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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ & ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ  

HIGH LIGHT!

No106

Θα έχετε ακούσει πολλές φορές για ασφαλίσεις ταξιδιών.  Ιδιαίτερα όταν προσπαθείτε να εκδώσετε ένα αεροπορικό 
εισιτήριο μέσω διαδικτύου, αμέσως μετά την κράτηση η πρώτη ερώτηση που εμφανίζεται είναι αν επιθυμείτε να ασφα-
λιστείτε για το ταξίδι σας, συνήθως με ένα μικρό κόστος. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα από πολλές ασφαλιστικές 
εταιρείες. Εμείς όμως μέσα από αυτό το ενημερωτικό έντυπο έχουμε ως αρχή να παρουσιάζουμε προγράμματα τα 
οποία έχουν ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία για όσους ενδιαφέρονται να ασφαλιστούν. Ιδιαίτερα το πρόγραμμα που θα 
σας παρουσιάσουμε σήμερα είναι πραγματικά ασυναγώνιστο!

Παρέχεται από μεγάλο συνδικάτο των Lloyd’s και οι καλύψεις του είναι εντυπωσιακές. Για παράδειγμα η κάλυψη νο-
σηλείας φτάνει μέχρι 6εκ€! Πλήθος άλλων καλύψεων τις οποίες μπορείτε να δείτε αναλυτικά στην επόμενη σελίδα 
καλύπτουν όλα τα απρόοπτα και τα προβλήματα, μικρά ή μεγάλα τα οποία μπορούν να προκύψουν σε ένα ταξίδι. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι η ασφάλιση ισχύει και για μετακινήσεις εντός της Ελλάδας αρκεί να συμβούν 50 χλμ μακριά 
από τον τόπο μόνιμης κατοικίας. 

Η ταξιδιωτική ασφάλιση σε σχέση με την υγεία, καλύπτει μόνο απρόοπτα γεγονότα τα οποία μπορούν να συμβούν σε 
ένα ταξίδι, όπως ένα ατύχημα, μια ξαφνική επιδείνωση της υγείας η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί εκτός ή εντός νο-
σοκομείου, αλλά ακόμα και την απώλεια ζωής ή την ανικανότητα από ατύχημα. Εντυπωσιακές είναι οι καλύψεις σχε-
τικά με την ακύρωση του ταξιδιού. Τα χρήματα σε αυτή την περίπτωση, επιστρέφονται λόγω προβλήματος υγείας (πχ 
Covid) του ασφαλισμένου αλλά όχι μόνο. Επιστρέφονται επίσης αν αυτό συμβεί σε στενό σας συγγενή ή συνεργάτη, 

στον συνταξιδιώτη σας, στο πρόσωπο με το οποίο έχετε κανονίσει να μείνετε 
μαζί, καθώς επίσης αν απολυθείτε από την εργασία σας ή αν συμβεί μια σοβα-
ρή ζημιά στο σπίτι σας από θεομηνία, πυρκαγιά, κλοπή…

Η ασφάλιση εκδίδεται ακόμα και στο αεροδρόμιο αλλά καλό είναι να υπάρχει 
ένας έγκαιρος προγραμματισμός. Ο ασφαλισμένος λαμβάνει όλα τα έγγραφα 
στο email του καθώς και το 24ωρο τηλέφωνο του συντονιστικού κέντρου το 
οποίο εξυπηρετεί το κάθε περιστατικό με ετοιμότητα και πραγματική φροντί-
δα προς τον ασφαλισμένο, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες οδηγίες για κάθε 
περιστατικό.

Το κόστος του προγράμματος είναι εξαιρετικά χαμηλό και κυμαίνεται από 20€ 
/ ταξίδι. Προτείνεται όμως θερμά η ετήσια κάλυψη η οποία κοστίζει από 100€-
130€ αναλόγως των γεωγραφικών ζωνών στις οποίες  κάποιος σκοπεύει να τα-
ξιδέψει.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ  
& ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ HIGH LIGHT!  

