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Τεράστιες ποσότητες δεδομένων συλλέγονται, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται από επιχειρήσεις και ορ-
γανισμούς όλων των μεγεθών με όλο και πιο αυξανόμενους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Κανείς δεν πρέπει 
να υποτιμήσει την παράμετρο ότι όλα αυτά τα στοιχεία μπορεί να είναι πολύτιμα για τον κάτοχό τους. Η τιμή 
τους στην μαύρη αγορά μπορεί να διαφέρει  ανάλογα με την ποιότητα, το είδος και την διάρκεια δυνατότητας 
χρήσης των δεδομένων / στοιχείων. οι πολύ υψηλές τιμές στην μαύρη αγορά, δίνουν  την δυνατότητα στους 
κυβερνοεγκληματίες, να ‘’επενδύουν’’ σε χρόνο έτσι ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στα εταιρικά άδυτα.

Η παραβίαση συστημάτων και η διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών είναι ένα από τα τρία κορυφαία περιστατικά που μπο-
ρούν να επηρεάσουν αρνητικά την φήμη μιας εταιρίας και να οδηγήσουν  σε απώλεια πελατών, μαζί με την κακή εξυπηρέτηση 
των πελατών και την πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος που ακολουθεί η επιχείρηση (έρευνα Ponemon Institute 2014).

υπάρχουν αρκετά παραδείγματα παραβιάσεων συστημάτων επιχειρήσεων οι οποίες δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένες και 
δεν κατάφεραν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα περιστατικά που εκδηλώθηκαν. Η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύ-
νων αυτών απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, η φύση της οποίας δεν είναι απλώς οικονομική. 
Τα ασφαλιστικά προϊόντα - που μόλις έφτασαν και στην ελλάδα- δίνουν την δυνατότητα να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι από τις 
επιθέσεις, να ελαχιστοποιήσουν την οικονομική καταστροφή και να αποκατασταθεί σύντομα η φήμη της εταιρείας.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω:

• Πρόσβασης σε εξειδικευμένους ερευνητές ασφαλείας 
προκειμένου να αξιολογηθεί η αιτία, η σοβαρότητα και 
η έκταση της οποιασδήποτε παραβίασης με την βοήθεια 
των οποίων θα γίνει αποτελεσματικότερη η διαχείριση 
των κινδύνων

• Άμεσης ενημέρωσης πελατών -των οποίων τα στοιχεία 
κλάπηκαν - για το συμβάν και υπηρεσιών Customer Care 
σε συνεργασία με κατάλληλα εκπαιδευμένους εξωτερι-
κούς παρόχους υπηρεσιών με στόχο την μείωση των οικο-
νομικών συνεπειών λόγω της υφιστάμενης παραβίασης

• Πρόσβασης σε ειδικούς δημοσίων  σχέσεων  & διαχείρι-
σης κρίσεων για να χειριστούν το σχέδιο αντιμετώπισης 
του συμβάντος και να επιλέξουν την κατάλληλη επικοι-
νωνιακή στρατηγική

• Κάλυψης νομικών  εξόδων για την διαχείριση των κανο-
νιστικών απαιτήσεων, καθώς και προστίμων - κυρώσεων 
εφόσον είναι ασφαλιστέα από τον νόμο.

• Παροχής νομικών συμβουλών και υποστήριξης για την 
αξιολόγηση των νομικών συνεπειών της παραβίασης και 
τις ενέργειες που απαιτούνται για το μετριασμό τους

• Κάλυψη απώλειας κερδών λόγω διακοπής λειτουργίας 
εταιρικού δικτύου που οφείλεται στην παραβίαση ασφά-
λειάς του.

• Παροχή εξειδικευμένων διαπραγματευτών σε περίπτω-
ση εκβιασμού για αποκάλυψη δεδομένων

• Αποζημιώσεις σε τρίτους που υπέστησαν ζημία λόγω δι-
αρροής δεδομένων

CYBER INSURANCE
Το μελλον εΧει ΗΔΗ ΦθΑΣει!
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Τα δεδομένα είναι ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας 
που δεν ασφαλίζεται από τα παραδοσιακά ασφαλιστήρια, τα οποία 
εστιάζουν στους κινδύνους του κλάδου πυρός / περιουσίας, του σει-
σμού και των φυσικών καταστροφών. Σε αυτά τα κλασσικά ασφαλι-
στικά σχήματα η κάλυψη δεδομένων εξαιρείται ρητά, αφού η διαχεί-
ριση της ζημιάς όπως αναλύθηκε ξεφεύγει από την διαδικασία της 
απολογιστικής αποζημίωσης μέσω παραστατικών ζημιάς. 

