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ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΜΙΔΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΞΙΑΣ 100.000€  
ΜΕ 50€ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ 30 ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ!

No102

Η είδηση αυτή έκανε εξαιρετική εντύπωση στο ιδιαίτερα πετυχημένο 39ο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) το οποίο διεξήχθη το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022, κατά την διάρκεια του οποίου έγι-
ναν επίσης πολύ σημαντικές ανακοινώσεις επί των θεμάτων και αιτημάτων  της ιδιοκτησίας, κυρίως από τον Υπουργό 
Οικονομικών κύριο Χρήστο Σταϊκούρα και τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κύριο Στέλιο Πέτσα, καθώς και από 
άλλους διακεκριμένους συμμετέχοντες.

Όπως είναι γνωστό η ΠΟΜΙΔΑ διαθέτει και προσφέρει στα μέλη της ένα υπερπλήρες οπλοστάσιο ασφαλιστικών κα-
λύψεων για τα κτήρια που τους ανήκουν, είτε αυτά είναι κατοικίες, είτε καταστήματα / εμπορικές χρήσεις είτε κοινό-
χρηστοι χώροι, είτε διαχείριση πολυκατοικιών ή εμπορικών κέντρων. 

Τα προγράμματα αυτά έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:
• Είναι κομμένα και ραμμένα έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των ιδιοκτητών και όχι της εκάστοτε 

ασφαλιστικής εταιρείας
• Έχουν εξαιρετικά χαμηλές τιμές έτσι ώστε να είναι προσιτά στον καθένα
• Η εξυπηρέτηση σε περίπτωση ζημιογόνου γεγονότος είναι άμεση, δίκαιη και προνομιακή.

Όσον αφορά αυτό το τελευταίο, σας αναφέρουμε ένα παράδειγμα από το πολύ πρό-
σφατο περιστατικό της τρομερής έκρηξης που έγινε πριν λίγες μέρες στην αρχή της Λε-
ωφόρου Συγγρού όπου η καλή συγκυρία βοήθησε και δεν θρηνήσαμε πολλά θύματα! Το 
διπλανό ισόγειο γραφείο είναι ιδιοκτησίας μέλους της ΠΟΜΙΔΑ το οποίο είχε ασφαλίσει 
το κτήριο εδώ και λίγα χρόνια, με ετήσιο ασφάλιστρο 78€. Η ζημιά που έχει πάθει το κα-
τάστημα υπολογίζεται σε ένα ποσόν μεταξύ 80.000€ έως 100.000€. Το μέλος αυτό θα 
πληρωθεί άμεσα χωρίς χρονοτριβή, με προνομιακό τρόπο αφού ήδη η πραγματογνωμο-
σύνη γίνεται με απόλυτη προτεραιότητα, χωρίς ενστάσεις και θολά τοπία. Το θολό τοπίο 
το ζούμε ήδη με τα γεγονότα στην Αττική Οδό όπου οι ευθύνες γίνονται μπαλάκι από 
τον έναν στον άλλο και κανείς δεν ξέρει που στο τέλος θα ‘’κάτσει η μπίλια’’. 

Το γεγονός της διαφάνειας, της ατομικής ευθύνης, της άμεσης αποζημίωσης  και της αποκατάστασης του περιβάλλο-
ντος αποτελεί ένα τετράπτυχο πάνω στο οποίο επιχειρηματολογεί η εταιρεία μας μαζί με την ΠΟΜΙΔΑ υποστηρίζοντας 
την καθολικότητα της ασφάλισης. 

Στο συνέδριο παραβρέθηκε και ο πρόεδρος της επιτροπής ακίνητης περιουσίας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών 
Ελλάδος κύριος Ερρίκος Μοάτσος, ο οποίος αναφέρθηκε στο ίδιο θέμα, υπερθεματίζοντας και θέτοντας τους κανόνες 
πάνω στους οποίους μπορεί βιώσιμα να στηριχθεί αυτό το τόσο σημαντικό για την κοινωνία εγχείρημα.

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΜΙΔΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  
ΑΞΙΑΣ 100.000€ ΜΕ 50€ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ  
ΓΙΑ 30 ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ!

https://www.facebook.com/k2ins.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://k-2.gr/
https://k-2.gr/
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ΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ  
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
ΚΑΤΟΙΚΙΑ  
ΠΟΜΙΔΑ  
INTERAMERICAN
Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι αγοράζει κάποιος με 50€ τον χρόνο για να καλύψει το κτήριο της κατοικίας του 
για 100.000€. 

