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Όταν καίγεται η Παναγία των Παρισίων  
ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΚΟΙΜΟΎΝΤΑΙ  
ΉΣΎΧΟΙ ΟΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ;

Οπωσδήποτε οι δραματικές εικόνες και η καταστροφή σε ένα τέτοιο λαμπρό αριστούργημα της αν-
θρώπινης διανόησης και του υψίστου πνεύματος δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο οποιασδήποτε 
εκμετάλλευσης. Ο γράφων θλίβεται απεριόριστα όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα οπουδήποτε κι 
αν αυτά πραγματοποιούνται, ιδιαίτερα μάλιστα όταν έχει υπάρξει επαναλαμβανόμενη επίσκεψη και 
προσκύνημα σε αυτά, όπως έχει συμβεί στο Παρισινό κομψοτέχνημα.

Ο προβληματισμός όμως είναι αυτόματα εξερχόμενος και οι σκέψεις μαζί με τα ερωτήματα άμεσα και φυσιολογικά: Σε τι τελικά 
υπάρχει απόλυτη ασφάλεια; Ποιος δεν κινδυνεύει και από τι; Ποιος θα είναι ο επόμενος που θα την πατήσει; Πριν ελάχιστες μέρες 
έπεσε κεραυνός πάνω στο αλεξικέραυνο (!!) του Ερεχθείου με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει η ζωή των επισκεπτών της Ακρόπολης και 
μερικοί από αυτούς να τραυματιστούν. Φυσικά αυτά τα γεγονότα είναι η κορυφή του παγόβουνου, αυτά τα οποία πήραν δημοσιότητα. 
Εντούτοις καθημερινά συμβαίνουν πλείστα γεγονότα σε «ανώνυμες» οικογένειες της διπλανής πόρτας τα οποία βιώνονται μόνο από 
τους παθόντες. Οι πρόσφατες καταιγίδες και οι υπερβολικά πολλοί κεραυνοί που έπεσαν στην Αττική δημιούργησαν μεγάλα προβλή-
ματα και ζημιές σε πολλές κατοικίες και επιχειρήσεις το κόστος αποκατάστασης των οποίων είναι σε πολλές περιπτώσεις εξαψήφιο. 
Αυτά τα χρήματα στην σημερινή εποχή πολλοί λίγοι είναι σε θέση να τα καλύψουν χωρίς να «ματώσουν» οικονομικά. Αλλά ακόμα κι 
αυτοί οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν γι αυτές τις ζημιές προφανώς δεν αποταμίευαν γι αυτόν τον σκοπό και φυσικά 
στεναχωριούνται όταν ο κουμπαράς τους αδειάζει.

Υπάρχει όμως ένας κουμπαράς ο οποίος είναι συνέχεια γεμάτος και αυτός δεν είναι άλλος από τον ασφαλιστικό κουμπαρά. Η ασφά-
λιση κατοικίας και επαγγελματικής στέγης θεωρείται η πιο έξυπνη μορφή αποταμίευσης που έχει ποτέ επινοηθεί. 

Μία κατοικία η οποία μπορεί να ασφαλιστεί με 60€ τον χρόνο για αξία 100.000€ θα κάνει απόσβεση κεφαλαίου σε 1667 χρόνια! 
Εν τω μεταξύ όλο και κάτι θα έχει συμβεί ενδιάμεσα, τι λέτε κι εσείς; 

Τίποτα λοιπόν δεν μπορεί να συγκριθεί με ένα ασφαλιστήριο το οποίο την ώρα που θα συμβεί ο κίνδυνος θα είναι εκεί για να αποζημιώσει 
άμεσα και να ξαναβάλει την οικογένεια σπίτι της για να συνεχίσει την ζωή της με ηρεμία και χωρίς εκτροπή από τους στόχους της.

Η Παναγία των Παρισιών αποτελεί ένα παγκόσμιο σύμβολο και μπορεί να δεχτεί εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια ευρώ δωρεών για να 
αποκατασταθεί ξανά. Για τα δικά μας σπίτια -τα οικογενειακά μας σύμβολα- πόσες δωρεές θα πάρουμε αν δεν προνοήσουμε;

https://www.facebook.com/k2ins.gr
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Άλλες περιπτώσεις αποτελούν το εργοστάσιο της Κρι 
Κρι στις Σέρρες με αποζημίωση 10,53εκ€, (Generali, 
Groupama), Καρδασιλάρης  -παλιότερα-  10εκ€ (AIG) Γλά-
ρος βιομηχανία αλατιού 500.000€ (ΑΧΑ) και πολλές άλλες.

Χάρη στην ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου χιλιάδες εργα-
ζόμενοι σήμερα συνεχίζουν να βρίσκονται στις δουλειές τους 
ενώ οι επιχειρηματίες απρόσκοπτα συνεχίζουν τα business 
plans τους χωρίς να έχουν τον φόβο ότι ένα απρόοπτο γεγο-
νός θα ακυρώσει τα όνειρα μιας ολόκληρης ζωής.

