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Ιδιαίτερη τιμή επιφύλασσε στον κο Νίκο Κεχαγιάογλου ο 
Πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ κος Στράτος Παραδιάς, κατά την 
διάρκεια των εργασιών του 37ου συνεδρίου της Ομοσπον-
δίας. Απονέμοντας την τιμητική πλακέτα ‘’σε αναγνώριση 
της ανεκτίμητης πολύτιμης συμβολής του στη δημιουρ-
γία και λειτουργία του Προγράμματος Ασφάλισης Κτι-
ρίων των μελών της Ομοσπονδίας μας’’ ο κος Παραδιάς 
έκανε μία σύντομη αναδρομή στην ιστορία της ιδιαίτερα 
επωφελούς αυτής συνεργασίας για τα μέλη των Ενώσεων 
ιδιοκτητών σε όλη την Ελλάδα, συνεργασία η οποία πλέον 
μετρά πάνω από 15 χρόνια επιτυχημένης πορείας.

Ο κος Κεχαγιάογλου ανέπτυξε εν συντομία τα οφέλη του 
προγράμματος εστιάζοντας στις μεγάλες αποζημιώσεις οι 
οποίες έχουν δοθεί ως τώρα στα μέλη από περιπτώσεις 
πυρκαγιών, καιρικών φαινομένων, σεισμών κλπ. Ιδιαίτερη 

έμφαση δόθηκε στο νέο μοντέλο αποζημιώσεων το οποίο οδηγεί σε άμεση εξόφληση του παθόντος εφόσον συμφωνηθεί το ύψος 
της ζημιάς, ακόμα και εντός της ίδιας ημέρας! Λόγω της ασφάλισης σήμερα πολλοί συμπολίτες μας εξακολουθούν να είναι ιδιο-
κτήτες ενώ αν ήταν ανασφάλιστοι θα είχαν απολέσει αυτή τους την ιδιότητα.

Η κλιματική αλλαγή και η επίταση των κινδύνων που την συνοδεύουν, έχουν συντελέσει ώστε το 27% των ζημιών της τελευταίας 
25ετίας, να έχουν συμβεί τα τελευταία 3 χρόνια. Η ΠΟΜΙΔΑ και η Κ2 πρωτοπορώντας και ‘’προβλέποντας’’ το μέλλον έχουν ήδη 
εγκαθιδρύσει ένα μοναδικό πλαίσιο προγραμμάτων τα οποία προστατεύουν σχεδόν σε απόλυτο βαθμό την ακίνητη περιουσία από 
κάθε κίνδυνο. 

Τα προγράμματα ασφάλισης κατοικιών, επαγγελματικών κτηρίων και κοινοχρήστων χώρων απο-
τελούν αληθινή ασπίδα προστασίας για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Οι παροχές τους και η τι-
μολόγησή τους βρίσκεται στους ιστότοπους της ΠΟΜΙΔΑ και της Κ2 (www.pomida.gr και 
www.k-2.gr). Παράλληλα τρέχουν τα προγράμματα ασφάλισης κατοικιών και μόνο -όχι άλ-
λων χρήσεων- μέσω της πλατφόρμας Anytime της Interamerican. Για τα προγράμματα 
αυτά θα ισχύσει έκπτωση -επιπλέον της υφιστάμενης έκπτωσης - κατά 10% και μέχρι 
31 Μαρτίου 2020.

Για να λάβει κάποιος την έκπτωση θα πρέπει να είναι μέλος της ΠΟΜΙΔΑ. Η ετήσια συνδρομή 
για τα ασφαλισμένα μέλη είναι 25€ αντί για 40€ της κανονικής συνδρομής. Στο πεδίο ‘’κωδι-
κός προσφοράς’’ θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη POMIDA και ο αριθμός μέλους. 

Ταυτόχρονα υπάρχει και επιπλέον έκπτωση στα ασφάλιστρα αυτοκινήτων κατά 5%. Ο κω-
δικός προσφοράς είναι AUTOPOMIDA.

