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Μία νέα πολύτιμη υπηρεσία για τους πελάτες μας εγκαινιάστηκε αυτές τις ημέρες, σε συνεργασία με μία από τις τελει-
ότερες ψηφιακές πλατφόρμες της Ευρώπης. Η επιλογή της συνεργασίας έγινε με πολύ αυστηρά κριτήρια έτσι ώστε να 
διασφαλίζονται για τους πελάτες μας:

• Υψηλότατη ποιότητα υπηρεσιών

• Αξιοπιστία και εγκυρότητα

• Οι καλύτερες τιμές της αγοράς

• Διαφάνεια

Η αξιοποίηση της νέας αυτής υπηρεσίας θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας μας www.k-2.gr, επιλέγοντας μόνοι σας τον 
κλάδο ασφάλισης που σας ενδιαφέρει και τις καλύψεις που επιθυμείτε συγκρίνοντας όλα τα διαθέσιμα προγράμματα της 
ασφαλιστικής αγοράς.

Η πλοήγηση είναι εξαιρετικά εύκολη ακόμα και για τον μη εξοικειωμένο με την ηλεκτρονική εποχή χρήστη. Ενδεικτικά 
μία ασφάλιση αυτοκινήτου θα μπορεί να ολοκληρωθεί ακόμα και σε 3 λεπτά!

Το κέρδος για τους πελάτες μας θα είναι σημαντικό γιατί:

• Θα κερδίζουν χρήματα επιλέγοντας το οικονομικότερο πρόγραμμα βάσει των ποιοτικών κριτηρίων -πληρότητας 
παροχών- που θα θέτουν 

• Θα επιλέγουν μεταξύ των μεγαλύτερων και εγκυρότερων ασφαλιστικών εταιρειών

• Θα μπορούν να κάνουν έρευνα, μελέτη και ασφάλιση όποτε θέλουν, οποιαδήποτε ώρα και από οπουδήποτε

• Θα έχουν διαρκή εξυπηρέτηση όλο τον χρόνο όλες τις ώρες

• Θα συνεργάζονται μαζί μας και με τους ανθρώπους μας στο call center για κάθε πρόβλημα ή θέμα που προκύπτει

• Οι αποζημιώσεις θα διεκπεραιώνονται στον ταχύτερο δυνατό χρόνο

• Θα γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή το ασφαλιστικό τους χαρτοφυλάκιο

• Οι συναλλαγές θα γίνονται άνετα και ασφαλέστατα

• Θα έχουν διαθέσιμους τους όρους των συμβολαίων  και των επιμέρους παροχών 

Πολλές ακόμα υπηρεσίες θα προστίθενται συνεχώς, δεδομένου ότι η συνεργασία αυτή βρίσκεται στην αιχμή της εξέλι-
ξης, οπότε διαρκώς  θα προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε. Στην προσπάθεια αυτή σας θέλουμε συμμέτοχους και συνο-
δοιπόρους  καταθέτοντας όποτε θέλετε προτάσεις βελτιώσεων. Ο κάθε ένας από εσάς εστιάζοντας  στις προσωπικές του 
ανάγκες και το δικό του όφελος θα μπορεί να προτείνει λύσεις για μελλοντική αναβάθμιση των υπηρεσιών μας έτσι ώστε 
όλοι μαζί να βρισκόμαστε κερδισμένοι και να συνεχίζουμε...

• Ευκολία χρήσης 

• Συνεχές update υπηρεσιών

• Ταχύτατη προσαρμογή στις απαιτήσεις των πελατών μας

• Τελειοποιημένο service 365 τον χρόνο επί 24ώρου βάσεως

https://k-2.gr/
https://www.facebook.com/k2ins.gr/
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155€ επί 30 χρόνια   > Θα λάβει κρατική σύνταξη 603,71€ και ιδιωτική 804,90€, διαφορά 33%

155€ επί 40 χρόνια   > Θα λάβει κρατική σύνταξη 771,58€ και ιδιωτική 987,50€, διαφορά 28%

500€ επί 30 χρόνια   > Θα λάβει κρατική σύνταξη 1092,75€ και ιδιωτική 1746,24€, διαφορά 60%

500€ επί 40 χρόνια   > Θα λάβει κρατική σύνταξη 1634,25€ και ιδιωτική 2337,25€, διαφορά 43%

Το τεράστιο ζήτημα των συνταξιοδοτικών παροχών και του ασφαλιστικού γενικότερα, θα ήταν ένα από πρώτα θέματα της 
επικαιρότητας, αν δεν μας είχε προκύψει η πανδημία του κορωνοϊού. Η πρόσφατη δημοσίευση των πινάκων με τις κα-
τηγορίες εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών –τους οποίους μπορείτε να δείτε στην επόμενη 
σελίδα- έχουν ένα διπλό αποτέλεσμα:

Αφενός απαλλάσσουν τους επαγγελματίες από την υποχρέωση καταβολής υπέρογκων εισφορών, οι οποίες έφταναν μέχρι 
και το 36% του εισοδήματος  βάσει του προηγούμενου νόμου, επιβάλλοντας στην ουσία μία δεύτερη επιπρόσθετη φορο-
λογική κατηγορία πάνω στην ήδη πολύ βεβαρυμμένη πρώτη.

