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Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 
ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕ

Δυστυχώς στην χώρα μας, τα γεγονότα πάντα προη-
γούνται των απολύτως αναμενόμενων εξελίξεων. Έτσι 
λοιπόν ένα ακόμα δυσάρεστο γεγονός προστέθηκε στο 
ημερολόγιο των φυσικών καταστροφών που με ιδιαίτε-
ρη ένταση ταλαιπωρούν την χώρα μας –και ολόκληρο 
τον πλανήτη- με όλο  και πιο αυξανόμενη ένταση τις τε-
λευταίες δεκαετίες. Η καταστροφική πυρκαγιά στην Κο-
ρινθία και την Δυτική Αττική, άφησε ανεξίτηλες πληγές 
και το γεγονός ότι τουλάχιστον οι άνθρωποι σώθηκαν, 
αποτελεί το μόνο παρήγορο περιστατικό στην υπόθεση. 
Οι υλικές ζημιές όμως ταυτόχρονα προκαλούν τεράστιο 
πλήγμα στους ζημιωθέντες ιδιοκτήτες ακινήτων. Κόποι 
μιας ζωής μπορεί να καταστράφηκαν μέσα σε λίγα λε-
πτά. Το κράτος είναι αδύνατον να αποζημιώσει τις χαμέ-
νες ιδιωτικές περιουσίες, απλώς γιατί δεν μπορεί να το 
κάνει. Ίσως δώσει κάποιο βοήθημα ή κάποιες διευκολύν-
σεις έναντι μελλοντικών φορολογικών ή άλλων υποχρε-
ώσεων αλλά μέχρι εκεί.
Η μόνη αξιόπιστη και αυθεντική λύση για την εξασφά-
λιση της ακίνητης περιουσίας αποτελεί η ασφάλιση, η 
οποία έχει επινοηθεί γι αυτές ακριβώς τις περιπτώσεις. 
Για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές συνέπειες των κα-
ταστροφών. Όχι όμως μόνο αυτό, αλλά επίσης για να 
αντιμετωπίσει  και τις ψυχολογικές συνέπειες ακόμα 
και όσων δεν ζημιώθηκαν. Γιατί σίγουρα αυτός που είδε 
το σπίτι του να γλυτώνει από την πυρκαγιά αλλά πα-
ρόλα αυτά ήταν ασφαλισμένος, είχε διαφορετικής ποι-
ότητας ταχυκαρδία από τον ομοιοπαθή ανασφάλιστο! 
Συνεπώς ο ασφαλισμένος διατηρεί καλύτερη ψυχολο-

γία βλέποντας κάθε τόσο τις ‘’βόμβες’’ να σκάνε δίπλα 
του και αυτό το γεγονός από μόνο του έχει πολύ μεγάλη 
αξία, γιατί αποτελεί την άυλη διάσταση της ασφάλισης η 
οποία είναι εξίσου σημαντική με την υλική.
Η εταιρεία μας ως ειδική σύμβουλος ασφαλίσεων της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟ-
ΜΙΔΑ) έχει εισηγηθεί την επιχειρηματολογία περί ωφε-
λιμότητας για το ίδιο το κράτος –και φυσικά για τους 
πολίτες- της έκπτωσης των ασφαλίστρων κατά των κιν-
δύνων πυρκαγιάς και φυσικών καταστροφών, την οποία 
καταθέσαμε επίσημα στην κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο 
του 2019. Μερικούς μήνες αργότερα τον Φεβρουάριο 
του 2020 ο Υπουργός Ανάπτυξης κύριος Γεωργιάδης 
ανακοίνωσε στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης 
Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος ότι το νομοθέτημα 
ήδη έχει εγκριθεί και σε λίγο καιρό θα ψηφιστεί από την 
Ελληνική Βουλή. Όμως η έλευση της πανδημίας ‘’ακύ-
ρωσε’’ την ψήφιση του νόμου και έκτοτε δεν βρέθηκε 
χρόνος για να ολοκληρωθεί η παρέμβαση. 
Όμως η ίδια η ζωή μας επαναφέρει στην αμείλικτη πραγ-
ματικότητα και μας υπενθυμίζει ότι η αδράνεια πληρώνεται.
Γιατί όμως είναι τόσο σημαντική η έκπτωση των ασφαλίστρων; 

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 
ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕ 

