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ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ.
ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Ένα από τα πιο σημαντικά καλά βάσανα των γονέων είναι η προοπτική των σπουδών των παιδιών τους. Δοκιμασία με τα όλα της: 
οικογενειακή, οικονομική, ψυχολογική, παιδαγωγική, διανοητική... μια ανατροπή στις οικογενειακές συνήθειες και ταυτόχρο-
να προετοιμασία για τον απογαλακτισμό αμφοτέρων από μια στενή και όμορφη σχέση εναγκαλισμού, που πλέον επανοριοθε-
τείται και επανοικοδομείται. Όσο πιο στέρεα θεμέλια έχουν χτιστεί από πριν, τόσο πιο πολλά υποσχόμενη είναι η μελλοντική 
συγκατοίκηση, υπό διαφορετικούς ρόλους όλων  πλέον. 

Αν σταθούμε στην οικονομική πλευρά του θέματος, μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί την παράμετρο αυτή που οι περισσότεροι 
θεωρούν ως μια επίπονη και αγχώδη πλευρά του ζητήματος, ενώ όλοι ανεξαιρέτως την υπολογίζουν ως σημαντική. οι σκέψεις 
αφιερώνονται στο κόστος της επιτυχίας με τις εξής παραμέτρους:

• Επιτυχία εντός της πόλης κατοικίας θεωρείται η καλύτερη οικονομικά και το άγχος του κόστους μετατίθεται για μερικά 
χρόνια ακόμα, προς την έναρξη των μεταπτυχιακών σπουδών

• Επιτυχία σε άλλη πόλη συνοδεύεται από κόστος ενοικίων, εξοπλισμού σπιτιού και εξόδων μετακινήσεων, κατοικίας, 
διατροφής και ψυχαγωγίας τα οποία κυμαίνονται από 700€ έως 1200€ τον μήνα μεσοσταθμικά.

• Απευθείας σπουδές στο εξωτερικό ανεβάζουν τον μηνιαίο λογαριασμό από 2000€ και πάνω αναλόγως της επιλογής 
σχολής, χώρας, ηπείρου.

• Οι μεταπτυχιακές σπουδές θεωρούνται πλέον απολύτως απαραίτητες για την επιβίωση στις σημερινές συνθήκες κατα-
μερισμού εργασίας και το κόστος τους είναι μεγάλο. Μειώνεται αν ο φοιτητής πετύχει κάποια καλή υποτροφία ή επιχο-
ρήγηση.

οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να προσφέρουν μια ανεκτίμητη βοήθεια στους γονείς στην προσπάθειά τους να προσφέ-
ρουν το καλύτερο δυνατό στα παιδιά τους. Δεν θα κάνουν κάτι μαγικό για να δημιουργήσουν χρήματα που δεν υπάρχουν αλλά 
θα προσφέρουν εγγυήσεις που κανένας άλλος δεν μπορεί να προσφέρει:

• Θα εγγυηθούν τα χρήματα των γονέων με ξεκάθαρο συμβόλαιο χωρίς καμία απειλή για 
κούρεμα ασφαλίστρων

• Θα δώσουν ένα μικρό αλλά εγγυημένο επιτόκιο για όλη την διάρκεια του συμβολαίου
• Το σπουδαιότερο: θα εγγυηθούν τις σπουδές των παιδιών ακόμα και σε περίπτωση 

απώλειας ζωής ή ανικανότητας για εργασία από θέμα υγείας του γονέα ή  άλλου 
προσώπου που πληρώνει το ασφάλιστρο

είναι καλύτερο να μαζεύονται τα χρήματα λίγα λίγα με τις ετήσιες δόσεις του ασφαλιστηρίου παρά 
να δοθούν όλα μαζί - αν υπάρχουν. Όσο μικρή και να είναι  η αποταμίευση σίγουρα θα αποδειχθεί 
πολύτιμη τις ώρες εκείνες. Η ασφάλιση σπουδών αποτελεί μια παγκόσμια σταθερή αξία πολλών δε-
καετιών και αποτελεί ύψιστη πράξη ευθύνης για κάθε γονέα.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ  
 ΘΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ; 

