
NEWSLETTER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΣΦΑ ΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΩΝMAΪΟΣ 2016

01 02 03 04
K2 - interamerican - ΠΟΞ
ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η Κ2 ΟΔΗΓΕΙ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  
ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ
ΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  
ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΞ ΕΙΝΑΙ 
ΓΕΓΟΝΟΣ!

Nίκος Κεχαγιάογλου 
Διευθυνων ΣυμβουλοΣ Κ2

01
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

ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 
ΔΗΜΕΥΕΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΙΩΝ ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ 
ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ 
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ...

HMEΡΟΛΟΓΙΟ Κ2

Η           ΟΔΗΓΕΙ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  
ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ

ΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΞ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ!

Στρατηγική επιλογή της Κ2 αποτελεί η ανάπτυξη μέσω της επικέντρωσης στις αληθινές ανάγκες των πελατών μας, αλλά με μια 
εντελώς διαφορετική προσέγγιση: Την δημιουργία προϊόντων τεχνικά και οικονομικά δομημένων με τέτοιον τρόπο ώστε να εξυ-
πηρετούν  διαχρονικά τα συμφέροντα των πελατών μας μέσω της δυναμικής εξέλιξής και προσαρμογής τους στο τώρα της κάθε 
εποχής. Ποτέ η εταιρεία μας δεν εστίασε στο κέρδος με την μορφή της μεγάλης προμήθειας, ή μέσω της μαζικής προσέλκυσης 
πελατών με ευκαιριακά προϊόντα.  

Η δική μας αντίληψή για το κέρδος ήταν πάντα πολύ διαφορετική: ισόβιος συνεργασία με ευχαριστημένους πελάτες, χαμηλό 
ποσοστό κέρδους για την εταιρεία μας, υψηλή προστιθέμενη αξία για τα συμβόλαια των πελατών μας, ειλικρινής προσέγγιση 
ανθρώπου σε άνθρωπο. 

υπό αυτό το πρίσμα η Κ2 δημιούργησε ένα πλάνο ανάπτυξης που εστιαζόταν στις ομαδικές ασφαλίσεις οι οποίες εξασφαλίζουν στα 
μέλη τους ιδιαίτερα προνόμια αφού εξ ορισμού η οικονομική και προϊοντική προσέγγιση μιας μεγάλης ομάδας είναι διαφορετική 
από αυτή του ενός ατόμου (της μονάδας). 

ως αποτέλεσμα από τις αρχές του 2000  αναπτύχθηκαν μεγάλες συνεργασίες με τον  επιχειρηματικό τομέα αλλά και με κοινωνικούς 
φορείς - θεσμούς στην χώρα. Η συμφωνία για την ομαδική ασφάλιση κτιρίων με την Πανελλήνια ομοσπονδία ιδιοκτητών Ακινήτων 
ήδη έχει καταγραφεί ως το μεγαλύτερο και διαρκέστερο ομαδικό πρόγραμμα ακίνητης περιουσίας της χώρας μας το οποίο συνεχί-
ζεται με διαρκείς βελτιώσεις στις παροχές του, ενώ έχει εισαγάγει καινοτομίες που ακολούθησε με αρκετή καθυστέρηση η αγορά 
όπως η τιμολόγηση με το τετραγωνικό μέτρο και διάφορες καλύψεις όπως η δωρεάν ασφάλιση κοινοχρήστων χώρων, η ολοκληρω-
μένη αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη και της οικογένειάς του κλπ. Τελευταία καινοτομία του προγράμματος αποτελεί  η έκπτωση στα 
κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.

Σε συνέχεια αυτής της επιτυχημένης συνεργασίας ακολούθησε το 2012 η επέκτασή της με την Συνομοσπονδία επιχειρηματιών 
Τουριστικών Καταλυμάτων ελλάδος η οποία αφορά τις χιλιάδες ενοικιαζόμενες κατοικίες στην ελληνική επικράτεια με ένα καινο-
τόμο εξειδικευμένο πρόγραμμα που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των επιχειρηματιών αυτού του τομέα. 

