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Στις αρχές του νοεμβρίου εκδόθηκε η απόφαση 3783 του Συμβουλίου της επικρατείας, η οποία ενώ ‘’φωτογραφίζει’’ 
ξεκάθαρα τις ευθύνες του ελληνικού Δημοσίου για την άσκηση ελλιπούς και πλημμελούς εποπτείας του ομίλου Ασπίς 
Πρόνοια, εντούτοις μεταβιβάζει την αποζημιωτική ευθύνη στο εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής (EKZ) προκειμένου αυτό να 
καταβάλλει το 70% των υποχρεώσεων στους ασφαλισμένους του ομίλου. οι ασφαλισμένοι, εκτός του ποσοστού αυτού 
αναμένουν και την συμμετοχή τους στο προϊόν της εκκαθάρισης το οποίο θα είναι διαφορετικό για τους ασφαλισμένους της 
Ασπίς σε σχέση με αυτούς της Commercial Value, η οποία διαθέτει μεγαλύτερα αποθεματικά κεφάλαια. 

είναι ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι 5 χρόνια και 3 μήνες μετά την ανάκληση της Ασπίς Πρόνοια, η πολιτεία κρατάει όμηρους 
τους κατόχους 260.000 συμβολαίων ζωής (190.000 Ασπίς Πρόνοια και 60.000 Commercial Value) αδυνατώντας να εφαρμόσει τον 
νόμο 3867 ο οποίος ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2010. ο νόμος αυτός περιέχει μια αμφιλεγόμενη παράγραφο η οποία δίνει το 
αυθαίρετο δικαίωμα σε κάποιους υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου οικονομικών, να ισχυρίζονται ότι πρέπει πρώτα να 
τελειώσει η εκκαθάριση και έπειτα να αρχίσει η καταβολή των κεφαλαίων στους δικαιούχους. Πιο συγκεκριμένα η παράγραφος 
αυτή αναφέρει: ‘’το μέρος της απαίτησης που δεν ικανοποιείται από το προϊόν της ασφαλιστικής εκκαθάρισης, ικανοποιείται σε 
ποσοστό 70% από το εΚΖ’’. ο Σύλλογος Ζημιωθέντων από την Ασπίς Πρόνοια όμως από την πρώτη στιγμή έχει πάρει θέση υπέρ 
της έναρξης καταβολής μέσω ρυθμισμένων  δόσεων του  70% το οποίο θα είναι και το ελάχιστο ποσοστό που θα λάβει ο κάθε 
ασφαλισμένος, ενώ το προϊόν της εκκαθάρισης μπορεί να δοθεί όταν αυτή ολοκληρωθεί.

Ταυτόχρονα πρέπει να αρθούν άμεσα διάφορα νομικά εμπόδια που εμποδίζουν την εκκαθάριση, η οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί 
να ολοκληρωθεί σε έναν χρόνο περίπου. Τα εμπόδια αυτά  έχουν να κάνουν με δεσμεύ-
σεις επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ομίλου, οι οποίες καταστρατηγούν 
το προνόμιο των ασφαλισμένων από την εκκαθαριστική διαδικασία και ανατρέπουν τις 
διατάξεις του ασφαλιστικού νόμου.

Αυτά και πολλά ακόμα θέματα θα αναλυθούν διεξοδικά στην συγκέντρωση ενημέρωσης 
και διαμαρτυρίας η οποία θα γίνει στις 10/12/2014 στο ξενοδοχείο Τιτάνια στην οδό 
Πανεπιστημίου 52 στις 17:00. Η παρουσία όλων των ασφαλισμένων κρίνεται απαραίτη-
τη και επιβεβλημένη, προκειμένου να σταλεί ένα σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση ότι 
πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί ο νόμος και να δοθεί τέλος στην απίστευτη ταλαιπω-
ρία την οποία έχουν υποστεί οι ασφαλισμένοι τα 5 τελευταία χρόνια.

