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NΟΜΟΛΟΓΙΑ
- ΠΟΤΕ Ο ΠΕΖΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΥΡΕΤΑΙ ΑΠΟ 

ΟΧΗΜΑ ΕΧΕΙ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ 50%;
- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟ ΟΡΟ ΣΕ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΗΣ

JACK CERNER  
Ο ΤΥΦΛΟΣ  
ΟΡΕΙΒΑΤΗΣ
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Η ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΝΟΗΣΗ

Τι προσφέρει και πως λειτουργεί;

Κατ’ αρχήν προσφέρει το συμφωνηθέν κεφάλαιο άμεσα σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, έτσι ώστε να κερδίσει χρόνο 
η οικογένεια για να συνέλθει από την τραγωδία χωρίς να μεταβληθεί το οικονομικό της status. Αν όμως δεν συμβεί πρόωρα η απώλεια 
ζωής, τότε σε επιλεγμένο χρόνο μπορεί να γίνει ολική ή μερική εξαγορά του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Η ασφάλιση έχει ημερομηνία 
έναρξης, όμως η ημερομηνία λήξης παραμένει άγνωστη και εδώ βρίσκεται η... γοητεία της. 

Το παρόν κείμενο αφορά όσους διαθέτουν χρήματα για αποταμίευση. Το προτεινόμενο 
ασφαλιστικό προϊόν κατά την γνώμη μας αποτελεί την πιο σημαντική επινόηση του ανθρώπου 

πάνω στην ασφαλή διαχείριση των αποθεματικών του. 

Πρόκειται για την μετατρεπόμενη ισόβια ασφάλεια ζωής.

Ιδανικές ηλικίες συμμετοχής: Από 0 έως 45 ετών. Θα αναρωτηθεί κάποιος: 
Ασφάλεια ζωής σε ένα βρέφος ή σε ένα παιδί; 

Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση έχει πολλές πτυχές:

• Το παιδί θα μεγαλώσει και οι ανάγκες κάποια στιγμή θα εμφανιστούν

• Το παιδί σήμερα δεν μπορεί να πάρει σημαντικές αποφάσεις 

• Το παιδί δεν έχει τώρα οικονομική δυνατότητα

• Το παιδί έχει ιδανική ηλικία για ασφάλιση

• Όταν ενηλικιωθεί θα έχει σημαντικές οικονομικές ανάγκες

• Μάλλον θα ήθελε κάποιος -αν μπορούσε- να είχε φροντίσει για την σύνταξή 
του από νωρίς

Η ισόβιος ασφάλεια  

αποτελεί το ιδανικότερο 

εργαλείο διαχείρισης 

αποθεματικών & δίνει 

προστιθέμενη αξία  

στην ίδια την ζωή. 

ΗΛΙΚΙΑ

10 100000 € 4.456,03 € 44560,03 €42.334,60 €48.360,30 €52.286,55

15 100000 € 4.785,83 € 47850,83 €45.228,54 €51.763,69 €55.967,09

25 100000 € 5.470,05 € 54700,05 €51.763,69 €59.245,51 €63.885,29

35 100000 € 6.257,93 € 62570,93 €59.245,51 €67.331,83 €72.180,88

45 100000 € 7.205,30 € 72050,30 €67.331,83 €75.507,27 €80.208,12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΤΗΣΙΟ  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

ΣΥΝΟΛΟ  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ  

σε 10 ΕΤΗ

ΑΞΙΑ  
ΕΞΑΓΟΡΑΣ  
σε 10 ΕΤΗ

ΑΞΙΑ  
ΕΞΑΓΟΡΑΣ  
σε 20 ΕΤΗ

ΑΞΙΑ  
ΕΞΑΓΟΡΑΣ  
σε 25 ΕΤΗ

Ας δούμε μερικά παραδείγματα για διάφορες ηλικίες στον πίνακα. Το πιο προσοδοφόρο μοντέλο ασφάλισης είναι αυτό με διάρκεια 
πληρωμής 10 ετών. Αυτό σημαίνει ότι η ασφάλιση έχει ισόβια διάρκεια όμως οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν μόνο για 10 έτη. 
Υπάρχουν βέβαια και άλλες παραλλαγές.

