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Πολύ επίκαιρο έγινε ξαφνικά το θέμα του Joker τον τελευταίο καιρό, ίσως για τους λάθος λόγους. Επ’ ευκαιρία των γεγονότων όμως, 
συνειρμικά περνάει από το μυαλό και το πολύ πετυχημένο μότο του τυχερού παιχνιδιού Joker ‘’κι αν σου κάτσει;’’. Συνήθως ταυτίζου-
με αυτό ‘’που θα μας κάτσει’’ είτε με κάτι θετικό είτε με κάτι αρνητικό. Ίσως θεωρούμε άτυχους τους εαυτούς μας επειδή δεν μας έχει 
κάτσει κάποιο joker, λαχείο ή η κληρονομιά ενός πλούσιου θείου. 

Η αλήθεια είναι ότι κοιτάζοντας γύρω τα αγαπημένα μας πρόσωπα, συνειδητοποιούμε ότι έχουμε πιάσει περισσότερα joker ίσως από 
ότι αξίζουμε και στο χέρι μας βρίσκεται η καλλιέργειά τους για να ανθίζουν και να ευωδιάζουν συνεχώς. Αρχίζοντας βεβαίως από την 
καλλιέργεια του εαυτού μας. 

Υπάρχουν όμως και τα αρνητικά Joker. Τι να πουν δηλαδή οι 39 που πέθαναν μέσα στο φορτηγό στο Λονδίνο την περασμένη εβδομάδα! 
Τι να πουν αυτοί που έχασαν τα αγαπημένα πρόσωπα και τις περιουσίες τους πέρυσι στο Μάτι, τι να πουν οι πρωταγωνιστές των μικρών 
καθημερινών δυστυχιών οι οποίες παραμένουν στην μη εμφανή πλευρά της δημοσιότητας;

Αποδίδοντας ‘’τα του Θεού στον Θεό και τα των ανθρώπων στους ανθρώπους’’ το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για να απαντήσουμε 
είναι μόνο  τα ανθρωπίνως δυνατά. Δηλαδή τα μέτρα ασφαλείας και η ασφάλιση με μέτρο.

Η ασφάλιση είναι ο μόνος μηχανισμός ο οποίος μπορεί να αποκαταστήσει μετρήσιμες χρηματικά ζημιές με τον πιο απόλυτο τρόπο. 
Γιατί όμως είναι τόσο σημαντική αυτή η ανθρώπινη επινόηση; Ίσως διότι περιέχει την άνωθεν εντολή ‘’Αγαπάτε Αλλήλους’’. Δηλαδή 
οι πολλοί πληρώνουν για τις ζημιές που θα υποστούν οι λίγοι αλλά ταυτόχρονα και αυτοί που δεν θα πάθουν τίποτα αισθάνονται 
ασφαλείς οπότε πληρώνουν με ικανοποίηση το τίμημα. 

Μερικά παραδείγματα:

• Με 50€ τον χρόνο ασφαλίζεις για πυρκαγιά ακίνητη περιουσία  
αξίας 100.000€

• Με 350€ τον χρόνο ασφαλίζεις μια ανθρώπινη ζωή για κεφάλαιο 
100.000€

• Με 250€ τον χρόνο ασφαλίζεις εισόδημα 700€ τον μήνα για 2 χρόνια

• Με 700€ τον χρόνο αγοράζεις ασφάλεια εξόδων νοσηλείας για 
700.000€ ετησίως

• Με 100€ τον χρόνο ασφαλίζεις για νομική προστασία ολόκληρη την 
οικογένεια κλπ

Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι αν θα σου συμβεί κάτι, αλλά πως θα το 
αντιμετωπίσεις όταν αυτό συμβεί. Γιατί όπως είπε και κάποιος μεγάλος 
παίχτης του... τάβλι: είναι εύκολο να παίξεις όταν όλα στο παιχνίδι πη-
γαίνουν καλά, η πιο μεγάλη τέχνη στην ζωή όμως  είναι να παίξεις 
καλά μια άσχημη ζαριά!

J O K E R 
Kι αν σου κάτσει ;

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
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Ένα από τα ισχυρότερα συνταξιοδοτικά συστήματα παγκοσμίως, αυτό της Ολλανδίας, κλονίζεται εξαιτίας των αρνητικών 
επιτοκίων δανεισμού στην Ευρώπη. Τα δύο μεγαλύτερα συνταξιοδοτικά ταμεία στη χώρα, αλλά και όλου του κόσμου, 
ανακοίνωσαν πριν λίγες ημέρες το ενδεχόμενο περικοπών στις γενναιόδωρες συντάξεις των Ολλανδών από τον Ιανουάριο 
του 2020, ενώ άφησαν να εννοηθεί ότι οι περικοπές θα συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια.