Το συνέδριο είχε εξαιρετική επιτυχία καθώς παραβρέθηκαν πλήθος υπουργών, βουλευτών, παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης και κοινωνικών φορέων.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ  
στο 37ο Συνέδριο της 
ΠΟΜΙΔΑ

Σημαντική  

έκπτωση  
μέσω 

μέχρι  

31 ΜΑΡΤΙΟΥ  
2020

http://www.k-2.gr/
https://www.pomida.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
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Τεράστια αύξηση των καταστροφικών φαινομένων την τελευταία τριετία έχουν αναδείξει οι πρόσφατες σχετικές έρευνες. 
Το 27% των ζημιών με οικονομικό αντίκτυπο της τελευταίας 25ετίας, έχουν συμβεί από το 2017 έως σήμερα. Άλλωστε 
για αυτό τον λόγο άρχισαν να δίνουν ονόματα στα καιρικά φαινόμενα. Η ονοματοδοσία των φαινομένων αυτών (Τηλέμα-
χος, Ευρυδίκη, Ζορμπάς, Γηρυόνης κλπ) δίνεται για καιρικές διαταραχές οι οποίες αναμένεται να προκαλέσουν σημαντι-
κές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. 

Με τον τρόπο αυτό πιστεύουν οι αρμόδιοι ότι γίνεται πιο «αποδοτική» η μετάδοση της πληροφορίας στους πολίτες, έτσι 
ώστε να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας τους.

Η πρόσφατη κακοκαιρία με την ονομασία Γηρυόνης στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2019,  κόστισε σε ασφαλιστικές αποζημιώ-
σεις 6,4εκ€ σε σύνολο 345 ζημιών. Υπολογίζεται ότι οι ανασφάλιστες περιουσίες ήταν περίπου δεκαπλάσιες από αυτούς 
τους αριθμούς. Οι περισσότερες ζημιές έγιναν στα Δωδεκάνησα, στην Θάσο και στην Αττική. Η μέση ζημιά ανέρχεται σε 
23.252€. Δηλώθηκαν επίσης 79 ζημιές σε αυτοκίνητα με μέσο κόστος 3060€.

Ταυτόχρονα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος, το 2018 συνέβησαν 16453 αστικές 
πυρκαγιές και 8006 αγροτοδασικές. Δηλαδή κάθε μέρα καίγονται 45 αστικά ακίνητα ανά την Ελλάδα!

Ένας ακόμα πολύ σημαντικός κίνδυνος που μας γυροφέρνει, αλλά ευτυχώς δεν μας έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα τα τελευ-
ταία χρόνια, είναι ο σεισμός ο οποίος προκαλεί τεράστιες ζημιές και μπορεί να εκμηδενίσει την αξία ενός περιουσιακού 
στοιχείου σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Δυστυχώς οι επιβαρύνσεις που έχουν δεχτεί τα ακίνητα από σεισμικές ακολουθίες 
τα προηγούμενα χρόνια δεν θεραπεύονται από τον φέροντα οργανισμό των κτηρίων εκτός αν έχουν γίνει θεμελιώδεις 
βελτιώσεις σε αυτά. Τα οικοδομικά σώματα δεν έχουν μηχανισμούς αυτοϊασης όπως ο ανθρώπινος οργανισμός οπότε 
φέρουν την επιβάρυνση έως ότου -και αν- επαναθεμελιωθούν. Οπότε λοιπόν η φράση ‘’το σπίτι μου είναι γερό έχει αντέ-
ξει τόσους σεισμούς’’ είναι επιστημονικά απολύτως λανθασμένη, αφού οι προϋπάρχουσες επιβαρύνσεις έχουν ασθενή-
σει τον οργανισμό του κτηρίου, με πιθανό αποτέλεσμα ένας μικρότερος σεισμός να προκαλέσει ανέλπιστα σημαντικές 
ζημιές.  

Η εταιρεία μας -εξ’ επαγγέλματος!- προτείνει την ασφάλιση ως τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο αποκατάστασης των 
περιουσιακών μας στοιχείων όταν μας πλήξει ένα καταστροφικό φαινόμενο. Σαφέστατα πρέπει όλοι να λαμβάνουμε τα 
αναγκαία προληπτικά μέτρα, όμως το ‘’ατυχηματικό, βίαιο και αιφνίδιο γεγονός’’ δεν κάνει διακρίσεις και μπορεί να 
εμφανιστεί αδιακρίτως σε όλους.

