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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ
Ποιος πεθαίνει πιο πολύ;

Αλήθεια ποιος πεθαίνει πιο πολύ όταν κάποιος χάσει την ζωή του; Αυτός που απεβίωσε 
ή αυτοί που απομείνανε; 
Αυτό αναρωτηθήκαμε όλοι σε μια πρόσφατη περίπτωση ενός στελέχους μεγάλης επιχείρησης, ο οποίος δεν μπόρεσε να βγει 
νικητής στην μάχη με τον καρκίνο και πριν μπει καλά καλά στην πέμπτη δεκαετία της ζωής του, άφησε πίσω του μια εξαιρε-
τική οικογένεια με δύο παιδιά κοντά στην εφηβεία. 

Ο Γολγοθάς που ξεκινάει τώρα για τους δικούς του είναι επίπονος και πολυδιάστατος. Πρώτα από όλα ο εξαιρετικά βαθύς 
πόνος της απώλειας του πιο αγαπημένου προσώπου, του στυλοβάτη της οικογένειας και του προσώπου που ένωνε και κα-
θοδηγούσε την πορεία και την προοπτική της. Ο χρόνος θα επουλώσει τις πληγές αλλά αυτό θα αργήσει να γίνει. Φυσικά 
το γεγονός θα μείνει για πάντα χαραγμένο στην μνήμη όλων των οικείων του προσώπων. Διότι όσο πιο πρόωρος είναι ένας 
θάνατος, τόσο πιο μεγάλα αποτυπώματα αφήνει. Δυστυχώς οι πριν την ώρα τους απώλειες αποτελούν στατιστική πιθανότητα 
από την οποία δεν μπορεί να ξεφύγει η ανθρωπότητα όσο κι αν προοδεύει τεχνολογικά και επιστημονικά.

Ο εν ζωή «θάνατος» όμως της οικογένειας του άτυχου στελέχους ίσως κοστίζει περισσότερο. Η γυναίκα χωρίς επάγγελμα, 
οι υποχρεώσεις ίδιες, το στεγαστικό εν πλήρη ισχύ οι σπουδές των παιδιών προ των πυλών. Οι διακοπές που πήγαιναν όλοι 
μαζί κάθε χρόνο φέτος μάλλον δεν θα πραγματοποιηθούν, η αγωνία τώρα είναι να βρει η μητέρα εργασία έστω να μπαίνει 
ένας μισθός στο σπίτι.

Να όμως μία αναλαμπή! Ο ασφαλιστής της οικογένειας φέρνει ένα ευχάριστο νέο που μειώνει λίγο την οδύνη. Ο εκλιπών έχει 
μία μικρή ασφάλεια ζωής. Είχε πειστεί -με βαριά καρδιά όπως μάθαμε- κάποια ανύποπτη στιγμή πριν 12 χρόνια να κάνει μία 
μικρή ασφάλεια ζωής με κεφάλαιο 50.000€. Με ασφάλιστρο 145€ τον χρόνο. Τώρα η οικογένειά του θα κερδίσει λίγο χρόνο 
για να ξεπεράσει την απώλεια. Θα παίρνει 1000€ τον μήνα για 50 μήνες, ή 2000€ τον μήνα για 25 μήνες. Θα μπορούσε να ήταν 
και καλύτερα θα μπορούσε να μην υπήρχε και καθόλου.

Υπάρχει όμως ένα σημαντικό εμπόδιο ακόμα. Έχει γίνει ένα λάθος στην αρχιτεκτονική του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Δικαι-
ούχοι έχουν οριστεί οι νόμιμοι κληρονόμοι και αυτό τώρα φέρνει την οικογένεια αντιμέτωπη με την εφορία η οποία θα πρέπει 
να εκδώσει βεβαίωση περί μη οφειλών μεταξύ των άλλων...

http://www.k-2.gr/
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Τι γίνεται με τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις σε περίπτωση θανάτου; 

Αποτελεί τον μεγαλύτερο εφιάλτη των επιχειρηματιών 
και των ελεύθερων επαγγελματιών της χώρας, αλλά και 
όσων άτυχων πολιτών έχουν περιπτώσεις με τις οποίες 
θα πρέπει να συναλλαχθούν μαζί της όπως η πονεμένη 
κυρία της περίπτωσής μας στην πρώτη σελίδα.