Η ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ:
• Πυρκαγιά, Κεραυνός, Πυρκαγιά από Δάσος, Καπνός 

• Πτώση αεροσκάφους, Πρόσκρουση οχήματος

• Πτώση δένδρων, κλαδιών, στύλων

• Ζημιές από Έκρηξη

• Έκρηξη λέβητα, καυστήρα, κεντρικής Θέρμανσης και 
θερμοσίφωνα 

• Ζημιές σε συλλέκτες ηλιακής ενέργειας και ανεμογεννήτριες

• Απεργίες, οχλαγωγίες, Πολιτικές Ταραχές, 

• Τρομοκρατικές Ενέργειες 

• Κακόβουλες ενέργειες

• Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Παγετό, Χαλάζι 

• Διαρροή – Θραύση σωληνώσεων, δεξαμενής νερού, 
αποχετεύσεων, θέρμανσης, ψύξης, εργασίες διερεύνησης 
ζημιάς και αποκατάστασης

• Ασφάλιση χώρων στάθμευσης, αποθηκών και κοινοχρήστων 
χώρων

• Θραύση εξωτερικών τζαμιών και σταθερά αναρτημένων 
καθρεπτών

• Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων

• Ζημιές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και σχετικού εξοπλισμού

• Έξοδα πυρόσβεσης
• Έξοδα καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής 

ερειπίων 
• Θάνατος από Ατύχημα, Μόνιμη Ολική/Μερική Ανικανότητα, 

Δαπάνες αποκατάστασης της υγείας
• Δαπάνες μεταστέγασης 
• Δαπάνες αποθήκευσης περιεχομένου σε άλλο χώρο
• Έξοδα Νομικής Υποστήριξης 
• Δαπάνες έκδοσης οικοδομικών αδειών
• Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία πυρκαγιάς, 

πλημμύρας, καιρικών φαινομένων και διαρροής 
σωληνώσεων

• Γενική αστική ευθύνη ιδιοκτήτη
• Ζημιές στο κτιρίου από την προσπάθεια κλοπής/ληστείας
• Έξοδα οικογενειακού προϋπολογισμού σε περίπτωση 

φυσικής καταστροφής της κατοικίας ή της εργασίας του 
ασφαλισμένου (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ)

• Δόση στεγαστικών δανείων μέχρι 6 μήνες
• Απώλεια Ενοικίων
• Έξοδα ψυχολόγου, παιδοψυχολόγου μετά από ολική 

καταστροφή ή ληστεία
• Ασφάλιση νέας κατοικίας για ένα μήνα

Εφόσον επιλεγεί κάλυψη περιεχομένου
• Κλοπή με διάρρηξη
• Κλοπή αντικειμένων σε προσωρινή διαμονή μετά από ζημιά
• Δώρα Χριστουγέννων, Βάπτισης, Γάμου
• Ασφάλιση ζημιών κατά την μετακόμιση
• Αμοιβή κτηνιάτρου, δαπάνες νοσηλείας, έξοδα φιλοξενίας 

κατοικίδιου μετά από καλυπτόμενο ζημιογόνο γεγονός
• Δόση πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων μέχρι 

6 μήνες

Προαιρετική κάλυψη
• Σεισμός
• Καθίζηση κατολίσθηση

Eτήσιο κόστος:
μαζί με την κάλυψη του σεισμού 130€

Εγγραφή μελών στην ΠΟΜΙΔΑ            ή μέσω της εταιρείας μας. εδώ

https://www.facebook.com/k2ins.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://k-2.gr/
https://k-2.gr/
https://www.pomida.gr/gine_melos.php
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ ΑΣΠΙΣ

Έχουν περάσει πάνω από 12 χρόνια από την ημερομηνία ανάκλησης της Ασπίς Πρόνοια και οι διαδικασίες προχωράνε 
αργά και βασανιστικά για τους πρώην ασφαλισμένους του κραταιού ομίλου. Παρόλα αυτά τα μέλη του ΔΣ του Συλλό-
γου Ζημιωθέντων Ασπίς, επιμένουν για την οριστική επίλυση του προβλήματος και με καθημερινό αγώνα ενάντια σε 
χιλιάδες αναποδιές και συγκυρίες κερδίζουν ολοένα και περισσότερες μάχες. Ήδη βρισκόμαστε προ των πυλών της 
δεύτερης δόσης τους Εγγυητικού κεφαλαίου ζωής, ενώ τον επόμενο μήνα κατατίθεται η πρότασή για την οριστική 
επίλυση του ζητήματος, κάτι που ίσως συμβεί και εντός του τρέχοντος έτους. Ήδη το νομικό επιτελείο του Συλλόγου 
τελειοποιεί την πρόταση και σε λίγο καιρό θα γίνουν οι πρώτες κινήσεις.