Το κόστος ασφάλισης είναι εξαιρετικά χαμηλό και η Κ2 προτείνει σε όλους τους πελάτες μας την συμμετοχή στα προ-
γράμματα της ΠΟΜΙΔΑ μέσω των οποίων η ασφάλιση γίνεται ‘’αγκαλιά ασφάλειας’’ λόγω της μεγάλης οικογένειας που 
έχει δημιουργηθεί, με ότι αυτό συνεπάγεται για την αντιμετώπιση των ασφαλισμένων σε περίπτωση ζημιάς. 

Η κλιματική αλλαγή 
& ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ  
που απειλούν τις περιουσίες μας

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!

Ο πρόσφατος νόμος 4624/2019 σχετικά με μέτρα εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστα-
σία προσωπικών δεδομένων (GDPR) προβλέπει, μεταξύ άλλων, ρητή απαγόρευση της επεξεργασίας των γενετικών 
δεδομένων για σκοπούς ασφάλισης υγείας και ζωής.

Η απαγόρευση αυτή έχει σαν συνέπεια να μη μπορεί η ασφαλιστική επιχείρηση ή ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής να 
υποβάλει ερωτήσεις, γραπτά ή προφορικά, στον αιτούντα ασφάλιση σχετικά με τα γενετικά του δεδομένα, δηλαδή  σχε-
τικά με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τα γενετικά χαρακτηριστικά προσώπου που κληρονομήθηκαν 
ή αποκτήθηκαν (κυρίως με ανάλυση βιολογικού δείγματος) και τα οποία παρέχουν μοναδικές πληροφορίες σχετικά με 
την φυσιολογία ή την υγεία του, καθώς τυχόν απάντηση θα είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή και επεξεργασία γενετικών 
δεδομένων και θα προσέκρουε στην απαγόρευση. Μάλιστα δεν έχει καμία σημασία πλέον, αν ενδεχομένως ο αιτού-
μενος ασφάλιση παρέχει αυθόρμητα στην ασφαλιστική επιχείρηση ή στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, γενετικά του 
δεδομένα, καθόσον με οποιονδήποτε τρόπο και αν περιέλθουν τα δεδομένα αυτά σε γνώση της ασφαλιστικής εταιρείας 
ή του διαμεσολαβητή, αυτοί οφείλουν να τα διαγράψουν, σε συμμόρφωση με την σχετική νόμιμη απαγόρευση. 

Με την διάταξη του νέου νόμου, τα γενετικά δεδομένα πρακτικά δεν περιέχονται πλέον στα «αντικειμενικά ουσιώδη 
περιστατικά για την εκτίμηση του κινδύνου», που πρέπει να τα δηλώνει ο αιτούμενος ασφάλιση. Αυτό έχει ιδιαίτερη 
σημασία διότι ως τώρα αν δεν απαντούσε κάποιος σε σχετικές ερωτήσεις της αίτησης ασφάλισης η ασφαλιστική εται-
ρεία μπορούσε να αρνηθεί την αποζημίωση. 

Ο νέος νόμος 4624/2019 δεν παρέχει όμως αντίστοιχη προστασία στον ασφαλισμένο, σχετικά με τα βιομετρικά δεδο-
μένα του, δηλαδή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία προκύπτουν από ειδική τεχνική επεξεργασία συνδεόμε-
νη με φυσικά, βιολογικά ή συμπεριφορικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου και τα οποία επιτρέπουν ή επιβεβαι-
ώνουν την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του εν λόγω 
φυσικού προσώπου. Τέτοια δεδομένα είναι εικόνες 
προσώπου ή δακτυλοσκοπικά δεδομένα, καθώς και 
αυτά που σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία 
του. Συνεπώς στοιχεία ή περιστατικά που σχετίζονται 
με τέτοιου είδους -ευαίσθητα- προσωπικά δεδομέ-
να, μπορούν να περιέχονται στο ερωτηματολόγιο της 
αίτησης ασφάλισης για την εκτίμηση του κινδύνου, 
οπότε ο υποψήφιος προς ασφάλιση θα πρέπει να τα 
απαντήσει προκειμένου να ασφαλιστεί.

Βέβαια οι ασφαλιστικές εταιρείες μέχρι σήμερα 
τουλάχιστον, δεν ζητάνε φωτογραφίες και δαχτυλι-
κά αποτυπώματα για να ασφαλίσουν κάποιον πολίτη, 
παρά μόνο εξετάζουν την προϋπάρχουσα κατάσταση 
της υγείας του.