ΣυγκέντρωΣη ένημέρωΣηΣ & διαμαρτυριαΣ 

τετάρτη 10/12/2014 -  17:00 
στο ξενοδοχείο τιτάνια Πανεπιστημίου 52, αθήνα
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νεο ΠΡοΓΡΑμμΑ  
Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.  -   INTERAMERICAN
με Πολυ ΧΑμΗλΑ ΑΣΦΑλιΣΤΡΑ!

Η πολύ μεγάλη επιτυχία που σημειώνει το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης κτιρίων ΠομιΔΑ - 
INTERAMERICAN, σχεδόν κάθε χρόνο δημιουργεί νέα δεδομένα για τα μέλη της ΠομιΔΑ τα οποία 
μπορούν να εκμεταλλευτούν τα οφέλη που προκύπτουν από την συμμετοχή σε μια τόσο αξιόπιστη 
και πολυπληθή ομάδα.

υπενθυμίζεται ότι πέρυσι οι τιμές των 3 προγραμμάτων (κατοικιών, επαγγελματικών ακινήτων και κοινοχρήστων χώ-
ρων) μειώθηκαν κατά 10% σε συνέχεια συνεχών παρεμβάσεων που γίνονται από την εταιρεία μας Κ2  για διαρκή 
βελτίωση του προγράμματος.

Το πρόγραμμα αυτό φέτος συμπληρώνει 10 χρόνια εξαιρετικά επιτυχημένης λειτουργίας η οποία έχει προσφέρει 
σημαντικότατες υπηρεσίες σε ασφαλισμένους οι οποίοι είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται ή να παθαίνουν 
σημαντικές ζημιές από διάφορους κινδύνους. Η Κ2 η οποία διευθύνει την ανάπτυξη του προγράμματος σε όλη την 
ελλάδα δεσμεύεται για την διαρκή αναβάθμιση του προγράμματος το οποίο θα εξελίσσεται σύμφωνα με τις ανάγκες 
των μελών της ΠομιΔΑ.

Το νέο πρόγραμμα ΠομιΔΑ - COMPACT  περιέχει τις βασικές κατηγορίες κινδύνων οι οποίες μπορεί να αποβούν κατα-
στροφικές για μία κατοικία και η φιλοσοφία του είναι να καλύψει αυτούς τους κινδύνους με πολύ χαμηλό ασφάλιστρο.

οι ΚΑλυψειΣ Του ΠΡοΓΡΑμμΑΤοΣ εινΑι οι εξΗΣ:

• Πυρκαγιά, κεραυνός, δάσος 
• Ζημιές από καπνό 
• Σεισμός
• Κάλυψη σε αξία καινούργιου 
• Κοινόχρηστοι & βοηθητικοί  

χώροι - δωρεάν κάλυψη
• Πρόσκρουση οχήματος 

• Πτώση δένδρων, κλαδιών  
και στύλων 

• Έκρηξη 
• Πτώση αεροσκάφους και αντι-

κειμένων εξ αυτών 
• Έξοδα πυρόσβεσης και περιορι-

σμού ζημιάς

• Αστική ευθύνη από ζημιές 
πυρός, πλημμύρας και διαρροής 
σωληνώσεων 

• Αποκομιδή ερειπίων, έξοδα 
καθαιρέσεων και κατεδαφίσεων 
μετά από ζημιά 

Τα ασφάλιστρα του προγράμματος υπολογίζονται με συντελεστή 1,45%ο. Δηλαδή κατοι-
κία η οποία ασφαλίζεται για κεφάλαιο 100,000€ θα έχει ασφάλιστρο 145€ ετησίως.

Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οικονομικά ενεργά μέλη της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ). Η συνδρομή για τα 
ασφαλισμένα μέλη είναι μειωμένη στα 25€ (αντί για 40€) και εγγραφές μπορούν 
να γίνουν ταυτόχρονα με την ασφάλιση.