Πολλοί Ολλανδοί συνταξιούχοι απολαμβάνουν αυτή τη στιγμή συντάξεις –αθροιστικά από ιδιωτικό και κρατικό φορέα– ισοδύ-
ναμες με τις αποδοχές που είχαν όσο εργάζονταν. Ακόμη και με τις περικοπές ύψους 8% που αναμένεται να επιβληθούν από 
το 2020, οι συντάξεις τους θα παραμείνουν υψηλές σε σχέση με πολλές χώρες της Ευρώπης και του κόσμου.

Ωστόσο, η ανάγκη της Ολλανδίας να καταφύγει σε περικοπές κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για συνταξιοδοτικά συ-
στήματα αντίστοιχης λειτουργίας, όπως για παράδειγμα αυτό των ΗΠΑ και της Βρετανίας. Τον Σεπτέμβριο, ο πρόεδρος 
της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι είχε τονίσει ότι η κεντρική τράπεζα «ανησυχεί πολύ» για τις παρενέργειες των αρνητικών επιτο-
κίων. Παρ’ όλα αυτά, ο κος Ντράγκι επέμεινε ότι τα επιτόκια πρέπει να παραμείνουν χαμηλά, ώστε να αυξηθεί ο ρυθμός 
ανάπτυξης.

Τα συνταξιοδοτικά ταμεία παραδοσιακά επενδύουν σε κρατικά ομόλογα, τα οποία θεωρούνται ασφαλές καταφύγιο. Εξαι-
τίας  όμως των αρνητικών επιτοκίων που έχουν επιβληθεί στην Ευρώπη, τα ταμεία δυσκολεύονται πλέον να εξασφαλί-
σουν τις απαιτούμενες αποδόσεις από τις επενδύσεις τους, με τις οποίες και καλύπτουν μεγάλο μέρος των υποχρεώσεών 
τους. Βάσει του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι συντάξεις στην Ολλανδία προκύπτει ότι για κάθε 1% μείωση των 
επιτοκίων δανεισμού, ο λόγος ανάμεσα στα περιουσιακά στοιχεία και στις υποχρεώσεις των συνταξιοδοτικών ταμείων 
μειώνεται κατά περίπου 12%. Για τον υπολογισμό των συντάξεων λαμβάνονται υπόψη το προσδόκιμο ζωής των συ-
νταξιούχων καθώς και το ύψος της σύνταξης που ιδανικά θα τους αντιστοιχούσε.

Ένα από τα μεγαλύτερα συνταξιοδοτικά ταμεία στην Ολλανδία, αλλά και παγκοσμίως, το ABP, ανακοίνωσε ότι τα περι-
ουσιακά στοιχεία του αξίας 459 δισ. ευρώ δεν επαρκούν για την κάλυψη των υποχρεώσεών του ύψους 504 δισ. ευρώ. 
Προκύπτει ότι το ποσοστό κάλυψης των υποχρεώσεων από τα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου είναι 91%. Όσον αφορά 
το επίσης μεγάλο συνταξιοδοτικό ταμείο PFZW, με περιουσιακά στοιχεία αξίας 238 δισ. ευρώ, ο συντελεστής κάλυψης 
των οφειλών του έφτανε στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου στο 92,2%.

Οποιοδήποτε ποσοστό κάτω του 95% θεωρείται ανεπαρκές για την κάλυψη των υποχρεώσεων, σύμφωνα με τους συντα-
ξιοδοτικούς κανόνες της χώρας, και συνεπώς σε αυτό το σημείο οι περικοπές των συντάξεων θεωρούνται απαραίτητες. 

Aποταμίευση  
με εγγυημένο αρνητικό 
επιτόκιο;

Η ΝΈΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
& ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΈΙΣ ΤΟΥ ΜΈΛΛΟΝΤΟΣ

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

από τα LLOYD’S  
σε ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ κόστος!

