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ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ:  
ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΣΤΗΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

• Εργασία στην μεγαλύτερη οικονομική βιομηχανία του
κόσμου

• Παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πελάτες/ πολίτες
που δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν όσο υφίσταται
η ζωή

• Εργασία χωρίς περιορισμούς και ασφυκτικά ωράρια

• Αμοιβές χωρίς όριο και με απόλυτη δικαιοσύνη
• Φύση εργασίας συνυφασμένη με την κοινωνικότητα

και την χαρά
• Επιλογή δράσης μέσα σε έναν χώρο με εκατοντάδες

προϊόντα που απευθύνονται σε κάθε κλάδο και
δραστηριότητα της ανθρώπινης ενεργητικότητας

ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ 
ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Ο νέος δεν είναι κάποιο UFO ή κάποιο υβριδικό ον με την κωδική ονομασία Generation Z, Y ή Millennial ή Gen C 
(εκ του Covid-19), Post-Millennial, iGen και άλλα ευφάνταστα ταμπελάκια που διανέμει η βιομηχανία του marketing,  
αλλά ένας ενεργός πολίτης στην κοινωνία, με πλούσιο συναισθηματικό κόσμο, υψηλή νοημοσύνη αλλά και με πολ-
λές ανησυχίες, αβεβαιότητες,  αγωνία  για το μέλλον... Επιπλέον, έχει σπουδάσει μιλάει μία ή δύο γλώσσες κατά μέσο 
όρο και θέλει να διακριθεί, να δείξει ότι αξίζει, να πάρει πραγματικά την ζωή του στα χέρια του, να απογαλακτο-
ποιηθεί από τον υπερπροστατευτισμό των γονέων του και το χάιδεμα στα αυτιά από τους πολιτικούς ηγέτες τους 
οποίους απορρίπτει.
Η επαγγελματική ολοκλήρωση αποτελεί ολόκληρο το σύμπαν του νέου ανθρώπου. Γι αυτόν σημαίνει ανεξαρτησία, 
κοινωνικές σχέσεις, έρωτα, οικογένεια, αγάπη, ευημερία, συμμετοχή στον πολιτισμό, στον αθλητισμό και στο κοι-
νωνικό γίγνεσθαι σε κάθε του μορφή. Σημαίνει αλλαγή του χρωματισμού του ουρανού από το διαρκές γκρίζο στο 
διαυγές, στο διάφανο και στο γαλάζιο της ελπίδας, της χαράς, της προσδοκίας. 
Η καριέρα στον ασφαλιστικό χώρο προσφέρει για τους πετυχημένους ένα ταξίδι σε όλα αυτά και σε πολλά περισ-
σότερα ακόμα, αναλόγως των στόχων και των οραμάτων του κάθε νέου. Το ταξίδι αυτό έχει τους εξής βασικούς 
πυλώνες / άξονες: 

Υπάρχει ανεργία στον ασφαλιστικό χώρο; 
Θεωρητικά όχι αλλά κανείς δεν μπορεί να μείνει σε ένα επάγγελμα αν δεν έχει τις απολαβές που επιθυμεί. Το 
επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή είναι απαιτητικό. Βασική και αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για να 
πετύχει κάποιος σε αυτό είναι η αγάπη του προς τον συνάνθρωπο και τις ανάγκες του. Οποιοσδήποτε διαβαίνει το 
κατώφλι του επαγγέλματος προκειμένου να κερδίσει χρήματα και μόνο, καλύτερα να μην το κάνει διότι ακόμα και 
η ενδεχόμενη επιτυχία θα έχει μικρή διάρκεια.

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


Θα είσαι εκεί όταν:

• κάποιος χάνει την περιουσία του και εσύ έχεις την υποχρέωση να την ανοικοδομήσεις

• κάποιος έχασε την ζωή του αλλά οι αγαπημένοι του πρέπει να ζήσουν από την κατάθεση χρημάτων στον λογαριασμό 
που περιμένουν κάθε μήνα από εσένα

• ο πελάτης σου έκανε κάποιο επαγγελματικό λάθος, για να τον στηρίξεις και να καλύψεις την ευθύνη του και το κύρος του

• θα σε χρειάζονται -και θα σε χρειάζονται πολύ- γιατί η ζωή είναι συνυφασμένη με τους κινδύνους και οι κίνδυνοι έχουν 
οικονομικό αποτύπωμα

