NEWSLETTER

Σ Υ ΜΒΟ ΥΛΟΙ
ΔΙ Α Χ ΕΙΡΙΣΗΣ
Α ΣΦΑ Λ ΙΣΤΙΚΩΝ

NOEMBΡΙΟΣ 2017

Κ ΙΝΔΥ ΝΩΝ

HMEΡΟΛΟΓΙΟ Κ2

01

H MANΔΡΑ
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΠΑΝΤΟΥ!

02

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
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ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ,
ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΖΩΗ

H MANΔΡΑ
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ

ΠΑΝΤΟΥ!

Nίκος
Κεχαγιάογλου
ΔΙΕΥΘΎΝΩΝ
ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ Κ2

Τις προηγούμενες ημέρες η επικαιρότητα είχε σκιαστεί από τα εξαιρετικά δυσάρεστα γεγονότα και τις ανθρώπινες τραγωδίες που συνέβησαν εξαιτίας των πλημμυρών κυρίως στην Μάνδρα και στην Δυτική Αττική αλλά
και σε άλλα γεωγραφικά σημεία της χώρας μας.
Τέτοια ή παρόμοια περιστατικά φυσικών ή άλλων καταστροφών, συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν,
αφού η ιστορία είναι συνυφασμένη αφενός μεν με την θέληση του ανθρώπου για πρόοδο και δημιουργικότητα,
αφετέρου δε με τον κίνδυνο και τις συνέπειές του ο οποίος εμφανίζεται απρόβλεπτα με πολλά πρόσωπα και
διαστάσεις.
Η ασφάλιση είναι το μόνο μέσο που διαθέτει η χρηματοοικονομική επιστήμη προκειμένου να προστατεύσει
αποτελεσματικά και πειστικά την περιουσία των πολιτών μιας χώρας.
Είναι σίγουρο ότι αν οι πληγέντες γνώριζαν πως το κόστος ασφάλισης μιας περιουσίας αξίας 100.000€ είναι
μόλις 10-12€ τον μήνα για πλήρη κάλυψη από κάθε κίνδυνο, δεν θα δίσταζαν να ασφαλιστούν την ίδια στιγμή.
Σήμερα όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ασφαλιστούν και εμείς δεν μπορούμε να τους ασφαλίσουμε. Η
ασφάλιση είναι το μόνο προϊόν στον κόσμο που δεν μπορεί να το αγοράσει κανείς όταν το έχει ανάγκη.
Κανείς δεν μπορεί να ασφαλίσει το σπίτι του την ώρα που καίγεται, κανείς δεν μπορεί να ασφαλίσει το παιδί
του την ώρα που βρίσκεται στον προθάλαμο του νοσοκομείου ούτε το αυτοκίνητό του την ώρα που του το έχουν
κλέψει ή όταν το έχει παρασύρει το ρέμα.
Η εταιρεία μας -Κ2- από το 2004 ήδη διευθύνει το μεγαλύτερο ομαδικό συμβόλαιο ασφάλισης ακίνητης περιουσίας στην χώρα μας σε αγαστή συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Μέσω
αυτού του προγράμματος έχουν αποζημιωθεί εκατοντάδες ασφαλισμένοι, πολλοί εκ των οποίων αν δεν ήταν
ασφαλισμένοι, ίσως σήμερα να ήταν άστεγοι ή φιλοξενούμενοι με συνθήκες που δεν θα τους έκαναν να αισθάνονται άνετα. Από το 2012 η συνεργασία αυτή επεκτάθηκε και ασφαλίζει τα μέλη της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος και από το 2016 τα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Ξενοδόχων. Η τεχνογνωσία που διαθέτουμε είναι σημαντική και προσφέρει την σιγουριά στους πελάτες μας
ότι την κρίσιμη στιγμή η ασφαλιστική εταιρεία θα είναι παρούσα και επιπλέον κάποιος θα φροντίσει έτσι ώστε
όλα να κυλήσουν ομαλά και να αποκατασταθούν οι όποιες μικρές, μεγάλες ή πολύ μεγάλες απώλειες.
Η κλιματική αλλαγή που συντελείται αποτελεί μια πολύ σημαντική εν δυνάμει απειλή ενώ ταυτόχρονα οι προβλέψεις για μελλοντικούς σεισμούς είναι δυσοίωνες. Δυστυχώς το σπίτι μας δεν αποτελεί το μόνο ασφαλές
καταφύγιο. Το μόνο ασφαλές καταφύγιο αποτελεί η ασφάλισή του και η δυνατότητα που μας δίνει να το χτίσουμε ξανά και ξανά!
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
από τα LLOYD’S
σε ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ κόστος!
Ακόμα και το καλύτερο ατομικό συμβόλαιο υγείας και ατυχημάτων δεν μπορεί να