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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Ας δούμε τρεις ενδιαφέρουσες περιπτώσεις:

ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Μεταβίβασε σοφία στο παιδί σου

Εβδομηντάχρονος πατέρας -ή παππούς- με αποταμιεύσεις στην τράπεζα ή με σταθερό εισερχόμενο εισόδημα από άλλες πη-
γές, αποφασίζει να κάνει μια τοποθέτηση χρημάτων που αφενός θα είναι πολύτιμη για τα παιδιά του - ή τα εγγόνια του - και 
αφετέρου θα του εξασφαλίσει υστεροφημία ως σοφού διαχειριστή.

Ασφαλίζει για 100.000€ τον υιό ή την κόρη του ηλικίας 35 ετών και διαθέτει 6258€ τον χρόνο (522€ μηνιαίως). Με αυτόν τον 
τρόπο εξασφαλίζει τα εξής για το παιδί του:

• Ένα σημαντικό κεφάλαιο κάλυψης αν συμβεί κάποιο απρόοπτο γεγονός για την τωρινή ή μελλοντική του οικογένεια
• Μία συναισθηματική κατάσταση ασφάλειας που δημιουργήθηκε από μια σοφή κίνηση του πατέρα του
• Απόδοση που σε βάθος χρόνου δεν του εξασφαλίζει κανένα κρατικό ομόλογο στην Ευρώπη, με την ίδια ασφάλεια
• Δυνατότητα μετατροπής του κεφαλαίου σε εγγυημένη σύνταξη

Άλλα χαρακτηριστικά:

Ο γονέας -ή παππούς- είναι συμβαλλόμενος στο συμβόλαιο οπότε τα χρήματα ανήκουν στον ίδιο και όποτε θελήσει μπορεί να 
κάνει ανάληψη της αξίας εξαγοράς. Οπότε μπορούμε να πούμε, δανειζόμενοι όρους από την ακίνητη περιουσία, ότι ο πατέρας 
είναι ο επικαρπωτής του συμβολαίου ενώ το παιδί ο ψιλός κύριος. 

Το συμβόλαιο πληρώνεται για 10 χρόνια μόνο, ενώ η ισχύς του είναι ισόβια. Σε καμία περίπτωση ο ασφαλισμένος δεν θα 
πληρώσει περισσότερα από το κεφάλαιο απώλειας ζωής. Βλέπουμε στον προηγούμενο πίνακα ότι ο 45χρονος συνολικά θα 
πληρώσει περίπου 72.000€.

Εάν αποβιώσει ο συμβαλλόμενος πριν τα 10 χρόνια, θα πρέπει να έχει φροντίσει από πριν με συμβολαιογραφική πράξη να 
καταβάλλονται οι ετήσιες δόσεις στην ασφαλιστική εταιρεία μέχρι να ολοκληρωθεί η υποχρεωτική περίοδος πληρωμών.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Προνόησε για την οικογένεια

45χρονος επιχειρηματίας ασφαλίζεται για κεφάλαιο 200.000€. Η σημερινή του οικονομική κατάσταση του επιτρέπει τις μηνι-
αίες καταβολές των 1200€ ασφαλίστρων για 10 χρόνια έτσι ώστε να εξασφαλίσει ένα σημαντικό κεφάλαιο για την οικογένειά 
του αν συμβεί κάποιο απρόοπτο γεγονός. Συνολικά θα καταβάλει 144.000€ σε 10 χρόνια. Εκτός του γεγονότος ότι είναι ασφα-
λισμένος για ένα πολύ μεγαλύτερο κεφάλαιο, εφόσον ο άνθρωπος συνεχίσει απρόσκοπτα την ζωή του θα έχει δημιουργήσει 
ένα σημαντικό εισόδημα για την τρίτη ηλικία (151.000€ στα 65 του ή 160.000€ στα 70 του συν τα μερίσματα που πιθανών να 
έχουν συσσωρευτεί).

ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Δανείσου μία ζωή!

Για να δεχτεί η ασφαλιστική εταιρεία να ασφαλίσει κάποιον αυτός θα πρέπει να έχει καλή υγεία και κατάλληλη ηλικία. Τι μπορεί 
να γίνει όμως αν κάποιος δεν διαθέτει αυτό το προνόμιο; Μπορεί να ασφαλιστεί μέσω τρίτου, μη προσδοκώντας κεφάλαιο 
απώλειας ζωής αλλά την μακροπρόθεσμη απόδοση.