Αυτά και πολλά ακόμα θα αναλυθούν διεξοδικά στην διαδικτυακή ημερίδα που διοργανώνει ο Σύλλογος και η οποία 
θα διεξαχθεί την Τετάρτη 09 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 18:00.

Η θεματολογία της συγκέντρωσης θα είναι η εξής:
• Κατάθεση τροπολογίας για την δεύτερη δόση του εγγυητικού κεφαλαίου ζωής. Πότε θα δοθεί και ποιοι θα είναι 

οι δικαιούχοι
• Με ποιον τρόπο θα πληρωθούν όσοι δεν έχουν λάβει ακόμα καμία δόση
• Προεκλογικό έτος 2022, μια μεγάλη ευκαιρία για συνολική επίλυση του ζητήματος. Ποιες οι επόμενες ενέργειές 

μας και πως θα διεκδικήσουμε την πλήρη εφαρμογή του νόμου πολιτικά και δικονομικά
• Δικαστικές εξελίξεις, απολογισμός και νέες διεκδικήσεις, τι μέλλει γενέσθαι με τις χαμένες ανακοπές
• Πώληση ακινήτων Ασπίς, πως εξελίσσεται και πότε υπολογίζεται να δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους οι 

ασφαλισμένοι
• Διαγραφή προσαυξήσεων σύμφωνα με τον νέο πτωχευτικό νόμο που βαραίνουν την περιουσία Ασπίς από φόρους 

ακινήτων, στερώντας χρήματα από  τους ασφαλισμένους
• Αλλαγή εκκαθαριστή και συνέπειες αυτής της αλλαγής
• Αίσιο τέλος για τους ασφαλισμένους της Commercial Value
• Εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ του Συλλόγου

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα οικονομικά ενήμερα μέλη του Συλλόγου με εξοφλημένη και την συνδρομή του 2021. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

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

IANOYAΡΙΟΣ2022

Insurance Services Hotel Insurance

Η ΠΙΟ ΤΟΛΜΗΡΗ  
ΚΑΤΑΒΑΣΗ ΣΚΙ ΣΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ!
Είναι ανεξερεύνητα τα όρια των ανθρωπίνων ικανοτήτων και των 
συλλήψεων που μπορεί να κάνει το μυαλό έτσι ώστε να καταφέρει 
να φέρει σε πέρας κάτι που κανένας μέχρι σήμερα δεν έχει τολμήσει. 
Το 2021 γίναμε μάρτυρες της πρώτης ανάβασης στο Κ2 τον χειμώνα 
κάτι που τελικά επιτεύχθηκε από μια ομάδα δέκα Νεπαλέζων σέρ-
πας. Εκεί επιχείρησε και ο δικός μας Αντώνης Συκάρης φτάνοντας 
μέχρι την τρίτη κατασκήνωση στα 7500 μέτρα. 

Αυτό όμως που κατάφερε ο 33χρονος Πολωνός παγκόσμιος πρωτα-
θλητής στο ορεινό σκι  Andrzej Bargiel δεν έχει προηγούμενο ούτε 
σε εκτέλεση αλλά ούτε και σε σύλληψη. Αφού ανέβηκε χωρίς οξυ-
γόνο στην κορυφή του Κ2, μετά τόλμησε και κατέβηκε με σκι ως την 
κατασκήνωση βάσης μετά από 7 εξαντλητικές ώρες! Κατ’ αρχήν, για 
να τολμήσεις κάτι τέτοιο, πρέπει να είσαι απόλυτα συμβιβασμένος με 
την ιδέα ότι θα πεθάνεις. Αλλά αυτό που τα ξεπερνάει όλα είναι η δή-
λωσή του στην κορυφή λίγο πριν ξεκινήσει την κατάβαση πίνοντας 
το αναψυκτικό του ‘’Ε κάνει και λίγο αεράκι!’’. 

Μπορείτε να δείτε ένα δωδεκάλεπτο φιλμάκι με τις κυριότερες στιγμές 
από την κατάβασή του το οποίο είναι ακατάλληλο για υψοφοβικούς!

https://www.youtube.com/embed/TiGkU_eXJa8?rel=0
https://www.facebook.com/k2ins.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://k-2.gr/
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Η ποίηση έχει τις ρίζες της  
στην ανθρώπινη ανάσα  
– και τι θα γινόμασταν,  

αν η πνοή μας λιγόστευε;  
Είναι μια πράξη  
εμπιστοσύνης –  

κι ένας Θεός το ξέρει  
αν τα δεινά μας δεν  

τα χρωστάμε  
στη στέρηση  

εμπιστοσύνης’’ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ

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

