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ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ 
ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Υπάρχει μια σχολή σκέψης η οποία υποστηρίζει ότι θα πρέπει κανείς να ξοδεύει το σύνολο των περιουσιακών στοι-
χείων του μετά την συνταξιοδότηση και να παραδίδει ακάλυπτη επιταγή στο γραφείο τελετών! 

Παρόλα αυτά μια πρόσφατη –συναρπαστική – έρευνα σε 2.000 Αμερικάνους συνταξιούχους  62 έως 75 ετών, από το 
Employee Benefit Research Institute διαψεύδει την παραπάνω θεωρία. Συγκεκριμένα, μόνο το 14,1% των ερωτηθέ-
ντων συνταξιούχων πιστεύουν ότι θα έχουν ξοδέψει πριν το τέλος της ζωής τους όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία, 
ενώ το 57% σκοπεύει είτε να τα αυξήσει είτε να τα αφήσει ανέγγιχτα ή να ξοδέψει ελάχιστα εξ αυτών. Οπότε τα 
γραφεία τελετών δεν χρειάζεται να ανησυχούν!

χους χαρά, ικανοποίηση, ευτυχία ενώ η μη αποταμίευση 
τους κάνει νευρικούς κι ανήσυχους.  

Σίγουρα οι μόνοι ωφελημένοι από αυτήν την ηθελημένη 
λιτότητα θα είναι σίγουρα οι κληρονόμοι του συνταξιού-
χου, κάτι που ίσως και ο ίδιος να επεδίωκε.

Ας δούμε όμως ένα εναλλακτικό σενάριο που έχει ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον και τουλάχιστον στην Αμερική και σε 
άλλες οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες έχει ευρεία απή-
χηση. Πρόκειται για τα προγράμματα άμεσης συνταξιο-
δότησης που εξασφαλίζουν ηρεμία και ασφάλεια στους 
δικαιούχους τους αφαιρώντας τον παράγοντα άγχος 
όσον αφορά την θεματοφυλακή των χρημάτων τους.

Μεγάλο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν μερικές από 
τις απαντήσεις των ερωτηθέντων στην ερώτηση ‘’γιατί 
δεν θα ξοδέψετε τα χρήματά σας;’’. Οι απαντήσεις ήταν: 
‘’για κάλυψη απρόβλεπτων εξόδων’’, ‘’φοβάμαι μήπως 
εξαντληθούν τα χρήματα’’, ‘’άμα τα περιουσιακά στοι-
χεία δαπανηθούν δεν μπορούν να ανακτηθούν’’. Η πιο 
ενδιαφέρουσα απάντηση όμως ήταν ‘’η αποταμίευση με 
κάνει να νοιώθω καλύτερα και μου προσφέρει ευτυχία 
και ικανοποίηση’’. 

Αν και η λογική λέει ότι η αποταμίευση για την αποταμί-
ευση δεν έχει νόημα, αφού σκοπός του χρήματος είναι η 
αγορά αγαθών ή οι δωρεές και ότι νοιώθει κανείς καλύ-

τερα όταν ξοδεύει παρά όταν το αποφεύγει, εντούτοις οι 
συνταξιούχοι βρίσκουν ικανοποίηση στην πρακτική της 
αποταμίευσης. Πράγματι πολλές έρευνες στο πεδίο της 
ψυχολογίας δείχνουν ότι οι άνθρωποι αντιπαθούν έντο-
να την αίσθηση της απώλειας των χρημάτων, ενώ για 
τους συνταξιούχους η άντληση πόρων από τις αποταμι-
εύσεις τους για την κάλυψη εξόδων γίνεται αισθητή ως 
απώλεια.

Αναδεικνύεται έτσι και η πτυχή του φόβου που τους δι-
ακατέχει για την απώλεια των περιουσιακών τους στοι-
χείων τα οποία θα χρειαστούν ‘’σε μια ώρα ανάγκης’’. 
Συμπερασματικά η αποταμίευση δίνει στους συνταξιού-

https://k-2.gr/
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Στην Ελλάδα υπάρχει μόνο ένα και μοναδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα σταθερής προσόδου ενώ στην Ευρώπη 
και στην Αμερική είναι εξαιρετικά δημοφιλή. 

Πως λειτουργεί; Η ασφαλιστική εταιρεία λαμβάνει από τον ασφαλισμένο ένα ποσόν εφάπαξ και από τον 
επόμενο μήνα του εξασφαλίζει μία ισόβια εγγυημένη μηνιαία σύνταξη.
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
ΣΤΑΘΕΡΗΣ  
ΠΡΟΣΟΔΟΥ

Όπως ακριβώς συμβαίνει με την δημόσια κοινωνική 
ασφάλιση, το πρόγραμμα σταθερής μηνιαίας προ-
σόδου πληρώνει τον ασφαλισμένο για όσο ζήσει και 
μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε σε περίπτωση απώ-
λειας ζωής του κυρίως ασφαλισμένου, η σύνταξη να 
μεταβιβάζεται σε δεύτερο πρόσωπο. Σε σύγκριση με 
το δημόσιο οι αποδόσεις είναι αισθητά μεγαλύτερες.

