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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ  
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ!

ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΗ ΖΩΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕ 
ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ!
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Η ‘’ΜΗΔΕΙΑ’’ σχετίζεται  
ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
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Λίγες μέρες έχουν περάσει από την χιονοεπιδρομή στην χώρα μας με το προφητικό όνομα Μήδεια, η οποία προκά-
λεσε αναρίθμητες ζημιές, αιφνιδιάζοντας για ακόμα μια φορά τους μηχανισμούς αποτροπής του κράτους. 

Ο διάλογος που ακολουθεί έγινε πολύ πρόσφατα με πελάτη της εταιρείας μας ο οποίος ήδη πήρε μια πολύ μεγάλη 
αποζημίωση, εξαιτίας πτώσης δέντρου υπό το βάρος χιονιού, το οποίο κατάφερε να γκρεμίσει μια ολόκληρη πλευρά 
του σπιτιού του!

-Η ασφαλιστική εταιρεία ανταποκρίθηκε άμεσα, πληρώθηκα σε 5 μέρες (ΣΣ έγινε άμεση αποδοχή του ποσού που 
πρότεινε ο πραγματογνώμονας) και ήδη το σπίτι επισκευάζεται. Νοιώθω πολύ τυχερός που έχω ασφαλιστεί, αλλιώς 
θα είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα για να ανταπεξέλθω σε τόσο μεγάλα έξοδα.

-Κύριε Μιχάλη από ότι θυμάμαι η απόφαση να ασφαλιστείτε ήταν αποκλειστικά δικιά σας, εσείς με πήρατε τηλέφω-
νο με δική σας πρωτοβουλία. Ξέρετε αυτό σπανίζει στην χώρα μας. Μάλιστα απορώ γι αυτό διότι ενώ οι Έλληνες 
αγαπάνε υπερβολικά το ‘’κεραμίδι που έχουν κάτω από το κεφάλι τους’’, έχοντας ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά 
ιδιοκτησίας στον κόσμο, ταυτόχρονα είμαστε και οι λιγότερο ασφαλισμένοι.

-Ίσως θεωρούμε ότι ποτέ δεν θα συμβεί κάτι σε εμάς τους ίδιους. Όμως αν το δούμε μαθηματικά και μόνο, εγώ 
πληρώνω 200€ τον χρόνο επί 22 χρόνια και έχω πλήρως ασφαλισμένο το σπίτι μου. Δηλαδή έχω πληρώσει 4400€ 
τα οποία ήδη πήρα πίσω πολλαπλάσια. Σε καμία περίπτωση εγώ δεν θα κρατούσα προσωπικό λογαριασμό για κάτι 
τέτοιο. Μεταβίβασα το δικό μου άγχος στην ασφαλιστική εταιρεία. Η οποία αν έρθει η επόμενη Μήδεια θα με ξανα-
πληρώσει, όπως κι αν καεί το σπίτι μου –χτύπα ξύλο- ή οτιδήποτε άλλο συμβεί. Υπολόγισα ότι για να  αποσβεστεί 
το κεφάλαιο από τα ασφάλιστρα θα περάσουν 1500 χρόνια! Και τίποτα να μην συμβεί, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να 
κοιμάσαι ήσυχος για τόσα πολλά χρόνια! Αλλιώς πάντα θα έχεις την αγωνία του αν…

Η ‘’ΜΗΔΕΙΑ’’ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ  
ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

-Θέλετε να πείτε ότι τελικά ‘’Μήδεια’’ μπορεί να αποβεί 
η αναποφασιστικότητά μας προκειμένου να προστα-
τέψουμε τα περιουσιακά μας στοιχεία ή και οτιδήποτε 
άλλο μπορούμε να προστατεύσουμε

-Ναι αυτό είναι ακριβές, αρκεί να έχει κάποιος την ευ-
χέρεια να το κάνει. Διότι δεν ζούμε και στους πιο εύκο-
λους οικονομικά καιρούς. Παρόλα αυτά η ασφάλιση εί-
ναι θέμα προτεραιότητας διότι δεν υπάρχει άλλο μέσο 
άμυνας απέναντι σε διάφορους κινδύνους που απει-
λούν να καταστρέψουν την οικονομική μας υπόσταση.

https://www.facebook.com/k2ins.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://k-2.gr/