Κάποιος 65χρονος μπορεί να κάνει την ασφάλεια στο όνομα του παιδιού του ή του εγγονιού του. Τοποθετείται ο ίδιος συμβαλ-
λόμενος και δικαιούχος και σε κάθε περίπτωση μόνο αυτός δικαιούται τα χρήματα. Για την περίπτωση που χάσει την ζωή του ο 
ίδιος έχει ορίσει υποκατάστατο δικαιούχο το πρόσωπο που επιθυμεί. 

Συμπερασματικά η διαχείριση ρευστής περιουσίας μέσω της ισοβίου ασφάλισης ζωής και των πολλών παραλλαγών που δι-
αθέτει, αποτελεί το απόλυτο εργαλείο για την δίκαιη διανομή της περιουσίας στους δικαιούχους που επιθυμεί κάποιος να 
μεταβιβάσει την περιουσία του, έχοντας ταυτόχρονα ο ίδιος τον έλεγχο των χρημάτων του όσο ζει.

Δανείσου μια ζωή!

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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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

από τα LLOYD’S  
σε ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ κόστος!

Ας δούμε μια ενδιαφέρουσα περίπτωση: Λεωφορείο οδηγούσε με 
70 χ/ω αντί του επιτρεπόμενου 50 χ/ω και παρέσυρε πεζό σε ση-
μείο που δεν υπήρχαν φανάρια ούτε διάβαση πεζών. Το δικαστή-
ριο δέχτηκε ότι αν ο οδηγός τηρούσε το όριο ταχύτητας, σύμφωνα 
με τον αποδεκτό επιστημονικά χρόνο οδηγικής αντίδρασης του 
ενός δευτερολέπτου και συντελεστή τριβής 0,70,  τότε θα είχε ακι-
νητοποιήσει το όχημα 12 μέτρα πριν την σύγκρουση με τον πεζό. 
Ταυτόχρονα το δικαστήριο έκρινε και υπαιτιότητα 50% του πεζού ο 
οποίος παρά το γεγονός ότι είχε καθαρή οπτική επαφή με το ερχό-
μενο λεωφορείο επιχείρησε να διασχίσει το ρεύμα κυκλοφορίας, 
όπου αυτό κινείτο, ενώ είχε τη δυνατότητα να περιμένει στη διαχω-
ριστική γραμμή τη διέλευση του λεωφορείου και στη συνέχεια να 
διασχίσει το ρεύμα κυκλοφορίας χωρίς κίνδυνο.

Nομολογία 
ΠΟΤΕ Ο ΠΕΖΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΥΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑ ΕΧΕΙ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ 50%;

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟ ΟΡΟ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΗΣ

Διοικητικό πρόστιμο ύψους 240.000 ευρώ επέβαλε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε ασφαλιστική εταιρεία για καταχρηστικό όρο σε ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Ο συγκεκριμένος όρος προέβλεπε την μονομερή αναπροσαρμογή του εκπιπτόμενου ποσού σε ισόβια ασφαλιστήρια 
συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης, χωρίς να καθορίζεται σαφώς το πλαίσιο της αναπροσαρμογής. Πιο αναλυτικά:

Καταναλωτές κατήγγειλαν ότι είχαν συνάψει με τη συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία ισόβια ασφαλιστήρια συμβόλαια 
νοσοκομειακής περίθαλψης, στα οποία προβλεπόταν συμμετοχή του πελάτη στα έξοδα νοσηλείας (απαλλαγή), καθώς 
και η δυνατότητα μονομερούς αναπροσαρμογής του ποσού αυτού (της απαλλαγής) από την ασφαλιστική εταιρεία.

