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Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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Πάνω από 6 τρισεκατομμύρια δολάρια, για την ακρίβεια 6,28τρις $ άμεσα ασφάλιστρα –χωρίς να υπολογίζονται τα 
αντασφάλιστρα – εισέπραξαν οι ασφαλιστικές εταιρείες το 2020 σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επικαιροποιημένα 
στοιχεία του Insurance Information Institute. 

Κλείνοντας το 2021 και στην αυγή του 2022 είναι νομίζουμε χρήσιμο να αναφερθούμε στην συμβολή της ασφαλιστικής 
βιομηχανίας στην ευστάθεια του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος. Το προαναφερόμενο ποσό ασφαλίστρων 
αποτελεί το 8% του παγκόσμιου ΑΕΠ και ρέει κάθε χρόνο διαρκώς αυξανόμενο στα ταμεία των ασφαλιστικών εταιρειών 
οι οποίες ως αντιστάθμισμα παρέχουν προϊόντα ασφάλισης στα φυσικά και στα νομικά πρόσωπα, οργανισμούς και κυ-
βερνητικές δομές και υποδομές.  Οι αποζημιώσεις που κατέβαλαν οι ασφαλιστικές εταιρείες στους πελάτες τους ανέρ-
χονται στο ποσό των 5,1 τρις $ συμβάλλοντας αποφασιστικά στην αναδημιουργία ζωής μετά την καταστροφή.

Αναδημιουργία
Η αναδημιουργία περιλαμβάνει έναν ευρύ κατάλογο περιπτώσεων και επιτυγχάνεται μέσω 
της δημιουργίας χρημάτων την πιο κατάλληλη στιγμή. Κάτι που μόνο από το μοναδικά ευ-
φυές σύστημα ασφάλισης μπορεί να επιτευχθεί. Τι αναδημιουργεί σήμερα η ασφαλιστική 
βιομηχανία:

• Ανθρώπινες ζωές μετά από τραγικά περιστατικά. Τον ανθρώπινο πόνο δεν μπορεί να τον επουλώσει κανένα ποσό 
σε ευρώ, τις οικονομικές συνέπειες όμως που αφήνει πίσω του και την αναδημιουργία της ποιότητας ζωής μπορεί 
να τα γιατρέψει άριστα.

• Περιουσίες που καταστράφηκαν μέσα σε μερικά λεπτά, όταν μια σπίθα ή μια θεομηνία ισοπέδωσαν ιδιοκτησίες γα 
τις οποίες ίσως χρειάστηκε μια ολόκληρη ζωή για να δημιουργηθούν

• Υπολήψεις και κύρος επαγγελματιών οι οποίοι μετά από άτυχα επαγγελματικά περιστατικά  οδηγήθηκαν σε μεγάλες 
αποζημιώσεις και  σε ψυχοφθόρες δικαστικές πολυετείς διενέξεις.

• Μεγάλα κατασκευαστικά έργα, ιδιωτικά ή δημόσια, τα οποία ανά πάσα στιγμή μπορούν να υποστούν απροσδόκητες 
ζημιές, δολιοφθορές ή χτυπήματα από τα στοιχεία της φύσης 

• Οικονομικές εγγυήσεις για την δημιουργία έργων και στήριξη επιχειρηματικών συμφωνιών οι οποίες μπορούν να 
ανατραπούν από απροσδόκητα γεγονότα

• Ευθύνες επιχειρήσεων έναντι μετόχων, εργαζομένων, πελατών, προμηθευτών οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν ένα 
ευρύ φάσμα πολιτών

• Αναδημιουργία μηχανογραφικών συστημάτων μετά από τις ανελέητες κυβερνοεπιθέσεις οι οποίες αποτελούν την 
μάστιγα των τελευταίων ετών

• Αναδημιουργία ολόκληρων περιοχών ή επαρχιών μετά από μεγάλα καταστροφικά γεγονότα 
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Το γεγονός ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες εισπράττουν κάθε χρόνο επαναλαμβανόμενα ασφάλιστρα σε αυτόν τον 
απίστευτο όγκο, τις καθιστά αυτόματα ως τον πιο ισχυρό αποταμιευτικό βραχίονα της παγκόσμιας οικονομίας. 
Το 50% των  επενδύσεων όλου του κόσμου γίνονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες! Η συμβολή της βιομηχανίας 
στην ευστάθεια της πλανητικής οικονομίας είναι συγκλονιστική! Ένας αντασφαλιστικός ιστός μέσω του οποίου 
συνδέονται όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες της υφηλίου διαφυλάττει σαν κόρη οφθαλμού το χρηματοοικονομικό 
κοινωνικό και πολιτικό σύστημα. Καμία ζημιά όσο μεγάλη κι αν είναι δεν πρόκειται να πλήξει αυτό το μεγαλειώ-
δες ανθρώπινο επινόημα που όμοιό του δεν έχει υπάρξει στην ιστορία της ανθρωπότητας. Μιλάμε βέβαια για τις 
ανθρώπινες δημιουργίες γιατί αν ο Θεός έχει αντίρρηση τότε το θέμα αλλάζει…