Παλιότερες αναλογιστικές μελέτες -επί δραχμής- είχαν αναδείξει το τεράστιο πρόβλημα των κρατικών ταμείων 
ασφάλισης. Χωρίς να μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, είχε αποδειχτεί ότι χωρίς καν να υπάρχει επιτόκιο, η μέση 
σύνταξη του Έλληνα πολίτη θα ήταν 1,5 εκ. δρχ (ή περίπου 4500€) απλώς και μόνο αν τα χρήματα των ταμείων 
επιστρέφονταν άτοκα στους δικαιούχους τους! Βέβαια έκτοτε άλλαξαν πολλά, το προσδόκιμο επιβίωσης ανέβηκε 
αρκετά, η ανεργία αυξήθηκε κατακόρυφα, πραγματοποιήθηκε ‘’κούρεμα’’ των ομολόγων κλπ. Αναδείχτηκε όμως 
το τεράστιο πρόβλημα της κακοδιαχείρισης των πόρων  και των παρανομιών των διοικήσεων που οδήγησαν σε 
αφαίμαξη τον πλούτο των ταμείων με αποτέλεσμα την τεράστια συρρίκνωση του συνταξιοδοτικού αποτελέσματος 
για όλους τους πολίτες.

Βλέποντας το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ολλανδία αναρωτιόμαστε ποια θα είναι η εξέλιξη για τις αυ-
ριανές συντάξεις. Αυτό όμως είναι ρητορικό ερώτημα. Η απάντηση θα είναι πάντα μία: Η συστηματική αποταμίευ-
ση με σχέδιο και συγκεκριμένη λογική. Η οικονομική πραγματικότητα θα είναι ίδια για όλους. Οι προνοητικοί θα 
έχουν πάντα ένα εισόδημα να διαχειριστούν το οποίο ασφαλώς θα επηρεάζεται από την θετική ή την αρνητική 
συγκυρία. Οι μη προνοητικοί απλά δεν θα έχουν αυτή την δυνατότητα.

Για τα επαγγελματικά ταμεία θα έχουμε να πούμε πολλά όταν ολοκληρωθεί ο νέος νόμος. Όμως μπορεί να διαφανεί 
από τώρα η μεγάλη επιδραστικότητα που θα έχουν στην συνταξιοδοτική συνείδηση του Έλληνα πολίτη.

Η επαναστατική λογική που εισαγάγουν είναι ότι πλέον ο κάθε εισφέρων πολίτης θα διατηρεί τον δικό του ατομικό 
λογαριασμό γνωρίζοντας κάθε μέρα το ποσό που του ανήκει, σε αντιδιαστολή με το σημερινό καθεστώς το οποίο 
διανέμει τις εισφορές στο σύνολο των συνταξιούχων.

Επίσης ο κάθε εισφέρων θα μπορεί να επιλέξει το είδος διαχείρισης των χρημάτων του ανάλογα με το προφίλ 
του και τους στόχους του: συντηρητική, επιθετική, μικτή διαχείριση. Θα έχει το δικαίωμα να αλλάζει την πολιτική 
επενδύσεων ή να την κάνει μικτή. 

Σήμερα στην χώρα μας λειτουργούν 15 επαγγελματικά ταμεία παρά τις ελλείψεις που παρουσιάζει το νομικό πλαί-
σιο. Οι μέσες ετήσιες αποδόσεις τους κυμαίνονται από 3%-5% ποσοστό ιδιαίτερα αξιόλογο αν λάβουμε υπόψη τις 
αρνητικές επιτοκιακές συγκυρίες. 

Ταυτόχρονα συζητιέται η ανάπτυξη ενός κοινού 
πανευρωπαϊκού συνταξιοδοτικού προϊόντος 
στο οποίο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι 
οι πολίτες της Ευρώπης. 

Ως τότε όμως η καλύτερη λύση είναι η συμμε-
τοχή σε ένα ατομικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα 
το οποίο σε κάθε περίπτωση θα αποτελεί ένα 
επιπλέον κεφάλαιο την ώρα που θα χρειάζεται 
περισσότερο από ποτέ, ενώ ήδη περιέχει πολλά 
από τα πλεονεκτήματα που προαναφέρθηκαν.

