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NO SOMOS NADA
«ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΤΙΠΟΤΑ»

ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ ΠΡΌΤΑΣΗ της
προς την Κυβέρνηση!
Τα ασφάλιστρα πυρός - σεισμού
είναι λάθος να μην εκπίπτουν του φόρου

Nίκος
Κεχαγιάογλου
ΔΙΕΥΘΎΝΩΝ
ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ Κ2

Σημαντική πρωτοβουλία ανέλαβε η εταιρεία μας μέσω των διαύλων επικοινωνιών που διαθέτει, προκειμένου να προωθήσει την υλοποίηση ρύθμισης έκπτωσης ασφαλίστρων στο φορολογικό νομοσχέδιο, η οποία είναι ανεξήγητο γιατί δεν υφίσταται.
Το σημαντικότερο περιουσιακό (οικονομικό και ψυχολογικό) στοιχείο του Έλληνα πολίτη αποτελεί η ακίνητη περιουσία του. Κατά έναν
μεταφυσικό τρόπο όμως κι ενώ δεν υπάρχει κανένα άλλο αποτελεσματικό εργαλείο για να την προστατεύσει, αυτό το περιουσιακό
στοιχεία παραμένει τραγικά ανασφάλιστο κάτι το οποίο διαπιστώνουμε έπειτα από κάποιο σημαντικό καταστροφικό γεγονός. Την πραγματικότητα αυτή ανέδειξε με δραματικό τρόπο πέρυσι το Μάτι και η Μάνδρα και φέτος ευτυχώς χωρίς μεγάλες ζημιές η Μαγούλα και
η Κρήτη. Σε κάθε γεγονός οι αποζημιώσεις που δίνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες φτάνουν το πολύ μέχρι το 15% των καταγεγραμμένων
ζημιών επί του συνόλου αφού οι υπόλοιπες είναι ανασφάλιστες!
Η πρόταση της Κ2 είναι αναλυτική, τεκμηριωμένη και εστιάζεται στα πλεονεκτήματα που θα υπάρξουν για την εθνική οικονομία αν
στις ρυθμίσεις που προωθούνται για έκπτωση από τον φόρο των δαπανών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των
κτηρίων, συμπεριληφθούν και τα ασφάλιστρα κατοικιών.
Τα επιχειρήματα εν συντομία είναι τα εξής:
• Το κόστος για τον προϋπολογισμό του κράτους για να καλύψει δαπάνες μετά από φυσικές καταστροφές ή λαίλαπες είναι τεράστιο
• Tα κόστη όμως που τελικά καλύπτει σε σχέση με τις ζημιές είναι αμελητέα και δεν προσεγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις πραγματικές δαπάνες για την αποκατάστασή τους, δημιουργώντας απογοήτευση στους δικαιούχους.
• Η γραφειοκρατία ταλαιπωρεί αφάνταστα τους ζημιωθέντες.
• Η συζήτηση για ενεργοποίηση του τρίτου πυλώνα ασφάλισης έχει μία θαυμάσια ευκαιρία να υλοποιηθεί, την στιγμή μάλιστα που η
ίδια η φύση μας στέλνει τα κατάλληλα μηνύματα, ενώ είναι βέβαιο ότι η κλιματική αλλαγή θα επιφέρει κι άλλα δυσάρεστα φυσικά
φαινόμενα.
• Η ρύθμιση αυτή όχι μόνο δεν θα στερήσει έσοδα από τον προϋπολογισμό αλλά αντιθέτως θα προσθέσει, για τους εξής λόγους:
1. θα τονωθεί η χαμηλότατη ασφαλισιμότητα των Ελληνικών κατοικιών από το μονοψήφιο ποσοστό που είναι σήμερα σε πολύ
μεγαλύτερο (σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών που ασφαλίζονται το κάνουν από συμβατική τους υποχρέωση ως
δανειολήπτες)
2. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε ασφαλιστήριο θα εισπράττεται φόρος επί των ασφαλίστρων 15%
3. Επιπλέον τα ασφαλιστήρια κλάδου πυρός έχουν μία σημαντική κερδοφορία. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος των εσόδων
αυτών θα επιστραφεί στο κράτος με την μορφή φόρου επί των κερδών των ασφαλιστικών εταιρειών.
4. Η αύξηση της κερδοφορίας φέρνει νέες επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία και έμψυχο δυναμικό στον ασφαλιστικό κλάδο
• Ενεργοποιεί την ασφαλιστική συνείδηση του Έλληνα και του δείχνει τον δρόμο της ευθύνης απέναντι στην προστασία των περιουσιακών του στοιχείων.
Ας ευχηθούμε η πρότασή μας να έχει επιτυχή κατάληξη.
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H
διευρύνει την συνεργασία της
με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων
Tο CYBER INSURANCE κορυφαίας σημασίας κάλυψη για τους ξενοδόχους της χώρας μας.