ΚΑΝΤΕ ΑΠΟ ΤΩΡΑ  
ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ
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οΤι ΚΑι νΑ ΑΠοΤΑμιευΣεΤε  
θΑ ΑΠοΔειΧθει Πολυ 

ΣΗμΑνΤιΚο ΓιΑ εΣΑΣ!ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΓΙΑ ΚΑΛΟ  & ΓΙΑ ΚΑΚΟ

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


NEWSLETTER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΣΦΑ ΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

02

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

T: 210 99 02 900 F: 213 00 23 709 E: info@k-2.gr W: WWW.k-2.gr FB: Κ2 Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι  
A: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 90, T.k.166 74, ΓΛΥΦΑΔΑ, AΘΗΝΑ

Το ΚΟΣΤΟΣ Των ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Ποιός ο ρόλος της ασφαλιστικής βιομηχανίας

Τρεις τυφώνες ένας σεισμός και μια οικολογική καταστροφή συνθέτουν ένα παζλ πρόσφατων δυσάρεστων ει-
δήσεων οι οποίες έκαναν αίσθηση σε όλο τον πλανήτη. οι τυφώνες -που ειρωνικά έχουν πάντα ωραία ονόματα- 
«Χάρβεϊ», «Ίρμα», «μαρία» οι φονικοί σεισμοί στο μεξικό και η -άλλη ειρωνεία- «Αγία Ζώνη ιι» στην Σαλαμίνα 
έχουν προκαλέσει βαθειά πλήγματα στις χώρες και στις περιοχές που χτύπησαν. Φυσικά θα επακολουθήσουν κι 
άλλα δυσάρεστα γεγονότα, άλλωστε αυτή είναι η φύση των πραγμάτων στον πλανήτη γη και αυτή είναι η κατάληξη 
όταν ο άνθρωπος βάζει το ατομικό συμφέρον πάνω από το ομαδικό / κοινωνικό.

Έτσι ξαφνικά λοιπόν μια μέρα ξημερώνει και όλα είναι διαφορετικά. Ξαφνικά χρειάζονται δεκάδες εκατομμύρια 
ευρώ ίσως και δισεκατομμύρια για να δούμε αν μπορούμε να επανορθώσουμε τα πράγματα. Έτσι ξαφνικά όμως 
μόνο ένας μηχανισμός μπορεί να δημιουργήσει χρήματα και δεν είναι άλλος από τον ασφαλιστικό βραχίονα της 
παγκόσμιας οικονομίας.  

Δεν  έχουν υπολογιστεί ακόμα με ακρίβεια τα ποσά που χρειάζονται για να αποκατασταθούν στο μέτρο του δυ-
νατού οι συνέπειες των καταστροφών. Σίγουρα τα δισεκατομμύρια ευρώ ή δολάρια θα είναι πολλά. Όπως πολλά 
ήταν και πέρυσι και πρόπερσι και πάντα, όπως πολλά θα είναι και στο μέλλον.

Το κόστος απορρύπανσης του Σαρωνικού θα πληρωθεί σε πολύ μεγάλο μέρος από το συμβόλαιο αστικής ευθύνης 
του ναυαγισμένου πλοίου. Η ασφάλιση για ρύπανση είναι υποχρεωτική για όλα τα σκάφη ιδιωτικά, μεταγωγικά, 
εμπορικά κλπ. Η ασφαλιστική βιομηχανία στηρίζεται στην αντασφάλιση ή αλλιώς στον διαμοιρασμό του κινδύνου 
μεταξύ πολλών εταιρειών. Καμία ασφαλιστική εταιρεία δεν θα άντεχε να αντιμετωπίσει τις οικονομικές συνέπει-
ες ενός μεγάλου καταστροφικού γεγονότος όπως ενός τυφώνα, ενός σεισμού ή ενός ναυαγίου. 