Η ασφάλιση των δεδομένων λοιπόν κρίνεται απαραίτητη για τους εξής λόγους:
• Δεν μπορούν να καλυφθούν με τα κλασσικά 

ασφαλιστικά σχήματα
• Η ομαλή λειτουργία των συστημάτων μιας επι-

χείρησης είναι καθοριστική για την οικονομική 
ανάπτυξή της 

• Το κυβερνοέγκλημα είναι το πιο ταχύτατο ανα-
πτυσσόμενο έγκλημα

• Τα δεδομένα τρίτων που διατηρεί μια εταιρία 
λόγω της συνεργασίας της με άλλες εταιρίες εί-
ναι πολύτιμα και η απώλειά τους δημιουργεί ευ-
θύνη για αυτή

• οι εταιρίες που διενεργούν συναλλαγές με χρε-
ωστικές και πιστωτικές κάρτες, έχουν ποινές και 
διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση απώλειας 
των δεδομένων των κατόχων των καρτών και από 
τις συμβαλλόμενες εταιρίες (VISA, Mastercard, 
AmericanExpress κλπ)

• Η φήμη μιας εταιρίας είναι το πολυτιμότερο πε-
ριουσιακό της  στοιχείο και η ασφάλιση βοηθά 
στην αποτελεσματική διαχείρισή της σε περί-
πτωση περιστατικών απώλειας δεδομένων

• Η χρήση των social media από το προσωπικό της 
εταιρίας δημιουργεί ευθύνη για αυτήν

• οι φορητές συσκευές που χρησιμοποιούν τα 
στελέχη της εταιρίας αυξάνουν τον κίνδυνο απώ-
λειας δεδομένων που σχετίζονται με την εταιρία 
και την πιθανότητα κλοπής τους.

• H πρόσβαση σε εξειδικευμένους ερευνητές 
ασφαλείας προκειμένου να αξιολογηθεί η αιτία, 
η σοβαρότητα και η έκταση της οποιασδήποτε 
παραβίασης με την βοήθεια των οποίων θα γίνει 
αποτελεσματικότερη η διαχείριση των κινδύνων 
και η αντιμετώπιση όλων των παράπλευρων συ-
νεπειών (εκβιασμοί κλπ)

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ 
Η ΑΣΦΑλιΣΗ ΔεΔομενων

ΠΟΙΕς ΕΤΑΙΡΕΙΕς ΕχΟυΝ ΠΕΡΙςςΟΤΕΡΗ ΑΝΑΓκΗ ΑςφΑΛΙςΗς
Αν και στόχος κυβερνοεπιθέσεων μπορούν να πέσουν οι περισσότερες εταιρείες -αναλόγως των σκοπιμοτήτων 
των δραστών -εντούτοις υπάρχουν μερικές κατηγορίες επιχειρήσεων οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες εφό-
σον υποστούν τέτοια επίθεση. 

Tέτοιες εταιρείες είναι: 
• εταιρείες τηλεπικοινωνιών
• Internet Services Providers
• Cloud Providers
• ε- commerce platforms
• Search engines
• Πάροχοι υπηρεσιών υγείας (νοσοκομεία, Κλινικές, 

Διαγνωστικά Κέντρα)
• Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
• Τράπεζες, Χρηματιστηριακές, Ασφαλιστικές

• Πάροχοι ενέργειας
• μεταφορές
• εκπαιδευτικά ιδρύματα
• Retailers
• Δικηγορικές εταιρίες
• Συμβουλευτικές εταιρίες
• εταιρίες που διενεργούν συναλλαγές με πιστωτι-

κές, χρεωστικές, Loyalty Cards
• PCI Insurance (Payment Card Industry) 

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/


NEWSLETTER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΣΦΑ ΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

03
T: 210 99 02 900 F: 210 99 69 008 E: info@k-2.gr W: WWW.k-2.gr FB: Κ2 Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι  

A: ΛΕΩΦ. ΚΥπΡΟΥ 10 Τ.Κ. 164 52 ΑΡγΥΡΟΥπΟΛΗ. ΑΘΗΝΑ

AyγΟΥΣΤΟΣ - ΣΕπΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΟΥΝ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ;

Οι εξαιρετικά σημαντικές οικονομικές  επιπτώσεις που έφερε ο νόμος 4334/2015 με την αύξηση του ΦΠΑ σχεδόν 
σε όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες, δεν άφησε ανεπηρέαστο τον κλάδο των ασφαλειών. Αν και οι ασφαλιστικές 
υπηρεσίες δεν υπάγονται άμεσα σε καθεστώς ΦΠΑ, εντούτοις οι δαπάνες οι οποίες καλύπτουν σε περίπτωση απο-
ζημίωσης δεν έμειναν ανεπηρέαστες, ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκε ο φόρος ασφαλίστρων στο σύνολο σχεδόν των 
ασφαλιστικών προϊόντων. 

