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Ιδιαίτερα σημαντικό για όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων αποδείχτηκε και το φετινό 36ο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ, αφενός 
αναδεικνύοντας τα πολύ μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν τους ιδιοκτήτες και αφετέρου προσφέροντας πολύτιμη γνώση 
για όλα τα θέματα που τους αφορούν. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 26/01/2019 στην ιστορική αίθουσα του 
Φιλολογικού Συλλόγου ‘’Παρνασσός’’ στην Αθήνα.

Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ κ.Στράτος Παραδιάς τόνισε ότι εξαιτίας της φορολογικής επιβάρυνσης σήμερα η ακίνητη ιδιοκτησία έχει 
μετατραπεί από δικαίωμα σε βάρος, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος των ιδιοκτητών να αποτελεί την πιο ευάλωτη ομάδα της κοι-
νωνίας. Χαρακτήρισε ολέθριο λάθος την επιβολή συμπληρωματικού φόρου του ΕΝΦΙΑ και επανέλαβε ότι η ΠΟΜΙΔΑ δεν ζητά κα-
τάργηση της φορολογίας αλλά εκλογίκευσή της και ελάφρυνση όλων των φορολογουμένων. Ταυτόχρονα παρουσιάστηκε μελέτη του 
ΙΟΒΕ για τις δυσμενείς επιπτώσεις του συμπληρωματικού φόρου ΕΝΦΙΑ στην οικοδομή και στην οικονομία συνολικά και ιδιαίτερα 
τις απώλειες που προκαλεί στο ΑΕΠ της χώρας.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ.Χρήστος Στα-
ϊκούρας, που εκπροσώπησε την αξιωματική αντιπολίτευση στο συνέδριο, ο Αντιπρό-
εδρος της Νέας Δημοκρατίας κ.Κωστής Χατζηδάκης, οι κ.κ. βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
Γιάννης Θεοφύλακτος, της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κουμουτσάκος, του Κινή-
ματος Αλλαγής Γεώργιος - Δημήτριος Καρράς και ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος 
Καμίνης. Επίσης, οι υποψήφιοι για την Περιφέρεια Αττικής Γιώργος Πατούλης και 
για τον Δήμο Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. 

Στο συνέδριο μίλησε ο κος Νίκος Κεχαγιάογλου για την εξαιρετικά σημαντική 
συμφωνία για τα μέλη της ΠΟΜΙΔΑ και την μεγαλύτερη ιδιωτική ασφαλιστι-
κή εταιρεία της χώρας ΙNTERAMERICAN. Η συμφωνία αυτή  κλείνει φέτος 10 
χρόνια πολύ επιτυχημένης συνεργασίας, διευθύνεται από την εταιρεία μας Κ2 
και πλέον μετεξελίσσεται λαμβάνοντας νέα διάσταση αφού από εδώ και στο 
εξής η ασφάλιση κατοικίας μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της 
ψηφιακής πλατφόρμας ANYTIME. Αυτό σημαίνει ότι  η ασφάλιση θα  μπορεί να 
πραγματοποιηθεί άμεσα και χωρίς λάθη, ενώ τα μέλη της ΠΟΜΙΔΑ μπορούν να 
απολαμβάνουν τα προγράμματα που διατίθενται με επιπλέον έκπτωση -από τις 
ήδη πολύ χαμηλές τιμές της πλατφόρμας- κατά 10%.

Ταυτόχρονα η συμφωνία επεκτείνεται και για την ασφάλιση των αυτοκινή-
των των μελών της ΠΟΜΙΔΑ έτσι ώστε να ασφαλίζονται σε επιπλέον έκπτω-
ση 5% επί όλων των προσφορών που ήδη υπάρχουν ή κατά καιρούς πραγμα-
τοποιούνται από την εταιρεία. Ο Νίκος Κεχαγιάογλου & ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ  

κος Στράτος Παραδιάς

Χ Ρ Ο Ν Ι Α  
ΑΓΩΝΕΣ  
& ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

. . .γιατί και η ιδιοκτησία είναι ανθρώπινο δικαίωμα

H Κ2 ΕΝΕΡΓΏΣ ΠΑΡΟΎΣΑ

Σ Ύ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο 
Π Ο Μ Ι Δ Α

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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ΠΟΙΕΣ  
οι καλύψεις  
των προγραμμάτων

 - ΠΟΜΙΔΑ

Τα βασικά προγράμματα ασφάλισης κατοικίας είναι τρία: ECONOMIC, VALUE και PREMIUM.