Παράλληλα με την ασφάλιση όμως, εξαιρετικά σημαντική κρίνεται και η συμμετοχή 
μας στην ΠομιΔΑ, ο πρόεδρος και τα στελέχη της οποίας δίνουν διαρκώς μάχες για 
τις τεράστιες -φορολογικές και άλλες- επιβαρύνσεις που επιβαρύνουν την ακίνητη 
περιουσία όλων. Η πολυπληθής και ενεργός συμμετοχή μπορεί να δημιουργήσει τις 
προϋποθέσεις για βελτίωση των συνθηκών στο μέλλον.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014
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Τον τελευταίο καιρό πληθώρα καταγγελιών αποδεικνύει ότι οι τράπεζες έχουν κυριολεκτικά 
‘’λύσει τα σκοινιά’’ στην προσπάθειά τους να προσελκύσουν πελάτες για ασφαλιστικά προϊ-
όντα. Δυστυχώς οι πρακτικές που χρησιμοποιούν, κάθε άλλο παρά εντάσσονται στο πλαίσιο 
του υγιούς ανταγωνισμού. Αντιθέτως χρησιμοποιούν αθέμιτες τακτικές εκμεταλλευόμενες την 
οικονομική τους δύναμη και την δεσπόζουσα θέση τους έναντι των πελατών τους. οι τακτικές 
που μεταχειρίζονται είναι παρελκυστικές και εκβιαστικές με διακύβευμα την διακοπή της συ-
νεργασίας των πελατών τους με αυτές εφόσον δεν αποδεχτούν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που 
προσφέρουν οι ίδιες ‘’για να έχουν ήσυχο το κεφάλι τους’’. Πως είναι δυνατόν όμως οι πελάτες 
να έχουν ήσυχο το κεφάλι τους, όταν οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται από άτομα με ελάχιστη 
γνώση του αντικειμένου και πλήρη αδυναμία εντοπισμού των πραγματικών αναγκών του πελά-
τη; Και ποιός θα κάνει επικαιροποίηση αυτών των αναγκών σε μακροχρόνια βάση, δεδομένου 
ότι οι ασφαλιστικές ανάγκες είναι διαρκείς και συνεχώς εξελισσόμενες;

οι πρακτικές αυτές παραβιάζουν ευθέως την απόφαση 462/14-05-2013 της Τράπεζας της ελ-
λάδος η οποία επισημαίνει ότι ο δανειολήπτης:

• Δεν δεσμεύεται από την δανειακή σύμβαση να ασφαλιστεί στην συνεργαζόμενη με το πιστωτι-
κό ίδρυμα ασφαλιστική εταιρεία

• μπορεί να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο με εταιρεία δικής του επιλογής το οποίο εφό-
σον πληροί τις προϋποθέσεις της σύμβασης πρέπει να γίνει αμέσως δεκτό από την τράπεζα.

Ταυτόχρονα τα πιστωτικά ιδρύματα 
• Απαγορεύεται να παραπέμπουν τον καταναλωτή σε συνεργαζόμενο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή
• Απαγορεύεται να προβαίνουν σε κάθε μορφής παραπλανητική πώληση δημιουργώντας την 

ψευδή εντύπωση πως μόνο το ασφαλιστήριο από το ίδιο πιστωτικό ίδρυμα πληροί τις προϋπο-
θέσεις της δανειακής σύμβασης

• υποχρεώνονται να παρέχουν γραπτή προσυμβατική ενημέρωση στον δανειολήπτη και να λαμ-
βάνουν της σχετικής ενημέρωσης.