Τι γίνεται όμως με τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις 
συνεπεία θανάτου; Πόσο εύκολα μπορούν να 
ξεμπερδέψουν οι κληρονόμοι των κεφαλαίων αυτών 
από τις δαγκάνες της εφορίας;

Ως γνωστόν όταν κάποιος πεθάνει, δεν πεθαίνουν και 
τα χρέη που είχε εν ζωή μαζί του. Οπότε σε αυτή την 
περίπτωση, εκτός από τα περιουσιακά στοιχεία που 
μεταφέρονται στους κληρονόμους, μεταφέρονται 

και όλες οι οικονομικές του υποχρεώσεις. Ο όρος κληρονομιά αναφέρεται στο σύνολο της και δεν μπορεί να 
περιοριστεί σε μέρος αυτής. Συνεπώς ο κληρονόμος είτε θα αποδεχθεί ολόκληρη την κληρονομιά, είτε θα την 
αποποιηθεί ολόκληρη. Έτσι σε αρκετές περιπτώσεις όταν οι υποχρεώσεις μιας κληρονομιάς είναι πολλές όπως 
χρέη του θανόντα προς τρίτους και φόροι κληρονομιάς, αρκετοί κληρονόμοι αναγκάζονται να αποποιηθούν 
ολόκληρη την κληρονομιά, οπότε και την ασφάλεια ζωής. Μπορούν όμως τα πράγματα να διαφοροποιηθούν;

Η πιο σταθερή και αξιόπιστη λύση είναι η ονομαστική αναγραφή του δικαιούχου ή των δικαιούχων στο 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Σε αυτή την περίπτωση ο κάθε ένας λαμβάνει το ποσοστό που του αναλογεί από 
την ασφαλιστική εταιρεία χωρίς να εμπλέκεται σε καμία γραφειοκρατική διαδικασία. Η ασφαλιστική εταιρεία 
μπορεί να ζητήσει βεβαίωση από την εφορία για καταβολή φόρου κληρονομιάς, η οποία όμως θα αφορά μόνο 
το ποσό που θα εισπραχθεί και δεν θα εμπλέκει το σύνολο της περιουσίας. Για τους α βαθμού συγγένειας ποσά 
μέχρι 300.000€ είναι αφορολόγητα. 

Υπάρχουν όμως σε ελάχιστες ασφαλιστικές εταιρείες όροι στα συμβόλαια που διευκολύνουν ακόμα 
περισσότερο τα πράγματα χωρίς να εμπλέκεται καθόλου η εφορία ακόμα κι αν δεν έχουν οριστεί ονομαστικά 
οι δικαιούχοι. Ο όρος μπορεί να διατυπωθεί περίπου ως εξής: «το ασφάλισμα καταβάλλεται στους νόμιμους 
δικαιούχους σύμφωνα με τους κανόνες της εξ αδιαθέτου διαδοχής ανεξάρτητα από αν πράγματι καταστούν 
ή όχι κληρονόμοι λόγω αποποίησης ή διαθήκης».

Αυτό σημαίνει ότι απλώς με την κατάθεση του πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών η αποζημίωση καταβάλλεται 
στους νόμιμους κληρονόμους ακόμα κι αν αυτοί έχουν αποποιηθεί την κληρονομιά ή ακόμα κι αν ο θανών έχει 
αφήσει την περιουσία του σε τρίτο πρόσωπο μέσω διαθήκης. 

Οπότε προτρέπουμε όλους όσους έχουν ασφάλιση ζωής στα συμβόλαιά τους να ορίσουν τους δικαιούχους 
ονομαστικά έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουν διαδικαστικά προβλήματα εφόσον προκύψει περίπτωση 
αποζημίωσης.

Ύπάρχει μεγαλύτερο 
τέρας από την εφορία;
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

από τα LLOYD’S  
σε ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ κόστος!

30 >   6€

35 >   6,5€

40 >   9€

45 >   14€

50 >   22€

55 >   35€

60 >   57€

ΗΛΙΚΙΑ          ΚΟΣΤΟΣ

Αναρίθμητα τα παραδείγματα ανθρώπων που έχασαν πρόωρα την ζωή τους δημιουργώντας μεγαλύτερα δράματα στις οικογένειές τους 
από την ίδια την απώλεια. Ο δρόμος του δράματος θα ήταν πιο βατός αν οι συνετοί οικογενειάρχες φρόντιζαν να εξασφαλίσουν έστω 
κι ένα μικρό ποσό στην οικογένειά τους σε περίπτωση που έχαναν την μάχη με την ζωή. Αν και υπάρχουν πολλές μορφές ασφάλισης 
ζωής, η πιο απλή της μορφή -ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητη για την οικογένεια πχ μέχρι να σπουδάσουν τα 
παιδιά- είναι ιδιαίτερα προσιτή. Είναι απερισκεψία να σκέφτεται κάποιος πως δεν θα του συμβεί κάτι και θα χάσει τα λεφτά του. Θα 
ήταν καλύτερο να σκεφτεί ότι αν έχει ασφάλεια η οικογένειά του δεν θα χάσει τα πάντα. Ασφαλώς κανείς από αυτούς που ‘’έφυγαν’’ 
δεν το είχε σχεδιάσει..