H ανακοίνωση της ΠΟΜΙΔΑ 
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Γιατί όμως είναι τόσο σημαντική ή έκπτωση των ασφαλίστρων από το φορολογητέο εισόδημα;
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ΤΑ ΟΦΕΛΗ  
ΑΠΟ ΤΗΝ  
ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ  
ΤΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Ο πρώτος λόγος είναι η διαμόρφωση ασφαλιστικής κουλτούρας στον πολίτη. Το γεγονός ότι το ίδιο το 
κράτος δεν ενθαρρύνει τον πολίτη να ασφαλιστεί, δείχνει ότι ούτε το ίδιο πιστεύει στην ασφάλιση, άρα 
δεν δίνει το καλό παράδειγμα στον πολίτη να πράξει το αυτονόητο, δεν τον οδηγεί στην καλή οικονομική 
πράξη ευθύνης απέναντι στην περιουσία του. Αυτή η παράμετρος είναι πολύ σημαντική και αποδεικνύ-
εται από την ίδια την πραγματικότητα του ελάχιστου ποσοστού ασφαλισμένων κτηρίων σε σχέση με 
το ποσοστό ιδιοκτησίας που κατέχουν οι Έλληνες. Τα περισσότερα μάλιστα ακίνητα είναι ασφαλισμένα 
εξαιτίας της υποχρέωσης από δανειακή σύμβαση –συνήθως χωρίς επίγνωση αν είναι σωστά ασφαλισμέ-
να-  οπότε το ποσοστό των συνειδητά ασφαλισμένων είναι δραματικά μικρό.

Ο δεύτερος λόγος είναι τα έσοδα του κράτους το οποίο για κάθε ασφαλιστήριο εισπράττει φόρο επί 
των ασφαλίστρων 15%. Παράλληλα το κράτος εισπράττει φόρο επί των κερδών των ασφαλιστικών 
εταιρειών. Υπολογίζεται ότι αν ασφαλιστούν 200.000 νέες κατοικίες με μέσο ετήσιο ασφάλιστρο 150€, 
το έσοδο για τον κρατικό προϋπολογισμό θα προσεγγίσει τα 10 εκ.€ μόνο από φόρο ασφαλίστρων και 
φόρο επί των κερδών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, χωρίς να υπολογιστούν τα επιπλέον οφέλη για 
την οικονομία, την αγορά και την κοινωνία γενικότερα.

Ο τρίτος λόγος είναι το γεγονός ότι τα ποσά των αποζημιώσεων θα διοχετευτούν στην αγορά διότι θα 
χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση των καταστροφών, οπότε η οικονομία θα ωφεληθεί περαιτέ-
ρω ενώ σημαντική θα είναι η αύξηση της απασχόλησης. Για παράδειγμα υποθέστε ότι στην πρόσφατη 
πυρκαγιά θα ήταν όλα τα ακίνητα ασφαλισμένα. Από την επόμενη ημέρα κιόλας, μέσω της ρευστότητας 
που θα έδιναν οι ασφαλιστικές εταιρείες για την αποκατάσταση των ζημιών θα υπήρχε μια κοσμογονία 
προετοιμασίας εργασιών χωρίς να υπάρχει το άγχος της εύρεσης των απαραίτητων χρημάτων. Μπορεί 
κανείς να φανταστεί σήμερα πως θα ήταν το Μάτι αν όλες οι κατοικίες ήταν ασφαλισμένες; Σήμερα 
μόνο αυτές έχουν αποκατασταθεί (το 15%) ενώ οι υπόλοιπες παραμένουν ερείπια στην συντριπτική τους 
πλειοψηφία. Οπότε προκύπτει ότι η μη ασφάλιση βλάπτει όχι μόνο τους ανασφάλιστους αλλά και τους 
ασφαλισμένους οι οποίοι βλέπουν το περιβάλλον γύρω τους υποβαθμισμένο και κατεστραμμένο.

Θεωρούμε ότι η συνειδητοποίηση και η επίγνωση των συνεπειών που μπορεί να επιφέρουν οι κίνδυνοι στην 
ζωή μας , σε συνδυασμό με λύσεις μέσω σωστά μελετημένων ασφαλιστικών προγραμμάτων, μπορούν να 
βελτιώσουν το επίπεδο ζωής μας και την ψυχολογία της κοινωνίας γενικότερα. Ας ελπίσουμε ότι η αφορμή 
δόθηκε ή εν πάσει περιπτώσει ότι σύντομα θα ενεργοποιηθούν αυτοί οι μηχανισμοί οι οποίοι θα προκαλέ-
σουν θετικές εξελίξεις για μια ασφαλέστερη μετάβαση στο μέλλον. 

https://www.facebook.com/k2ins.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://k-2.gr/
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ΑΡΧΙΖΟΥΝ  
ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ  
ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ  
ΤΗΣ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ!

Ιστορικές μπορούν να χαρακτηριστούν οι στιγμές για τους χιλιοταλαιπωρημένους πρώην ασφαλισμένους 
της Ασπίς Πρόνοια, οι οποίοι από το τέλος του  Μαΐου θα δουν επιτέλους χρήματα στους λογαριασμούς τους 
από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής (ΕΚΖ) το οποίο πλέον έχει έτοιμα προς διάθεση τα ποσά της πρώτης δόσης.