Πιο συγκεκριμένα:
ο φόρος ασφαλίστρων -που ως το 2006 ονομαζόταν Φόρος Κύκλου εργασιών -αυξήθηκε από 10% σε 15% στους εξής 
κλάδους ασφάλισης: 

• υγείας, όπου ταυτόχρονα αυξήθηκε ο ΦΠΑ στις υπη-
ρεσίες νοσηλείας από 13% σε 23% με αποτέλεσμα να 
αναμένονται βεβαρημένα αποτελέσματα στον κλάδο.

• Πυρός, εκτός από την κάλυψη πυρκαγιάς η οποία ήταν 
και παραμένει στο 20%. Πρέπει να σημειωθεί ότι πλέ-
ον τα ασφαλιστήρια πυρός περιλαμβάνουν πλήθος 
κινδύνων (πχ σεισμός, καιρικά φαινόμενα, θραύση 
κρυστάλλων, διάρρηξη σωληνώσεων κλπ) οι οποίοι 
φορολογούνται πλέον με συντελεστή 15%.

• Αυτοκινήτων
• Τεχνικών ασφαλίσεων
• βοηθείας (αερομεταφορά, οδική βοήθεια, ταξιδιωτι-

κή βοήθεια, βοήθεια στο σπίτι κλπ)
• Γενικής αστικής ευθύνης
• Ατυχημάτων
• Σκαφών (αστική ευθύνη)
• μεταφορών  στην ελλάδα
• λοιποί κλάδοι

Ταυτόχρονα για πρώτη φορά φορολογούνται με συντελεστή 15% οι πιο κάτω κλάδοι ασφάλισης οι οποίοι με τον νόμο 
1524/1951 εξαιρούνταν από την υποχρέωση:

•  Πλοίων και αεροσκαφών
•  Σκαφών (λοιποί κίνδυνοι εκτός αστικής ευθύνης)
•  μεταφορών στο εξωτερικό

ο κλάδος ζωής εξαιρείται της φορολόγησης εφόσον η διάρκεια του συμβολαίου υπερβαίνει τα 10 έτη, διαφορετικά 
παραμένει στον συντελεστή 4%. ως ασφάλειες ζωής νοούνται οι ασφαλίσεις σύνταξης, θανάτου, μικτές ασφαλίσεις, 
ισόβιες, επιβίωσης.

υπολογίζεται ότι η επιπλέον επιβάρυνση λόγω της αυξημένης φορολογίας θα  φτάσει τα 40 εκατ. 
ευρώ ως το τέλος του 2015, ενώ η ετήσια επιβάρυνση τα 80 εκ. ευρώ. Το μεγάλο θέμα βέβαια 
είναι ότι αυτή η επιβάρυνση τίθεται την στιγμή που η αγορά ζητούσε φορολογικού 
τύπου ελαφρύνσεις έτσι ώστε να αυξηθούν τα κίνητρα συμμετοχής των 
πολιτών στην ιδιωτική ασφάλιση. 

Σε πρώτη φάση πολλές ασφαλιστικές εταιρείες απορρόφησαν τον φόρο 
προσφέροντας μια προσωρινή οικονομική ανάσα στους πελάτες τους, αλλά 
αυτό είναι εξαιρετικά αβέβαιο αν θα συνεχιστεί να εφαρμόζεται στο μέλλον 
αφού ήδη πολλές εταιρείες κινούνται στα όρια αντοχής όσον αφορά την σχέ-
ση ασφαλίστρων προς αποζημιώσεις. είναι γεγονός και παράδοξο πάντως 
ότι η ελλάδα αποτελεί την μόνη χώρα του ανεπτυγμένου κόσμου η οποία δεν 
δίνει κανένα απολύτως κίνητρο στους πολίτες τους να ενταχθούν σε κάποιο 
ασφαλιστικό πρόγραμμα την στιγμή που κυρίως ωφελημένη θα έβγαινε η εθνι-
κή οικονομία, μέσω αποσυμφόρησης των δημόσιων νοσοκομείων, ελάφρυνσης 
των συνταξιοδοτικών ταμείων και αύξησης των φόρων επί των ασφαλίστρων.

