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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΒΡΑΒΕΥΣΗ  

για την 
Σημαντικότατη τιμητική διάκριση έλαβε η Κ2 για το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης ξενοδοχείων το οποίο συντονίζει από τον Μάιο του 2016 σε 
συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και την Interamerican,  κατά την διάρκεια των Greek Hospitality Awards. Στην λαμπρή 
τελετή στην οποία έλαβαν μέρος πάνω από 400 επιχειρηματίες του ξενοδοχειακού χώρου  βραβεύτηκαν οι καλύτερες ξενοδοχειακές επιχειρή-
σεις της χώρας για μια σειρά υπηρεσιών που προσφέρουν στους επισκέπτες τους. 

Ενδεικτικές κατηγορίες βράβευσης:
• Top Greek Hotel
• Best Greek Boutique Hotel
• Best Greek Business City Hotel

• Best Greek Mountain Resort
• Best Greek Family Hotel 

Η εταιρεία μας έλαβε την ανώτατη θεσμοθετημένη διάκριση Silver Award στην κατηγορία Best Hotel Insurance Solutions για την αρχιτεκτο-
νική θεμελίωση της προαναφερθείσας συνεργασίας.

Η καινοτομία της συνεργασίας αυτής έγκειται στο γεγονός ότι δεν ασφαλίζει μεμονωμένους κινδύνους οι οποίοι αφορούν κάποιο επιμέρους 
στοιχείο του ξενοδοχείου, αλλά καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστικών αναγκών της επιχείρησης  με έναν τρόπο ο οποίος συνδέει τις ανάγκες, 
τις παροχές και την τιμολόγηση, σε ένα πλαίσιο καλύψεων οι οποίες είναι μοναδικές και σχεδιασμένες έτσι ώστε να εξυπηρετούν αποκλειστικά 
και μόνο τα συμφέροντα των επιχειρηματιών του χώρου. 

Οι κυριότερες καλύψεις περιλαμβάνουν:

• Ασφάλιση του κύριου κτιριακού όγκου του ξενοδοχείου με το ένα πλήρες ολοκληρωμένο πλαίσιο 
παροχών, καθώς και του συνόλου των βοηθητικών εγκαταστάσεων / κτιρίων

• Ασφάλιση του συνόλου του περιεχομένου του ξενοδοχείου καθώς και των κτιριακών του βελτιώσεων
• Ασφάλιση αστικής ευθύνης που επεκτείνεται σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του ξενοδοχείου
• Αεροδιακομιδή πελατών του ξενοδοχείου και άμεση ιατρική βοήθεια σε περίπτωση αιφνίδιων πε-

ριστατικών υγείας
• Ασφάλιση νομικής προστασίας η οποία θωρακίζει την επιχείρηση από απρόβλεπτα νομικά έξοδα
• Ομαδική ασφάλιση των εργαζομένων για ζητήματα υγείας, περιουσίας 
• Ομαδική ασφάλιση στόλου αυτοκινήτων
• Ασφάλιση ευθυνών μελών διοίκησης (D & O Liability)

Η τιμολόγηση των βασικών προγραμμάτων είναι πολύ εύκολη και ο πίνακας προσφοράς ιδιαίτερα αναλυτικός και κατατοπιστικός.

Η συμφωνία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων αποτελεί μια μεγάλη καινοτομία για την ελληνική ασφαλιστική και επιχειρηματική 
κοινότητα γιατί εκτός του μοναδικού πλαισίου παροχών που προσφέρει, επιπλέον οικοδομεί την κουλτούρα της ‘’Ισχύς Εν τη Ενώσει’’ αφού 
όλα τα μέλη αντιμετωπίζονται ως μια ενιαία συμπαγής οντότητα η οποία λόγω του μεγέθους της αλλά και της σπουδαιότητάς της, απολαμβάνει 
ιδιαίτερα προνομιακή εξυπηρέτηση σε περίπτωση ζημιογόνου γεγονότος και ταυτόχρονα μπορεί βάσιμα να προσδοκά ακόμα καλύτερο πλαίσιο 
συνεργασίας στο μέλλον.

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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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

από τα LLOYD’S  
σε ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ κόστος!

Η απώλεια ζωής ενός αγαπημένου προσώπου αποτελεί έναν δυσβάστακτο πόνο και μια εμπειρία που το ανθρώ-
πινο μυαλό θέλει να ακυρώσει την πιθανότητά της. Όμως η ζωή είναι πολυσύνθετη και με διαφορετική λογική, 
αποσυνδεδεμένη από τα ανθρώπινα θέλω. Κάτω από αυτό το πρίσμα, το μόνο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος 
είναι να κρατήσει σωστή στατιστική. Η οποία στο συγκεκριμένο ζήτημα μετράει τις πιθανότητες που υπάρχουν να 
ζήσει ή να αποβιώσει κάποιος σε κάθε ηλικιακή κατηγορία.