ΤΑ ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΙΚΑ  
ΤΑΜΕΙΑ 
Aπάντηση στις προκλήσεις  
του μέλλοντος

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
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Μια φιλική χειρονομία από το www.mypassport.gr-The first Greek travel-builder website  

Η ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΣΚΈΛΈΤΩΝ
ΟΣΤΑ ΈΛΛΗΝΩΝ ΣΤΑ ΙΜΑΛΑΪΑ
Όλο και μεγαλύτερο γίνεται το μυστήριο που περιβάλλει την αποκαλούμενη «Λίμνη 
των Σκελετών» στα Ιμαλάια. Η λίμνη, επισήμως γνωστή ως Roopkund, βρίσκεται σε 
υψόμετρο 5.000 μέτρων και φιλοξενεί λείψανα εκατοντάδων ανθρώπων.
Ομάδα ερευνητών που εξέτασε 38 σκελετούς ανακάλυψε ότι 14 από τους νεκρούς 
κατά πάσα πιθανότητα κατάγονταν από τις ακτές της ανατολικής Μεσόγειου και 
προσομοιάζουν γενετικά στους σημερινούς κατοίκους της ηπειρωτικής Ελλάδας 
και της Κρήτης. Δεν υπάρχει σαφής εξήγηση για την παρουσία των «ελληνικών» 
σκελετών στα Ιμαλάια, όμως χρονολογούνται από την περίοδο μεταξύ του 1.900 
και του 1.600 μΧ, που χονδρικά αντιστοιχεί στην ακμή του Μινωικού Πολιτισμού.
Αντίθετα, 23 άλλοι σκελετοί ταιριάζουν γενετικά στους σημερινούς κατοίκους 
της νότιας Ασίας (Ινδία, Πακιστάν, Νεπάλ, Μπαγκλαντές) και υπολογίζεται ότι 
έχασαν την ζωή τους μία χιλιετία αργότερα, μεταξύ του 10ου και του 7ου αιώνα 
μΧ. Ένα ακόμα νεκρός προήλθε από την νοτιοανατολική Ασία. Διαφορές βρέθη-
καν και στις διατροφικές συνήθειες ανάμεσα στις δύο ομάδες, ενισχύοντας τα 
ευρήματα από τις χρονολογήσεις και τις γενετικές ανασυνθέσεις.
Με αυτά τα δεδομένα οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι «ένοικοι» της Roopkund έχασαν 
την ζωή τους σε διαφορετικά θανατηφόρα γεγονότα. Πάντως, 13 άτομα από την «ελ-
ληνική» ομάδα κατά πάσα πιθανότητα συμπίπτουν χρονικά, άρα μπορεί να κινούνταν 
μαζί, ενώ οι νεκροί από την νότια Ασία μάλλον ανήκουν σε διάφορα ξεχωριστά «κύ-
ματα». Η παρουσία των εκατοντάδων σκελετών στην παγωμένη λίμνη των Ιμαλαΐων 
παραμένει ανεξήγητη, αν και οι ερευνητές παραθέτουν τις κύριες προτάσεις.
Τοπικοί θρύλοι κάνουν λόγο για ένα βασιλικό ζεύγος και την ακολουθία τους που 
κινούνταν για προσκύνημα προς τιμήν μίας θεότητας του βουνού, αλλά τιμωρήθηκαν 
για την απρεπή συμπεριφορά τους. Υπάρχει επίσης η εικασία ότι πρόκειται για στρα-
τιωτική μονάδα ή για πλανόδιους εμπόρους που χτυπήθηκαν από την κακοκαιρία.
Άλλοι έχουν εικάσει ότι είναι θύματα επιδημιών, όμως οστεολογική εξέταση των 
38 δειγμάτων κατέδειξε πως ήταν υγιείς σε γενικές γραμμές. Τρεις σκελετοί 
ωστόσο έφεραν μη θεραπευμένα κατάγματα, με τους μελετητές να υποθέτουν 
ότι προκλήθηκαν από σφοδρή χιονοθύελλα στην περιοχή της λίμνης. Η περιοχή 
των Ιμαλάϊων άλλωστε πάντα βρίθει θρύλων και μυστηρίων... 

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
http://www.mypassport.gr/
https://vimeo.com/368986016


ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΣΦΑ ΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΞΙΟΙ να ζουν  
είναι ΜΟΝΑΧΑ  
όσοι ξέρουν  

να πεθαίνουν... 

Ε Ι Σ  Μ Ν Η Μ Η Ν  Τ Ω Ν  Π Ε Σ Ο Ν Τ Ω Ν  

τ η ς  2 8 η ς  Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ  1 9 4 0

T: 210 99 02 900 F: 213 00 23 709 E: INFO@K-2.GR W: WWW.K-2.GR FB: Κ2 Mεσίτες Ασφαλίσεων  
A: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 90, T.K.166 74, ΓΛΥΦΑΔΑ, AΘΗΝΑ
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