Αν δεν μπορείς να αντέξεις αυτό το σφυροκόπημα τότε καλύτερα να διαλέξεις άλλο επάγγελμα. Λίγα επαγγέλματα 
όμως θα σε πάνε στην γη της επαγγελίας.  Η καριέρα στον ασφαλιστικό χώρο θα φέρει τους άξιους σε μια χώρα 
ελευθερίας, ανεξαρτησίας, υψηλών αμοιβών, ανθρώπινων σχέσεων, επαγγελματικής καταξίωσης και φυσικά ισόβιας 
εργασίας χωρίς τον κίνδυνο της ανεργίας.
Είναι η επιτυχία τόσο δύσκολη; Για τους ερωτευμένους με το λειτούργημα / επάγγελμα είναι πολύ εύκολη. Για την ακρί-
βεια είναι θέμα χρόνου. Χρόνου για εκπαίδευση, διάβασμα συμβολαίων και ξεψάχνισμα όρων, επικοινωνίας με τους 
πελάτες /πολίτες για ανίχνευση και κατανόηση των αναγκών τους και έπειτα συστηματικής και οργανωμένης δουλειάς 
και καθημερινής αυτό - εξέλιξης.
Απαιτεί δέσμευση και αφοσίωση. Δέσμευση για προσωπική βελτίωση και δουλειά πάνω στην συναισθηματική νοημο-
σύνη και την ενσυναίσθηση. Οι ανάγκες που εξυπηρετείς είναι συγκλονιστικής σπουδαιότητας. Εργάζεσαι για να αντι-
μετωπίσεις τις συνέπειες των οικονομικών κινδύνων οι οποίοι όταν συμβούν μπορεί να καταστρέψουν μια οικογένεια 
ή έναν επαγγελματία. Εργάζεσαι και αφοσιώνεσαι για να προσφέρεις:

• Συνέχιση της ποιότητας ζωής μιας οικογένειας όταν κάποιος που φέρνει το εισόδημα χάσει την ζωή του. Δυστυχώς τα 
χρέη παραμένουν όπως και οι ελπίδες που είχαν καλλιεργηθεί όσο ζούσε

• Αντικατάσταση του εισοδήματος όταν κάποιος χάσει την ικανότητα να το παραγάγει

• Προστασία από δαπάνες υγείας οι οποίες πλέον έχουν ξεφύγει από τα όρια ενός οικογενειακού προϋπολογισμού

• Επαναδημιουργία περιουσιών όταν αυτές καταστραφούν

• Επιτυχή αναπλήρωση εισοδήματος κατά την διάρκεια της συνταξιοδότησης

• Προστασία από την πλημμελή άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων
Δεκάδες άλλες παραλλαγές ασφαλιστικών καλύψεων και αναγκών ιδιαίτερα στον πιο εξειδικευμένο επιχειρηματικό 
τομέα, αποτελούν ζωντανές προκλήσεις γνώσης, επικοινωνίας και ασφάλισης, καθώς ταυτόχρονα και υψηλών γνωρι-
μιών, απόκτησης κύρους και σχέσεων εμπιστοσύνης οι οποίες αποτελούν παρακαταθήκη για μια ζωή γεμάτη ενδιαφέ-
ρον και πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις.
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Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ  
ΧΩΡΟ ΕΙΝΑΙ  
ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ

Η εταιρεία μας Κ2 επιθυμεί να προσφέρει δυνατότητα καριέρας σε νέους  
που ονειρεύονται ένα μέλλον που τους ανήκει και θα έχουν την θέληση,  

την δύναμη και την αφοσίωση για να το κατακτήσουν. 

https://www.facebook.com/k2ins.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://k-2.gr/
https://k-2.gr/
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ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  
ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ  
ΑΣΠΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ!

Ο Σεπτέμβριος σηματοδότησε την δωδέκατη επέτειο από την ανάκληση της άδειας της Ασπίς Πρόνοια -την 21η/09/2009- 
μια αποφράδα ημέρα για όλη την ασφαλιστική αγορά η οποία έκτοτε οχυρώθηκε νομικά και απέκλεισε άλλα παρόμοια 
περιστατικά από το μέλλον. 

Ο Σύλλογος Ζημιωθέντων από την Ασπίς Πρόνοια έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην νομοθέτηση των προνοιών του Εγγυητι-
κού Κεφαλαίου Ζωής (ΕΚΖ) το καλοκαίρι του 2010 και χωρίς την παρέμβασή του δεν θα υπήρχε καμία διεκδίκηση σήμερα 
πέρα από τις ισχνές καταβολές από την εκποίηση της περιουσίας της εταιρείας. Τώρα όμως οι ασφαλισμένοι αναμένουν 
ένα συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης που θα προσεγγίζει το 80%.

Ήδη μέσα στο καλοκαίρι άρχισαν οι πρώτες καταβολές από το ΕΚΖ ποσοστού 6,67% επί του ποσού που αναγράφεται στον 
πίνακα δικαιούχων ασφάλισης. Η καταβολή της πρώτης δόσης θα  ολοκληρωθεί ως την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 
στους δικαιούχους. Η δεύτερη δόση ίσου ή και μεγαλύτερου ποσοστού θα καταβληθεί πιθανότατα εντός του 2021.