Ιστορικής σημασίας όμως γεγονός για την εταιρεία μας και την 
ασφαλιστική αγορά της χώρας,  αποτελεί η υπογραφή συμφω-
νίας με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ)  και την 
Interamerican στις αρχές του Μαΐου 2016, με την  έναρξη ισχύ-
ος ενός μοναδικού ασφαλιστικού προϊόντος το οποίο εξυπηρετεί 
απόλυτα τα συμφέροντα των Ελλήνων Ξενοδόχων, διασφαλίζο-
ντας  το ξενοδοχείο και τις εγκαταστάσεις του, δηλαδή  το πο-
λυτιμότερο περιουσιακό τους στοιχείο και τον κεντρικό πυλώνα 
ανάπτυξης της πιο βαριάς μας βιομηχανίας, της τουριστικής. 
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Η μεγάλη αυτή συνεργασία αποτελεί μια ξεχωριστή καινοτομία στο ασφαλιστικό γίγνεσθαι της χώρας αφού εστι-
άζει στο σύνολο και στον πυρήνα των αναγκών του Έλληνα ξενοδόχου - επιχειρηματία. Αγκαλιάζει την επιχείρηση 
απορροφά τους κινδύνους που την απειλούν αποστειρώνοντάς την από αυτούς και αφήνει ελεύθερη την ηγεσία να 
εξαντλήσει την δημιουργικότητά της, στην ανάπτυξη των οραμάτων της και την κερδοφόρο καθημερινότητά της.

Η καινοτόμος αυτή συνεργασία είναι απολύτως ουσιαστική χρηστική και λειτουργική αφουγκραζόμενη κάθε πτυχή 
της επαπειλούμενης λειτουργικότητας της ξενοδοχειακής μονάδας. Απαρτίζεται από μια σύνθεση ασφαλιστικών 
προγραμμάτων και προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να εξυπηρετούν 
απόλυτα τις ανάγκες των ξενοδόχων. 

Τα προγράμματα αυτά ασφαλίζουν:
 Τον κεντρικό κτιριακό όγκο του ξενοδοχείου
 Τις εγκαταστάσεις και τους βοηθητικούς χώρους (εστιατόρια, πισίνες, πέργολες, περιφράξεις, παρκινγκ, κή-
πους κλπ)

 Τις ευθύνες της επιχείρησης από λάθη ή παραλείψεις όλων των συντελεστών της, με επέκταση για τις ευθύ-
νες έναντι των εργαζομένων αλλά για το σύνολο των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει κάθε μονάδα εντός ή 
εκτός των εγκαταστάσεών της

 Τους επισκέπτες / ενοίκους των ξενοδοχείων από απρόβλεπτα περιστατικά υγείας και την έγκαιρη μεταφορά 
τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα ακόμα και μέσω αεροδιακομιδής

 Τα στελέχη και όλους τους εργαζόμενους με ειδικά ομαδικά προγράμματα:
 -Υγείας
 -Κατοικιών μέσω συμμετοχής στο ομαδικό πρόγραμμα της ΠΟΜΙΔΑ
 -Στόλου αυτοκινήτων

 Τα έξοδα νομικής υποστήριξης της επιχείρησης
 Τις ευθύνες των διευθυντών και των μελών ΔΣ ένα-
ντι μετόχων, πελατών κλπ

Η Κ2 συντονίζει την ανάπτυξη της συνεργασίας σε όλη 
την ελλάδα φέρνοντας σε επαφή τους ειδικούς ασφαλι-
στικούς διαμεσολαβητές, που θα αναλάβουν την ευθύ-
νη του project ανά νομό, με τις 63 ενώσεις Ξενοδόχων 
που υπάρχουν στην χώρα μας. Ταυτόχρονα δημιουργεί 
σε συνεργασία με την ΠοΞ και την Interamerican όλο 
το απαραίτητο υλικό πωλήσεων που είναι απαραίτητο 
σε κάθε επαγγελματία για να προσεγγίσει με τον ενδε-
δειγμένο τρόπο τον επιχειρηματία και να παρουσιάσει 
σε αυτόν με απλό και κατανοητό τρόπο το σύνολο των 
πλεονεκτημάτων που μπορεί να απολαύσει από αυτήν 
την συνεργασία. 

MAΪΟΣ 2016

k2-                                  - ΠΟΞ
ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ 

