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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
γιατί ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
εναλλακτικές λύσεις

Nίκος
Κεχαγιάογλου
Διευθύνων Σύμβουλος Κ2

Οι αλλαγές που προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου από το 2015 και μετά, οδηγούν σε περεταίρω συρρίκνωση του συνταξιοδοτικού εισοδήματος το οποίο κάποτε αποτελούσε το άθροισμα της κύριας σύνταξης της επικουρικής και του εφάπαξ. Οι δραματικές εξελίξεις των τελευταίων ετών
όπως το ‘’κούρεμα’’ των ομολόγων, οι αδιαφανείς τρόποι διαχείρισης των αποθεματικών των ταμείων
αλλά / και κυρίως η τρομερά καθυστερημένη αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, έχουν φέρει
σε κατάσταση ασφυξίας το κοινωνικό συνταξιοδοτικό σύστημα, με αβέβαιες προοπτικές για το μέλλον.
Από εδώ και στο εξής οι νέοι συνταξιοδοτούμενοι θα λαμβάνουν την εθνική σύνταξη των 360€ συν ένα ποσοστό επί του
συνόλου των εγγεγραμμένων / ασφαλισμένων μισθών που ελάμβαναν στο σύνολο του εργασιακού τους βίου. Χονδρικά το
ποσοστό αναπλήρωσης εισοδήματος σε μέσους όρους από 105% που ήταν προ κρίσης και από 70% που είναι σήμερα,
σταδιακά θα υποχωρήσει στο 40% - 50% επί των ασφαλισμένων αποδοχών. Τα ποσοστά αυτά όσο δυσάρεστα και αν
ακούγονται, αποτελούν την πραγματικότητα που υπάρχει σε όλες τις ανεπτυγμένες οικονομίες του κόσμου σήμερα.
Οι συνέπειες από την απώλεια εισοδήματος / εσόδων κατά την ηλικία της συνταξιοδότησης είναι πολύ επίπονες βάσει
πρόσφατης μεγάλης έρευνας:

• Αδυναμία διατήρησης ίδιου βιοτικού επιπέδου
• Αδυναμία προσφοράς βοήθειας στα παιδιά,
αντιθέτως επίκληση βοήθειας από τα παιδιά

• Αδυναμία επιθυμητής εκμετάλλευσης
ελεύθερου χρόνου

• Στέρηση βασικών αγαθών
• Ψυχολογική αστάθεια / κρίση αυτοεκτίμησης
• Κίνδυνος από προβλήματα υγείας
• Αδυναμία αποταμίευσης και μελλοντικών
σχεδιασμών κλπ

Όπως ήδη έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν, αυτή η πραγματικότητα δεν είναι απολύτως άδικη διότι το κράτος δεν
μπορεί να αφήσει στην μοίρα τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να εργαστούν, άνεργους, άεργους, ανήμπορους κλπ
διότι πρέπει να ασκήσει κοινωνική πολιτική η οποία θα εξασφαλίζει ένα ελάχιστο ποσοστό εισοδήματος σε όλους. Αυτό
το ελάχιστο εισόδημα το οποίο αντλείται από τις εισφορές των εν ενεργεία απασχολουμένων, διασφαλίζει ένα μίνιμουμ
ειρηνικής συνύπαρξης στην κοινωνία η οποία πρέπει να λειτουργήσει
ανεξαρτήτως συνθηκών και μέσω της αλληλεγγύης των εργαζομένων.
Οπότε το υπολειπόμενο ποσό σύνταξης θα πρέπει να αναζητηθεί μέσω
άλλου φορέα.
Ο συμπληρωματικός ρόλος της ιδιωτικής ασφάλειας είναι κι εδώ καθοριστικός, αφού δεν υπάρχει κανένα άλλον χρηματοοικονομικό μέσο
το οποίο να μπορεί να εγγυηθεί ισόβια εγγυημένη σύνταξη στο ύψος
των αναγκών που μπορεί να προσδιορίσει ο ασφαλισμένος. Εκτός αυτού όμως οι οικονομικές εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν δείξει
ότι δεν υπάρχει ασφαλέστερος τρόπος για την συσσώρευση των χρημάτων παρά μόνο μέσω των ιδιωτικών προγραμμάτων συνταξιοδότησης
που παρέχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες.
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οι εναλλακτικές λύσεις λύνουν άλλα προβ λήματα.