Αν ένας πατέρας σκέφτεται για ποιο λόγο θα πρέπει να κάνει ασφάλεια ζωής θα βοηθούσαμε την σκέψη του με τις εξής λίγες προτά-
σεις αγάπης:

 Για να διατηρήσει η οικογένειά του το επίπεδο ζωής που της έχει -σιωπηρά ίσως- υποσχεθεί

 Για να έχουν χρήματα οι δικοί του και να νοιώθουν δυνατοί την στιγμή που όλοι θα τους προσεγγίζουν με ανοιχτή την 
παλάμη 

 Για να έχουν τα παιδιά εξασφαλισμένο ψωμί στο τραπέζι

 Επίσης γιατί  τα παιδιά θα πρέπει να σπουδάσουν για να παραμείνουν ανταγωνιστικά στην κοινωνία, διατηρώντας την 
ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και να υλοποιήσουν τα όνειρά τους.

 Για να εξασφαλίσει την αξιοπρέπεια της γυναίκας του

 Για να εξοφληθεί η υποθήκη ή το δάνειο και έτσι να μειωθεί ο μέσος όρος εξόδων της οικογένειάς

 Γιατί ίσως αποτελεί την  διαφορά από το να έχει ή να μην έχει η οικογένειά σπίτι

 Για να πληρωθούν οι φόροι, οι απλήρωτοι λογαριασμοί, οι νομικές δαπάνες, οι συμβολαιογράφοι, οι γιατροί, τα νοσοκο-
μεία, το συνεργείο του αυτοκινήτου, τα έξοδα θανάτου, τα ξεχασμένα χρέη  κλπ

 Γιατί η ασφάλεια είναι ο μόνος μηχανισμός που δημιουργεί χρήμα που δεν υπάρχει, και μάλιστα στην πιο κατάλληλη στιγμή

 Γιατί αγαπάει την οικογένειά του και της το αποδεικνύει  με μια συγκλονιστική τελευταία του πράξη ενώ είναι απών!

Αν βέβαια υπάρχει και επιχείρηση στην οικογένεια τότε θα πρέπει να γίνει κάποιος διαφορετικός σχεδιασμός.

Για κεφάλαιο 50.000€ τα ενδεικτικά μηνιαία κόστη ανά ηλικία είναι τα εξής:

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ:
ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ  
ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ!
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Μια φιλική χειρονομία από το www.mypassport.gr-The first Greek travel-builder website  

ΙΛΙΓΓΟΣ ΣΤΗΝ UTAH!
Ο Alex Honnold είναι ένας εκπληκτικός αθλητής που από πολύ μι-
κρή ηλικία προσδέθηκε στο άρμα της αδρεναλίνης και συνυφάνθη-
κε με τον κίνδυνο. Αναρριχήθηκε στα πιο δύσκολα πεδία απολαμ-
βάνοντας μυθικές κατακτήσεις, αλλά τελικά πήρε την απόφαση να 
τολμήσει κάτι που δεν διανοήθηκε ποτέ κανείς άλλος. Στο εκπλη-
κτικό βίντεο που θα απολαύσετε -όσοι δεν έχετε υψοφοβία- ο Alex 
τολμάει αναρριχηθεί σε ένα από τα πιο δύσκολα και ταυτόχρονα πιο 
όμορφα Θεϊκά κάθετα γλυπτά του κόσμου, στο Bryce Canyon στην 
Γιούτα των ΗΠΑ, χωρίς καμία ασφάλεια χωρίς σκοινιά και οποιαδή-
ποτε άλλη υποστήριξη!
Ακούστε την αναπνοή του, θαυμάστε την εκπληκτική τεχνική του, 
την ψυχραιμία την αυτοκυριαρχία και την ανελέητη θέλησή του να 
πραγματοποιήσει κάτι που κανείς δεν τόλμησε ποτέ ως τώρα. Παρό-
λα αυτά πολύ περισσότερη αγωνία από τον ίδιο είχαν όσοι κινηματο-
γράφησαν το αδιανόητο επιχείρημά του...

http://www.mypassport.gr/
http://www.k-2.gr/
http://www.k-2.gr/contact-us
http://www.k-2.gr/
https://www.facebook.com/k2ins.gr
https://www.facebook.com/k2ins.gr
https://vimeo.com/326521656
http://www.mypassport.gr/
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Το πιο Σ Η Μ Α Ν Τ Ι ΚΌ  έργο 

που ένας πατέρας 
Μ Π Ο Ρ Ε Ι  Ν Α  Κ Α Ν Ε Ι 

για τα Π Α Ι Δ Ι Α  του, 
είναι 

Ν Α  Α Γ Α Π Α Ε Ι 
την μητέρα τους

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

