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ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΙΑ Η ΝΕΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ;

βρισκόμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την στρατηγική συνεργασία και συνένωση δυνάμεων της εται-
ρείας μας Κ2 με μια εκ των μεγαλυτέρων εταιρειών μεσιτών ασφαλίσεων  της χώρας την Brokers Union. 

Η συνεργασία αυτή ξεκινάει επίσημα την 1η Αυγούστου 2017. Ο διευθύνων σύμβουλος της Κ2 κος Νικόλαος Κεχα-
γιάογλου αναλαμβάνει σε πανελλήνια βάση την Διεύθυνση Πωλήσεων και Ανάπτυξης Ασφαλιστικών Εργασιών του 
νέου σχήματος, ενώ οι δύο εταιρείες θα συστεγάζονται στα ιδιόκτητα γραφεία της Brokers Union στην Λεωφόρο 
Βουλιαγμένης 90 στην Γλυφάδα. Το προσωπικό της Κ2 θα μεταφερθεί αυτούσιο στις νέες εγκαταστάσεις και όλοι μας 
οι πελάτες θα εξυπηρετούνται από εκεί, ενώ το τηλεφωνικό κέντρο παραμένει το ίδιο. 

Η στρατηγική αυτή συμφωνία θα έχει σημαντικά οφέλη για τους υφιστάμενους και τους μελλοντικούς πελάτες μας, γιατί 
η ενοποίηση δυνάμεων θα επιφέρει νέες συμφωνίες με τις ασφαλιστικές εταιρείες για καλύτερα προϊόντα, χαμηλότερες 
τιμές και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση.

Το όραμα των πρωταγωνιστών αυτής της συνεργασίας, του κου νικόλαου Κεχαγιάογλου και του προέδρου της Brokers Union 
κου νικόλαου βελλιάδη είναι η δημιουργία μια εντελώς διαφορετικής κουλτούρας στην ασφαλιστική αγορά η οποία θα βασί-
ζεται στην ανθρωποκεντρική και όχι την πελατοκεντρική προσέγγιση του πολίτη. ο κάθε άνθρωπος, εργαζόμενος, ελεύθερος 
επαγγελματίας, επιχειρηματίας, κάθε οικογενειακής σχέσης, έχει ξεκάθαρα διαφορετικές ανάγκες από οποιονδήποτε άλλο, 
οι οποίες απαιτούν αληθινή και επαγγελματικά ανθρώπινη προσέγγιση έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν αποκλειστικά και μόνο τα 
συμφέροντα του ιδίου και όχι της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρείας. Το όφελος των υπολοίπων  έπεται και δεν προηγείται και 
έρχεται ως φυσικό επακόλουθο της ικανοποίησης των αναγκών του κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου που εξυπηρετήθηκε 
και ικανοποιήθηκε. 

Στα άμεσα σχέδια βρίσκεται η υλοποίηση ενός καινοτόμου μηχανογραφικού συστήματος το οποίο θα ενοποιεί και θα συ-
γκρίνει όλες τις προϊοντικές πολιτικές των μεγαλύτερων και ποιοτικότερων ασφαλιστικών εταιρειών, η συστηματική εκ-
παίδευση και ανάπτυξη σε εθνική βάση των συνεργατών του δικτύου, η διασύνδεση όλων των μονάδων κάτω από μια ενι-
αία επικοινωνιακή βάση, η παροχή στους πελάτες προϊόντων ειδικά σχεδιασμένων γι αυτούς σε αποκλειστική διάθεση.

Ταυτόχρονα ισχυροποιούνται τα μεγάλα ομαδικά προγράμματα που ήδη διευθύνει η εταιρεία μας σε εθνικό επίπεδο όπως της 
Πανελλήνιας ομοσπονδίας ιδιοκτητών Ακινήτων και των συνεργασιών που προέκυψαν εξ’ αυτής (Συνομοσπονδία επιχειρημα-
τιών Τουριστικών Καταλυμάτων ελλάδος και Πανελλήνιας ομοσπονδίας Ξενοδόχων).

ο κος Κεχαγιάογλου δήλωσε: «Έχουμε μια εξαιρετικά σημαντική και ιστορική ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουμε την 
έννοια της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. θα βαδίσουμε με γνώμονα την ανθρωποκεντρική προσέγγιση του κόσμου ο 
οποίος διψάει για αυτό σε κάθε τομέα, ιδιαίτερα δε στον δικό μας ασφαλιστικό τομέα ο οποίος μπορεί να προσφέρει στον 
καθένα την απαραίτητη προστασία από κάθε κίνδυνο ο οποίος μπορεί σε μια και μόνο στιγμή να καταστρέψει τους κόπους 
μιας ολόκληρης ζωής.»

ΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ  
ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  
ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

http://www.k-2.gr/
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/
http://www.brokersunion.gr/
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οι οικονομικές, δημογραφικές, γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις που συντελούνται στον κόσμο, σταδια-
κά αλλάζουν την ιεράρχηση των κινδύνων και τους κάνουν πιο πολύπλοκους. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του 
Παγκόσμιου Ασφαλιστικού οργανισμού Αον, οι κορυφαίοι κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις το 2017 είναι:

• Η ζημιά στην φήμη / brand. οι βασικές απειλές για την φήμη μιας επιχείρησης είναι τα ελαττωματικά προϊό-
ντα, οι παράνομες επιχειρηματικές πρακτικές και η διαφθορά. Η ραγδαία ανάπτυξη των social media και των 
πληροφοριών που διαχέονται μέσω αυτών έχουν καταστήσει τις επιχειρήσεις πολύ πιο ευάλωτες.

• Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο μπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερα δαπανηρή διακοπή εργασιών. Ήδη αποτελεί 
τον κορυφαίο κίνδυνο για τις επιχειρήσεις στην βόρειο Αμερική, καθώς η συχνότητα των παραβάσεων αυξά-
νεται και τα σχέδια αντιμετώπισης ανάλογων περιστατικών έχουν γίνει πιο περίπλοκα.

• ο πολιτικός κίνδυνος / αβεβαιότητα έχει αναρριχηθεί πολύ ψηλά στην λίστα, ενώ παράλληλα έχει μειωθεί η 
ετοιμότητα των επιχειρήσεων έναντι αυτών των κινδύνων από το 39% στο 27%. ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
γεγονός ότι τα πιο ανεπτυγμένα κράτη που θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα πολιτικά σταθερά, μετατρέπονται κι 
αυτά σε πηγές αστάθειας και αβεβαιότητας.

• Τρομοκρατία / πολιτική βία αξιολογούνται σε υψηλότερο επίπεδο από ότι σε έρευνες προηγούμενων ετών.

• Αναδυόμενος κίνδυνος είναι αυτός που συνδέεται με την τεχνολογική επανάσταση και την καινοτομία. Έχει 
σχέση με τις νέες ανακαλύψεις όπως είναι τα drones, τα οχήματα που θα κινούνται χωρίς οδηγό, η προηγμένη 
ρομποτική κλπ.

• οι ‘’παραδοσιακές ασφαλίσεις’’ πυρκαγιάς, σεισμού, θεομηνιών, εμπιστοσύνης υπαλλήλων, διακοπής εργα-
σιών, ανάκλησης προϊόντος, αστικών ευθυνών βρίσκονται πάντα σε πολύ υψηλή θέση λόγω της φύσης και της 
αμεσότητας των κινδύνων από τους οποίους προστατεύουν.

Άλλα αξιοσημείωτα ευρήματα:

• Η μέτρια παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη θεωρείται πολύ σημαντικός κίνδυνος για τις επιχειρήσεις.

• ο αυξανόμενος ανταγωνισμός έχει γίνει τόσο έντονος που τα στελέχη των επιχειρήσεων δυσκολεύονται να 
προσδιορίσουν με σαφήνεια τόσο  τους ανταγωνιστές τους όσο και τον τομέα δράσης τους.

• Η διακοπή στην εφοδιαστική αλυσίδα έχει υποχωρήσει στην ιεράρχηση των κινδύνων.

• Η αδυναμία προσέλκυσης ή διατήρησης ταλέντων θα μπορούσε να αποτελεί σημαντικό κίνδυνο στην περίπτω-
ση που αλλάξουν οι μεταναστευτικές πολιτικές σε βόρεια Αμερική και ευρώπη, καθώς ο τεχνολογικός τομέας 
έχει επί μακρόν στελεχωθεί με ταλαντούχους μετανάστες.

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ποιά η νέα πραγματικότητα;

http://www.k-2.gr/
https://www.facebook.com/k2ins.gr
http://www.k-2.gr/contact-us
http://www.k-2.gr/
https://www.facebook.com/k2ins.gr
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FAMILY HEALTH
Ένα πολύτιμο & πολύ τίμιο προϊόν  
πρωτοβάθμιας περίθαλψης

Προστασία ανεξαρτήτως ηλικίας και ιατρικού ιστορικού!

ελάχιστα είναι τα ασφαλιστικά προϊόντα πρωτοβάθμιας περίθαλψης που προτείνει η 
εταιρεία μας δεδομένου ότι τα περισσότερα κρύβουν παγίδες κατά την χρήση τους και 
παραπλανητικούς όρους, κάτι το οποίο φέρνει στεναχώριες, παρεξηγήσεις και χαλάει την 
ασφαλιστική συνείδηση του καταναλωτή.