Από την αρχή της χρονιάς ξεκινήσαμε να παρουσιάζουμε κάποια ασφαλιστικά προϊόντα της αγοράς τα οποία ξεχω-
ρίζουν από οτιδήποτε άλλο ανάλογο υπάρχει στον ανταγωνισμό αυτών των προϊόντων. Τα κριτήρια είναι απολύτως 
ποιοτικά, κάτι που σημαίνει ότι δεν προκρίνεται η τιμή αν δεν συνοδεύεται από εξαιρετικό προϊόν και από σοβαρό 
και αξιόπιστο ασφαλιστικό πάροχο – εταιρεία. Παρουσιάσαμε το απίστευτο προϊόν νοσηλείας από ατύχημα και θα 
συνεχίσουμε με άλλα 2 προϊόντα τα οποία είναι πρώτης ανάγκης και αφορούν καθολικά τους πολίτες.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ, ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

• Ημερήσιο επίδομα 150€ για κάθε μέρα νοσηλείας σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο
• 300€ ημερήσιο επίδομα σε Μονάδα Εντατικής θεραπείας
• 300€ ημερήσιο επίδομα για νοσηλεία στο εξωτερικό
• Μέγιστο όριο παροχής 180 ημέρες. Ο διπλασιασμός του επιδόματος στην ΜΕΘ και στο εξωτερικό ισχύει για 

30 μέρες σε κάθε ασφαλιστικό έτος.

Το επίδομα νοσηλείας είναι ανεξάρτητο από τα έξοδα νοσηλείας, δηλαδή δίνεται ακέραιο ανεξάρτητα αν κά-
ποιος νοσηλεύτηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο και έκανε περισσότερα έξοδα ή σε δημόσιο νοσοκομείο και δεν 
έκανε κανένα έξοδο. Επίσης δεν έχει σημασία αν κάποιος αποζημιώθηκε και από άλλη πηγή, το επίδομα θα 
καταβληθεί επιπλέον του οποιουδήποτε ποσού.
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 
ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ
ΕΠΙΔΟΜΑ  
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  
ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ!

Είναι ιδανικό για:
• Όσους επιλέγουν να νοσηλευτούν σε δημόσια 

νοσοκομεία. Το επίδομα νοσηλείας θα τους 
χρησιμεύσει για να καλυφθούν κάποια επιπλέον 
έξοδα όπως (αποκλειστική νοσοκόμα, έξοδα 
μετακινήσεων, φιλοδωρήματα κλπ)

• Πρόκειται για μια πολύ καλή αντικατάσταση 
εισοδήματος 

• Καλύπτει μεγάλο μέρος ή και όλη την απαλλαγή σε 
κάποιο ιδιωτικό πρόγραμμα νοσηλείας

• Ιδανικό συμπλήρωμα για κατόχους ομαδικών 
συμβολαίων

Ισχύει από την 30 ημέρα για παθολογικά περιστατικά, 
από την 1η ημέρα σε περίπτωση ατυχήματος και από 
την 180η ημέρα για το εξωτερικό. 

Η ασφάλιση έχει ισόβια διάρκεια αλλά η ηλικία εισό-
δου είναι μέχρι τα 65 έτη.  

Δεν μπορούν να ασφαλιστούν όλοι ανεξαρτήτως προ-
βλημάτων υγείας, γι αυτό χρειάζεται ανάλυση της κάθε 
περίπτωσης ειδικά.  

Οι τιμές:
AΣΦΑΛΙΣΤΡΑΗΛΙΚΙΑ

0-23 ετών

30 ετών

25 ετών

35 ετών

40 ετών

>  65 €

>  99 €

>  75 €

>  69 €

>  86 €

AΣΦΑΛΙΣΤΡΑΗΛΙΚΙΑ

45 ετών

55 ετών

50 ετών

60 ετών

65 ετών

> 114 €

> 212 €

> 151 €

> 131 €

> 178 €

https://www.facebook.com/k2ins.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://k-2.gr/
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
Η πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλου του ενήλικου πληθυσμού της χώρα, αφού σχε-
δόν όλοι χρησιμοποιούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τις κρατικές η τις ιδιωτικές υποδομές πρωτοβάθμιας φροντί-
δας. Η διάγνωση συμπτωμάτων και η έγκαιρη αντιμετώπισή τους πολλές φορές προλαμβάνουν κινδύνους οι οποίοι 
μπορεί να οδηγήσουν σε δυσάρεστα περιστατικά υγείας. Το κράτος διατηρεί τα κατά τόπους κέντρα υγείας, σταθμούς 
υγείας ή μονάδες υγείας, ενώ υπάρχουν και τα ιδιόκτητα Πολυιατρεία και διαγνωστικά κέντρα.
Στο παρόν άρθρο εξετάζουμε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα που ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα διότι προσφέρει υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες χωρίς καμία συμμετοχή του ασφαλισμένου, αποκλειστικά και μόνο στα ειδικά συμβεβλημένα Πο-
λυιατρεία της ασφαλιστικής εταιρείας. Είναι πολύ χρήσιμο για τους κατοίκους Αθηνών και προαστίων διότι τα ειδικά 
συμβεβλημένα Πολυιατρεία βρίσκονται εντός του λεκανοπεδίου οπότε προτείνεται σε αυτούς.