Ταυτόχρονα άρχισε επιτέλους η εκποίηση της ακίνητης περιουσίας της Ασπίς Πρόνοια με την επιτυχή ολοκλήρωση 
της πρώτης δημοπρασίας τριών ακινήτων τα οποία πουλήθηκαν σε τιμή διπλάσιας από την τιμή εκκίνησης. Εντός των 
ημερών αναμένεται η δεύτερη δημοπρασία και θα ακολουθήσουν τα πιο μεγάλα ακίνητα τα οποία θα φέρουν και τα 
μεγαλύτερα έσοδα στην εκκαθάριση και κατ’ επέκταση στους ασφαλισμένους. Τα χρήματα από αυτές τις πωλήσεις θα 
αρχίσουν να δίνονται στους ασφαλισμένους εντός του 2022. Ο Σύλλογος παράλληλα έχει αρχίσει έναν αγώνα για την  
διαγραφή των  προστίμων και προσαυξήσεων που έχουν σωρευτεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα που η ακίνητη περι-
ουσία ήταν απρόσοδη.

Καλά τα νέα και για τους πρώην ασφαλισμένους της Commercial Value αφού αυτοί θα δουν στον λογαριασμό τους εντός 
του Σεπτεμβρίου τα εξής ποσά:

Επιτέλους τα πράγματα μπήκαν σε μια καλή πορεία και εφόσον τελειώσουν και οι τελευταίες εκκρεμοδικίες, σύντομα 
φιλοδοξούμε να έχουμε ένα οριστικό χρονοδιάγραμμα καταβολών βάσει του οποίου θα κλείσει οριστικά η εκκρεμότητα 
για τους εντός πινάκων δικαιούχους πρώην ασφαλισμένους του Ομίλου Ασπίς. 

• Όσοι είχαν κλασικά αποταμιευτικά προγράμματα και 
είχαν λάβει το 80% από την πρώτη καταβολή, θα 
πάρουν το υπόλοιπο 20%.

• Όσοι είχαν ομαδικό πρόγραμμα και είχαν λάβει το 60% 
από την πρώτη καταβολή, θα πάρουν το υπόλοιπο 40%

• Όσοι είχαν προγράμματα unit linked (συνδεδεμένα με 
επενδύσεις) και είχαν λάβει το 50% θα πάρουν επιπλέον 
25% και θα περιμένουν να λάβουν ακόμα ένα ποσοστό 
γύρω στο 17% από μελλοντική καταβολή του ΕΚΖ.

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

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ2021

Insurance Services Hotel Insurance

Ο ΝΕΑΡΟΤΕΡΟΣ  
ΟΡΕΙΒΑΤΗΣ  
ΠΟΥ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΟ Κ2!
Τα όρια της ανθρώπινης φιλοδοξίας …δεν έχουν όρια και έτσι μοι-
ραία τα ρεκόρ συνεχώς θα καταρρίπτονται και νέες προκλήσεις 
θα αναδεικνύονται μπροστά για τους τολμηρούς. Το 2021 θα μπο-
ρούσε να χαρακτηριστεί έτος του Κ2 αφού φέτος για πρώτη φορά 
το βουνό κατακτήθηκε τον χειμώνα από 10 Νεπαλέζους σέρπας 
ενώ την ίδια στιγμή επιχειρούσαν στο βουνό ανεπιτυχώς πολλές 
ομάδες, μεταξύ των οποίων μέλος ήταν και ο Έλληνας Αντώνης 
Συκάρης τον οποίο η εταιρεία μας βοήθησε στην προσπάθειά του.

Φέτος όμως έγινε κι άλλο ένα ρεκόρ, η κατάκτηση στο τέλος 
Ιουλίου της δυσκολότερης κορυφής του κόσμου της Κ2 από τον 
νεαρότερο άνθρωπο που τα έχει ποτέ καταφέρει, τον 19χρονο 
Πακιστανό Shehroze Bashif o οποίος πήρε το ρεκόρ από τον 
20χρονο Sajid Sadpara. Όχι μόνο αυτό αλλά πριν 3 μήνες ο ίδιος 
είχε γίνει ο νεαρότερος που κατέκτησε και το Έβερεστ!

Ο πολύ ταλαντούχος αυτός νεαρός ξεκίνησε να κατακτάει κορυ-
φές ήδη από τα 11 του χρόνια και φυσικά το μέλλον του ανήκει. 
Ας του ευχηθούμε καλή πρόοδο ταυτόχρονα με τις ορειβατικές 
του κατακτήσεις, γιατί αυτό που χρειάζεται η ανθρωπότητα είναι 
πηγές έμπνευσης αλλά ταυτόχρονα και πληρότητας χαρακτήρα 
και ήθους…

https://www.facebook.com/k2ins.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://k-2.gr/
https://www.youtube.com/embed/xg3GCINVEag?rel=0
https://k-2.gr/
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ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ  
ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ:  

ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ.  

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΠΑΝΤΟΥ 

ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΑΣ.
 ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

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