Η ασφάλιση είναι συνυφασμένη με την ανθρώπινη ύπαρξη. Όταν ο άνθρωπος άρχισε να δημιουργεί πολιτισμό 
και κεκτημένα, τότε αμέσως δημιουργήθηκε μέσα του η ανάγκη για την διασφάλισή τους. Η ύπαρξη κατοικίας 
ή ενδυμασίας αποτελούν τις πρώτες μορφές ασφάλισης. Οι Σπαρτιάτες φύλασσαν πολύτιμα αντικείμενα μέσα 
σε έναν ειδικό χώρο τα οποία θα μοιράζονταν οι κληρονόμοι όσων δεν γύριζαν από τον πόλεμο. Σήμερα αν δεν 
υπήρχε ασφάλιση τα ανθρώπινα δράματα θα διαδέχονταν το ένα το άλλο. Θα υπήρχε αδυναμία διαχείρισης ακό-
μα κι ενός απλού τροχαίου συμβάντος. Θα πέθαιναν άνθρωποι επειδή δεν θα μπορούσαν να έχουν ανθρώπινη 
αντιμετώπιση σε νοσηλευτικά ιδρύματα, οι συντάξεις θα ήταν πενιχρές και αδύναμες να υποστηρίξουν μια αξι-
οπρεπή διαβίωση, η αποκατάσταση κατοικιών μετά από καταστροφές θα ήταν αδύνατη, οι επιχειρήσεις θα ήταν 
ευάλωτες και θνησιγενείς με ανασφαλείς εργαζόμενους και αγχωμένους επιχειρηματίες.

Παρόλα αυτά σήμερα η Ελλάδα έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ασφάλισης μεταξύ όλων των χωρών του 
δυτικού κόσμου. Θεωρούμε ότι αποτελεί ευθύνη της οργανωμένης πολιτείας να δώσει το καλό παράδειγμα και 
να προσκαλέσει τον κόσμο να ασφαλιστεί πείθοντάς τον ότι αυτό θα σημαίνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους. 
Με αυτόν τον τρόπο το κράτος θα απαλλαγεί από την υποχρέωση κάθε φορά να το παίζει καλός πατερούλης 
μετά από κάθε καταστροφή και να χρεώνει όλους τους πολίτες της χώρας με νέους φόρους για την αποκατά-
σταση των καταστροφών. Η θέσπιση κινήτρων για την ασφάλιση μόνο όφελος θα φέρει για κάθε συμβαλλόμενο. 
Για τους πολίτες που θα απολαμβάνουν χαμηλότερα ασφάλιστρα και θα νοιώθουν ασφαλείς, για το κράτος που 
θα εισπράττει φόρους και για τις κοινωνίες που θα αναδομούνται άμεσα μετά από κάθε καταστροφή. 
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Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ    
ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ 
ΝΟΜΟΥ
Στο άρθρο 19 του υπό διαβούλευση νέου κλιματικού νόμου, προβλέπεται η υποχρεωτική ασφάλιση από το 2025 όλων των 
νέων κτηρίων τα οποία βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ηλεκτροδότησή τους. 
Οι ζώνες υψηλής τρωτότητας είναι αυτές που βρίσκονται σε περιοχές με υψηλό δυνητικό κίνδυνο πλημμύρας ή πλησίον 
περιοχών που χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. 

Θεωρούμε τον νόμο ανεπαρκή και προβληματικό για τους εξής λόγους:

• Δεν δημιουργείται ‘’κοινωνία κινδύνων’’ δηλαδή σύν-
θεση καλού και κακού κινδύνου όπου οι πολλοί πλη-
ρώνουν τις ζημιές των λίγων. Η φιλοσοφία του άρθρου 
αρνείται την πραγματικότητα αυτή με αποτέλεσμα να 
έχουμε αντεπιλογή (anti selection) δηλαδή ασφάλιση 
μόνο του κακού κινδύνου. Αυτό θεωρούμε ότι δεν θα 
το δεχτούν οι ασφαλιστικές εταιρείες αλλά κι αν το δε-
χτούν θα ζητήσουν σημαντικά αυξημένα ασφάλιστρα 
για να καλύψουν αυτές τις περιπτώσεις. Μπορεί το 
κράτος να εξαναγκάσει τις ασφαλιστικές εταιρείες να 
δεχτούν αυτή την συνθήκη;

• Δεν αναφέρονται οι υφιστάμενες κατοικίες σε αυτές τις 
ζώνες. Αυτές δεν θα έχουν υποχρέωση να ασφαλιστούν; 
Αν δε το κάνουν θα τους διακόπτεται η λεκτροδότηση; Αν 
ναι πως θα γίνεται ο έλεγχος τους;

• Γιατί δεν περιλαμβάνεται ο σεισμός στο σχέδιο νόμου; Δεν 
αποτελεί  έναν άμεσο καθολικό κίνδυνο για κάθε κάτοικο 
αυτής της χώρας; Υπάρχουν πλέον αρκετές επιστημονικές 
μελέτες που συνδέουν την κλιματική αλλαγή με την αύξη-
ση της σεισμικής δραστηριότητας.

