοινωνικό σύστημα ασφάλισης και κανένα άλλο χρηματοοικονομικό εργαλείο δεν δημιουργεί χρήματα την ώρα ακριβώς που θα χρειαστούν περισσότερο: Την στιγμή της
ανεπάντεχης απώλειας ζωής ενός παραγωγικού ατόμου.
Η ισόβιος ασφάλεια ζωής όμως έχει ένα ακόμα μοναδικό πλεονέκτημα:
Επιστρέφει σχεδόν όλα τα καταβληθέντα ασφάλιστρα εφόσον ο ασφαλισμένος επιβιώσει και με αυτόν τον τρόπο προστατεύει το επίπεδο διαβίωσής του, συμπληρώνοντας το συνταξιοδοτικό εισόδημα το οποίο έτσι κι
αλλιώς είναι ανεπαρκέστατο για να συντηρηθεί ένα άτομο ή μια οικογένεια.
Η ανθρώπινη ζωή είναι συνυφασμένη με τον κίνδυνο. Μπορεί όλοι οι άνθρωποι να εστιάζουμε στην δημιουργική πλευρά της
ζωής, όμως όλοι μας είμαστε φορείς του κινδύνου. Ο χρόνος είναι αδυσώπητος, μας αρρωσταίνει μας γερνάει μας τελειώνει. Το
ίδιο ισχύει και για τα περιουσιακά μας στοιχεία τα οποία είναι εκτεθειμένα σε άλλους κινδύνους τους οποίους φέρνει ο χρόνος
σε απροσδιόριστα διαστήματα.
Η ασφάλιση δεν μπορεί φυσικά να επουλώσει τον ανθρώπινο πόνο, μπορεί όμως να τον ανακουφίσει σημαντικά. Ο μόνος άνθρωπος ο οποίος θα έρθει με μια επιταγή αποζημίωσης στο χέρι την δύσκολη ώρα θα είναι ο ασφαλιστικός σύμβουλος, την στιγμή
που οι υπόλοιποι θα περιμένουν με την παλάμη ανοιχτή.
Ιδιαίτερα στην σημερινή εποχή, τα οικονομικά ανοίγματα μπορεί να είναι πολύ μεγάλα. Δάνεια, χρέη, ανατροφή και σπουδές παιδιών, καθημερινά έξοδα κλπ συνιστούν ένα ‘’εκρηκτικό’’ πακέτο υποχρεώσεων το βάρος του οποίου σηκώνει συνήθως ένα άτομο σε
κάθε οικογένεια. Η απασφάλιση αυτής της βόμβας -στην κυριολεξία - για την οικογένεια, γίνεται μόνο μέσω της ασφάλειας ζωής.
Η ισόβιος ασφάλεια ζωής στην ουσία δεν κοστίζει. Σε περίπτωση απώλειας ζωής θα αποδοθεί στους κληρονόμους του ασφαλισμένου το ασφαλισμένο κεφάλαιο το οποίο θα είναι υπέρ πολλαπλάσιο των ασφαλίστρων που έχουν δοθεί. Σε περίπτωση επιβίωσης, σχεδόν όλα τα ασφάλιστρα θα επιστραφούν στον ίδιο τον ασφαλισμένο.
Η στιγμή κατά την οποία θα επιστραφούν τα ασφάλιστρα θα είναι εξίσου πολύτιμη για τον ασφαλισμένο.
Η σύνταξη από το κοινωνικό ταμείο θα είναι πολύ μικρή και ίσως πενιχρή με βάσει τα ισχύοντα σήμερα, με αποτέλεσμα να ανακουφίσουν σημαντικά τον ασφαλισμένο και να του εξασφαλίσουν για
πολλά χρόνια ακόμα την ποιότητα ζωής που επιθυμεί.
Συμπερασματικά η ασφάλεια ζωής αποτελεί ένα πολύτιμο οικονομικό εργαλείο το οποίο θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε οικογενειακό προϋπολογισμό το οποίο έτσι κι αλλιώς θα χρησιμοποιηθεί, είτε σε περίπτωση απώλειας ζωής για στήριξη της οικογένειας είτε σε περίπτωση επιβίωσης για προστασία της ποιότητας ζωής του ασφαλισμένου και των αγαπημένων του προσώπων.
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Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.
στο

