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ΑΝΑΜΟΝΗ 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ!

ΑΣ ΑΝΕΒΟΥΜΕ 
ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ Κ2!

HMEΡΟΛΟΓΙΟ Κ2

Για άλλη μια φορά η επικαιρότητα ασχολείται με το μείζον θέμα των ασφαλιστικών ταμείων, των τεραστίων ελλειμ-
μάτων που αντιμετωπίζουν, την έκτακτη χρηματοδότηση που ζητούν για να πληρώσουν τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 
βάζοντας χέρι μέχρι και στον κουμπαρά του ΑΚΑΓΕ (Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών), καθώς και των 
δισ.€ που οφείλονται σε αυτά από παλιούς και ιδιαίτερα νέους ασφαλισμένους που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν 
στην πληρωμή των εισφορών τους.

Τα μεγαλύτερα θύματα είναι οι συνεπείς ασφαλισμένοι οι οποίοι ενώ χρηματοδοτούν ανελλιπώς το σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης επί δεκαετίες ολόκληρες, καλούνται να εισφέρουν παραπάνω ποσά (αυξήσεις μέχρι 1000% για ορισμένους 
ελεύθερους επαγγελματίες από το 2017) για να καλύψουν τα ελλείμματα που μόνο αυτοί δεν δημιούργησαν, ενώ ταυτό-
χρονα παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο όχι μόνο το ποσό της σύνταξης που θα πάρουν αλλά ακόμα κι αν θα πάρουν σύνταξη 
πέραν της -θεωρητικά- νομικά κατοχυρωμένης εθνικής σύνταξης των 360€.

Απεναντίας, η πλευρά του ιδιωτικού ασφαλιστικού τομέα σήμερα -με την εξαίρεση της νοσηρής παγκόσμιας ελληνικής 
πρωτοτυπίας της εκκρεμούσας υπόθεσης Ασπίς-  δίνει χιλιάδες συντάξεις σε όσους είχαν την πρόνοια να κάνουν συνταξι-
οδοτικό πρόγραμμα και απολαμβάνουν ένα ισόβιο εγγυημένο εισόδημα το οποίο τους δίνει λύσεις επιβίωσης μέσα σε ένα 
περιβάλλον το οποίο γίνεται ολοένα και πιο ασφυκτικό. 

Το σημαντικότερο όλων όμως είναι ότι αυτό το εισόδημα ανταποκρίνεται στις συνολικές εισφορές που έχουν κατα-
βληθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια από τον ασφαλισμένο, είναι δίκαιο, αποκλειστικά γι αυτόν και δεν έχει γίνει καμία 
δήμευση υπέρ δικαίων και αδίκων τρίτων.

Για να αρχίσει κανείς ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα σαφώς θα πρέπει να έχει κάποιο ελάχιστο περισσευούμενο εισόδημα 
προς διάθεση. μετά από αυτή την απαραίτητη προϋπόθεση θα πρέπει να αποκτήσει την καλή συνήθεια να αποταμιεύει. Η 
ξεχασμένη αυτή συνήθεια έχει τρωθεί τα τελευταία χρόνια αφενός από την οικονομική κρίση και αφετέρου από την κρίση 
αξιοπιστίας που διακατέχει το τραπεζικό και γενικότερα χρηματοοικονομικό οικοδόμημα. μια προσεκτικότερη ματιά όμως 
στα πράγματα μας δείχνει ότι η ασφαλιστική βιομηχανία δεν έχει πληγεί στο ελάχιστο από αυτές τις κρίσεις και αποτελεί 
τον πιο αξιόπιστο πυλώνα συνταξιοδότησης σε όλο τον κόσμο, 
όπου εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι απολαμβάνουν μια 
πιο άνετη και ανέμελη ζωή στην περίοδο της τρίτης ηλικίας. Αν 
και ποτέ κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα, εντός του εύ-
θραυστου περιβάλλοντος που ζούμε, εντούτοις οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις δίνουν εξαιρετικά μεγάλη εγγύηση σταθερότητας 
εξαιτίας δύο πολύ κρίσιμων παραγόντων: της μοναδικότητας 
του τρόπου που συσσωρεύουν τα κεφάλαια και  του παγκόσμιου 
αντασφαλιστικού ιστού.

ΣΕπΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΠΟΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ  
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  
ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΗΜΕΡΑ

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  
ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ, 

ΟΜΩΣ Η ΑΝΕΧΕΙΑ  
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ  

ΠΑΝΑΚΡΙΒΗ

Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι  
να αποκτήσεις την καλή συνήθεια  

να αποταμιεύεις. 

http://www.k-2.gr/
https://www.facebook.com/k2ins.gr
http://www.k-2.gr/
http://www.k-2.gr/contact-us
https://www.facebook.com/k2ins.gr
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Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι όσο πιο παλιά αναζητήσει κάποιος τα χαρα-
κτηριστικά ενός προγράμματος σύνταξης, τόσο περισσότερα πλεονεκτήματα θα βρει. 
Κάθε πέρυσι και καλύτερα δηλαδή. Παρόλα αυτά επειδή αυτά τα χαρακτηριστικά πά-
ντα συγκρίνονται με εναλλακτικές λύσεις, αυτά τα προγράμματα έχουν έναν διακριτό 
και ξεκάθαρο ρόλο να επιτελέσουν σε κάθε εποχή αναφοράς. Ας δούμε εν συντομία 
αυτά τα πλεονεκτήματα στην σημερινή εποχή:

 Ξεκάθαρο προβάδισμα ασφάλειας και αξιοπιστίας έναντι άλλων αποταμιευτικών 
πλάνων, όπως η αποταμίευση σε τράπεζες ή προσόδων από ενοίκια.

 εξασφάλιση εγγυημένου επιτοκίου, μικρού μεν αλλά σε μια εποχή που  
σχεδόν όλες οι εκδόσεις ομολόγων των προηγμένων κρατών έχουν αρνητικά επιτόκια ή μηδενικά.

 Συμμετοχή στα κέρδη των επενδύσεων εφόσον οι επιτοκιακές συνθήκες αλλάξουν στο μέλλον 

 Δυνατότητα χρήσης του συνταξιοδοτικού προγράμματος ως καταθετικού λογαριασμού

 εγγύηση καταβολής σύνταξης με διακοπή πληρωμής ασφαλίστρων εφόσον προκύψει ανικανότητα  
για εργασία λόγω προβλήματος υγείας

 εγγύηση -σε όσα προγράμματα υπάρχει πλέον στην αγορά- του σημερινού πίνακα προσδόκιμου  
επιβίωσης. Στην ουσία αυτό σημαίνει ότι όποιος ζήσει περισσότερα από 83 χρόνια, από εκεί και μετά  
θα συνταξιοδοτείται εφόρου ζωής παρά το γεγονός ότι δεν έχει αποταμιεύσει για πέρα από αυτό  
το χρονικό διάστημα.

 Φορολογική απαλλαγή εφόσον η ασφάλιση γίνεται μέσω ομαδικού συμβολαίου ασχέτως αν το ασφάλιστρο 
πληρώνεται εξ’ ολοκλήρου από τον εργαζόμενο.

 Αφορολόγητη σύνταξη

 Πολύ μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για όσο πιο νεαρή ηλικία ασφαλίζεται κάποιος ιδιαίτερα  
για τα μικρά παιδιά

Σε έρευνα που διενεργήθηκε πρόσφατα για τον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης, οι ερωτηθέντες έκριναν ως σημα-
ντικότερο πλεονέκτημα όλων, την υποχρεωτικότητα των εισφορών κάτι που οι ίδιοι αδυνατούσαν να προγραμματί-
σουν τα προηγούμενα χρόνια σε σταθερή βάση. 

Η μεγαλύτερη βεβαιότητα του μέλλοντος είναι η αβεβαιότητα. Παρόλα αυτά είναι σίγουρο ότι ένα συμπλη-
ρωματικό ποσό 10€, 20€, 50€, 100€ την ημέρα κάτω από το μαξιλάρι την στιγμή που έχει προέλθει από την 
δική μας πρόνοια τα δύσκολα χρόνια της εργασίας και των πολλών οικογενειακών υποχρεώσεων, μπορεί να 
αποδειχθεί κρίσιμο για την επιβίωση και την αξιοπρέπειά μας και ταυτόχρονα σπουδαίο τρόπαιο νίκης επί των 
δυσκολιών στα χρόνια της παρακμής και της ύφεσης.

ΠοιΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  
ενοΣ ΠΡοΓΡΑμμΑΤοΣ ΣυνΤΑΞΗΣ ΣΗμεΡΑ
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ΑνΑμονΗ 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΣειΣμου!

Σε καμία περίπτωση το κείμενο αυτό δεν έχει την σκοπιμότητα να τρομοκρατήσει ή να διασπείρει αμφιλεγόμενα σενάρια, 
αλλά γράφεται από επαγγελματική υποχρέωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πελατών μας,  αποτελώντας επίσημες 
τοποθετήσεις του Δρ. Γεράσιμου Α. Παπαδόπουλου, Διευθυντή ερευνών του Γεωδυναμικού ινστιτούτου Αθηνών. 

Σε συνέντευξη που παρακολουθήσαμε πρόσφατα, με αφορμή την συμπλήρωση 17 χρόνων από τον καταστροφικό σεισμό του 1999 
στην Αθήνα, ανέφερε ότι κάθε 4 ή 8, το πολύ 10 χρόνια συμβαίνει ένα σημαντικό σεισμικό γεγονός στην ηπειρωτική ελλάδα. 

Χαρακτηριστικά τέτοια γεγονότα είναι:

 Ο σεισμός της Θεσσαλονίκης 6,5 ρίχτερ το 1978

 Οι Αλκυονίδες το 1981 με τρεις σεισμούς σε 10 μέρες  
(6,7 - 6,4 & 6,3 ρίχτερ)

 Η Καλαμάτα με 6 ρίχτερ το 1986

 Η Κοζάνη με 6,6 ρίχτερ το 1995

 Η Πάρνηθα με 5,8 ρίχτερ στο 1999

Το γεγονός ότι έχει να γίνει μεγάλος σεισμός στην ηπειρωτική χώρα εδώ και 17 χρόνια σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί 
να συμβεί αν και κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει τον χρόνο και τον τόπο που θα εκδηλωθεί.

οι συνέπειες του σεισμού της Πάρνηθας ήταν φοβερές καθώς 143 άτομα έχασαν την ζωή τους, 2000 τραυματίστηκαν και 
50.000 έμειναν άστεγοι. Το ρήγμα της Πάρνηθας ήταν αχαρτογράφητο ως τότε και στην ουσία βυθίστηκε το ρήγμα της Φυλής 
σε μήκος 5 χλμ. ως τα Άνω λιόσια. Αυτό που λίγοι γνωρίζουν είναι ότι έγιναν 2 σεισμοί με διάστημα μεταξύ τους 3,5 δευτερό-
λεπτα μεγέθους 5,8 και 5,5 ρίχτερ.

Η περιοχή του ιονίου έχει την μεγαλύτερη σεισμικότητα με πολύ πρόσφατους τους σεισμούς στην λευκάδα πέρυσι (6,1 ρίχτερ) 
και την Κεφαλονιά το 2014 (6,2 ρίχτερ).

μεγάλος σεισμός 6,8 ρίχτερ έγινε και στο βόρειο Αιγαίο το 2014 ευτυχώς χωρίς συνέπειες.

‘’Δεν υπάρχει ούτε μια γωνία του ελλαδικού χώρου που να μην  έχει το δυναμικό  
να φιλοξενήσει μία ή περισσότερες εστίες ισχυρών σεισμών στο μέλλον’’.  

Στατιστικά έχουμε κάθε χρόνο έναν σεισμό μεγέθους 6 ρίχτερ και κάθε δύο χρόνια  
έναν σεισμό μεγέθους 6,5 ρίχτερ.

Η μόνη οργανωμένη προσπάθεια που έγινε στην χώρα μας για την ασφάλιση  
έναντι των κινδύνων του σεισμού είναι από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών 

Ακινήτων η οποία από το 2004 παρέχει στα μέλη της το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης 
κτιρίων το οποίο διευθύνει η εταιρεία μας και το οποίο έχει επεκταθεί  

και στα μέλη της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων καθώς  
και πολύ πρόσφατα στα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων.

ΣΕπΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016
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ΑΣ Ανεβουμε μΑΖι ΣΤΗν Κ2!