Οι καλύψεις που προσφέρουν είναι οι εξής:

Επίσης υπάρχουν τα προγράμματα CONTENT και CONTENT PLUS τα οποία ασφαλίζουν μόνο το περιεχόμενο της κατοικίας σας.

Μπορείτε να πάρετε προσφορά από την σελίδα www.anytime.gr συμπληρώνοντας στο πεδίο κωδικός προσφοράς την λέξη 
POMIDA και αμέσως μετά τον κωδικό μέλους σας, ενώ για προσφορά αυτοκινήτου μόνο την λέξη AUTOPOMIDA χωρίς 
κωδικό μέλους.

Για ενημέρωση μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες: www.k-2.gr • www.pomida.gr • www.anytime.gr

  Καλύψεις  
Economic

Κάλυψη  
κτιρίου

Value
Κάλυψη  
κτιρίου

Premium
Κάλυψη κτιρίου  
& περιεχομένου

Πυρκαγιά, πυρκαγιά από δάσος, πτώση κεραυνού, καπνός

Σεισμός

Έκρηξη

Πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους, πτώση δένδρων, 
κλαδιών, στύλων

Τρομοκρατικές ενέργειες

Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές

Αστική ευθύνη έναντι τρίτων, από πυρκαγιά και έκρηξη

Έξοδα πυρόσβεσης και περιορισμού ζημιάς, έξοδα καθαιρέσεων, 
κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερείπιων μετά από ζημιά

Δαπάνες έκδοσης οικοδομικών αδειών

Κάλυψη αναλογίας κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων

Πλημμύρα, καταιγίδα, χαλαζόπτωση και θύελλα

Διαρροή/Θραύση σωληνώσεων

Ζημιές στο κτίριο από την προσπάθεια κλοπής/ληστείας

Αστική ευθύνη έναντι τρίτων, από πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα 
και διαρροή/θραύση σωληνώσεων

Απώλεια ενοικίων

Δόση στεγαστικού δανείου

Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου

Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών

Θραύση τζαμιών

Κλοπή περιεχομένου

Κακόβουλες ενέργειες

Γενική αστική ευθύνη

Νομική υποστήριξη

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.k-2.gr/
https://www.anytime.gr/
https://www.anytime.gr/
http://www.pomida.gr/
http://www.pomida.gr/
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

από τα LLOYD’S  
σε ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ κόστος!

Το κόστος ασφάλισης είναι εξαιρετικά χαμηλό και δίνει την δυ-
νατότητα σε κάθε ιδιοκτήτη να ασφαλίσει την ακίνητη περιουσία 
του επιλέγοντας εκείνο από τα προγράμματα ασφάλισης που 
ταιριάζει στις ανάγκες του. Πιο ειδικά οι συντελεστές ασφαλί-
στρων ανά πρόγραμμα είναι οι εξής:

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  
ΧΑΜΗΛΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ!

Economic:     0,9126‰

Value χωρίς σεισμό:    0,3857‰

Value με σεισμό:    1,1372‰

Το πρόγραμμα δίνεται υποχρεωτικά με την κάλυψη του σει-
σμού. Για 100.000€ ασφαλισμένο κεφάλαιο το ετήσιο ασφάλι-
στρο είναι 91,26€.

Για κάθε 100.000€ ασφαλισμένο κεφάλαιο το ετήσιο ασφάλι-
στρο είναι 38,57€.

Για κάθε 100.000€ ασφαλισμένο κεφάλαιο το ετήσιο ασφάλι-
στρο είναι 113,72€.

Premium χωρίς σεισμό

Premium με σεισμό

Content & Content Plus   (μόνον περιεχόμενο)

Αν επιλεχθεί κάλυψη με κεφάλαιο 1.000€ / τμ, ο συντελεστής 
ασφάλισης είναι 0,5624‰. Για παράδειγμα σπίτι 100τμ ασφα-
λίζεται για κεφάλαιο κτηρίου 100.000€ και περιεχομένου 
40.000€. Το ετήσιο ασφάλιστρο θα είναι 140 Χ 0,5624=78,74€.