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

• Αλλεργικά τεστ
• Τεστ γονιμότητας, προγεννητικοί έλεγχοι
• Εγχύσεις PRP
• Πελματογράφημα
• Κοσμητική ιατρική

• Όσους επιθυμούν γρήγορες και ποιοτικές παροχές 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης χωρίς γραφειοκρατία 
και αναμονές

• Ανασφάλιστους
• Πολίτες που διαμένουν πλησίον των Πολυιατρείων

• Απεριόριστες επισκέψεις σε γιατρούς όλων των 
ειδικοτήτων πλην οδοντιάτρων

• Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις
• Ιατρικές πράξεις
• Μηδενική συμμετοχή ασφαλισμένου στο κόστος
• Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η ειδικότητα του 

γιατρού στο Πολυιατρείο καλύπτονται έξοδα 
μέχρι 50€ ανά επίσκεψη σε γιατρό επιλογής του 
ασφαλισμένου

• Αν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εξέταση στο 
Πολυιατρείο τότε καλύπτονται έξοδα σε άλλο 
διαγνωστικό κέντρο μέχρι 500€ /έτος.

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ: ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ:

Ηλικία εισόδου στο πρόγραμμα μέχρι 65 ετών, διάρκεια ισόβια. 

Οι τιμές:
AΣΦΑΛΙΣΤΡΑΗΛΙΚΙΑ

0-25 ετών

35 ετών

30 ετών

40 ετών

45 ετών

>  143 €

>  193 €

>  162 €

>  151 €

>  176 €

AΣΦΑΛΙΣΤΡΑΗΛΙΚΙΑ

50 ετών

60 ετών

55 ετών

65 ετών

> 213 €

> 267 €

> 236 €

> 295 €

https://www.facebook.com/k2ins.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://k-2.gr/
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ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟ  
ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΗ ΖΩΗ…  
Ο Έλληνας ήρωας Αντώνης Συκάρης επέστρεψε σώος από την επική 
του περιπέτεια στο Κ2 . Ότι και να πεις κανείς ωχριά μπροστά στην 
εμπειρία που έζησε και μας μετέδωσε μέσα από τα social media όλον 
αυτόν τον καιρό της περιπέτειάς του. Από τις 20 Δεκεμβρίου και για 
2 μήνες προσπαθούσε να βρει ένα ‘’παράθυρο’’ του καιρού ανοιχτό, 
το οποίο θα του επέτρεπε να αναρριχηθεί στην πιο δύσκολη κορυφή 
του κόσμου και μάλιστα μέσα σε έναν τρομακτικό χειμώνα. Έφτασε 
μέχρι το Camp III στα 7440 μέτρα, άθλος επικός! Πέντε εξαιρετικά 
έμπειροι ορειβάτες έχασαν την επίγεια ζωή τους πάνω στην ύστατη 
προσπάθεια να φτάσουν στην κορυφή. Το βουνό-φονιάς σαδιστικά 
επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τον χαρακτηρισμό του. Η εταιρεία 
μας, Κ2 στάθηκε δίπλα στον Αντώνη με την καθημερινή προσευχή γι 
αυτόν και την χορηγία μας. Γύρισε στην οικογένειά του αλλά ετοιμά-
ζεται αμέσως για το επόμενο μυθικό του ταξίδι στα Ιμαλάια. Η ζωή γι 
αυτόν χωρίς κίνδυνο και αδρεναλίνη είναι μισή ζωή…

Μπορείτε να δείτε στιγμιότυπα από την περιπέτεια στην Κ2 καθώς 
και την άφιξή του στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Η ΑΦΙΞΗ:ΣΤΟ Κ2:

https://www.youtube.com/embed/LyWnNjnOOsQ?rel=0
https://www.youtube.com/embed/GMYv-8MRjis?rel=0
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IT’S SO HARD  
TO GET OLD WITHOUT  

A CAUSE 
ΕΙΝΑΙ ΤΌΣΌ ΣΚΛΗΡΌ  

ΝΑ ΓΕΡΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΙΑ

ALPHAVILLE ‘’FOREVER YOUNG’’

https://www.facebook.com/k2ins.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://k-2.gr/