ΣΤΗν ΑΣΦΑλιΣΗ

Πληροφορίες και λεπτομέρειες για το πρόγραμμα θα αναρτηθούν πολύ σύντομα 
στον ιστότοπό μας www.k-2.gr καθώς και στο site της ΠΟΞ www.hhf.gr
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Απίστευτες συνέπειες αναμένεται να έχει το νέο ασφαλιστικό που πρόσφατα ψηφίστηκε στην Βουλή για εκατοντάδες 
χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες της χώρας. Η όλη κατάσταση αντικατοπτρίζεται εύγλωττα στην 
απελπισμένη φωνή κάποιου ελεύθερου επαγγελματία ‘’Φοροδιαφυγή ή θάνατος!’’ ο οποίος σε κατάσταση πλήρους 
απόγνωσης έτρεμε ανάμεσα στο πλήθος μιας πρόσφατης επαγγελματικής συνάντησης. Ο τετραπλασιασμός -ή ακόμα 
και δεκαεξαπλασιασμός των ασφαλιστικών εισφορών σε κάποιες περιπτώσεις-  παραλύει την επιχειρηματικότητα και 
δημιουργεί τάσεις φυγής (σε συνδυασμό με την αύξηση της φορολογίας και του ΕΝΦΙΑ) από την χώρα όλων των υγιών 
δυνάμεων που μπορούν να το κάνουν πράξη.

MAΪΟΣ 2016

Το νεο ΦοΡο - ΑΣΦΑλιΣΤιΚο 
ΔΗΜΕΥΕΙ ΤιΣ ΠεΡιουΣιεΣ 

ολων Των υΓιων εΠΑΓΓελμΑΤιων  
ΤΗΣ ΧωΡΑΣ

Η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών σε όλα τα ελεύθερα 
επαγγέλματα από το επίπεδο των 4000€-6000€ ετησίως  
στις 20.000€ αλλά ακόμα και στις 40.000€ αν κάποιος εί-
ναι και μισθωτός και μάλιστα χωρίς καμία ανταποδοτικότη-
τα, φέρνει την απόγνωση σε κάθε άνθρωπο του επιχειρείν. 
εκτός του γεγονότος ότι  δεν μπορεί να πληρώσει αυτά τα 
χρήματα, δεν διανοείται να πληρώνει κάτι για το οποίο  δεν 
θα πάρει απολύτως τίποτα από αυτά που έδωσε (λεφτά 
στον κουβά) και επιπλέον εξοργίζεται γιατί δημεύεται η 
περιουσία του προς όφελος ενός φαύλου και πελατειακού 
κράτους το οποίο αδυνατεί να κάνει τις ρήξεις που απαι-
τούνται στην σημερινή εποχή.

‘’Αυτή την στιγμή γίνεται μεταμόσχευση οργάνων νέων αν-
θρώπων σε γέρους, με τελικό αποτέλεσμα να πεθάνουν και 
οι δύο’’ είπε κάποιος οικονομολόγος πρόσφατα. Αυτή η 
αλήθεια αντικατοπτρίζει με ακρίβεια το μέλλον της ελληνι-
κής κοινωνίας. με συνολική επιβάρυνση 75% του εισοδή-
ματος μια επιχείρηση θα πρέπει να βγάζει κέρδη 170.000€ 
για να της μένουν περίπου 40.000€ (το όριο φτώχειας για 
μια τετραμελή οικογένεια στην ευρώπη). Αλήθεια πόσος 
τζίρος χρειάζεται για να βγάζει μια επιχείρηση αυτά τα 
κέρδη; Πόσες επιχειρήσεις μπορούν να το κάνουν αυτό 
εντός του δεδομένου οικονομικού περιβάλλοντος;

με 75% επιβάρυνση, όλοι οι επιχειρηματίες γίνονται μέτο-
χοι μειοψηφίας στις εταιρείες τους και με όλες τις ευθύνες 
πάνω τους!

επιπρόσθετα  η προκαταβολή φόρου της επόμενης χρονιάς 
κατά 100% είναι ένα ακόμα εξοντωτικό μέτρο κατά της επι-
χειρηματικότητας αφού όσα περισσότερα βγάζει μια επι-
χείρηση, τόσο περισσότερο μπαίνει μέσα!

Η μη καταβολή φόρων και εισφορών οδηγεί σε κατάσχεση 
λογαριασμών και σύντομα στην φυλακή.

Η λαϊκίστικη ρήση ‘’όλοι πληρώνουν ανάλογα με το εισό-
δημά τους’’ είναι εξόχως αντιδημοκρατική, αφού οι επι-
χειρήσεις και οι επαγγελματίες με δική τους στέγη ήδη 
πληρώνουν τις εισφορές των υπαλλήλων τους -  οι οποίοι 
θα πάρουν μεγαλύτερη σύνταξη από τα αφεντικά τους  και 
έχουν σταθερό εισόδημα- σε αντιδιαστολή με τους ‘’επι-
χειρηματίες’’ οι οποίοι σε καμία περίπτωση ασχέτως αν 
εργάζονται ως και 18 ώρες την ημέρα δεν έχουν καμία εξα-
σφαλισμένη αμοιβή. επιπλέον πληρώνουν όλα τα υπόλοι-
πα έξοδα μιας επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί, εξοπλι-
σμός, αναλώσιμα κλπ) από τα οποία το κράτος εισπράττει 
το μερίδιό  του. Δηλαδή δημιουργούν συνεχώς πλούτο για 
το κράτος ασχέτως αν είναι κερδοφόρες η ζημιογόνες. 