το συνταξιοδοτικο προβλημα
λυνεται μονο

μεσω ασφαλιστικου προγραμματος
Τα τελευταία χρόνια ζήσαμε την κατάρρευση πολλών
μύθων, όπως της ασφάλειας των κρατικών ομολόγων, της εγγύησης των τραπεζών, της σταθερότητας
και προόδου του χρηματιστηρίου, της εμπιστοσύνης
στα εταιρικά bond’s, της επένδυσης σε ακίνητα και
οικόπεδα, αλλά και το θλιβερό γεγονός της ανάκλησης άδειας του Ομίλου Ασπίς Πρόνοια.
Το τελευταίο αυτό ζήτημα αποτελεί παγκόσμιο πρωτοφανές Ελληνικό
φαινόμενο το οποίο κάποια στιγμή θα βρει την λύση του. Η πραγματικότητα στον υπόλοιπο πλανήτη όμως, αποδεικνύει, ότι η ασφαλιστική
βιομηχανία αποτελεί τον μεγαλύτερο οικονομικό πυλώνα του κόσμου,
αφού διαχειρίζεται κεφάλαια που αποτελούν το 50% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ενώ δεν έχει πληγεί ούτε στο ελάχιστο από αυτές
τις αλυσιδωτές οικονομικές κρίσεις. Αποτελεί στρατηγικό λάθος να προσπαθήσει να λύσει κάποιος το πρόβλημα της μείωσης του συνταξιοδοτικού του εισοδήματός του με άλλη εναλλακτική λύση εκτός από την ένταξή του σε ένα ιδιωτικό ασφαλιστικό κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Αυτό συμβαίνει διότι κάθε μορφή επένδυσης / αποταμίευσης είναι προσανατολισμένη σε
συγκεκριμένο σκοπό:
• Τα ομόλογα αποτελούν επένδυση περιορισμένου χρονικού διαστήματος με σκοπό την ασφαλή αποταμίευση
•	Οι τράπεζες αποτελούν καταφύγιο ρευστότητας έτσι ώστε τα χρήματα αφενός να φυλάσσονται με ασφάλεια και ταυτόχρονα
να είναι άμεσα διαθέσιμα
• Το χρηματιστήριο δίνει την δυνατότητα συμμετοχής στα κέρδη και τις προοπτικές κάποιων επιχειρήσεων
• Τα εταιρικά bond’s αποτελούν επένδυση εμπιστοσύνης σε κάποια συγκεκριμένη επιχείρηση για την διασφάλιση κάποιου
σταθερού επιτοκίου για περιορισμένη χρονική διάρκεια
• Τα ακίνητα και τα οικόπεδα αποτελούν επαγγελματική προοπτική με συγκεκριμένο ισοζύγιο ρίσκου

