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Η γιορτή των Χριστουγέννων ανεξαρτήτως πίστης του καθενός, αναγεννά  τις καρδιές των ανθρώπων, ριζώνει σε αυτές νέες 
ελπίδες, θέτει ορόσημα και αναβιβάζει το συνολικό επίπεδο -των λογικών- της ανθρωπότητας. 

Η δε εικόνα του Χριστού - βρέφους, ειδικά για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, προσφέρει ένα ανώτατο συγκινησιακό επίπεδο 
και πληθωρίζει με αγάπη τα εσωτερικά κενά που λαχταράνε γι αυτή την πλήρωση,  προσμένοντας το γλυκύτατο  ‘’Χριστός 
Γεννάται Σήμερον’’...

Αν η γιορτή των Χριστουγέννων αποτελεί την μεγαλύτερη γιορτή της αγάπης, όπου εθιμοτυπικά προσφέρονται εγκάρδια δώρα 
μεταξύ των μελών της οικογένειας ή συγγενών, φίλων, εργαζομένων, μπορούμε να εκφράσουμε με βεβαιότητα την άποψη 
ότι το μεγαλύτερο δώρο αγάπης που μπορεί να προσφέρει κάποιος άνθρωπος σε κάποιον άλλο είναι η ασφάλεια ζωής...

Αποτελεί μια ‘’θυσία’’ αν σκεφτεί κανείς ότι όλοι απευχόμαστε αυτή την προοπτική. Πράξη υψηλής αυτοκυριαρχίας επίγνω-
σης της φθαρτότητας και των πιθανοτήτων, ρήξη με εγκατεστημένα ταμπού και προκαταλήψεις. 

Είμαι οικογενειάρχης, είμαι υπεύθυνος, σχεδιάζω, πράττω, ΑΓΑΠΩ.

Κάνω ασφάλεια ζωής σημαίνει ότι αναγνωρίζω την ανάγκη να συνεχίζουν οι αγαπημένοι μου να ζουν σύμφωνα με τον τρόπο 
ζωής που τους υποσχέθηκα ή τους υπονόησα. 

Σημαίνει ότι δεν άφησα στην τύχη τις πιθανότητες και υπολόγισα κάνοντας μια σοφή κίνηση την ώρα που μπορούσα.

Σημαίνει ταυτόχρονα ότι έχω αποτιμήσει σωστά την αξία του εαυτού μου και το οικονομικό αποτύπωμα που αφήνω στην ζωή, 
αξίζω, έχω δημιουργήσει μία φήμη η οποία πρέπει να αποτυπωθεί.με ένα υψηλό νούμερο που αποκλειστικά και μόνο μέσω 
μιας ασφάλειας ζωής μπορεί να εξαργυρωθεί. 

Κι αν δεν συμβεί κάτι όλοι θα ξέρουν ότι εγώ παρόλα αυτά μερίμνησα, αγωνίστηκα  και όταν κέρδισα το στοίχημα της ζωής 
ήμουν και πάλι ένας ‘’ήρωας’’ που τα έβγαλε πέρα και έφτασε αλώβητος ως το τέρμα της διαδρομής, κυβερνώντας με σύνε-
ση στο ταξίδι της οικογένειας παίρνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας που χρειάστηκαν. 

Πριν λίγο καιρό μια γνωστή μας κυρία έχασε τον σύζυγό της από την ασθένεια της εποχής μας. Με μικρά παιδιά και πολλές 
υποχρεώσεις. Μια μικρή ασφάλεια του συζύγου 120.000 ευρώ με ασφάλιστρο 38 ευρώ τον μήνα της δίνει το δικαίωμα να 
έχει έναν ‘’μισθό’’ 1000 ευρώ τον μήνα για 10 χρόνια συντηρώντας ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Ο σύζυγος είναι 
‘’παρών’’ και συνεχίζει να ζει μαζί με την οικογένεια, εισφέροντας κάθε μήνα έναν μισθό παρά την μόνιμη απουσία του.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Ασφάλεια ζωής, η μεγαλύτερη πράξη αγάπης

Η ασφάλεια ζωής δεν γίνεται  
επειδή κάποιος θα πεθάνει  

αλλά γιατί κάποιοι πρέπει να ζήσουν.  
Και αυτοί αποτελούν την οικογένειά μου...

ΑΝΏΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

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.k-2.gr/
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Απλή ασφάλεια ετήσιας ανανέωσης:  > 19,4€

Απλή ασφάλεια μειωμένου κεφαλαίου: > 18,6€

Απλή ασφάλεια σταθερού ασφαλίστρου: > 32,64€

Μικτή ασφάλεια:  > 389€

Ισόβιος ασφάλεια ισοβίων πληρωμών: > 171€

Ισόβιος ασφάλιση με 10ετή πληρωμή: > 559€

Πόσα είδη ασφαλειών 
ζωής υπάρχουν;

Λιγότερο από 1% των Ελλήνων διαθέτουν πρόγραμμα ασφάλισης ζωής. Όπου ασφάλιση ζωής εννοείται η απο-
ζημίωση σε περίπτωση αποβίωσης, με κεφάλαιο πάνω από 10.000€. Οπότε η εγχώρια αγορά θεωρείται εντελώς 
ανώριμη και ως τέτοια δεν διαθέτει την ποικιλία των προϊόντων τα οποία διατίθενται σε πιο προηγμένες ασφα-
λιστικά χώρες. 

Παρόλα αυτά τα προϊόντα που διαθέτουν σήμερα οι ασφαλιστικές εταιρείες καλύπτουν άνετα τις βασικές ανά-
γκες των ασφαλισμένων. 

Τα είδη των ασφαλειών ζωής με τα οποία μπορούμε να καλυφτούμε σήμερα είναι τα εξής:

• ΑΠΛΉ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΏΉΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
ΜΕ ΕΤΉΣΙΑ ΑΝΑΝΕΏΣΉ: 

Οι απλές ασφάλειες έχουν οριοθετημένη διάρκεια  και 
χρησιμεύουν για να καλύψουν μια συγκεκριμένη ανάγκη 
που είναι έντονη σε αυτό το χρονικό διάστημα. Για παρά-
δειγμα ένας πατέρας ενδιαφέρεται να ασφαλιστεί για 20 
χρόνια μέχρι να σπουδάσουν τα παιδιά του, ή μέχρι να ολο-
κληρωθεί ένα δάνειο. Είναι μια πολύ οικονομική ασφάλιση 
και το κόστος της κάθε χρόνο μεγαλώνει σύμφωνα με την 
ηλικία του ασφαλιζόμενου.

• ΑΠΛΉ ΑΣΦΑΛΙΣΉ ΜΕΙΟΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: 

Κάθε χρόνο το ασφαλισμένο κεφάλαιο μειώνεται μέχρι να μη-
δενιστεί στο τέλος της διάρκειας της ασφάλισης. Χρησιμεύει 
για ασφάλιση δανείων τα οποία κάθε χρόνο απομειώνονται ή 
για ανάγκες οι οποίες κάθε χρόνο γίνονται λιγότερο πιεστικές 
πχ κάποιος μεταβιβάζει σταδιακά την ακίνητη περιουσία στα 
παιδιά του, ή έχει γενικά λιγότερα έξοδα.

• ΑΠΛΉ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ  
ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: 

Έχει ίδιο ασφάλιστρο για όλη την διάρκεια του συμβολαί-
ου, είναι πιο ακριβή τα πρώτα χρόνια αλλά στο σύνολο των 
ετών τα αθροιζόμενα ασφάλιστρα είναι αρκετά λιγότερα. 

Για διάρκεια ασφάλισης 20 ετών η εξοικονόμηση είναι 20%.

• ΜΙΚΤΉ ΑΣΦΑΛΙΣΉ: 

Η ασφάλιση με την οποία δεν θα χάσεις ότι και να γίνει. 
Έχει συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης και λήξης.  Αν ο 
ασφαλισμένος αποβιώσει πριν την λήξη θα πληρωθεί το 
ασφαλισμένο κεφάλαιο στους δικαιούχους. Αν επιβιώσει 
θα πάρει το ασφαλισμένο κεφάλαιο ο ίδιος. Είναι μεν ακρι-
βή αλλά η απόδοσή της είναι ικανοποιητική και πολλοί την 
προτιμούν ως επένδυση..

• ΙΣΟΒΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΉ ΜΕ ΙΣΟΒΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΛΉΡΏΜΉΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΏΝ: 

Ασφάλιση με ημερομηνία έναρξης και χωρίς οριζόμενη 
ηλικία λήξης, αφού αυτή λήγει όταν ο ασφαλισμένος απο-
βιώσει. Ιδιαίτερα χρήσιμη για όσους θα αφήσουν κληρο-
νομικά βάρη στους διαδόχους τους. Έχει σημαντικές αξίες 
εξαγοράς καθ’ όλη την διάρκειά της.

• ΙΣΟΒΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΉ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΛΉΡΏΜΉΣ 
 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΏΝ 10 ΕΤΉ: 

Η πιο ολοκληρωμένη μορφή ασφάλειας ζωής με το κα-
λύτερο μακροχρόνιο αποτέλεσμα για τους ασφαλισμένους 
ιδιαίτερα ελκυστική ακόμα και για θεσμικούς επενδυτές.

ΜΉΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΉΛΙΚΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 40 ΕΤΏΝ / ΚΕΦΑΛΑΙΟ 100.000€  

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.k-2.gr/
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  
ΤΑΞΙΔΙΏΤΙΚΉ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

από τα LLOYD’S  
σε ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ κόστος!

   ΑΣΤΙΚΉ ΕΥΘΥΝΉ ΔΉΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΏΠΙΚΟΥ

Δεκτή έγινε από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων αγωγή κατά του Δημόσιου Νοσοκομείου, για παραλείψεις για-
τρών οι οποίες οδήγησαν σε θάνατο 14χρονο ασθενή, ο οποίος διαγνώστηκε εσφαλμένως με ιογενή λοίμωξη αντί για 
μηνιγγίτιδα. Επιδικάστηκε στους συγγενείς του ποσό 190.000€ για ψυχική οδύνη με επιτόκιο υπερημερίας 6%.

Ο άτυχος νεαρός, μεταφέρθηκε απογευματινή ώρα  στα εξωτερικά ιατρεία της παθολογικής κλινικής νοσοκομείου το 
οποίο εφημέρευε, με υψηλό πυρετό, πονοκέφαλο, ξηρό βήχα, ναυτία (ζάλη) και εμετό. Αμέσως οδηγήθηκε για εξέ-
ταση στον εφημερεύοντα ειδικευόμενο ιατρό. Μετά από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, ο γιατρός απέκλεισε 
την περίπτωση προσβολής του παιδιού από μηνιγγίτιδα και διέγνωσε ότι έπασχε από ιογενή λοίμωξη με πιθανότητα 
επιπλοκής από τα ιγμόρια. Ως εκ τούτου, θεώρησε ότι δεν παρίσταται ανάγκη εισαγωγής του στο νοσοκομείο και συ-
νταγογράφησε αντιβιοτικό και αντιπυρετικό φάρμακο. 

Ο 14 χρονος δεν εξετάστηκε από τον παθολόγο, επιμελητή Β ο οποίος ήταν ο μοναδικός με ειδικότητα που επιτελού-
σε εφημερία εκείνη την ημέρα, διότι φερόταν συνεχώς απασχολημένος στο Παθολογικό Τμήμα, με την αντιμετώπιση 
δυο βαρέων περιστατικών σε ήδη νοσηλευόμενους ασθενείς.  Αν και επικοινώνησε αρκετές φορές, τηλεφωνικώς, με 
τα Εξωτερικά Ιατρεία, έλαβε την διαβεβαίωση από τους εκεί ευρισκομένους ειδικευομένους ιατρούς ότι δεν υπήρχε 
κάποιο σοβαρό περιστατικό.

Την επόμενη ημέρα το παιδί μεταφέρθηκε εκ νέου, εσπευσμένα, στα Εξωτερικά Ιατρεία, από τους γονείς του. Κατά 
την άφιξή του παρουσίαζε γενικευμένο πορφυρικό εξάνθημα, είχε μεν δική του αναπνοή, αλλά βρισκόταν σε κατάστα-
ση σοκ. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού για καρδιοαναπνευστική ανάνηψη, ο ασθενής απεβίωσε το 
απόγευμα της ίδιας μέρας.

Μετά την διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής που πραγματοποιήθηκε, στην ιατροδικαστική έκθεση αναφέρεται ως 
συμπέρασμα ότι ο θάνατος του 14χρονου οφειλόταν σε παθολογικά αίτια και επήλθε συνεπεία αμφοτερόπλευρης αι-
μορραγίας των επινεφριδίων, λοιμώδους αιτιολογίας (σύνδρομο Waterhouse-Friderichsen).

   ΑΣΤΙΚΉ ΕΥΘΥΝΉ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΕΙΨΉ ΓΙΑΤΡΟΥ ΝΑ ΕΝΉΜΕΡΏΣΕΙ ΑΣΘΕΝΉ

Με οριστική κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ)  θα πρέπει να καταβάλλει 
αποζημίωση 15.000€ σε ασθενή, ο οποίος υποβλήθηκε σε νευροχειρουργική επέμβαση και -όπως ισχυρίστηκε- ενη-
μερώθηκε πλημμελώς από τον γιατρό του για τις επιπλοκές της εγχείρησης.