Η εξάπλωση των εγκλημάτων με επίκεντρο τον κυβερνοχώρο αποτελεί μία σύγχρονη μάστιγα και
έναν διαρκή πόλεμο ‘’μεταξύ των δυνάμεων του καλού και του κακού’’. Ιδιαίτερη διάσταση έχουν λάβει τα χτυπήματα στις βάσεις δεδομένων, η υποβάθμιση των συστημάτων και η κλοπή προσωπικών
πληροφοριών, καρτών και λογαριασμών. Στόχος η απόσπαση μέσω εκβιασμών, σοβαρότατων χρηματικών ποσών που αποτιμώνται σε κρυπτονομίσματα και κατατίθενται σε ειδικούς λογαριασμούς.
Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αποτελούν έναν από τους ελκυστικότερους στόχους των κυβερνοεγκληματιών κάτι που κινητοποίησε την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων προς την αναζήτηση
της πληρέστερης δυνατής λύσης του προβλήματος. Η Κ2 η οποία από το 2016 συντονίζει και διευθύνει την ανάπτυξη των ομαδικών προγραμμάτων της Ομοσπονδίας και αφού διενήργησε εξαντλητική έρευνα αγοράς προκειμένου
να καλύψει με τον επωφελέστερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των μελών των τοπικών ενώσεων ξενοδόχων, κατέληξε στην εύρεση του κατάλληλου αναδόχου ασφαλιστικού
σχήματος. Οι συνδυασμοί καλύψεων που παρέχονται, δίνουν
ουσιαστικές λύσεις σε όλα τα προβλήματα που σχετίζονται
με το ηλεκτρονικό έγκλημα, με ανάδοχο το κορυφαίο συνδικάτο Amlin των Lloyd’s.
Κορυφαίας σημασίας επιρροή για την επιτυχία της συμφωνίας έπαιξε η Blue Aigaion Insurance Solutions Μεσίτες
Ασφαλίσεων ΑΕ στρατηγικός συνεργάτης της Κ2 μέσω της
οποίας αντλούνται εξειδικευμένα προϊόντα για κάθε μη
‘’συμβατικό’’ κίνδυνο, με αναδόχους ασφαλιστικές εταιρείες του εξωτερικού οι οποίες μπορούν να προσφέρουν
κεφάλαια και καλύψεις, σε τέτοιο ύψος που αδυνατεί να
προσφέρει η Ελληνική ασφαλιστική αγορά.
Οι κυριότερες καλύψεις αφορούν:
• Έξοδα αποκατάστασης των δεδομένων από τυχαία ζημιά, λειτουργικά σφάλματα και παραβίαση ασφάλειας
• Όλα τα έξοδα αξιώσεων και αποζημιώσεων που θα εγερθούν εναντίον του ξενοδόχου και θα τον καταστήσουν νομικά υποχρεωμένοι να πληρώσει και επιπλέον αποζημιώσεις, για μετάδοση κακόβουλου λογισμικού σε τρίτους, καταστροφή δεδομένων τρίτων κλπ
• Έξοδα εξωτερικών νομικών συμβούλων για καθορισμό του εύρους της υποχρέωσης και για ενέργειες συμμόρφωσης με τους
ισχύοντες νόμους περί ανακοίνωσης παράβασης
• Έξοδα κανονιστικών και ρυθμιστικών κυρώσεων, πρόστιμα και ποινές από οποιαδήποτε χώρα κι αν προέρχονται
• Δαπάνες εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και πληρωμή λύτρων για: αντιμετώπιση εκβιασμών, πώληση προσωπικών ή εταιρικών πληροφοριών, καταστροφή ή κρυπτογράφηση στοιχείων δεδομένων, περιορισμό της διαθεσιμότητας των ηλεκτρονικών
συστημάτων
• Απώλεια κερδών κατά την διάρκεια αποκατάστασης των φυσιολογικών λειτουργιών της επιχείρησης, κάλυψη παγίων εξόδων
καθώς και αυξημένου κόστους εργασίας
Η συμφωνία αυτή καλύπτει το σύνολο των κινδύνων που αφορούν το ηλεκτρονικό έγκλημα.
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Nομολογία
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙ ΑΝ ΠΕΣΕΙ ΔΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΑΜΑΞΙ ΣΑΣ;
Πολύ πρόσφατη απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά, δικαιώνει
κάτοχο αυτοκινήτου το οποίο υπέστη μεγάλη ζημιά από πτώση
κλαδιού δέντρου. Στοιχειοθετήθηκε η ευθύνη του Δήμου από την
παράλειψη οργάνων του να προβούν προληπτικά στην ενδεδειγμένη συντήρηση δένδρου και ενδεχομένως κοπής αυτού, προκειμένου να αποφευχθεί η πτώση του ίδιου ή των κλαδιών του
σε διερχόμενα ή σταθμευμένα οχήματα σε συνθήκες πρόβλεψης
κακοκαιρίας. Δεδομένου δε ότι, , η μέριμνα για την ανάπτυξη,
βελτίωση και συντήρηση των δένδρων των κοινόχρηστων χώρων ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου, το Δικαστήριο κρίνει ότι υφίσταται εν προκειμένω ευθύνη του εναγομένου Δήμου, ο οποίος, σύμφωνα με τις διατάξεις που παρατέθηκαν, είχε την αρμοδιότητα επίβλεψης και συντήρησης
των δένδρων στην ανωτέρω περιοχή και ο οποίος όφειλε με τα αρμόδια όργανά του να λάβει κατάλληλα μέτρα, στα
πλαίσια της εν λόγω αρμοδιότητας (περιποίηση, στήριξη, κλάδεμα δένδρων ή έγκαιρη αποκοπή), προς αποφυγή
τέτοιων ζημιών, αν δε, όπως ισχυρίζεται, ήταν περιορισμένος ο χώρος για την ανάπτυξη των δένδρων, δική του
ευθύνη ήταν να περιορίσει τα δένδρα ή αντίθετα να αυξήσει το χώρο ανάπτυξής τους.
Εξάλλου, η απόσπαση ακόμη και ολόκληρων δένδρων, ιδίως σε περίπτωση κακοκαιρίας (δυνατού ανέμου με προηγηθείσες βροχοπτώσεις), δεν μπορεί να θεωρηθεί απρόβλεπτο και αναπόφευκτο γεγονός, αλλά πιθανό, κατά τα διδάγματα
της κοινής πείρας και δυνάμενο να αποφευχθεί με την καταβολή της επιμέλειας του μέσου συνετού ανθρώπου.
Παρόλα, αυτά δεν προκύπτει ευθύνη του Δήμου σε κάθε περίπτωση, αφού αν το γεγονός οφειλόταν σε συνθήκες
ανωτέρας βίας, ακραίων καιρικών φαινομένων τότε δεν υφίσταται αντικειμενική ευθύνη κανενός. Σε τέτοιες περιπτώσεις η κάλυψη προσφέρεται μόνο μέσω ασφαλιστηρίου συμβολαίου το οποίο καλύπτει τα καιρικά φαινόμενα.

ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΕΣ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΥΓΕΙΑΣ;
Σύμφωνα με απόφαση του Αρείου Πάγου, αν στην ασφαλιστική σύμβαση δεν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό, καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ασθένειες οι οποίες δεν υπήρχαν κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής
σύμβασης ή, ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία υπήρχαν, αλλά ο ασφαλιζόμενος δικαιολογημένα αγνοούσε
την ύπαρξή τους κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης.
Αν όμως στην ασφαλιστική σύμβαση υπάρχουν ρητές εξαιρέσεις για συγκεκριμένες ασθένειες ακόμα κι αν κάποιος
θεωρεί ότι δεν έπρεπε να υπάρχουν, ή τις θεωρεί παράλογες κλπ
τεκμαίρεται η συμφωνία των μερών και καθίσταται άνευ νομικού ενδιαφέροντος η γνώση ή η δικαιολογημένη άγνοια του
ασφαλιζόμενου κατά τον χρόνο της σύναψης.
Η έλλειψη ουσιαστικής κατανόησης της φύσης των ειδικών αυτών
εξαιρέσεων από τον ασφαλιζόμενο, κατά τον χρόνο σύναψης της
σύμβασης, είναι επίσης ζήτημα το οποίο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και γι αυτό είναι εξαιρετικής σημασίας η σωστή ‘’εκπαίδευση’’ του ασφαλιζόμενου από τον ασφαλιστικό σύμβουλο καθώς και
η σταθερή μεταξύ τους επικοινωνία για υπενθύμιση των καλύψεων
των υφιστάμενων ασφαλιστηρίων.
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ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΊΟΥ

NO SOMOS NADA
«ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΙΠΟΤΑ»
Μπροστά στην απεραντοσύνη του σύμπαντος και της Θεϊκής ομορφιάς εκεί
που το χέρι του ανθρώπου δεν έχει προλάβει να παρέμβει αρνητικά (γιατί οι
θετικές παρεμβάσεις πολλές φορές συνταιριάζουν με το αριστούργημα της
κτίσης...) κάποιοι τολμούν να ανοίξουν νέους δρόμους.
Οι δύο φίλοι αλπινιστές Emiliano και Hector τόλμησαν και άνοιξαν νέο δρόμο στην πιο δύσκολη για αναρρίχηση κορυφή της Νοτίου Αμερικής στο όρος
Chacraraju στο Περού σε υψόμετρο 6108 μέτρα.
Τμήμα της Λευκής Οροσειράς (Cordillera Blanca) της μεγαλύτερης ηπειρωτικής οροσειράς της γης με μήκος 8500 χλμ και πλάτος από 250 έως 750
χλμ, η οποία διασχίζει σχεδόν όλη την Νότια Αμερική, το όρος Chacraraju
αποτέλεσε πηγή έμπνευσης -κάτι που ‘’δεν τους άφηνε να κοιμηθούν’’ - για
τους ήρωες του σύντομου φιλμ που μπορείτε να παρακολουθήσετε.
No somos nada ονόμασαν την νέα αυτή διαδρομή που ανακάλυψαν, δηλαδή
δεν είμαστε τίποτα. Έκφραση ταπεινοφροσύνης μπροστά στο ανυπέρβλητο
μεγαλείο; έκφραση αλαζονείας για την νίκη επί των ανθρωπίνων δυνατοτήτων; ή έκφραση απόγνωσης μπροστά στην συνειδητοποίηση της ματαιότητας της κατάκτησης και των κινδύνων που μπορεί να σε ισοπεδώσουν σε μια
στιγμή απροσεξίας;

SYCO

Ίσως να μην ισχύει τίποτα από όλα αυτά ίσως να ήταν απλά μια έμπνευση της
στιγμής. Απολαύστε όποτε μπορέσετε το πολύ όμορφο φιλμ και ίσως βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα.

Μια φιλική χειρονομία από το www.mypassport.gr-The first Greek travel-builder website
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Πλέον, από δυο κουβέντες μπορώ να καταλάβω
αν κάποιος έχει δουλέψει πολύ.
Οι άνθρωποι που έχουν δουλέψει πολύ & σκληρά
έχουν μια άλλη ματιά, μια άλλη γενναιότητα.
ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΕΎΕΙ ΧΡΌΝΟΣ για να φοβηθούν
ΣΠΎΡΟΣ ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ, ΗΘΟΠΟΙΌΣ
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