Εφόσον λοιπόν μιλάμε για εξασφάλιση ισόβιας μηνιαίας σύνταξης θα πρέπει να αναζητήσουμε εκείνον τον μηχανισμό ο
οποίος να προσφέρει ακριβώς αυτό. Αυτός ο μηχανισμός παρέχεται αποκλειστικά μέσω ασφαλιστικής εταιρείας ζωής
και είναι ο μόνος που παρέχει:
•	Ισόβιο εγγυημένο επιτόκιο εξασφαλισμένο και κατά την διάρκεια της συσσώρευσης αλλά και κατά την διάρκεια καταβολής της σύνταξης
•	Ισόβια εγγυημένη σύνταξη ανεξαρτήτως της διάρκειας ζωής του ασφαλισμένου
•	Εγγύηση πληρωμής ασφαλίστρου σε περίπτωση ανικανότητας για εργασία λόγω υγείας
Ο μηχανισμός δεν εξασφαλίζει άμεση ρευστότητα την οποία παρέχουν οι τράπεζες, δεν χαρίζει τις συγκινήσεις
που δίνει το χρηματιστήριο, δεν είναι επάγγελμα όπως η διαχείριση των ακινήτων, δεν στηρίζεται
στην εγγύηση κρατικών ή εταιρικών ομολόγων. Εξασφαλίζει όμως με την μεγαλύτερη δυνατή
ασφάλεια, ισόβιο εισόδημα μέσω στέρεων και εγγυημένων επενδύσεων, λόγω της δυνατότητας που έχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες να επενδύουν μακροπρόθεσμα με άνεση και ασφάλεια, παρέχοντας στους ασφαλισμένους ποιότητα ζωής και αξιοπρέπεια εφ όρου ζωής.
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Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK ΠΡΩΤΗ ΣΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ!
Αγαπητοί φίλοι,
μετρώντας μόνο δέκα μήνες παρουσίας στον αναγκαίο σήμερα αλλά τόσο απαιτητικό κόσμο των
social media, αρχικά με την σελίδα Κ2 Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι στο Facebook και στη συνέχεια με
αντίστοιχες σελίδες στο Youtube, στο Pinterest, στο ELLO, στο Linkedin και στο Google+, αφού σας
ευχαριστήσουμε για την θερμή υποδοχή που μας επιφυλάξατε, θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι
σύμφωνα με Profile Tracker μετρήσεις σελίδων του Facebook (Likealyzer), η σελίδα μας πλέον έχει
υπερκεράσει σε κατάταξη αντίστοιχες σελίδες εταιρειών συναφούς δραστηριότητας με την Κ2 Ασφαλιστικοί σύμβουλοι, όπως αυτές των Ιnteramerican, Ευρωπαϊκής Πίστης, Groupama Ασφαλιστική,
ING Ελλάδος, AIG Greece, MEGA BROKERS, MINETTA και άλλων, στοχεύοντας πάντοτε στο άριστα,
όπως άλλωστε συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια στις ασφαλιστικές μας υπηρεσίες. Υποσχόμαστε να
συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών μας υπηρετώντας τις προσδοκίες των πελατών μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

2,6 ΔΙΣ € ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΕΒΑΛΑΝ
ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟ 2013
Κατά μέσο όρο από 2,6 δις€ την ημέρα κατέβαλαν
οι Ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες το 2013 σε
αποζημιώσεις και παροχές σύμφωνα με την επικαιροποιημένη μελέτη που δημοσίευσε στις 6 Ιανουαρίου η Insurance Europe, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ασφαλιστικών & αντασφαλιστικών ενώσεων.
Σύμφωνα με τη μελέτη European Insurance in
Figures κατά τη διάρκεια του 2013 καταβλήθηκαν στην Ευρώπη παροχές σε ιδιώτες και επιχειρήσεις συνολικού ύψους 952 δις€ ενώ εισπράχθηκαν ασφάλιστρα ύψους 1.117 δις€.
Από το ποσό αυτό τα 625 δις € αφορούσαν στις
ασφάλειες ζωής, με το
Ηνωμένο Βασίλειο, τη
Γερμανία, την Γαλλία
και την Ιταλία να
καλύπτουν το 72%
του συνόλου των

ποσών που καταβλήθηκαν, ενώ τα 326 δις€ αφορούσαν ασφάλειες κατά ζημιών.
Σχολιάζοντας τα σχετικά στοιχεία της μελέτης
η κα Michaela Koller, γενική διευθύντρια της
Insurance Europe, δήλωσε: ‘’Οι συνεχείς και
υψηλού όγκου απαιτήσεις και παροχές που καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες
στους πελάτες τους, καταδεικνύουν
την σημαντική συμβολή της ασφαλιστικής αγοράς στην κοινωνία
μας. Είναι ζωτικής σημασίας
οι φορείς χάραξης πολιτικής
να παράσχουν στους ασφαλιστές ένα κανονιστικό πλαίσιο που να τους επιτρέπει να
συνεχίσουν να παρέχουν μια
τέτοια πολύτιμη υπηρεσία’’
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Απόσπασμα ημερολογίου