Sunlight

Ένα από τα μεγαλύτερα καταστροφικά γεγονότα ήταν η πυρ-
καγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πρωτομαγιάς του 2018 
στο εργοστάσιο μπαταριών της Sunlight στο Όλβιο Ξάνθης. Η 
φωτιά κατέστρεψε το κεντρικό κτίριο κατασκευής μπαταριών 
υαποβρυχίων και formation και έκαψε ιδιαίτερα εύφλεκτα 
υλικά, υγρά μπαταριών και πλαστικά. Καταστράφηκαν ολο-
σχερώς τα δύο τμήματα, καθώς και το συγκρότημα γραφείων. 
Με την άμεση ενεργοποίηση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων 
της η εταιρεία κατάφερε να καλύψει ζημιές αξίας  66 εκατ. 
ευρώ και να επανέλθει γρήγορα σε πλήρη λειτουργία. Την ζη-
μιά κάλυψαν ασφαλιστικά οι εταιρείες ERGO (25%), Ευρώπη 
(20%), Interamerican (19%), Generali (15%), Eurolife (9%), 
Interasco (4%), Ευρωπαϊκή Πίστη (4%) & Ορίζων (4%).

Druchfarben

H μεγάλη φωτιά που ξέσπασε 28 Μαρτίου 2016 στο εργο-
στάσιο παρασκευής μελανιών της εταιρείας παραγωγής και 
εμπορίας μελανιών εύκαμπτης συσκευασίας και οικοδομι-
κών χρωμάτων με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής, έφερε τα 
πάνω κάτω στη διοίκησή της, δημιουργώντας προβλήματα 
ρευστότητας και παραγωγής. Ο παράγοντας που έπαιξε καθο-
ριστικό ρόλο σε αυτήν τη γρήγορη για τα δεδομένα ανάκαμψη, 
ήταν η προκαταβολή ύψους περίπου 4 εκατ. ευρώ που δόθη-

κε σε λιγότερο από 40 ημέρες και επέτρεψε στην Εταιρεία 
να επαναλειτουργήσει το παλιό της εργοστάσιο στη Χαλκίδα 
και να θέσει ξανά τη γραμμή παραγωγής της σε λειτουργία, 
μειώνοντας κατά αυτό τον τρόπο την απώλεια κερδών της. Η 
Druckfarben είχε ασφαλιστήριο συμβόλαιο στις εταιρείες 
Εθνική Ασφαλιστική, AXA, Interasco, Generali και Ευρώπη 
Ασφαλιστική. Η τελική αποζημίωση ύψους 11.950.000 ευρώ 
δόθηκε σε χρόνο ρεκόρ και έθεσε ξανά την εταιρεία σε πλή-
ρη λειτουργικότητα.

Alfa Beta Roto

Εταιρεία παραγωγής εύκαμπτης συσκευασίας τροφίμων, 
αναγεννήθηκε από τις στάχτες της μετά την καταστροφική 
πυρκαγιά στο εργοστάσιό της στην Κομοτηνή. Έλαβε αποζη-
μίωση 25,85 εκ.€ την από τις εταιρείες ΑΧΑ, Interamerican, 
Εθνική, Ευρώπη ΑΕΓΑ, Groupama και Generali.

Creta Farms

Οι εγκαταστάσεις της στο Ρέθυμνο παραδόθηκαν στις φλό-
γες τον Μάρτιο του 2014. Η ασφάλιση την επανέφερε στην 
κανονικότητα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έλαβε το 
ποσό των 9,15 εκατ.€, από τις εταιρείες Groupama, Εθνική, 
Ευρώπη, Generali και Αγροτική Ασφαλιστική.

Η ασφάλιση δεν είναι αέρας κοπανιστός, δεν είναι υπόσχεση χωρίς αντίκρισμα δεν 
είναι μία ακόμα υπηρεσία. Αντιθέτως αποτελεί τον  λόγο του να υπάρχει ή να μην 
υπάρχει κάτι. Είναι ο λόγος και η αιτία για να συνεχίσουν να δημιουργούν όσοι την 
έχουν ή να καταστραφούν όσοι δεν την έχουν. Για του λόγου το αληθές ας δούμε μερι-
κά πολύ γνωστά περιστατικά που συνέβησαν πρόσφατα στην χώρα μας.

Τι θα είχαν απογίνει  
αν ΔΕΝ ήταν ασφαλισμένοι;
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΉ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

από τα LLOYD’S  
σε ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ κόστος!

Ένα μεγάλο γεγονός για την Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ έλαβε χώρα την Κυριακή 21 
Απριλίου 2019 στο γήπεδο της Τούμπας και στους δρόμους της πόλης όπου εκατο-
ντάδες χιλιάδες οπαδοί της ιστορικής ομάδας πανηγύρισαν την κατάκτηση του πρω-
ταθλήματος μετά από 34 χρόνια!