καλύψει πλήρως και άμεσα τα έκτακτα περιστατικά τα οποία μπορεί να προκύψουν
σε ένα ταξίδι. Οι δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν είναι πάρα πολλές και σύνθετες και μπορεί να αφορούν περιστατικά υγείας, απώλειας ταξιδιωτικών εγγράφων και αποσκευών, νομική προστασία, αστική ευθύνη και πάρα πολλά
άλλα. Στην ουσία καλύπτει τον ταξιδιώτη έναντι οποιασδήποτε δύσκολης κατάστασης μπορεί να βρεθεί στην διάρκεια του ταξιδιού του. Ας δούμε μερικές δύσκολες
καταστάσεις καθώς και καλύψεις του προγράμματος:
• Ακύρωση ή διακοπή του ταξιδιού. Καλύπτονται τα έξοδα ακύρωσης του ταξιδιού πριν αυτό πραγματοποιηθεί,
για λόγους υγείας όχι μόνο του ιδίου ασφαλισμένου αλλά και συγγενικού προσώπου ή στενού επαγγελματικού
του συνεργάτη. Επίσης εφόσον κληθεί ως μάρτυρας σε δικαστήριο, απολυθεί από την εργασία του ή γίνει
κάποια σοβαρή ζημιά στο σπίτι του. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι καλύπτεται η ακύρωση του ταξιδιού ακόμα
κι αν τα προαναφερόμενα περιστατικά συμβούν στον συνταξιδιώτη του ασφαλισμένου. Το ίδιο ισχύει και στην
περίπτωση που το ταξίδι διακοπεί πρόωρα για τους ίδιους λόγους. Υπό προϋποθέσεις καλύπτονται απεργίες
και καιρικά φαινόμενα
• Έκτακτες Ιατρικές και λοιπές δαπάνες για νοσηλεία, φάρμακα, επισκέψεις σε γιατρούς, μεταφορικά έξοδα,
αεροδιακομιδή, επαναπατρισμό στον τόπο κατοικίας, έξοδα συνοδού κλπ). Τα έξοδα καλύπτονται μέχρι και
12.000.000€
• Οδοντιατρικές δαπάνες
• Επίδομα νοσηλείας
ΟΙ ΚΑ
ΛΎ
• Προσωπικό ατύχημα (αποζημίωση από θάνατο και αναπηρία) μέχρι 64.000€
ΙΣΧΎΟ ΨΕΙΣ
• Καθυστερημένη αναχώρηση ή απώλεια αναχώρησης
ΚΑΙ Γ ΥΝ
• Αποσκευές, τιμαλφή
ΜΕΤΑ ΙΑ ΤΙΣ
ΚΙΝΉ
• Απώλεια χρημάτων, διαβατηρίου, εγγράφων
ΕΝΤΌ ΣΕΙΣ
Σ
ΤΗΣ Ε
• Προσωπική αστική ευθύνη μέχρι 2.500.000€
ΛΛΆΔ
ΑΣ
• Νομικές δαπάνες μέχρι 19.000€
• Ληστεία
• Αεροπειρατεία / πειρατεία
Μπορούν να συμφωνηθούν ειδικές καλύψεις για χειμερινά σπορ, καλύψεις για εκδηλώσεις, παιχνίδια κλπ.
Όλες οι καλύψεις έχουν τον χαρακτήρα του έκτακτου γεγονότος το οποίο λαμβάνει χώρα ξαφνικά και φυσικά
χωρίς την θέληση του ασφαλισμένου.
Ιδιαίτερα σπουδαία είναι η κάλυψη των έκτακτων ιατρικών δαπανών καθώς τα ατομικά συμβόλαια νοσηλείας δεν
καλύπτουν το 100% των εξόδων στο εξωτερικό, ούτε τα εξωνοσοκομειακά έξοδα, ενώ η όποια διαδικασία αποζημίωσης είναι χρονοβόρα και γραφειοκρατική. Αντιθέτως η ταξιδιωτική ασφάλιση προσφέρει άμεση αποζημίωση
κατευθείαν στο νοσοκομείο χωρίς προσκόμματα και άλλες καθυστερήσεις.
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ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ Εξαιρετικά χαμηλό κόστος
Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η για εξαιρετικά σπουδαίες καλύψεις
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα προγράμματα που ισχύουν μαζί με τις
παραλλαγές τους και την τιμολόγησή τους. Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες, Silver και Gold
με την ουσιαστική διαφορά των προγραμμάτων να έγκειται στα κεφάλαια κάλυψης. Για παράδειγμα το πρόγραμμα Silver παρέχει κάλυψη ιατρικών δαπανών μέχρι 6.000.000€ ενώ το
Gold 12.000.000€, ενώ αντίστοιχα τα ποσά αποζημίωσης τιμαλφών είναι 1800€/3000€, νομικών δαπανών 19.000€/32.000€, προσωπικού ατυχήματος 32.000€/64.000€ κλπ. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα προγράμματα Long Stay τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν
από εργαζόμενους στο εξωτερικό ή από φοιτητές αν και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τα
οφέλη ενός μόνιμου νοσοκομειακού συμβολαίου αφού έχουν διαφορετική φιλοσοφία.