Όλα αυτά συμβαίνουν για να κρατηθεί ζωντανό με νύχια και 
με δόντια το αναδιανεμητικό σύστημα ασφάλισης το οποίο 
δημιουργήθηκε όταν η σχέση εργαζόμενων προς συνταξι-
ούχους ήταν 8 προς 1. Σήμερα που η αναλογία αυτή είναι 
πλέον 1 προς 1 είναι ολοφάνερο ότι κάτι έπρεπε να είχε 
αλλάξει εδώ και πολλά χρόνια. 

Κατόπιν τούτων δύο σενάρια και μόνο μπορούν  
να συμβούν και μάλιστα πολύ γρήγορα:   

Ή η ελλάδα θα γίνει ο παράδεισος της φοροδιαφυγής,  
ή αναμένεται πολύ σύντομα ο ολοκληρωτικός θάνατος 

της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.  
Όποιο σενάριο και να επικρατήσει η επιβίωση  

της χώρας κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολη.  
ο θεός μαζί μας... 

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


ΑπόσπΑσμΑ ημερόλόγίόυ

SY
CO

λιΓο ΠΡιν ΤΗν μεΓΑλΗ  
ΠεΡιΠεΤειΑ...
«…προκειμένου να επιβιώσει ένας ορειβάτης στο K2, χρειάζεται την 
απόλυτη δεξιότητα στην ανάβαση αλλά και σύμμαχο την τύχη. Πρέ-
πει να έχει υπόψη του ότι υπάρχουν περιορισμένες 
δυνατότητες για μια διάσωση ή ιατρική φρο-
ντίδα στο βουνό αυτό. Πρέπει να θυμάται ότι 
ο μόνος εντελώς αξιόπιστος σύντροφος 
του σε όλους τους τομείς, είναι ο ίδιος ο 
εαυτός του. ωστόσο δεν παύει να πρόκειται 
για μια αποκλειστικά ομαδική προσπάθεια. 
Και όλα αυτά πρέπει κάποιος να τα γνωρίζει 
γιατί μόνο έτσι θα σώσει τον εαυτό του, τους 
συντρόφους του και τους αχθοφόρους. Όταν 
όλοι το γνωρίζουν αυτό, τότε η ζωή του ενός 
αφήνεται με εμπιστοσύνη στα χέρια του κα-
θενός αλλά και σε όλους  τους υπόλοιπους 
μαζί . Έχουμε προετοιμαστεί λοιπόν γι αυτό. 
Έχουμε επικεντρώσει τη σκέψη μας εκεί και μόνο εκεί, γιατί η ζωή 
μας εξαρτάται από αυτό. Ίσως δεν θα χρειαστούμε μάσκα οξυγό-
νου στο Κ2. Η ομάδα μας έχει τόσο μεγάλη εμπειρία από αναβά-
σεις σε μεγάλα υψόμετρα, που οι οργανισμοί μας είναι συνηθισμένοι 
στην υποξία (έλλειψη οξυγόνου). ο βήχας Khumbu (η βρογχίτιδα 
του υψομέτρου) ελπίζουμε ότι δεν θα μας κάνει την ζωή δύσκολη. 
ωστόσο θα έχουμε μαζί μας οξυγόνο και δεν θα διστάσουμε να το 
χρησιμοποιήσουμε. Αυτό όμως που σίγουρα χρειαζόμαστε… είναι η 
βοήθεια του θεού!»

Συνέντευξη τύπου αρχηγού Πολωνικής αποστολής στο Κ2 λίγο πριν την ανάβαση. 
θα παρακολουθήσουμε από κοντά την πορεία της αποστολής...

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

ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΣΦΑ ΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

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

«Θέλω να με θυμούνται σαν έναν άνθρωπο  
που πάντα έδινα και την καρδιά μου  

ώστε να βοηθώ την ομάδα που αγωνίζομαι,  
έναν άνθρωπο που βοηθάει τους πάντες  

για να φτάσουμε στη νίκη.  

Η αγάπη μας για αυτό που κάνουμε  
είναι αυτή που τα ξεπερνάει όλα». 

Β α σ ί λ η σ  σ π α ν ο ύ λ η σ

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