Εξασφαλίζει για το συνταξιούχο ένα μόνιμο σταθερό 
εισόδημα και δεν έχει κανένα άγχος για το αν θα ζήσει 
80 ή 105  χρόνια. Έτσι μπορεί να ξοδεύει μεγαλύτερο 
μέρος της υπόλοιπης περιουσίας του βελτιώνοντας 
το επίπεδο της ζωής του αισθανόμενος ασφαλής και 
ψυχολογικά απελευθερωμένος για το μέλλον.

Οι σταθερές προσόδοι που εισπράττονται μπορούν 
να δημιουργήσουν ένα σταθερό εισοδηματικό σημείο 
αναφοράς με αποτέλεσμα να μπορούν να υπολογι-
στούν σταθερότερα διάφορα έξοδα που μπορούν να 
προκύψουν όπως φροντίδα στο σπίτι αλλά και άλλα 
όπως η ψυχαγωγία, τα ταξίδια, τα δώρα στα εγγόνια, 
οι δωρεές κλπ.

Σαφώς υπάρχει μια αίσθηση απώλειας όταν κατατε-
θεί εφάπαξ το ποσό στην ασφαλιστική εταιρεία, αλλά 
οι διεθνείς στατιστικές δείχνουν ότι οι κάτοχοι ασφα-
λιστικών προγραμμάτων σταθερής προσόδου επα-

νέρχονται με έκτακτες καταβολές και μεγαλώνουν 
το πρόγραμμα έτσι ώστε να βελτιώνουν την σύνταξή 
τους ή για να εξασφαλίσουν μεγαλύτερο πλεόνασμα 
για τους δικαιούχους τους.

Αν και αυτά τα προγράμματα αποτελούν την μοναδι-
κή λύση για ηλικίες άνω των 60 ετών, εντούτοις ανα-
δεικνύουν την αξία της διαχρονικής αποταμίευσης. 
Η  βέλτιστη πρακτική για τις νεότερες ηλικίες είναι 
η σταδιακή αποταμίευση σε βάθος χρόνου έτσι ώστε 
στην κρίσιμη ηλικία της συνταξιοδότησης να μην 
χρειάζεται να καταφύγουν σε εφάπαξ καταβολή κε-
φαλαίου για να δημιουργήσουν έναν συνταξιοδοτικό 
μηχανισμό, ο οποίος ίσως να μην υπάρχει εκείνη την 
εποχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν 10 χρόνια υπήρ-
χαν στην Ελλάδα 5 τέτοια προγράμματα από ασφα-
λιστικές εταιρείες ενώ τώρα έχει απομείνει μόνο ένα. 

Η επιπλέον αποταμίευση εξασφαλίζει την ποιότητα 
ζωής την οποία δεν μπορεί να αναπληρώσει η κρατι-
κή σύνταξη, αποτελεί μια πράξη λογικής και σωφρο-
σύνης και μεταθέτει μονάδες κατανάλωσης από το 
σήμερα στο αύριο τις οποίες βάσει λογικής θα έχουμε 
περισσότερη ανάγκη –και φυσική και ψυχολογική- σε 
μια περίοδο που δεν θα υπάρχει η ίδια παραγωγική 
ικανότητα με σήμερα.
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Η  ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ  
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ  
ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ο κλάδος ασφάλισης οχημάτων θεωρείται αδίκως ως ‘’παρακατιανός’’ κλάδος  κυρίως λόγω της υποχρεωτι-
κότητας ασφάλισης των αυτοκινήτων (νόμος 489/1976). Αν και το επίπεδο συνειδητοποίησης των κινδύνων 
που διατρέχει ένα αυτοκίνητο –το οποίο καθημερινά κινείται στον δρόμο ανάμεσα σε χιλιάδες άλλα, καθώς 
και διερχόμενους πεζούς-  έχει βελτιωθεί, εντούτοις παραμένει ένας ασφαλιστικός κλάδος στον οποίο το κύριο 
ζητούμενο από τον πολίτη είναι η καλή τιμή. 

Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια φροντίζει να προσφέρει στους πελάτες της τις σοβαρότερες και πλη-
ρέστερες προτάσεις στον κλάδο, εστιάζοντας στην βέλτιστη σχέση τιμής προς απόδοση και αποκλείοντας 
συνεργασίες που σκοπό έχουν τον εκπλειστηριασμό τιμών σε βάρος της ασφάλειας των πελατών μας.

ΟΙ ‘’NO NAME’’ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ!

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην εταιρεία 
στην οποία κάποιος θα τοποθετήσει την ασφάλι-
ση του οχήματός του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η 
ασφάλιση καλύπτει την αστική μας ευθύνη έναντι τρί-
των με ιλιγγιώδη όρια 1.220.000€/άτομο. Μόνο αυτή 
η πραγματικότητα θα πρέπει να γίνει συνείδηση ότι 
αποτελεί και μια μεγάλη προσωπική ευθύνη. Η κακιά 
στιγμή δεν συμβαίνει μόνο στους κακούς οδηγούς και 
δεν έρχεται κατά παραγγελία. Δεκάδες ‘’no name’’ 
εταιρείες έχουν κλείσει τα τελευταία χρόνια στην Ελ-
λάδα αφήνοντας κυριολεκτικά τους ασφαλισμένους 
τους στο έλεος του Θεού.