ΠΡΟΟΡΙΣΜΌΣ

ΤΙΜΟΛΌΓΗΣΗ ΕΤΉΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΊΩΝ

ΕΥΡΩΠΗ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ

SILVER:

>

98 €

140 €

GOLD:

>

122 €

175 €

Παρατεταμένη διαμονή 365 ημερών LONG STAY:

>

412 €

469 €

Erasmus - Φοιτητές LONG STAY:

>

474 €

539 €

ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ ΤΙΜΟΛΌΓΗΣΗΣ SILVER SINGLE TRIP
ΠΡΟΟΡΙΣΜΌΣ: ΕΥΡΩΠΗ
Κόστος με την ακύρωση ή διακοπή ταξιδίου

Κόστος χωρίς την ακύρωση ή διακοπή ταξιδίου

5 ημέρες:

>

25 €

18 €

15 ημέρες:

>

39 €

29 €

31 ημέρες:

>

67 €

50 €

ΠΡΟΟΡΙΣΜΌΣ: ΗΠΑ - ΚΑΝΑΔΆΣ
Κόστος με την ακύρωση ή διακοπή ταξιδίου

Κόστος χωρίς την ακύρωση ή διακοπή ταξιδίου

5 ημέρες:

>

61 €

46 €

15 ημέρες:

>

89 €

67 €

31 ημέρες:

>

123 €

92 €

ΠΡΟΟΡΙΣΜΌΣ: ΑΦΡΙΚΉ
Κόστος με την ακύρωση ή διακοπή ταξιδίου

Κόστος χωρίς την ακύρωση ή διακοπή ταξιδίου

5 ημέρες:

>

42 €

31 €

15 ημέρες:

>

67 €

50 €

31 ημέρες:

>

95 €

71 €
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ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΊΟΥ

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ,
ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΖΩΗ
«Οι άνθρωποι δεν σκοντάφτουν στα βουνά αλλά στις μικρές πέτρες» είχε πει
κάποιος γεροσοφός. Όραμα μπορεί να αποτελεί η κατάκτηση της κορυφής αλλά
άμα βλέπουμε μόνο ψηλά και με αλαζονεία την -οποιαδήποτε -κορυφή, τότε είναι σίγουρο ότι θα σκοντάψουμε στο πιο αμελητέο εμπόδιο. Παράδειγμα ζωής το
πάθημα του αναρριχητή ο οποίος μην εκτιμώντας σωστά, ίσως το βλέμμα του να
αποπλανήθηκε από την ομορφιά τριγύρω -οι σειρήνες που πάντα εμφανίζονται
στην ζωή- τρόμαξε από την φυσιολογική πτώση μιας μικρής πέτρας και έχασε
την ισορροπία του συρόμενος στο κενό. Ζήστε την μοναδική αυτή καταγραφή του
περιστατικού και την αγωνία ζωής ή θανάτου του αναρριχητή ο οποίος με άψογη
τεχνική κατάφερε τελικά να επιβιώσει από την ολέθρια πτώση. Η κάμερα στο κράνος του κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο της μοναδικής αυτής εμπειρίας...

SYCO

Μια φιλική χειρονομία από το www.mypassport.gr-The first Greek travel-builder website
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ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΊΣ
την βοήθεια κάποιου,

Ζ Ή ΤΑ Τ Η Ν
ΑΠΌ ΑΥΤΌΝ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΜΈΝΟΣ .
Γιατί αυτός
ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΆΝΕΙ ΤΊΠΟΤΑ,

θα σου πει
ΌΤΙ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΧΡΌΝΟ!
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