Aπαγορεύεται η επεξεργασία  
γενετικών δεδομένων  

για ασφάλιση ζωής & υγείας

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  

O ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΘΛΟΣ
ΑΝΕΒΗΚΕ ΣΤΙΣ 14 ΨΗΛΟΤΕΡΕΣ  
ΚΟΡΥΦΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 189 ΜΕΡΕΣ
Άλλοι ορειβάτες θέλουν χρόνια για να το πετύχουν. Και ίσως να μην το καταφέρουν 
ποτέ. Όμως, ο Νίρμαλ Πούρτζα το πέτυχε μέσα σε 6 μήνες και 6 ημέρες. Τόσο χρειά-
στηκε για να ανέβει στις 14 ψηλότερες κορυφές του κόσμου με υψόμετρο πάνω από 
8000 μέτρα.

Ο Νεπαλέζος ορειβάτης, πρώην στέλεχος του βρετανικού στρατού, πέτυχε τον από-
λυτο ορειβατικό άθλο. Έγραψε ιστορία στις 8:58 το πρωί της Τρίτης (τοπική ώρα), όταν 
ανέβηκε στην κορυφή Σισαπάνγκμα, στην  Θιβετιανή πλευρά των Ιμαλαΐων. 

Ο Πούρτζα γεννήθηκε στο Νεπάλ, σε υψόμετρο 1.600 μ. και το 2003 μπήκε στις ένο-
πλες δυνάμεις. Ελάχιστοι ορειβάτες έχουν καταφέρει αυτό που έκανε ο ίδιος. . Αρ-
κεί να αναλογιστεί κανείς ότι το προηγούμενο ρεκόρ για τις 14 ψηλότερες κορυφές 
του κόσμου ήταν 11 μήνες και 14 ημέρες, όσο είχε χρειαστεί ο Νοτιοκορεάτης Κιμ 
Τσανγκ-χο για να ανέβει σε αυτές. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πούρτζα ανέ-
βηκε στο Εβερεστ, το Λότσε και το Μακάλου, μέσα σε μόλις 48 ώρες. Πρόκειται για την 
ψηλότερη, την τέταρτη και την πέμπτη ψηλότερη κορυφή του κόσμου!

Η περιπέτεια του Πούρτζα ξεκίνησε με την κορυφή του Αναπούρνα (8.093 μ.), στο Νε-
πάλ, που αποτελεί τμήμα των Ιμαλαΐων, την οποία κατέκτησε στις 23 Απριλίου. Στις 22 
Μαΐου, κατέκτησε το Εβερεστ, μαζί με 320 ακόμη ορειβάτες. Σε εκείνη την ανάβαση 
είχε βγάλει μια φωτογραφία που είχε κάνει τον γύρο του κόσμου, με το… κυκλοφορι-
ακό που υπήρχε προς την ψηλότερη κορυφή του κόσμου. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι παράλληλα με την υλοποίηση του ιστορικού επιτεύγματός του, 
ο Πούρτζα μετείχε και στη διάσωση ορειβατών. Στις 23 Απριλίου, κατά την κατάβαση από 
το Αναπούρνα, βοήθησε να διασωθεί ο Τσιν Γούι Κιν, που είχε αποσπαστεί από την ομάδα 
ορειβατών στην οποία μετείχε και είχε μείνει χωρίς φαγητό, νερό και μπουκάλα οξυγό-
νου για 40 ώρες. Επίσης, στις 15 Μαΐου, ανεβαίνοντας στην κορυφή Κανγκτσενγιούνγκα, 
στα Ιμαλάια, ο Πούρτζα και η ομάδα του διέσωσαν δύο ορειβάτες από υψόμετρο 8.400 μ. 
και τους έδωσαν το δικό τους οξυγόνο για να τους βοηθήσουν. Τα μηνύματά που στέλνει 
στον κόσμο είναι πολύ ισχυρά. Δείτε τον στο εντυπωσιακό βίντεο...

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
http://www.mypassport.gr/
https://drive.google.com/file/d/1QB35RNes03fPTozEjWLASNUAVsmVTPUX/view


Σ Υ ΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΣΦΑ ΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΙΝΔΥ ΝΩΝ

Heroes come and go,  
but legends are forever

KOBE BRYANT
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