&

πλευρό των αστέγων

Οι δύσκολες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί για
τους ιδιοκτήτες ακινήτων και για τον φορέα τους,
την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
(ΠΟΜIΔΑ), δεν μειώνουν το αίσθημα της αλληλεγγύης για τους συνανθρώπους που πλήττονται από
τη φτώχεια και ιδιαίτερα για τους άστεγους.
Έτσι, η συνεργασία της ΠΟΜΙΔΑ με την Interamerican κατά τα τελευταία χρόνια για την ομαδική
ασφάλιση των ακινήτων των μελών της Ομοσπονδίας, πήρε από πέρυσι μία ιδιαίτερα κοινωνική διάσταση με την από κοινού οικονομική στήριξη του
Κέντρου Υποδοχής Αστέγων (ΚΥΑΔΑ) του Δήμου
Αθηναίων, που η ασφαλιστική εταιρεία ενισχύει
ευρύτερα εδώ και δύο χρόνια μέσω της εταιρικής εκστρατείας «Κατάθεση Αλληλεγγύης, Πράξη
Ζωής».
Η ΠΟΜΙΔΑ και η Interamerican συνέδραμαν, κατά
τη διάρκεια του 31ου Πανελληνίου Συνεδρίου των
Iδιοκτητών Aκινήτων, οικονομικά το ΚΥΑΔΑ για το
πρόγραμμα σίτισης των αστέγων της πρωτεύουσας
για δεύτερη διαδοχική χρονιά.
Τις επιταγές επέδωσαν οι κ. Στράτος Παραδιάς,
πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ και Γιώργος Πλωμαρίτης,
διευθυντής ομαδικών & corporate business της
Interamerican, στον κ. Ν. Κόκκινο, πρόεδρο του
ΚΥΑΔΑ, ο οποίος εξήρε την πρωτοβουλία. Σημειολογικά, η ενέργεια γεφυρώνει κοινωνικά τη σχέση
των ιδιοκτητών και των αστέγων, ενώ οικονομικά
αντιστοιχεί στον αριθμό των μελών της Ομοσπονδίας που καλύπτονται από το ομαδικό ασφαλιστήριο
συμβόλαιο.
Για κάθε ασφαλιστήριο ομαδικής ασφάλισης μελών της ΠΟΜΙΔΑ δίνεται ένα ποσό στο Κέντρο
Υποδοχής Αστέγων για να καλυφθεί μέρος των
μεγάλων αναγκών του. Σημειώνεται ότι η ασφαλιστική εταιρεία ήταν χορηγός και του Συνεδρίου της
ΠΟΜΙΔΑ, που οργανώθηκε στις 25 Ιανουαρίου με
ιδιαίτερη επιτυχία και μαζική προσέλευση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Η Interamerican παρέχει μέσω του ομαδικού συμβολαίου ασφαλιστική κάλυψη ακινήτων με προνομιακούς όρους στα μέλη της ΠΟΜΙΔΑ, ενώ το πρόγραμμα
έχει επεκταθεί και στους ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων
διαμερισμάτων για τουριστική χρήση.

Η K2 εδώ και 10 χρόνια διευθύνει
επιτυχώς την ανάπτυξη του
προγράμματος σε όλη την Ελλάδα
με αποτέλεσμα αυτό να αποτελεί
το μεγαλύτερο ομαδικό συμβόλαιο
ασφάλισης ακίνητης περιουσίας
στην χώρα μας.

Η μεγάλη επιτυχία του ομαδικού συμβολαίου έχει
οδηγήσει σε σειρά βελτιώσεων με την πιο τελευταία να είναι η μείωση των ασφαλίστρων επιπλέον
κατά 10% για τα ενεργά μέλη της ΠΟΜΙΔΑ. Η συνδρομή για όσους ασφαλίζονται στο ομαδικό πρόγραμμα είναι μειωμένη στα 25€ αντί για 40€ που
είναι η κανονική συνδρομή.
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Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Ανασφάλιστες οι επιχειρήσεις
και οι κατοικίες στην Κεφαλονιά
Μόνο 250 κτίρια ήταν ασφαλισμένα για τον μεγάλο σεισμό στην Κεφαλονιά, ενώ οι αποζημιώσεις δεν θα ξεπεράσουν τα 4 εκατομμύρια
ευρώ. Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων και κατοικιών
(91%) στο νησί δεν διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη με αποτέλεσμα
να θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική τους επιβίωση. Η οικονομική
ενίσχυση των 576€ που έχει δοθεί σαν επίδομα στους πληγέντες δεν είναι δυνατόν να αποκαταστήσει τις
μεγάλες ζημιές που έχουν προκληθεί. Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν καταγράψει όλες τις ασφαλισμένες
ζημιές ενώ ήδη κάποιες από αυτές έχουν καταβάλλει τις προβλεπόμενες από τα συμβόλαια αποζημιώσεις
στους πληγέντες.
Δυστυχώς αν και η χώρα μας είναι μια από τις πιο σεισμογενείς χώρες του κόσμου, εντούτοις οι κατοικίες και οι
επιχειρήσεις παραμένουν ανασφάλιστες σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Το κόστος ασφάλισης δεν είναι μεγάλο, ενώ η
εταιρεία μας σε συνεργασία με την ΠΟΜΙΔΑ εδώ και 10 χρόνια αναπτύσσει το ομαδικό συμβόλαιο ασφάλισης κτιρίων
με εξαιρετικές παροχές και ιδιαίτερα χαμηλά ασφάλιστρα. Το ασφαλιστικό προϊόν είναι το μοναδικό προϊόν στον κόσμο το οποίο δεν μπορείς να το αγοράσεις όταν το έχεις ανάγκη. Ήδη στην Κεφαλονιά θα ισχύσει για αρκετούς μήνες
καθεστώς απαγόρευσης ασφαλίσεων μέχρι να εκτονωθούν εντελώς οι μετασεισμικές ακολουθίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Μεγάλα πρόστιμα θα κληθούν να καταβάλλουν οι κάτοχοι ανασφάλιστων οχημάτων οι
οποίοι δεν έχουν καταθέσει τις πινακίδες τους στις εφορίες. Ήδη έχουν γίνει οι διασταυρώσεις και ετοιμάζονται οι αποστολές των προστίμων τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε θα
είναι αυτόματα καταβλητέα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει χρόνος προειδοποίησης για να προλάβουν οι
κάτοχοι των ανασφάλιστων οχημάτων να ασφαλιστούν εντός κάποιου εύλογου χρονικού διαστήματος, αλλά θα
πρέπει ταυτόχρονα και να ασφαλιστούν αλλά και να καταβάλλουν τα πρόστιμα.
Σημειώνεται ότι οι τιμές ασφάλισης οχημάτων έχουν μειωθεί κατά 15% το 2013 ενώ αναμένεται νέα μείωση τιμών κατά
8% το 2014 παρά το γεγονός ότι τα όρια αστικής ευθύνης έχουν διπλασιαστεί. Ήδη υπάρχουν αρκετές εταιρείες οι οποίες
ανακοίνωσαν την νέα τιμολογιακή τους πολιτική με σημαντικές εκπτώσεις σε συνδυασμό με ελκυστικές παροχές.
Η πτώση των ασφαλίστρων οφείλεται στο γεγονός της μείωσης του αριθμού των θανατηφόρων τροχαίων τα οποία επιβαρύνουν πολύ τις αποζημιώσεις. Η μείωση των τροχαίων προήλθε από την λιγότερη κατανάλωση αλκοόλ η οποία είναι
φυσικό επακόλουθο της μείωσης των εξορμήσεων για διασκέδαση της πλειοψηφίας των πολιτών. Εντούτοις οι πρώτες
δικαστικές αποφάσεις οι οποίες θα εκτιμήσουν τα ποσά αποζημιώσεων με βάση τα νέα όρια ασφάλισης ίσως αλλάξουν
αυτή την ευνοϊκή συγκυρία για τα ασφάλιστρα.
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Απόσπασμα ημερολογίου

ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
Οι τρεις ορειβάτες παρακολουθούσαν εκστασιασμένοι την τελευταία φέτα του ήλιου να
χάνεται στην καμπυλότητα της γης μέσα από μια ζώνη θανάτου της φλόγας. Δύο χιλιόμετρα πιο κάτω η γραμμωτή έκταση του παγετώνα Baltoro είχε ήδη αποκτήσει μια διαστρική παγωμένη μαυρίλα. Μία μία οι παγωμένες κορυφές του Karakoram έκλειναν
τα μάτια τους: Gasherbrum I & II, Broad Peak, Muztagh & Tango Towers, Chogolisa.
Στην συνέχεια ο ήλιος εξαφανίστηκε και το σύντομο λυκόφως κατάπιε το βουνό στο
οποίο στέκονταν: Κ2 το ψηλότερο και λιγότερο επιεικές
βουνό της περιοχής. Για κάθε τέσσερις ορειβάτες
που έχουν φτάσει στη κορυφή, ένας ακόμα έχει πεθάνει στην προσπάθειά του.
Οι τρείς τους, ο Ιρλανδός Gerard, ο Ιταλός Marco
& Ολλανδός Wilco γνώριζαν ότι μόλις είχαν δει
κάτι που κανείς λογικός ορειβάτης δεν θα επιθυμούσε να παρακολουθήσει: Ένα ηλιοβασίλεμα πάνω από
τα 27000 πόδια. Λίγοι, πολύτιμοι, που έχουν δει ένα,
έζησαν για να περιγράψουν το μεγαλείο του.
Σε αυτό το υψόμετρο κάθε ανάσα είναι από μόνη της
μια ημέρα δουλειάς! Κάθε milligram αέρα περιέχει
μόνο το ένα τρίτο του οξυγόνου σε σχέση με το επίπεδο της θάλασσας. Σε λίγο το σκοτάδι θα έφερνε
βάναυσο κρύο -40 βαθμούς Κελσίου, το οποίο θα
τσουρούφλιζε οποιαδήποτε σπιθαμή εκτεθειμένης
σάρκας. Μόλις μια ώρα πριν στέκονταν περιχαρείς
στην κορυφή του Κ2 στα 28251 πόδια. Τώρα όμως θα έπρεπε να διευρύνουν τα στενά
όρια των ανθρωπίνων δυνατοτήτων για να καταφέρουν να επιβιώσουν. Αυτό συνειδητοποίησαν όταν ανακάλυψαν ότι το σταθερό σχοινί που τους βοήθησε να αναρριχηθούν στην κορυφή είχε εξαφανιστεί. Ο Wilco βυθίστηκε στην απελπισία καθώς από
την σκέψη του πέρασαν αστραπιαία η εικόνα της γυναίκας του αγκαλιά με τον εννέα
μηνών γιο τους...
							
Σ υ ν ε χ ίζεται

SYCO

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