...συνέχεια από το προηγούμενο

SYCO

Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ
... Ο Ράλφ ωρυόταν ότι η διαδρομή θα ήταν γεμάτη χιονοστιβάδες. Η γυναίκα
του η Γκερλίντε του απαντούσε ότι εκείνη ήταν η στιγμή που θα αποφασιζόταν
η τύχη της ανάβασης στην Κ2. Αν γύριζαν πίσω θα έχαναν την περίοδο της καλοκαιρίας. Μετά από μερικά λεπτά ο Ραλφ άρχισε
να μοιράζει τον κοινό εξοπλισμό και τις προμήθειες στην υπόλοιπη ομάδα και να επιστρέφει στην
βάση μέσα στην ομίχλη. Ήταν η πιο βασανιστική στιγμή της ανάβασης μέχρι τότε. Όμως, τότε
ίσως στην κορυφαία εκδήλωση της θέλησης και
της επιμονής της , η Γκερλίντε επικεντρώθηκε και
πάλι στον στόχο της, στην κατάκτηση της κορυφής!
Όπως φοβόταν ο Ραλφ, το χιόνι στην πλαγιά άρχισε
να κατολισθαίνει. Καθώς άνοιγαν δρόμο μπροστά
ο ένας μετά τον άλλον, ο Μαξούτ, ο Βασίλι και η
Γκερλίντε, προκάλεσαν τρεις μικρές διαδοχικές
χιονοστιβάδες. Η μεγαλύτερη χτύπησε τον Τόμι,
που ακολουθούσε σχεδόν 60μ. πιο πίσω. Τον αναποδογύρισε και γέμισε τη μύτη και το στόμα του
χιόνι. Δεν γκρεμίστηκε στο κενό χάρη στο σταθερό σκοινί, που είχε τεντωθεί
σαν χορδή βιολοντσέλου. Κατάφερε να ξεθαφτεί, αλλά η κατολίσθηση είχε
ξανακλείσει το ανοιγμένο μονοπάτι, αναγκάζοντάς τον να γυρίσει πίσω και
αυτός. Τώρα είχαν απομείνει οι τρεις τους και ο φωτογράφος ο Ντάριους. Το
έργο της διάνοιξης δρόμου ήταν σισύφειο. Έπρεπε να καθαρίσουν το επιφανειακό χιόνι, να σπάσουν τον πάγο με το γόνατο, να φτιάξουν ένα σκαλοπάτι,
να το πατήσουν καλά. Ξανά και ξανά και ξανά. Έπειτα από 11 ώρες έστησαν
μια σκηνή δύο ατόμων στο Σταθμό Ανεφοδιασμού κάτω από την Κατασκήνωση 2 και πέρασαν μια φρικτή νύχτα ο ένας πάνω στον άλλον. Την επόμενη
πέρασαν τα πιο δύσκολα τμήματα της ράχης και κατάφεραν να φτάσουν στην
Κατασκήνωση 2 στα 6600μ, όπου φόρεσαν πουπουλένιες στολές. Το Σάββατο
20 Αυγούστου έφτασαν αργά το απόγευμα στην Κατασκήνωση 3, εξαντλημένοι και παγωμένοι ως το κόκαλο. Ήπιαν καφέ με μέλι και ζέσταναν τα χέρια
και τα πόδια τους πάνω από τα γκαζάκια. Όλη νύχτα η παγωμένη σκηνή πλατάγιζε και κροτάλιζε στον άνεμο. Σύμφωνα με τη μετεωρολογική πρόγνωση
που τους είχε μεταδώσει ο Ραλφ μέσω ασυρμάτου από την Προκεχωρημένη
Κατασκήνωση Βάσης, ο καιρός θα καλυτέρευε...				
							
Συνεχίζεται
Μια φιλική χειρονομία από το www.mypassport.gr-The first Greek travel-builder website
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