Οι ασφαλισμένοι θα χωριστούν στα 3 και θα πληρωθούν στα τέλη Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου.  Η προετοιμασία 
ήταν πολύ δύσκολη διότι έπρεπε να γίνουν έλεγχοι σε κάθε δικαιούχο για την πληρότητα των στοιχείων του, 
ενώ πολλοί οι οποίοι έχουν δηλώσει αλλαγές (λόγω κληρονομικών θεμάτων, ενηλικιώσεων τέκνων, αλλαγή 
λογαριασμών κλπ) και δεν έχουν προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά, θα αποζημιωθούν αργότερα.

Το ποσοστό που θα λάβουν θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 
6,7% επί των αναγνωρισμένων ποσών και αυτό απο-
τελεί την πρώτη δόση όπως προαναφέρθηκε. Δυστυ-
χώς σε αυτή την φάση δεν μπορούν να εκταμιευθούν 
μεγαλύτερα ποσά επειδή εκκρεμούν πολλές ανακο-
πές ακόμα –οι οποίες αναβλήθηκαν λόγω πανδημίας-  
και οι οποίες όταν τελεσιδικήσουν θα προσδιορίσουν 
το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων του ΕΚΖ.

Οι ασφαλισμένοι της Commercial Value δεν θα απο-
ζημιωθούν σε αυτή την χρονική περίοδο αλλά υπολο-
γίζεται αυτό να γίνει εντός του Φθινοπώρου. Πολλοί 
εκ των ασφαλισμένων θα αποζημιωθούν στο 100% 
των κεφαλαίων που τους έχουν αναγνωριστεί αναλό-
γως τον τύπο συμβολαίων που διαθέτουν. Σύντομα θα 
υπάρξει ανακοίνωση.

Η προσπάθεια που γίνεται τώρα από τον Σύλλογο Ζη-
μιωθέντων από την Ασπίς Πρόνοια, είναι να ενεργο-
ποιηθεί σύντομα και η δεύτερη δόση διότι τώρα που 
έχει μπει ο μηχανισμός σε πλήρη ενεργοποίηση είναι 
μια πολύ καλή ευκαιρία για να συνεχιστεί η ροή των 
χρημάτων προς τους ασφαλισμένους.

Η ενεργοποίηση του ΕΚΖ ήταν το πάγιο αίτημα του 
Συλλόγου επί πολλά χρόνια. Ο Νόμος 3867/2010 ο 
οποίος αποτέλεσε το μεγαλύτερο επίτευγμα του αγώ-
να αυτού, αρχικά δεν προέβλεπε καμία αποζημίωση 
εφόσον δεν βρισκόταν ανάδοχος ασφαλιστική εται-
ρεία για την υποδοχή των ασφαλισμένων του Ομίλου 
Ασπίς. Όμως η πρόνοια των μελών του ΔΣ του Συλλό-
γου έτσι ώστε να υπάρξει αποζημίωση μέσω του ΕΚΖ 
ακόμα κι αν δεν βρεθεί ανάδοχος (ήταν αδύνατον να 
βρεθεί ανάδοχος έτσι όπως είχαν τότε δρομολογηθεί 
οι διαδικασίες) θα δώσει έστω και με αυτόν τον αργό 
και βασανιστικό τρόπο, το μεγαλύτερο ποσοστό των 
ασφαλισμένων ποσών στους δικαιούχους τους.

https://www.facebook.com/k2ins.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
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ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ
Το να ζεις και να μεγαλώνεις στο Νεπάλ αποτελεί πρόκληση 
ζωής. Ανάμεσα στα τιτάνια βουνά σε ένα τραχύ περιβάλλον 
ομηρικών μαχών και συνθηκών επιβίωσης, πολλές φορές η 
μόνη περίπτωση για να ζήσεις είναι να ρισκάρεις την ίδια την 
ζωή σου! Η εκπαίδευση αποτελεί προνόμιο για ελάχιστους και 
οι φτωχοί ακολουθούν την μοίρα τους η οποία είναι συνυφα-
σμένη με τα άγρια βουνά. Κι όμως κάποιοι κάνουν την διαφο-
ρά και προσπαθούν να αλλάξουν τα πράγματα για τις νέες 
γενιές που θέλουν να διακριθούν και να ξεχωρίσουν. Γιατί ‘’η 
αληθινή ομορφιά του Νεπάλ δεν είναι τα βουνά του, αλλά οι 
άνθρωποι που ζουν στην σκιά τους…’’

Δείτε την αφήγηση του Apa (αγαπητός από όλους) σε μια συ-
γκλονιστική και πανέμορφη ταινία μικρού μήκους την οποία 
αξίζει να απολαύσετε για 14 λεπτά. 

https://www.facebook.com/k2ins.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://k-2.gr/
https://www.youtube.com/embed/R3VMW6fxK6Y?rel=0
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