Ο ασθενής υποβλήθηκε σε νευροχειρουργική επέμβαση στο ΝΝΑ για αφαίρεση καλοήθους όγκου στον εγκέφαλο, 
συγγενούς προέλευσης. Η εγχείρηση πραγματοποιήθηκε από τους νευροχειρουργούς του νοσοκομείου. Μετά την 
επέμβαση ο ασθενής παρουσίασε ημιπληγία στην αριστερή πλευρά και κρίθηκε ανίκανος προς στράτευση (ποσοστό 
αναπηρίας 60%). Ο παθών στράφηκε εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου ζητώντας αποζημίωση περίπου 600.000€.

Ή αγωγή έγινε δεκτή μόνο στο μέρος που αφορά την πλημμελή του ενημέρωση για τις πιθανές μετεγχειρητικές 
επιπλοκές της επέμβασης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την προσβολή της προσωπικότητάς του. Απορρίφθηκε 
όμως στο σκέλος που αφορούσε πρόκληση ηθικής βλάβης από πράξεις και παραλείψεις του ιατρικού προσωπικού 
του ΝΝΑ. Επίσης απορρίφθηκε το σκέλος της αγωγής που αφορούσε πρόκληση ηθικής βλάβης για αυθαίρετη πρά-
ξη, καθώς ο ίδιος ποτέ δεν ισχυρίστηκε ότι εάν είχε ενημερωθεί δεν θα είχε κάνει την επέμβαση.

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.k-2.gr/
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Μια φιλική χειρονομία από το www.mypassport.gr-The first Greek travel-builder website  

HONEYMOON ΣΤΑ 8000Μ 
& ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Κ2!
Τα τελευταία 15 χρόνια, ο Denis Urubko έχει γίνει ένας μύθος ανάμεσα 
στην αναρριχητική κοινότητα. Εκεί που οι υπόλοιποι υποχωρούν αυτός 
πάντα ανοίγει νέους δρόμους. 

Έχει σκαρφαλώσει και στις14 κορυφές που υπερβαίνουν τα 8000 μέ-
τρα χωρίς οξυγόνο, έχει δημιουργήσει 5 νέες διαδρομές στα Ιμαλάια 
και πολλές ακόμα σε όλο τον κόσμο, έχει κάνει πάρα πολλές χειμερινές 
αναρριχήσεις, διασώσεις ορειβατών κλπ. 

Οι extreme επιδόσεις του και η συνεχής στόχευση του αδιανόητου, έχουν 
αρχίσει να φιλοσοφούνται διαφορετικά από τον ίδιο τα τελευταία χρόνια 
λόγω του γάμου του με την επίσης δεινή ορειβάτρια Maria ‘’Pipi’’ Cardell. 
Βέβαια για ταξίδι του μέλιτος ανέβηκαν μαζί στην κορυφή Gasherbrum 
II στα 8035 μέτρα! Εκεί ο Urubko άνοιξε μια νέα διαδρομή την οποία ονό-
μασε Honeymoon!

Αυτές τις ημέρες βρίσκεται στα Ιμαλάια με στόχο το πιο αδιανόητο επί-
τευγμα μέχρι σήμερα, την χειμερινή κατάκτηση της Κ2. Αποτελεί την με-
γαλύτερη πρόκληση στην ιστορία της ορειβασίας αφού κανείς δεν έχει 
καταφέρει μέχρι σήμερα να προσεγγίσει τον φοβερό αυτό γίγαντα υπό 
τέτοιες απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Ας του ευχηθούμε καλή επιτυχία και επιστροφή στην πατρίδα με υγεία 
και διάθεση για νέους μεγάλους στόχους.

http://www.mypassport.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.k-2.gr/
http://www.mypassport.gr/
https://player.vimeo.com/video/379601115


ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΣΦΑ ΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Οι πλούσιοι του Θεού  
είναι οι ΤΑΠΕΙΝΟΙ.  

Οι άνθρωποι που μοίρασαν,  
που δόθηκαν μέσα στην φτώχεια τους,  

ΠΑΜΠΛΟΥΤΟΙ, ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ, 
ΓΕΜΑΤΟΙ...

Καλά & πραγματικά Χριστούγεννα!

T: 210 99 02 900 F: 213 00 23 709 E: INFO@K-2.GR W: WWW.K-2.GR FB: Κ2 Mεσίτες Ασφαλίσεων  
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