Αφετέρου προσφέρουν την δυνατότητα στον επαγγελματία να επιλέξει ο ίδιος την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία θα 
υπαχθεί και να υπολογίσει την σύνταξή του με βάση τα χρόνια ασφάλισης και τις εισφορές που θα καταβάλλει. 

Οι πίνακες λαμβάνουν υπόψη τις εξής παραδοχές:

Έναρξη συνταξιοδότησης στα 67 έτη

Προσδόκιμο επιβίωσης 82 έτη

Στα ποσά συμπεριλαμβάνεται και η εθνική σύνταξη των 384€

Οι εναλλακτικές λύσεις που προσφέρουν τα πολύ λίγα εναπομείναντα προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης είναι εντυπωσι-
ακές. Οι διαφορές σε σχέση με την κρατική σύνταξη αρχίζουν από 30% περίπου και φτάνουν στο 60%. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά παραδείγματα. Ασφαλισμένος εισφέρει μηνιαίως:

Επιτέλους  
ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ  
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ!

Επιπλέον οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν την δυνατότητα να λάβει κάποιος το κεφάλαιό του εφάπαξ κατά την έναρ-
ξη της συνταξιοδότησης, καθώς και πληθώρα επιλογών για την χρονική διάθεση της σύνταξης, με εγγυημένες περιόδους 
καταβολής ανεξάρτητα αν ζει ο ασφαλισμένος ή όχι.

Οι λύσεις επεκτείνονται σε κάθε ηλικιακή ομάδα με διάφορα προγράμματα Τα κλασικά προγράμματα τακτικών καταβο-
λών –τα ασφάλιστρα καταβάλλονται με διάφορους τρόπους πληρωμής, ετήσια, εξάμηνα η μηνιαία- απαιτούν μία ελάχιστη 
διάρκεια 15 ετών. Σήμερα όμως, πολλοί επαγγελματίες έχουν μεν την οικονομική δυνατότητα να ασφαλιστούν, αλλά δεν 
έχουν πολύ χρόνο διαθέσιμο. Οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να κάνουν προσαρμογές πάνω στις ιδιαίτερες ανάγκες 
του κάθε πολίτη και σε μερικές περιπτώσεις δέχονται ακόμα και εφάπαξ ασφάλιστρο για άμεση έναρξη της συνταξιοδό-
τησης. 

Το θέμα βέβαια δεν μπορεί να εξαντληθεί μέσα σε τόσο περιορισμένο χώρο. Ως ένα γενικό συμπέρασμα, είναι ξεκάθαρο 
ότι η πιο σωστή επιλογή είναι η κατάταξη στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία και η τοποθέτηση της διαφοράς σε ένα ιδι-
ωτικό πρόγραμμα συνταξιοδότησης, σε συνεργασία με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο, έτσι ώστε να κάνετε την καλύτερη 
δυνατή επιλογή.

https://www.facebook.com/k2ins.gr/
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Με το νέο ασφαλιστικό αποσυνδέονται οι εισφορές από το φορολογητέο εισόδημα και παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης 
επιλογής μεταξύ  έξι (6) ασφαλιστικών κατηγοριών ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ  
& ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 1 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 4
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 6

Eισφορά κλάδου 
κύριας σύνταξης 155 186 236 297 369 500

Συνολικό ποσό 
εισφοράς 210 252 302 363 465 566

ΕΤΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

30,01-31 € 603,71 € 647,66 € 718,53 € 805,00 € 907,06 € 1.092,75

31,01-32 € 619,06 € 666,07 € 741,89 € 834,40 € 943,59 € 1.142,25

32,01-33 € 634,40 € 684,48 € 765,26 € 863,80 € 980,12 € 1.191,75

33,01-34 € 653,78 € 707,73 € 794,76 € 900,93 € 1.026,24 € 1.254,25

34,01-35 € 673,15 € 730,98 € 824,26 € 938,05 € 1.072,37 € 1.316,75

35,01-36 € 692,53 € 754,23 € 853,76 € 975,18 € 1.118,49 € 1.379,25

36,01-37 € 712,29 € 777,95 € 883,85 € 1.013,05 € 1.165,54 € 1.443,00

37,01-38 € 732,05 € 801,66 € 913,94 € 1.050,91 € 1.212,59 € 1.506,75

38,01-39 € 751,82 € 825,38 € 944,03 € 1.088,78 € 1.259,64 € 1.570,50

39,01-40 € 771,58 € 849,09 € 974,12 € 1.126,65 € 1.306,68 € 1.634,25

Ελεύθεροι Επαγγελματίες  
& Αυτοαπασχολούμενοι

Ασφαλιστικές  
Κατηγορίες

Κλάδος  
Κύριας  

Σύνταξης (€)