Οι εκδηλώσεις ήταν πολλές πρωτότυπες και γεμάτες παλμό. Για την πραγματοποίησή τους χρησιμοποιήθηκαν τε-
λευταίας τεχνολογίας οπτικοακουστικοί μηχανισμοί και ειδικοί λαμπτήρες ενώ τεράστια γιγαντοοθόνη στήθηκε στον 
Λευκό Πύργο έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος να παρακολουθήσει τα γεγονότα που συνέβαιναν εντός του γηπέδου.

Ο πανάκριβος εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε και ο οποίος ενοικιάστηκε από πολλές εταιρείες προκειμένου 
να επιτευχθεί άρτιο αποτέλεσμα, ασφαλίστηκε από την Κ2 μετά από συντονισμένες ενέργειες μέσω συνδικάτων 
των Lloyds. 

Ο διευθύνων σύμβουλος της Κ2 κος Νίκος Κεχαγιάο-
γλου παρουσίασε τις μεγάλες δυνατότητες ασφαλιστι-
κών καλύψεων που δίνει στα μέλη της Πανελλήνιας  
Ομοσπονδίας Ξενοδόχων η συμφωνία μεταξύ Κ2 - 
ΠΟΞ - Interamerican.  Η Κ2 είναι δημιουργός αυτής 
της συμφωνίας η οποία συνεχίζεται απρόσκοπτα από 
το 2016 και μέσω της οποίας τα μέλη της Ομοσπονδίας  
Ξενοδόχων μπορούν να ασφαλιστούν έναντι όλων των 
κινδύνων που μπορεί να απειλήσουν τα ξενοδοχεία, τους βοηθητικούς τους χώρους, τις εγκαταστάσεις καθώς 
και τις αστικές τους ευθύνες λόγω λαθών ή παραλείψεων. Παρουσίασε παραδείγματα λαθών στα ασφαλιστήρια 
συμβόλαια τα οποία έχουν οδηγήσει σε μη κάλυψη αποζημιώσεων ή σε πολύ μικρότερες του αναμενόμενου απο-
ζημιώσεις, γεγονότα τα οποία είναι αδύνατον να υπάρξουν όταν κάποιος ασφαλιστεί μέσω του ομαδικού ασφαλι-
στηρίου της ΠΟΞ. Τέλος ειδικά για την ημέρα της εκδήλωσης υπήρξε προσφορά για τα μέλη ειδικής έκπτωσης 
10% επιπρόσθετη στην ήδη πολύ χαμηλή τιμή του προγράμματος ασφάλισης, ενέργεια η οποία είχε πολύ μεγάλη 
αποδοχή και ανταπόκριση από τους ξενοδόχους.

H  ασφάλισε την φιέστα του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας!

H  στην Γενική Συνέλευση της ΠΟΞ

https://www.facebook.com/k2ins.gr
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Μια φιλική χειρονομία από το www.mypassport.gr-The first Greek travel-builder website  

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΜΟΡΦΙΑ...
Συνηθίζεται οι Sherpa’s -η φυλή των αχθοφόρων που συνοδεύει τους 
ορειβάτες στα Ιμαλάια- να παίρνουν τα ονόματά τους από την ημέρα που 
γεννιούνται: Dawa-Monday, Mingma-Tuesday, Lhakpa-Wednesday, 
Pharda-Thursday, Pasang-Friday, Pemba-Saturday, Ngi’ma-Sunday. 
Ο νεογέννητος Lhakpa σε ηλικία 3 μηνών παρασύρθηκε από χιονοστι-
βάδα μαζί με την μητέρα του. Σαν από θαύμα κατάφεραν να επιβιώσουν 
και τους ανέσυραν ζωντανούς μετά από ώρες. Αμέσως πήγαν στον το-
πικό Λάμα ο οποίος προσευχήθηκε γι αυτούς. Το όνομα του παιδιού άλ-
λαξε και έγινε Apa που σημαίνει ‘’Αγαπητός από όλους’’... Αφιερώστε 
14 λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο σας για να απολαύσετε ένα πανέμορ-
φο βίντεο -σε υψηλή ανάλυση και σε πολύ εύκολα Αγγλικά-  το οποίο 
αφουγκράζεται με υπέροχο τρόπο τις αγωνίες της αγέρωχης φυλής και 
τις προσδοκίες του Apa για ένα καλύτερο μέλλον των παιδιών που γεν-
νιούνται σε αυτή την μοναδική χώρα. Όπως λέει και ο ίδιος ‘’Η αληθινή 
ομορφιά του Νεπάλ δεν είναι τα βουνά του, αλλά οι άνθρωποι που ζουν 
στην σκιά τους...’’

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/
https://vimeo.com/328278489
http://www.mypassport.gr/
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Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Ε  

στο κέντρο της καρδιάς σου  

τον Χριστό  
& όλα τα υπόλοιπα  

Θ Α  Τ Α Κ Τ Ο Π Ο Ι Η Θ Ο Ύ Ν  

μόνα τους 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Καλή Ανάσταση!
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