Το Family Health που σας παρουσιάζουμε σήμερα είναι ένα προϊόν που ξεχωρίζει από τα άλλα καθώς είναι ξεκάθα-
ρο, τίμιο, ουσιαστικό και με πολύ χαμηλή τιμή. 

Τι παρέχει απεριόριστα:

• Eπισκέψεις σε συμβεβλημένους 
γιατρούς του δικτύου όλων των 
ειδικοτήτων σε πανελλαδικό 
επίπεδο με κόστος 20€

• Eπισκέψεις με κόστος 10€ σε 
ιατρούς όλων των ειδικοτήτων 
στα εξωτερικά ιατρεία των 
συμβεβλημένων γενικών 
κλινικών και πολυιατρείων

• Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις 
σε νοσηλευτικά ιδρύματα, 
πολυιατρεία και διαγνωστικά 
κέντρα με χρήση εοΠυυ ή 
με έκπτωση έως 80% σε 
προνομιακή τιμολόγηση  
χωρίς χρήση εοΠυυ

• Σε έκτακτα περιστατικά  
δωρεάν κλινική εξέταση  
και διαγνωστικές εξετάσεις  
με συμμετοχή 15% σε 
προνομιακή τιμολόγηση 

• ιατρικές πράξεις με έκπτωση 
έως 50% σε προνομιακή 
τιμολόγηση

Άλλες παροχές
• Δωρεάν αιματολογικός, 

οφθαλμολογικός και 
οδοντιατρικός έλεγχος 
(καθαρισμός, φθορίωση  
για τα παιδιά)

• Προνομιακές τιμές σε περίπτωση 
εισαγωγής σε νοσηλευτικό 
ίδρυμα

• Κάλυψη γυαλιών οράσεων  
έως 250€ με χρήση εοΠυυ

• ελάχιστη συμμετοχή σε 
εξειδικευμένους προληπτικούς  
ελέγχους (ψηφιακή μαστογραφία,  
Τεστ PAP, PSA, triplex κλπ)

• Κάλυψη με μικρή συμμετοχή σε 
φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγους,  
λογοθεραπευτές, ομοιοπαθητικούς,  
βελονιστές

• Συντονιστικό κέντρο 24ωρης 
εξυπηρέτησης 365 ημέρες  
τον χρόνο

Το πρόγραμμα αυτό αναβαθμίζει τις 
ιατρικές υπηρεσίες στους ήδη ασφα-
λισμένους και παρέχει σημαντική 
κάλυψη υγείας σε άτομα που είναι 
ανασφάλιστα. Παρέχεται σε όλες ανε-
ξαιρέτως τις ηλικίες ανεξαρτήτως και 
ιατρικού ιστορικού.

Τα ετήσια κόστη του προγράμματος 
έχουν ως εξής:
• Ένα άτομο:  

96€
• Δύο άτομα:  

192€
• οικογένεια με έναν γονέα  

και ένα παιδί μικρότερο  
των 30 ετών:  
132€

• οικογένεια με 2 παιδιά  
κάτω των 30 ετών:  
192€ και κάθε επιπλέον παιδί 
36€

http://www.k-2.gr/
https://www.facebook.com/k2ins.gr
http://www.k-2.gr/contact-us
http://www.k-2.gr/
https://www.facebook.com/k2ins.gr
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NEW ZEALAND!
Ένας μυθικός προορισμός, μια χώρα που δεν πρέπει να περάσει η ζωή σου χωρίς να 
την επισκεφθείς. Ένα βόρειο και ένα νότιο νησί σαν δύο ελλάδες σε έκταση τα οποία 
περικλείουν όλες τις ομορφιές της ζωής. Παγετώνες, βουνά, οροπέδια, κοιλάδες, 
φιορδ, καταρράκτες, λίμνες, εκπληκτικής ομορφιάς εθνικά πάρκα, ιθαγενείς μαο-
ρί, εξαίσιες παραλίες, αξέχαστα ηλιοβασιλέματα που βάφουν ολόκληρο των ουρανό 
με χρώματα παραδείσου, θειούχες πηγές, φάλαινες, πιγκουίνοι, άπειρα πρόβατα 
υπέροχοι χαμογελαστοί άνθρωποι, αψεγάδιαστη οργάνωση, ανύπαρκτη εγκληματι-
κότητα, ακατέργαστη ομορφιά σε κάθε της έκφραση. Ας πάρουμε μια μικρή γεύση 
από αυτόν τον επίγειο παράδεισο!

http://www.mypassport.gr/
http://www.k-2.gr/
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.mypassport.gr/
https://drive.google.com/file/d/0B1OkQ2oxtm-nR1Q2eldvN3J1NGs/view
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