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

ΚΑΛΥΨΕΙΣ  
& ΠΑΡΟΧΕΣ

Χρεώσεις Ακύρωσης ή Διακοπής 3.500€

Έκτακτες Ιατρικές & Λοιπές Δαπάνες 6.000.000€

Οδοντιατρική Θεραπεία 250€

Επίδομα Νοσηλείας 25€ ανά 24 ώρες - μέχρι 2.500€ συνολικά

Προσωπικό Ατύχημα

• Θάνατος 32.000€

• Απώλεια άκρου/άκρων, απώλεια όρασης 32.000€

• Μόνιμη ολική ανικανότητα 32.000€

Καθυστερημένη Αναχώρηση 50€ για τις πρώτες 12 ώρες

Εγκατάλειψη μετά από ένα ολόκληρο 24ωρο 3.500€

Απώλεια Αναχώρησης 1.200€

Αποσκευές 1.800€

Όριο Μονού Αντικειμένου/Ζεύγους Αντικειμένων/Σετ Αντικειμένων 2.500€

Συνολικό Όριο Τιμαλφών 250€

Απώλεια Γυαλιών/Γυαλιών Ηλίου 190€

Καθυστερημένες Αποσκευές 150€ ελάχιστη καθυστέρηση: 12 ώρες

Προσωπικά Χρήματα, Διαβατήρια και Έγγραφα 900€

Διαβατήρια & Έγγραφα 300€

Πρόσθετες Χρεώσεις Κλουβιού Μεταφοράς Σκύλου ή/και Γάτας 35€ την ημέρα - μέχρι 350€ συνολικά

Προσωπική Αστική Ευθύνη 2.500.000€

Ευθύνη έναντι Ενοικιαζόμενου Καταλύματος 120.000€

Νομικές Δαπάνες 19.000€

Παροχές σε περίπτωση Ληστείας 60€ για κάθε 24ωρο νοσηλείας σε νοσοκομείο  
- μέχρι 1.200€ συνολικά

Κάλυψη Αεροπειρατείας/Πειρατείας 60€ για κάθε 24 ωρο - μέχρι 600€ συνολικά

Περιγραφή Παροχής Κάλυψη

https://www.facebook.com/k2ins.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://k-2.gr/
https://k-2.gr/
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Άκυρη η υποχρεωτικότητα ασφάλισης κτηρίων σε ευπαθείς περιοχές

Αποσύρθηκε τελικά από τον νόμο για την κλιματική αλλαγή το άρθρο 23 που αφορούσε την υποχρεωτικότητα 
ασφάλισης αποκλειστικά και μόνο των κτηρίων τα οποία βρίσκονται σε ζώνες ‘’υψηλής τρωτότητας’’.  Η εταιρεία μας 
και η ΠΟΜΙΔΑ είχαν αναδείξει με έμφαση την προβληματικότητα της εν λόγω διάταξης στο συνέδριο της Ομοσπον-
δίας τον Ιανουάριο αλλά και στην διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης που προηγήθηκε. Οι αντιρρήσεις μας δεν 
απέβλεπαν στη μη ασφάλιση των ακινήτων, αλλά στο ότι η ασφάλιση αποκλειστικά «επισφαλών» ακινήτων θα οδη-
γούσε σε ύψος ασφαλίστρων απαγορευτικό τόσο για τις εταιρίες, όσο και για τους υποχρεωτικά ασφαλιζόμενους, 
για ένα κίνδυνο ο οποίος μαθηματικά θα είχε πολύ περισσότερες πιθανότητες να συμβεί. Βασική αρχή της ασφάλι-
σης είναι ότι αυτή πρέπει να αφορά κινδύνους όλων των διαβαθμίσεων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο κανόνας της 
αναλογικότητας και να ισορροπεί το ασφάλιστρο σε λογικά πλαίσια.

Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι γι αυτό το εξαιρετικά σοβαρό θέμα, ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ κ. Στράτος Παρα-
διάς και ο κ. Νίκος Κεχαγιάογλου έχουν κάνει σωρεία παραστάσεων στη Βουλή και στους αρμόδιους υπουργούς, 
στα  επίσημα fora και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προωθώντας την ιδέα της καθολικής ασφάλισης κτηρίων με 
παροχή φορολογικών διευκολύνσεων, γεγονός που θα σηματοδοτούσε πολλαπλά οφέλη για τους ιδιοκτήτες, το 
κράτος και το κοινωνικό σύνολο. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2025 τα νέα κτίρια που βρίσκονται σε 
ζώνες υψηλής τρωτότητας υπό την έννοια της παρ. 2 ασφαλίζο-
νται υποχρεωτικά. Η ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου απο-
τελεί προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου.

2. Ως ζώνες υψηλής τρωτότητας θεωρούνται οι περιοχές που 
βρίσκονται: α) Σε γεωγραφικές ζώνες υψηλής πιθανότητας 
πλημμύρας όπως αποτυπώνονται στους χάρτες επικινδυνότη-
τας πλημμύρας της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 5 της υπό 
στοιχεία Η.Π.31822/1542/Ε103/20.7.2010 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι-

ακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-
λαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Προστασίας 
του Πολίτη (Β’ 1108) και εμπίπτουν στο σενάριο πλημμύρας 
υψηλής πιθανότητας, β) πλησίον δασικών περιοχών που χα-
ρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι περιοχές αυ-
τές καθορίζονται με απόφαση του οικείου Γενικού Διευθυντή 
Δασών, λαμβάνοντας υπόψη το είδος της δασικής βλάστησης, 
την πυκνότητά της, την απόσταση από τα κτίρια και τις κλιμα-
τολογικές συνθήκες της περιοχής.». 

Η διάταξη που αποσύρθηκε προέβλεπε τα εξής:

«Ασφάλιση κινδύνου από την κλιματική αλλαγή»

ΔΙΚΑΙΩΣΗ  
–ΕΝ ΜΕΡΕΙ–  
ΤΗΣ ΠΟΜΙΔΑ  
& ΤΗΣ Κ2
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
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ΜΙΑ ΑΠΙΘΑΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΩΣ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ Κ2!
Σίγουρα δεν είναι κάτι που μπορεί να σου προτείνει ο καθένας. Καλο-
καιριάτικη εκδρομή στην κατασκήνωση βάσης του Κ2! Κι όμως κάποιοι 
τολμούν να ονειρευτούν και να πραγματοποιήσουν μια διαφορετική 
εξόρμηση από τα συνηθισμένα, σε μέρη απρόσιτα και εξωτικά. Αφεθεί-
τε στην απόλαυση ενός διαφορετικού ταξιδιού με προορισμό την σκιά 
του μυθικού βουνού. Ένα υπέροχο βίντεο που θα σας ταξιδέψει νοερά 
στην καρδιά μιας διαφορετικής υπαίθρου η οποία σταδιακά εισχωρεί 
στους γρανιτένιους όγκους των Ιμαλάϊων οι οποίοι κρύβουν μυστικά 
αιώνων, ενώ κρατούν στα σπλάχνα τους άξιους ορειβάτες, οι οποίοι 
παρέμειναν για πάντα στην ιστορία ως μάρτυρες μιας θρησκείας την 
οποία μόνο κάποιοι ελάχιστοι πιστεύουν και υπηρετούν…

https://www.youtube.com/embed/p9nqGQP5SoA?rel=0
https://www.facebook.com/k2ins.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://k-2.gr/
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Είτε  
η ανθρωπότητα  

θα τελειώσει  
τους πολέμους  
είτε οι πόλεμοι  

θα αποτελειώσουν  
την ανθρωπότητα

ΤΖΟΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ 
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