Κλάδος   
Υγειονομικής  

Περίθαλψης (€)

Συνολικό  
ποσό (€)

1η 155 55 210

2η 186 66 252

3η 236 66 302

4η 297 66 363

5η 369 66 435

6η 500 66 566

Στον πίνακα που ακολουθεί ενδεικτικά αποτυπώνεται το ποσό της σύνταξης ανάλογα με την κατηγορία που επιλέγετε και τα 
έτη ασφάλισης.

Οι ασφαλιστικές κατηγορίες περιλαμβάνουν ει-
σφορές Κλάδων Σύνταξης και Υγείας. Με τις ασφα-
λιστικές εισφορές συνεισπράττονται, επιπλέον ει-
σφορές υπέρ του Κλάδου Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 
10€ και για τους Υγειονομικούς υπέρ της  Στέγης 
Υγειονομικών, ύψους 2€.

Σημ.: Τα ποσά σύνταξης έχουν υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν καταβληθεί εισφορές για όλο το χρόνο ασφά-
λισης στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία.  

https://www.facebook.com/k2ins.gr/
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Μια φιλική χειρονομία από το www.mypassport.gr-The first Greek travel-builder website  

ΕΛΕΟΣ, ΚΕΡΑΙΑ 5G ΣΤΑ ΙΜΑΛΑΪΑ!
Πάνω από 150 υπαλλήλους της έστειλε η κινέζικη εταιρεία China Μοbile του 
Θιβέτ, στην κορυφή του όρους Qomolangma στα Ιμαλάια με αποστολή την  
εγκατάσταση κεραίας 5G. Από την Κυριακή 20 Απριλίου, τρεις σταθμοί βάσης 
5G έχουν κατασκευαστεί στην κατασκήνωση βάσης των 5.300 μέτρων και στην  
κατασκήνωση βάσης  των 5.800 μέτρων. Άλλες δύο βάσεις θα δημιουργηθούν 
το επόμενο διάστημα στα 6.500 μέτρα και θα επικοινωνούν με τις υφιστάμενες  
στέλνοντας σήματα στην κορυφή του βουνού.
Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που στήνονται κεραίες στα Ιμαλάια, η ίδια εται-
ρεία έχει στήσει κεραίες για τα δίκτυα 3G και 4G το 2010 και το 2013 αντίστοι-
χα. Όμως με το 5G η κατάσταση θα γίνει αφόρητη. Το νέο δίκτυο υπόσχεται 
αστρονομικές ταχύτητες και δυνατότητες σε κάθε πεδίο, τις οποίες  δύσκολα 
μπορούμε να τις συλλάβουμε σε όλη τους την έκταση. Όμως από αυτά που γνω-
ρίζουμε το 5G αναμένεται να λειτουργεί σε μια μπάντα υψηλής συχνότητας του 
ασύρματου φάσματος, κάπου μεταξύ 30-300 GHz. Σε αυτά τα κύματα, η μετα-
φορά δεδομένων πραγματοποιείται σε εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες αλλά θε-
ωρείται ιδιαίτερα  δύσκολο να παρακαμφθούν εμπόδια όπως τοίχοι, κτίρια κλπ.
Οπότε θα πρέπει να τοποθετηθούν εκατομμύρια νέες κεραίες παντού για να 
αυξηθεί η προσπελασιμότητα! Η κατάσταση προβλέπεται εφιαλτική και ίσως 
μόνη μας ελπίδα είναι ο …κορωνοϊός. Μπορείτε να δείτε τα δύο βίντεο και να 
προβληματιστείτε. Σας προτείνουμε ιδιαιτέρως αυτό που δημιούργησε ο Αντώ-
νης Κανάκης…

«5G SIGNAL  
TO COVER SUMMIT  
OF MT. QOMOLANGMA

#CORONAVIRUS  
ANTONIS KANAKIS - 
“WE, THE «BIG» ONES” 
(AWARENESS)

http://www.mypassport.gr/
https://www.facebook.com/k2ins.gr/
http://www.mypassport.gr/
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Είπα στην αμυγδαλιά, 
μίλησε μου για τον Θεό, 
κι εκείνη άνθισε…  

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ 

Χριστός Ανέστη
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