Η ασφαλιστική επιστήμη λαμβάνει υπόψη αυτή την πιθανότητα και ανάλογα τιμολογεί τα προϊόντα της. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο υπολογίζει για παράδειγμα ότι ένας άνθρωπος 40 ετών έχει 3,5% πιθανότητα να χάσει την ζωή του, 
οπότε τιμολογεί ανάλογα. Ο άνθρωπος όμως θα πρέπει να έχει μια διαφορετική αριθμητική προσέγγιση η οποία 
θα λέει ότι αν συμβεί στον ίδιο αυτό, τότε οι επιπτώσεις για την οικογένειά του θα είναι στο 100%. Ποιες θα είναι 
αυτές οι επιπτώσεις; Να μερικές:

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ  
ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  

& ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

30 >   141€

35 >   147€

40 >   206€

45 >   307€

50 >   502€

55 >   797€

60 > 1297€

ΗΛΙΚΙΑ          ΚΟΣΤΟΣ

• Απώλεια ποιότητας ζωής οικογένειας

• Ματαίωση μελλοντικών στόχων

• Κίνδυνος ακύρωσης σπουδών παιδιών με 
επακόλουθο να μην μπορούν να σταθούν 
ανταγωνιστικά στην μελλοντική αγορά εργασίας

• Πληρωμή άμεσων υποχρεώσεων 

• Εκκρεμότητες δανείων, φόρων κληρονομιάς, 
πιστωτικών καρτών, άλλων χρεών

• Απώλεια κύρους, φήμης κλπ

Πρόσφατα μια κυρία η οποία έχασε τον άντρα της ήρθε στα γραφεία μας και ζήτησε να ασφαλιστεί για 100.000€. Επει-
δή η αυτόνομη αυτή πρωτοβουλία σπανίζει, την ρωτήσαμε για ποιο λόγο έκανε αυτή την σκέψη και μας είπε: «Έχασα 
πρόσφατα τον σύζυγό μου από μια συνηθισμένη ασθένεια της εποχής. Αν ο ίδιος είχε κάνει μια ασφάλεια ζωής για 
100.000€, τότε για 9,5 χρόνια θα παίρναμε 1000€ τον μήνα και θα ζούσαμε ικανοποιητικά. Τώρα που το ξέρω, δεν 
θέλω να ρισκάρω αυτή την πιθανότητα δεδομένου ότι έχω δύο παιδιά που ακόμα δεν έχουν ενηλικιωθεί...». 

Πριν μερικές μέρες μια από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες ζωής σε παγκόσμιο επίπεδο ανακοίνωσε 
την δημιουργία ενός εξαιρετικού προγράμματος ασφάλισης ζωής το οποίο έχει ένα ασύγκριτο χαρακτηριστικό σε 
συνδυασμό με την χαμηλότερη τιμή στην αγορά μας: Δίνει την δυνατότητα σε οποιονδήποτε πολίτη να ασφαλιστεί 
χωρίς έλεγχο οικονομικών στοιχείων  μέχρι του ποσού των 120.000€ για απώλεια ζωής, κάτι το οποίο δίνει λύση 
σε μια μεγάλη μερίδα κόσμου οι οποίοι δεν είχαν πρόσβαση σε αυτήν λόγω εισοδηματικών κριτηρίων. 

Στον πιο κάτω πίνακα σας παραθέτουμε ενδεικτικές τιμές για ασφάλιση κεφαλαίου 100.000€

https://www.facebook.com/k2ins.gr
http://www.k-2.gr/
http://www.k-2.gr/contact-us
https://www.facebook.com/k2ins.gr
http://www.k-2.gr/
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Μετά το φιάσκο της πρώτης ηλεκτρονικής διασταύρωσης στοιχείων για τα ανασφάλιστα οχήματα που είχε πραγματο-
ποιηθεί στις 06/06/2017, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων, και η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής προχώρησαν 
στην σύνταξη και δημοσίευση Πληροφοριακού Οδηγού για την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν τα 
ανασφάλιστα οχήματα.

Η ιστορία αυτή κρατάει αρκετά χρόνια, έχοντας καταντήσει ίσως το πιο σύντομο ασφαλιστικό ανέκδοτο της αγοράς. 
Πολλές φορές στο παρελθόν ανακοινώθηκαν ενάρξεις ελέγχων και άμεσος καταλογισμός προστίμων αλλά ουσιαστι-
κά ποτέ δεν εφαρμόστηκαν. Ακόμα και τον Ιούνιο του 2017 όπου υποτίθεται ότι άρχισαν επίσημα οι διασταυρώσεις για 
τα ανασφάλιστα και στάλθηκαν τα παράβολα των διοικητικών προστίμων στους μη ασφαλισμένους, η όλη διαδικασία 
έγινε τόσο πρόχειρα έτσι ώστε ακόμα και τα πρόστιμα τα οποία καταβλήθηκαν τελικά επιστράφηκαν στους πολίτες. 