Αν επιλεχθεί κάλυψη με κεφάλαιο 1000€ / τμ ο συντελεστής 
ασφάλισης είναι 1,4756‰.  ια παράδειγμα σπίτι 100τμ ασφα-
λίζεται για κεφάλαιο κτηρίου 100.000€ και περιεχομένου 
40.000€. Το ετήσιο ασφάλιστρο θα είναι 140 Χ 1,4756=206,58€.

1. Για κεφάλαιο 20.000€ το ετήσιο ασφάλιστρο είναι 53,19€ 
για το Content και 119,58€ για το Content Plus

2. Για κεφάλαιο 40.000€ το ετήσιο ασφάλιστρο είναι 66,46€ για 
το Content και 132,90€ για το Content Plus.

Όλες οι ανωτέρω τιμές αφορούν τελικό πληρωτέο κόστος, στο οποίο συμπεριλαμ-
βάνεται το ασφάλιστρο και κάθε φόρος, τέλος ή επιβάρυνση.

H νέα ιστοσελίδα της

στον αέρα!

Η νέα ιστοσελίδα της Κ2 η οποία αντι-
κατέστησε την προηγούμενη βρίσκεται 
στον «αέρα»’ εδώ και λίγες ημέρες. 

Διαθέτει νέα εμφάνιση βασισμένη 
στην πιο πρόσφατη τεχνολογία των 
ιστοτόπων, με τον υψηλότερο δείκτη 
ασφάλειας δεδομένων, με εύχρηστο 
και λειτουργικό μενού. Ευελπιστούμε 
να σας  παρέχουμε εύκολη, ποιοτική, 
προσπελάσιμη και χρήσιμη πληροφό-
ρηση για όλα τα ασφαλιστικά θέμα-
τα. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και 
φροντίδα  σε κάθε πτυχή της σελίδας 
και στόχος μας είναι η καλή εμπειρία 
και η χρηστικότητα για κάθε επισκέ-
πτη του ιστότοπού μας.  

Καλή σας περιήγηση! 

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.k-2.gr/
http://www.k-2.gr/
http://www.k-2.gr/
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Μια φιλική χειρονομία από το www.mypassport.gr-The first Greek travel-builder website  

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΟΥΝΑ
Θα σας προτείναμε να αφήσετε για λίγο στην άκρη το άγχος της ημέ-
ρας και την βιαστική προσπέλαση των πληροφοριών και να αφεθείτε 
για οκτώ λεπτά στην καθαγιαστική μουσική του Βαγγέλη Παπαθανα-
σίου, η οποία μας ταξιδεύει με ασφάλεια πάνω από τις πιο υπέροχες 
βουνοκορφές -πολλές από τις οποίες μάχονται με αγωνία να φτάσουν 
και να προσκυνήσουν αυτοπροσώπως τον Θεό! 

Στο ταξίδι αυτό θα προσπελάσετε την σφαίρα του ιδεατού και θα προ-
σεγγίσετε τους επί γης Θεϊκούς θρόνους. Η ομορφιά είναι σαγηνευ-
τική και είναι παντού. Από το Έβερεστ μέχρι τον Angel Falls τον υψη-
λότερο καταρράκτη της γης και το Milford Sound στην Νέα Ζηλανδία, 
μέσα από πέπλα νεφών που όταν αποτραβιούνται αποκαλύπτουν με-
θεκτικά τοπία που η φαντασία αποδεικνύεται φτωχή να διαπλάσει.

Ξεχαστείτε για λίγο λοιπόν η ζωή μετά θα συνεχιστεί με τους ίδιους 
ρυθμούς, όμως ίσως έχουμε κερδίσει ένα λιθαράκι ποίησης που θα 
κάνει πιο πλούσιο τον κόσμο μας. Όσο για το μυστικό του πλούτου...
Ρωτήστε τα βουνά...

http://www.mypassport.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/
https://vimeo.com/313748132
http://www.mypassport.gr/
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H ευτυχία  
Ε Ι Ν Α Ι  

μια μορφή δυστυχίας  
Γ Ι Α  Κ Α Π Ο Ι Ο Ν 

Π Ο Υ  Δ Ε Ν  Ε Χ Ε Ι  Μ Ε Σ Α  Τ Ο Υ 

ΣΎΝΑΙΣΘΉΜΑΤΑ

Άγγελος, Ζ Ω Γ ΡΆ Φ Ο 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/