Ωστόσο, στα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτά θα έπρεπε να αναφέρονται κατά συγκεκριμένο τρόπο οι προϋποθέσεις και ο 
τρόπος της αναπροσαρμογής, προκειμένου να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή οι ασφαλισμένοι την έκταση της ασφαλιστι-
κής τους κάλυψης. Εφόσον συνέβαινε αυτό θα γνώριζαν το ποσό της συμμετοχής τους στη δαπάνη νοσηλείας (απαλλα-
γή) και το εύρος της ασφαλιστικής τους κάλυψης με κριτήρια ειδικά καθορισμένα στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή διε-
ρευνά περαιτέρω αναφορές καταναλωτών με συναφές περιεχόμε-
νο και για άλλες ασφαλιστικές εταιρείες. Για τον λόγο αυτό, προ-
τρέπει τους καταναλωτές στην προσεκτική ανάγνωση των γενικών 
όρων των συμβάσεων ασφάλισης νοσοκομειακής περίθαλψης.

Ταυτόχρονα, καλεί τις ασφαλιστικές εταιρείες να αποφεύγουν 
πρακτικές που διαψεύδουν τις δικαιολογημένες προσδοκίες των 
καταναλωτών και τις προτρέπει να παρέχουν αξιόπιστη ενημέρω-
ση κατά τη σύναψη των ασφαλιστικών συμβάσεων.

Γι αυτό τον λόγο η αξιόπιστη συμβουλή κατά την σύναψη ενός 
ασφαλιστηρίου και η διαρκής επικαιροποίηση των αναγκών, απο-
τελούν κρίσιμες παραμέτρους για μια πετυχημένη και διαχρονική 
ασφαλιστική σύμβαση.

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

JACK CERNER  
Ο ΤΥΦΛΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΗΣ
Το να ανέβει κάποιος στην κορυφή Elbrus στον Καύκασο είναι σπουδαίο και 
δύσκολο, κάτι όμως που το έχουν κάνει αρκετοί. Κανείς όμως από αυτούς 
δεν ήταν τυφλός όπως ο Jack!! O 23χρονος βρετανός έχασε την όρασή του 
στα 11 και αυτή η φριχτή εμπειρία έγινε η αφορμή για να ανακαλύψει τις 
απίστευτες δυνάμεις που έκρυβε μέσα του. Μαζί με τα μαθήματά του όπου 
αρίστευε, άρχισε και μια ασκητική αθλητική ζωή με πολλές ώρες ειδικών 
προπονήσεων που του επέτρεψαν να συμμετάσχει σε ειδικά τρίαθλα, ποδη-
λατικές ομάδες και ορειβατικά camps. 

Μαζί με τον εκπληκτικό του οδηγό Jack ο οποίος τον καθοδήγησε σε όλη την 
διάρκεια της απίστευτης ανάβασης, αντιμετωπίζοντας ανέμους που έφταναν 
τα 70 μίλια/ ώρα και θερμοκρασίες -37 βαθμούς κελσίου που ‘’σου σπάνε τα 
δόντια’’, κατόρθωσαν και κατέκτησαν την κορυφή με υψόμετρο 5.642 μέτρα. 
Ακόμα πιο δύσκολη ήταν η κατάβαση η οποία είχε τεράστιες τεχνικές δυ-
σκολίες, όμως η υπακοή του Jack στον συνοδό του ήταν υποδειγματική και 
το κατόρθωμα ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Να μια ακόμα αφορμή, μια έμπνευση, για να  πετάξουμε την μιζέρια και την 
απαισιοδοξία στον κάδο με τα σκουπίδια και να εμπιστευτούμε τις δυνάμεις 
που μας έδωσε ο Θεός. Όπως είπε και ο Paul Etheridge, ο συνοδός του ‘’Ο 
Jack αποτελεί την ζωντανή απόδειξη ότι μπορείς να κάνεις οτιδήποτε θέσεις 
στο μυαλό σου...’’ 

Δείτε το θαυμάσιο αυτό παιδί στο ολιγόλεπτο βίντεο.

http://www.mypassport.gr/
http://www.mypassport.gr/
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
https://vimeo.com/363258678


ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΣΦΑ ΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Αν το ΒΙΟΛΙ είναι  

το τελειότερο ΟΡΓΑΝΟ,  

η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΏΣΣΑ 

είναι το ΒΙΟΛΙ της ανθρώπινης ΔΙΑΝΟΗΣΗΣ

P Y O T R  I LY I C H  T C H A I K O V S K Y

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

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