Τα μόνα κίνητρα που απομέ-

νουν είναι στις επιχειρήσεις, 

οι οποίες μπορούν να ασφα-

λίσουν τους εργαζόμενούς 

τους με φοροαπαλλαγή των 

ασφαλίστρων καθώς και 

τα ομαδικά συνταξιοδοτικά 

προγράμματα τα οποία 

εκπίπτουν πλήρως από το 

εισόδημα.

https://www.facebook.com/k2ins.gr
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Κ2: Η ‘’νο νΑμε’’ ΚοΡυΦΗ!
Η κορυφή Κ2 στην ουσία δεν έχει όνομα! Όταν ο τοπογράφος Τόμας 
μοντγκόμερι το 1856 έκανε μια πρώτη έρευνα της οροσειράς Κορα-
κορούμ από το όρος Χαραμούκχ, 210 χλμ νότια, σχεδίασε τις 2 ψηλό-
τερες κορυφές σημειώνοντάς τες ως Κ1 και Κ2. Η 
πολιτική της ονοματοθεσίας που χρησιμοποι-
ούσε η μεγάλη Τοπογραφική επιθεώρηση, 
ήταν η χρήση τοπικών ονομάτων όπου 
αυτό ήταν δυνατόν. Για την εμφανέστερη 
κορυφή Κ1 δόθηκε το όνομα μασεμπρούμ. 
Όμως το Κ2 λόγω  της απομακρυσμένης του 
θέσης, δεν είχε κάποιο τοπωνύμιο. Το βουνό 
δεν είναι ορατό από το Ασκόλε το τελευταίο 
χωριό νότια  ούτε και από τον ακροτελεύτιο 
βόρειο οικισμό, αλλά μόλις αμυδρά διακρί-
νεται από το τέλος του παγετώνα μπαλτό-
ρο, πέρα από τον οποίο πολύ λίγοι ντόπιοι 
ρισκάρουν να εξερευνήσουν. Προτάθηκαν λοιπόν κάποια 
τοπικά  ονόματα όπως ‘’Τσογκόρι’’ που προέρχεται από τις τοπικές 
λέξεις chhogo (μεγάλο) και ri (βουνό) ή λάμπα Παχάρ (υψηλό βουνό) 
αλλά απορρίφθηκαν επειδή δεν χρησιμοποιούνταν ευρέως. εξαιτί-
ας της έλλειψης τοπικού ονόματος, προτάθηκε το όνομα Γόντγουιν 
Όστεν προς τιμήν του ομώνυμου πρώιμου εξερευνητή της περιοχής, 
αλλά απορρίφθηκε από την βασιλική Γεωγραφική εταιρεία.
Έτσι λοιπόν η σημείωση του τοπογράφου ‘’Κ2’’ συνεχίζει να είναι το 
όνομα με το οποίο είναι ευρέως γνωστό το βουνό. ο ιταλός ορειβάτης 
Φόσκο μοραϊνι αφηγούμενος την ανάβασή του σε κοντινή κορυφή, 
είπε ότι ‘’ενώ το όνομα Κ2 οφείλει την προέλευσή του στην τυχαία 
επιλογή, εντούτοις, για ένα τόσο απόμακρο και προκλητικό βουνό, 
με ακραία αποκομμένη και απρόσωπη φύση, δεν θα μπορούσε να 
υπάρξει καταλληλότερο’’

μια φιλική χειρονομία από το www.mypassport.gr-The first Greek travel-builder website  
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T: 210 99 02 900 F: 210 99 69 008 E: info@k-2.gr W: WWW.k-2.gr FB: Κ2 Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι  
A: ΛΕΩΦ. ΚΥπΡΟΥ 10 Τ.Κ. 164 52 ΑΡγΥΡΟΥπΟΛΗ. ΑΘΗΝΑ

ο

 κ Α λ Y τ ε ρ Ο ς 

τ ρ ό π ο ς 

γ Ι Α  Ν Α  κ Α Ν Ε Ι Σ 

Τ Α  ο ν ε ι Ρ Α  Σ ο υ 

ν Α  β Γ ο υ ν  Α λ Η θ ι ν Α 

ε ί ν α ι 

ν Α  ξ υ Π ν Η Σ ε ι 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/