Ακολουθήστε μας σε ένα ανεπανάληπτο ταξίδι ως την μοναδική κορυφή Κ2 κι ας ανατροφοδο-
τήσουμε την ισχύ των προσωπικών μας οραμάτων καθώς ανεβαίνουμε!

Ξεκινάμε το μαγικό μας ταξίδι από το χωριό Άσκολι στις βόρειες εσχατιές του Πακιστάν στα 
3050μ. διασχίζοντας ένα αχανές οροπέδιο που το ξεσχίζουν  ορμητικοί χείμαρροι. Χρειάζεται 
να περπατήσουμε περίπου 3 μέρες και 90 χλμ στην σκιά τεράστιων μα φιλικών βουνοκορφών 
πριν φτάσουμε στην κατασκήνωση βάσης του πιο άγριου βουνού στον πλανήτη. με κανέναν 
άλλο τρόπο δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί παρά μόνο περπατώντας. Διασχίζουμε το ρύγχος 
του Baltoro, ενός παγετώνα με μήκος 62 χλμ. με πάρα πολλά επικίνδυνα περάσματα. μετά 
από μεγάλη ταλαιπωρία φτάνουμε στην βάση Concordia στην συμβολή των παγετώνων Baltoro 
και Godwin- Austen. Η βορειοδυτική στροφή από το σημείο αυτό μας οδηγεί στην συγκλονι-
στική θέαση της Κ2 η οποία πλέον ορθώνεται μπροστά μας αγέρωχη και απειλητική. Γύρω 
μας άλλες 2 μυθικές κορυφές που ξεπερνούν τα 8000 μ. η Broad Peak και η Gasherbrums 
προσπαθούν να συνθλίψουν το ηθικό μας προς την κατάκτηση του στόχου. εντέλει κατασκη-
νώνουμε στην βάση του Κ2. μας περιμένουν 3300μ σε ύψος απάνθρωπης ανάβασης. Ξεκινάμε 
με πολύ δυνατό ηθικό και ανίκητη διάθεση από το Abruzzi spur. Τραβερσάροντας στις από-
κρημνες πλαγιές καταφέρνουμε να φτάσουμε στην πρώτη βάση η οποία είναι φτιαγμένη μέσα 
σε κάθετη ρωγμή του βράχου που ονομάζεται καμινάδα εξαιτίας του σχήματός της. Η επόμενη 
κατασκήνωση λέγεται μαύρη Πυραμίδα και η συνέχεια είναι τρομερά δύσκολη αφού αποτελεί 
το πιο τεχνικό κομμάτι της διαδρομής. Συνεχίζουμε όμως ακάθεκτοι ώσπου απολύτως εξα-
ντλημένοι φτάνουμε στην τελική κατασκήνωση στα 8000μ η οποία έχει κλίση 30%. Πρέπει να 
ξεκουραστούμε και να ξεκινήσουμε το πρωί... Φτάνουμε στο bottleneck ένα μοιραίο σημείο 
για πολλούς ορειβάτες. Το οξυγόνο είναι ανύπαρκτο, κάθε βήμα ένας αιώνας αλλά ο καλός 
θεός μας σπρώχνει και μας βοηθάει σε αυτές τις τόσο απαιτητικές στιγμές. 

Δεμένοι ψυχή τε και σώματι, σχοινοσύντροφοι, κάθε ανάσα κάθε βήμα επικό κατόρθωμα ....και 
νΑι πατάμε  στην Κ2 την πιο δύσκολη κορυφή του κόσμου, είμαστε νικητές!! Τριγύρω ότι αντικρί-
ζουμε είναι πιο κάτω από τις μπότες μας. Η Κ2 διακορεύει τον ουρανό κι εμείς στεκόμαστε όρθιοι 
πανηγυρίζοντας τον άθλο... Ας απολαύσουμε με ταπεινότητα το βίντεο της ανάβασης...

μια φιλική χειρονομία από το www.mypassport.gr-The first Greek travel-builder website  
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τις ΚΑΚΟΥΧΙΕΣ  
& 

τον ΠΟΝΟ,  

η ΑΝδΡΕιΑ
Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ

https://www.facebook.com/k2ins.gr
http://www.k-2.gr/contact-us
http://www.k-2.gr/
https://www.facebook.com/k2ins.gr
http://www.k-2.gr/