Η θέση της εταιρείας μας σε αυτό το σοβαρό ζήτημα είναι ότι η δραστηριοποίηση αυτή των πιστωτικών 
ιδρυμάτων με τον κλάδο των ασφαλειών πρέπει να γίνεται με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του 
καταναλωτή, προάγοντας την ελευθερία των επιλογών και της βούλησής του. οπότε θα πρέπει να κάνουν 
την δικιά τους πρόταση αφήνοντας ελεύθερο και οπωσδήποτε μακριά από κάθε περελκυστική ή εκβια-
στική πρακτική τον πελάτη να αποφασίσει που θα τοποθετήσει τους ασφαλιστικούς του κινδύνους και με 
ποιον επαγγελματία θα συνεργαστεί.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014
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Το βουνο ...& οι ΑνθΡωΠοι
Η Γκερλίντε είχε δει πολλές φορές την Κ2 από τον νότο. είχε ήδη κάνει 3 απο-
τυχημένες απόπειρες για την κορυφή. Στην τελευταία, το 2010, όταν μια κα-
τολίσθηση πάνω από την Κατασκήνωση 3 ανάγκασε τον Ραλφ τον σύζυγό της 
να επιστρέψει, αυτή αποφάσισε να συνεχίσει με τον στενό της φίλο Φρέντερικ 
Έρικσον, ένα ριψοκίνδυνο χιονοδρόμο που είχε επιχειρήσει καταβάσεις με σκι 
από τις ψηλότερες κορυφές του κόσμου. Στη βάση της από-
κρημνης ρεματιάς Bottleneck ‘’λαιμός του μπουκα-
λιού’’ ο Έρικσον σταμάτησε για  να τοποθετήσει ένα 
καρφί. Καθώς το κάρφωνε, το πόδι του γλίστρησε. 
βούτηξε στο κενό μπροστά στα μάτια της Γκερλί-
ντε και εξαφανίστηκε.
Σοκαρισμένη, καταρριχήθηκε όσο μπορούσε για να 
βρει μόνο ένα χιονοπέδιλο πριν η πλαγιά χαθεί στην 
ομίχλη. Η σορός του Φρέντρικ εντοπίστηκε 900 μ. 
κάτω από το Bottleneck. Ήταν μόνο 35 ετών...
μουδιασμένη, θλιμμένη, μπερδεμένη με το τίμημα 
ζωής που είχε επιλέξει, η Γκερλίντε δεν ήθελε πια 
να έχει καμία σχέση με την Κ2. Γύρισε στην πατρίδα 
της. Στο τέλος του χρόνου πήγε μαζί με τον Ραλφ δι-
ακοπές στην Ταϊλάνδη. επί έναν μήνα ζούσαν δίπλα 
στην θάλασσα. Έτρωγαν φρέσκο ψάρι, σκαρφάλω-
ναν σε θαλάσσια βράχια και βουτούσαν στα ζεστά, σμαραγδένια νερά.
Τελικά όμως αποφάσισε να επιστρέψει στο Κ2. Στην ερώτηση για ποιο λόγο επέ-
στρεψε αρχικά δεν έδινε κάποια απάντηση. Όμως σταδιακά άρχισε να σκέφτεται ότι 
δεν έφταιγε το βουνό για τον θάνατο του Φρέντρικ. Σκληρή ήταν η απώλεια, όχι το 
βουνό. ‘’Το βουνό είναι ένα βουνό και εμείς οι άνθρωποι που πάμε σε αυτό’’ είπε.
...Όλο σχεδόν τον ιούλιο και τον μισό Αύγουστο τα έξι μέλη της Διεθνούς Απο-
στολής 2011 στο βόρειο Πυλώνα της Κ2 ανεβοκατέβαιναν τη βόρεια ράχη, ή 
βόρεια Κόψη όπως λέγεται, της δεύτερης ψηλότερης κορυφής στον κόσμο, σε 
μια διαδρομή που ελάχιστοι ορειβάτες επιχειρούν. Ήταν η μοναδική ομάδα στην 
απομακρυσμένη κινέζικη πλευρά της Κ2, αυτού του γίγαντα στην οροσειρά Κα-
ρακορούμ, που υψώνεται στα 8611 μ. στα σύνορα Κίνας - Πακιστάν. οι ορειβάτες 
θα επιχειρούσαν χωρίς συμπληρωματικό οξυγόνο και αχθοφόρους...

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

http://www.mypassport.gr/