Η αντασφάλιση δημιουργεί έναν αόρατο οικονομικό ιστό ο οποίος προστατεύει όλες τις ασφαλιστικές εται-
ρείες από χρεοκοπία, αλλά ταυτόχρονα λειτουργεί και ως μία τεράστια δεξαμενή χρημάτων τα οποία συσ-
σωρεύονται από οπουδήποτε πληρώνονται ασφάλιστρα σε όλο τον κόσμο, με σκοπό να αποκατασταθούν οι 
τραγικές συνέπειες καταστροφικών γεγονότων. Ως αποτέλεσμα, ο μοναδικός αυτός μηχανισμός συμβάλει 
στην ανασύσταση κατεστραμμένων περιοχών, στην οικιστική αποκατάσταση, στον περιορισμό του ανθρώπι-
νου πόνου και στην ομαλή συνέχιση της ζωής.

Η ελλάδα παραμένει μια από τις πιο ανασφάλιστες χώρες του δυτικού κόσμου, ιδιαίτερα στις ασφαλίσεις ακίνητης 
περιουσίας. Η προσέγγιση των κινδύνων από τους πολίτες της χώρας είναι επιφανειακή αν και οι συνέπειές τους 
εμφανέστατες και με πολύ εύγλωττα παραδείγματα. Η οικονομική κρίση έχει συμβάλλει κι αυτή στο φαινόμενο.  
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ΠΡΟΦΥΛΑΧΤΕΙΤΕ  

από τους ηλεκτρονικούς εγκληματίες!

Η διαδικτυακή ‘’τρομοκρατία’’ αποτελεί αναμφισβήτητα την πιο αναδυόμε-
νη και εξελισσόμενη απειλή των επόμενων ετών ίσως και δεκαετιών. Η 
καθολικότητα χρήσης και η εξάρτηση από το διαδίκτυο έχουν πλέον τόσο 
βαθιές ρίζες που ενδεχόμενη κατάρρευση των συστημάτων ηλεκτρονικής επι-
κοινωνίας μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες, τεράστιες η και ανεπανόρθωτες ζημιές. Ας μην νομίσουμε ότι οι 
απειλές αφορούν μόνο μεγάλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς. Δυστυχώς οι μολυσματικοί «ιοί»και οι μεταλλά-
ξεις τους διεισδύουν σε όλο και μικρότερες μονάδες χρηστών προσπαθώντας να καταστρέψουν ή να υποκλέ-
ψουν πληροφορίες πολύτιμες και ανεκτίμητες για τους κατόχους τους.

μέχρι τώρα βέβαια την επικαιρότητα μονοπωλούν σχεδόν καθημερινά κυβερνοεπιθέσεις σε δημόσιους ή ιδι-
ωτικούς οργανισμούς οι οποίοι είναι ευάλωτοι σε τέτοιου είδους πλήγματα με αποτέλεσμα να χάνονται μεγάλες 
βάσεις δεδομένων πελατών. 

ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει η επίθεση στην κολοσσιαία φαρμακοβιομηχανία Merck το καλοκαίρι η οποία 
διεκδικεί αποζημιώσεις που φτάνουν μέχρι το 1,5 δις ευρώ λόγω εκτεταμένης διακοπής της επιχειρηματικής 
της δραστηριότητας διεθνώς. Παρότι δεν είχε πλήρη εικόνα των οικονομικών επιπτώσεων όταν δημοσίευσε τα 
οικονομικά αποτελέσματα β’ εξαμήνου τον ιούλιο, εντούτοις «ψαλίδισε» κατά 50% την εκτίμησή της για τα κέρδη 
της φετινής χρήσης. εκείνη την χρονική περίοδο ο «ιός» Petya είχε τρομοκρατήσει ολόκληρο τον πλανήτη.

οι μορφές με τις οποίες επιτίθενται οι χάκερς μεταλλάσσονται και δεν εντοπίζονται εύκολα για αυτό και κατά μέσο 
όρο χρειάζονται 90 ημέρες για να αντιληφθεί κάποιος ότι έχει προσβληθεί. μία στις 2 μεγάλες εταιρείες στην 
ευρώπη δεν έχουν τα απαραίτητα συστήματα προστασίας για να ανταπεξέλθουν σε μια κυβερνοεπίθεση.