Σήμερα τα αρμόδια Υπουργεία ισχυρίζονται ότι τα προβλήματα έχουν λυθεί και όλα είναι έτοιμα για έγκυρες δια-
σταυρώσεις έτσι ώστε να μην παρατηρηθούν ξανά τα προβλήματα του παρελθόντος όταν τα μισά περίπου πρόστιμα 
απευθύνονταν σε κατηγορίες πολιτών οι οποίοι δεν έπρεπε να τα πληρώσουν.

Παρόλα αυτά, στα θετικά σημεία της πρώτης διασταύρωσης πιστώνεται η ασφάλιση 510.000 οχημάτων τα οποία ως 
τότε κυκλοφορούσαν ανασφάλιστα στους δρόμους αποτελώντας έναν μεγάλο δημόσιο κίνδυνο.

Εντός των επομένων ημερών θα γίνει απροειδοποίητα η πρώτη ηλεκτρονική διασταύρωση για ανασφάλιστα οχήματα, η 
οποία θα επαναλαμβάνεται δύο φορές τον χρόνο σε ημερομηνίες που επίσης δεν θα ανακοινώνονται εκ των προτέρων.

Υπενθυμίζουμε τα πρόστιμα και τις επιπτώσεις:

• Αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για ένα χρόνο. 

• Σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος από ανασφάλιστο όχημα αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια 
κυκλοφορίας  για δύο χρόνια και σε περίπτωση υποτροπής για τρία χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων 
και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των προαναφερόμενων περιόδων απαιτείται η προσκόμιση 
από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού σήματος ασφάλισης.

• Απαγόρευση μεταβίβασης του οχήματος ή αλλαγής του κινητήρα του

• Χρηματικό πρόστιμο, υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου: α) 1.000€ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά 
δημόσιας χρήσης, β) 500€ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης, γ) 250€ για τα δίκυκλα 
δ) αναλογικά πρόστιμα εφαρμόζονται και στα αυτοκινούμενα-μηχανήματα έργων που κυκλοφορούν 
ανασφάλιστα

Με τον σύνδεσμο που σας παραθέτουμε μπορείτε να κατεβάσε-
τε τον Πληροφοριακό Οδηγό ο οποίος είναι πολύ εύχρηστος και 
κατανοητός, έχει την μορφή ερωτήσεων απαντήσεων και δίνει 
διευκρινήσεις σε όλα τα θέματα που αφορούν την συγκεκριμένη 
περίπτωση.

ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ  
ο έλεγχος για τα ανασφάλιστα οχήματα

https://www.facebook.com/k2ins.gr
http://www.k-2.gr/
http://www.k-2.gr/contact-us
https://www.facebook.com/k2ins.gr
http://www.k-2.gr/
http://hania.news/wp-content/uploads/2018/02/d183e6573096466a94a2563b2fb41c39.pdf
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ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΒΑΣΗΣ  
ΤΟΥ Κ2 ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΨΗΛΟΤΕΡΑ!
Είναι πραγματικά μεθυστικό να σκέφτεσαι ότι μπορείς να περπατήσεις και 
να εξερευνήσεις κάτι από το μυστήριο και την σαγήνη που κρύβουν αυτά 
τα βουνά  μέσα στην ψυχή τους. Σε συνέχεια του προηγούμενου trekking 
μας μπορείτε να απολαύσετε άλλη μια όψη αυτού του ταξιδιού, το οποίο 
μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς δυσβάστακτο κόστος, με απαραίτητα 
εφόδια όμως την αποφασιστικότητα, την σχετικά καλή φυσική κατάσταση,  
την συντροφικότητα, την αγάπη προς τον συνταξιδιώτη και την πίστη σε 
υψηλά -κυριολεκτικά και μεταφορικά- ιδανικά.

Μοναδικές στιγμές που ξεκινούν από την μεταφορά με θηριώδη τζιπ από 
το Skardu ως το Askoli διασχίζοντας απόκρημνους, απρόσιτους, βλοσυ-
ρούς δρόμους και  απειλητικούς χείμαρρους, απόκοσμα και απρόσιτα το-
πία... Και μετά η έναρξη της πολυήμερης πεζοπορίας ανάμεσα σε θεϊκά 
κατασκευάσματα τα οποία συνθέτουν ένα από τα πιο μοναδικά τοπία που 
μπορεί κανείς να συναντήσει στην γη μας. 

Φτάνοντας στην καρδιά του στόχου, στην βάση Concordia και στην κα-
τασκήνωση βάσης της Κ2 η ομορφιά αποκτάει άλλο νόημα και κάτι με-
γαλύτερο πιο στέρεο και πιο αληθινό αντικαθιστά παλιά στερεότυπα και 
προκαταλήψεις στην καρδιά μας....

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

Μια φιλική χειρονομία από το www.mypassport.gr-The first Greek travel-builder website  

http://www.mypassport.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
http://www.k-2.gr/
http://www.mypassport.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=DrPPEvFoARM
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Ο ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ 
ασκεί 

το σώμα, 

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ 
την ψυχή, 

Η ΝΗΣΤΕΙΑ 

και τα δύo
 Ι Σ Α Α Κ  Ο  Σ Υ Ρ Ο Σ
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