Αποτελεί λοιπόν για εμάς πράξη ευθύνης και καθή-
κοντος, οι προτάσεις μας να είναι έντιμες και αξιόπι-
στες. Κανείς δεν ασφαλίζεται από χόμπι και δεν δίνει 
τα λεφτά του για πέταμα. Πληρώνει για να αποζημιω-
θεί σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου του όταν 
θα έρθει η δύσκολη στιγμή.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η Κ2

Η εταιρεία μας πιστεύουμε ότι εκπληρώνει οτιδήποτε 
επιθυμεί ένας συνειδητοποιημένος πελάτης:

• Συνεργασία με όλες ανεξαιρέτως  τις αξιόπιστες 
ασφαλιστικές εταιρείες του κλάδου

• Συνεργασία με τις μεγαλύτερες online πλατφόρμες 
ασφάλισης μέσω των οποίων μπορούμε να εξα-
σφαλίσουμε ακόμα καλύτερες τιμές και διακριτική 
δική μας παρέμβαση σε περίπτωση ανάγκης

• On line ασφάλιση μέσω του ιστότοπού μας www.k-2.gr

• Ειδική συμφωνία για όλα τα μέλη της ΠΟΜΙΔΑ 
για επιπλέον εκπτώσεις μέσω της πλατφόρμας 
Anytime

• Ειδικά πακέτα ασφάλισης που εξασφαλίζουμε μέσω 
συνεργασιών με εξειδικευμένους brokers, εφόσον 
κρίνουμε ότι εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των 
πελατών μας

• Προσωποποιημένο service και την μέγιστη δυνατή 
ταχύτητα εξυπηρέτησης που μπορούμε να διεκδι-
κήσουμε από τις ασφαλιστικές εταιρείες που δια-
χειρίζονται τις αποζημιώσεις των πελατών μας.

Η εταιρεία μας αν και διαχειρίζεται μεγάλους και εξει-
δικευμένους κινδύνους, εντούτοις δεν υποτιμά κανέ-
ναν κλάδο ιδιαίτερα όταν οι συνέπειες μιας κακιάς 
στιγμής μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα τραυματικές 
για τους παθόντες. 
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Η  ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ  
ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΥΡΝΑ!  
Παρακολουθούμε το γοητευτικό και συνάμα επικίνδυνο περιπε-
τειώδες και μεγαλειώδες Grand Slam του Αντώνη Συκάρη στα 
Ιμαλάια και αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τον Έλληνα 
πρεσβευτή σε αυτό το εξαιρετικά σκληρό αγωνιστικό πεδίο στο 
οποίο πολλές φορές τα όρια μεταξύ ‘’υπάρχω’’ και ‘δεν υπάρχω’’ 
είναι εξαφανισμένα. 

Η εταιρεία μας Κ2 στηρίζει αυτή την περιπέτεια, την οποία συ-
ναισθάνεται ως μέρος του DNA της, και με ιδιαίτερη συγκίνηση 
έλαβε την παρούσα φωτογραφία από την κορυφή της Αναπούρ-
να στα 8091 μέτρα, την οποία ο Αντώνης κατέκτησε ως πρώτος 
Έλληνας ορειβάτης στην ιστορία την 15η Απριλίου 2021. 

‘’Έλληνες τα καταφέραμε!. Θέλω να αφιερώσω αυτή την κορυ-
φή στους Έλληνες και σε όλους τους Έλληνες ορειβάτες. Ιδιαί-
τερα την αφιερώνω στον Γρέγο Τανισκίδη που έφυγε από αυτή 
τη ζωή. Αλλά είναι ανάμεσά μας! Γρέγο εδώ ψηλά ίσως να με 
ακούς καλύτερα! Σε αγαπάμε αγόρι μου! Δεν θα σε ξεχάσουμε 
ποτέ. Φίλες και φίλοι μαζί τα καταφέραμε! Σας ευχαριστώ πολύ 
για την υποστήριξη και την αγάπη σας!’’

Αυτά ήταν τα λόγια του Αντώνη από την κορυφή. Γύρισε 
ασφαλής στο base camp και στις 25 Απριλίου ξεκίνησε για 
μια νέα περιπέτεια, την κατάκτηση της κορυφής Dhaulagiri στα 8167 
μέτρα, στην προσπάθειά του να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ ως ο πρώτος 
ορειβάτης πάνω των 50 ετών που το καταφέρνει. Οι ευχές μας και η 
αγάπη μας τον συνοδεύουν.

Ο Θεός μαζί του… 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ2021
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Ο ΠΟΝΟΣ & ΟΙ ΘΛΙΨΕΙΣ 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΛΥΤΡΑ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ  
ΑΠΟ ΤΟ ‘’ΜΗ ΕΙΝΑΙ’’  

ΣΤΟ ‘’ΕΙΝΑΙ’’

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
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