Το πρόβλημα όμως είναι μεγάλο ακόμα και για τους απλούς χρήστες κινητών τηλεφώνων ή τάμπλετ αφού ο στόχος 
των επιθέσεων μπορεί να είναι διαφορετικός με σημαντικότερο όλων την πληρωμή λύτρων για την επιστροφή των 
συστημάτων στην πρότερη κατάσταση. Σε μια πρόσφατη περίπτωση ζητήθηκαν λύτρα 4 bitcons (περίπου 7000€) 
για ξεκλείδωμα σημαντικών αρχείων σε απλό laptop οικιακού χρήστη. 

Τα συμβόλαια που ασφαλίζουν ηλεκτρονικούς κινδύνους, εκβιασμούς, απειλές, απώλεια δεδομένων και απο-
κατάσταση της φήμης βρίσκονται σε ραγδαία άνοδο στην Αμερική και στην Ευρώπη και κινούνται με ρυθμούς 
ανάπτυξης πάνω από 30%. Ένας επιπλέον λόγος που θα συμβάλει στην ανάπτυξη αυτών των μορφών ασφάλισης 
είναι και η ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία προβλέπει από το Μάιο του 2018 βαρύτατα πρόστιμα για τις εταιρείες 
που δεν μπορούν να προστατεύσουν τα προσωπικά δεδομένα των πελατών τους και επιπλέον ορίζει ότι μέσα σε 
72 ώρες η επιχείρηση που έχει απώλεια δεδομένων πρέπει να γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή το συμβάν.

Στην ουσία η ευρωπαϊκή νομοθεσία γίνεται πιο αυστηρή όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
και έρχεται να οριοθετήσει το πλαίσιο που θα οδηγήσει τους επιχειρηματίες στην αναζήτηση μηχανισμών προ-
στασίας όπως το cyberinsurance.

T: 210 99 02 900 F: 213 00 23 709 E: info@k-2.gr W: WWW.k-2.gr FB: Κ2 Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι  
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To cyberinsurance αποτελεί την μόνη αξιόπιστη λύση!
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ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΒΕΡΕΣΤ!
μια όμορφη μέρα ξεκινάει στα υψίπεδα των ιμαλάιων μια ημέρα γεμάτη προ-
κλήσεις και ζωή. Σαγηνευτικός ο ήλιος στολίζει τις κορυφές, οι παγετώνες 
μοιάζουν συμφιλιωτικοί οι σέρπας ετοιμάζουν τα φορτία τους και εμψυχώνουν 
τις ομάδες. Η ορειβασία σε αυτά τα μοναδικά βουνά γίνεται μυσταγωγικά αλλά 
και παθιασμένα. Κάθε βήμα οδηγεί πιο κοντά στο προσωπικό όραμα και τον 
μύθο του καθενός. Προετοιμασία, σωματική και διανοητική των προηγούμενων 
μηνών φτάνει στο στάδιο της εκπλήρωσης. Η θέα της κορυφής ανατριχιάζει το 
είναι. Χρειάζεται τεράστια προσοχή, αυτοσυγκέντρωση και προσήλωση γιατί 
όλοι (;) γνωρίζουν ότι οι άνθρωποι δεν σκοντάφτουν στην θέα της κορυφής αλλά 
στις μικρές πέτρες που βρίσκονται μπροστά στα πόδια τους. Αυτό είναι και ένα 
μεγάλο μάθημα ζωής  φιλοσοφίας και υπαρξιακής αναζήτησης. Και όσοι αντέ-
χουν προχωρούν και ανεβαίνουν και σκαρφαλώνουν και αναρριχούνται μέχρι να 
φτάσουν στην κορυφή και όχι να την κατακτήσουν. Γιατί όπως είπε και ο πρώτος 
που πάτησε στην κορυφή του Έβερεστ Sir Edmund Hillary ‘«Δεν μπορείς να 
κατακτήσεις το βουνό...παρά μόνο τον εαυτό σου’».  
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