• Γιατί η ισχύς του νόμου από το 2025 και όχι από τον Ιούνιο 
του 2022;

Η Κ2 συμμετέχει στην διαβούλευση και προτείνει την θέσπιση της καθολικής ασφάλισης των κτηρίων όλης της χώρας, προ-
κειμένου να απαλλαγούν από το άγχος οι Έλληνες πολίτες που αποδεδειγμένα είναι τόσο στενά συνδεδεμένοι με την ακίνητη 
περιουσία τους όσο λίγοι πολίτες άλλων χωρών. 

Η καθολική ασφάλιση θα εξασφαλίσει:

• Όρους συμβολαίων κομμένους και ραμμένους στα μέ-
τρα των πολιτών

• Ασφάλιση κτηρίων τα οποία μέχρι σήμερα αρνούνται να 
ασφαλίσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες (προ του 1960, 
διατηρητέα, σε επικίνδυνες περιοχές, μη πλήρως τα-
χτοποιημένα…)

• Πολύ σημαντικά έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό  
από τους  φόρους ασφαλίστρων

• Εξαιρετικά χαμηλά ασφάλιστρα
• Πλήρη αποκατάσταση αλλά επίσης και αναβάθμιση πε-

ριοχών μετά από καταστροφικά γεγονότα λόγω της άμε-
σης καταβολής αποζημιώσεων χωρίς γραφειοκρατικές 
διαδικασίες και χωρίς κρατική αρωγή

• Οικονομική ανάπτυξη και αύξηση απασχόλησης στις 
πληγείσες περιοχές με επιπλέον έσοδα για το κράτος

Το κράτος θα μπορούσε να συμμετάσχει μόνο στο μέρος της απαλλαγής την οποία δεν πληρώνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες 
(πχ 2% στην κάλυψη σεισμού) ή και να συμφωνηθεί ένα minimum συμμετοχής του σε συμφωνηθείσες απαλλαγές οι οποίες 
θα ισχύσουν μόνο μετά από θεομηνίες. Εκτός όμως από τα ακραία φαινόμενα, ένα ασφαλιστήριο θα κάλυπτε για δεκάδες 
ακόμα κινδύνους το ακίνητο (πυρκαγιά από κάθε αιτία, έκρηξη, θραύση σωληνώσεων, κεραυνό, αστικές ευθύνες κλπ) πα-
ρέχοντας ένα πλήρες πλαίσιο προστασίας στην περιουσία του ασφαλισμένου καθώς και έναν αδιάκοπτο ήσυχο ύπνο των 
ιδιοκτητών όσον αφορά την ακεραιότητα των περιουσιακών του στοιχείων.
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ΔΟΛΟΜΙΤΕΣ:  
Η ΟΜΟΡΦΙΑ  
ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ…
Μέρες Χριστουγέννων μέρες ρομαντικές ζεστές και χαρμό-
συνες για πολλούς ανθρώπους της γης αν και εκατομμύρια 
συνάνθρωποί μας υποφέρουν από πείνα κρύο και δυστυχία. 
Ας κάνουμε ότι μπορούμε ο καθένας γι αυτό κι ας προσπαθή-
σουμε να κάνουμε τουλάχιστον τον περίγυρό μας καλύτερο…

 Αυτές τις μέρες η έλευση του Χριστού για άλλη μια φορά στην 
γη, μας υπενθυμίζει το θαύμα της δημιουργίας και μας καλεί να 
ατενίσουμε με πιο ήσυχο πνεύμα τις ομορφιές που είναι σπαρ-
μένες παντού στον πλανήτη τις περισσότερες εκ των οποίων 
δεν έχουμε γνωρίσει ούτε σε φωτογραφίες. Μια από αυτές τις 
υπέροχες Θεϊκές δημιουργίες βρίσκεται σχετικά κοντά μας, 
στην γειτονική Ιταλία στις Δολομιτικές Άλπεις εκεί όπου ένας 
απίθανος τύπος γύρισε το βίντεο που μπορείτε να απολαύσετε 
στον σύνδεσμο που ακολουθεί. 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  
& ΚΑΘΕ ΚΑΛΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ  

& ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΣΑΣ…

https://www.youtube.com/embed/XHeDps0fX6c?rel=0
https://www.facebook.com/k2ins.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://k-2.gr/
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Μια ελάχιστη δροσοσταλίδα 
Χριστού στην καρδιά μας 

μπορεί να αλλάξει  
το σύμπαν ολάκερο.  
Ευχόμαστε σε όλους  
Kαλά Χριστούγεννα  

& να αντιμετωπίσουμε το 2022 
με γενναιότητα & πίστη  

για την επικράτηση του καλού 
& του αγαθού στην ζωή μας  

& τον κόσμο…

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
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