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ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ  
& ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

No110

Το 2022 μπορεί να χαρακτηριστεί έτος κατακλυσμιαίων οικονομικών γεγονότων που όμοιά τους δεν έχει ζήσει η 
παρούσα γενιά:
• Αύξηση των τιμών της ενέργειας σε ποσοστά που ξεπέρασαν το 100% σε αρκετές χρονικές περιόδους με αποτέλε-
σμα την τεράστια κρατική επιδότηση για την στήριξη των νοικοκυριών

• Μετακύλυση του κόστους στις τιμές των αγαθών σε συνδυασμό με την κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω του 
πολέμου στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα δραματικές αυξήσεις με πολλά είδη πρώτης ανάγκης

• Κατάρρευση του ανορθολογικού / χρηματιστηριακού τρόπου τιμολόγησης της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας άρ-
ρηκτα συνδεδεμένης με την τιμή του φυσικού αερίου

• Δραματική ανατροπή με αλλαγές προμηθευτών ενεργειακών πόρων με αποτέλεσμα μια μακροχρόνια προοπτική 
υψηλών τιμών ενέργειας και συνακόλουθων προϊόντων και υπηρεσιών

Ας ελπίσουμε τουλάχιστον οι συνέπειες να είναι μόνο οικονομικές και να μην έχουμε περαιτέρω προβλήματα δεδομέ-
νου ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις είναι και αυτές ταχύτατα εξελισσόμενες.

Οι συνέπειες του πληθωρισμού στη ασφάλιση είναι κι αυτές πολύ σημαντικές με άμεση συνέπεια να πρέπει να γίνουν 
αναπροσδιορισμοί των κεφαλαίων κάλυψης ιδιαίτερα στις ασφαλίσεις κτηρίων κάθε είδους. Η πορεία του πληθωρι-
σμού στην χώρα μας την δεκαετία 2010-2020 ήταν αρνητική με μέσο όρο πληθωρισμού -0,17% ανά έτος και σωρευτικά 
-1,70%. Ένα μικρό διάλειμμα είχαμε από τον 10ο του 2017 έως τον 1ο του 2018 με +1% ενώ το 2014 είχαμε -3%. Από τον 
Ιανουάριο του 2021 άρχισε η αύξηση του πληθωρισμού ενώ τον Σεπτέμβριο του 2022 βρισκόμαστε αισίως στο 12%. 

Το κατασκευαστικό  κόστος σε ετήσια βάση όπως ανακοινώθηκε πρόσφα-
τα ανέβηκε κατά 15,6%. Στα επιμέρους υλικά είχαμε τις εξής αυξήσεις:

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ  
& ΑΣΦΑΛΙΣΗ  
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

• Τούβλα 25,6%
• Σίδερα οπλισμού 17,6%
• Χάλκινοι αγωγοί 16,3%
• Ξυλεία 11,3%
• Υαλοπίνακες 11,1%
• Έτοιμο σκυρόδεμα 10,9%

• Μάρμαρα 9,7%
• Κουφώματα αλουμινίου 8,6%
• Πλακάκια 7,4%
• Ανελκυστήρες 6,4%
• Θερμαντικά σώματα 6,4% 

Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά για τις υφιστάμενες  
και τις νέες ασφαλίσεις κτηρίων;

https://www.facebook.com/k2ins.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://k-2.gr/
https://k-2.gr/
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ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  
ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ  
ΚΟΣΤΟΥΣ
Για 12 χρόνια το κόστος της ασφάλισης ακινήτων κινήθηκε σε αρνητικά επίπεδα σε σχέση με την αμέσως 
προηγούμενη δεκαετία. Παράλληλα δεν ζητήθηκε από καμία ασφαλιστική εταιρεία να τροποποιηθεί το 
ασφαλισμένο κεφάλαιο διότι το κόστος κατασκευής παρέμενε σταθερό. Δηλαδή το κόστος κατασκευής πα-
ρέμεινε σταθερό ενώ το ασφάλιστρο μειώθηκε. Αυτή η σχέση όμως θα πρέπει να τροποποιηθεί εφόσον 
όπως φαίνεται η αύξηση στο κατασκευαστικό κόστος θα παγιοποιηθεί. Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι 
δεν θα υπάρξει αύξηση των συντελεστών ασφαλίστρων κι αυτό αποτελεί ευχάριστο νέο. 

Προκύπτει το ερώτημα: 

Αν δεν αλλάξω τα ασφαλισμένα κεφάλαια του συμβολαίου μου θα έχω κάποια επίπτωση; 

Ας δούμε ένα παράδειγμα:
Έστω κατοικία 100τμ κατασκευής 1980 διαμέρισμα με ασφαλισμένη αξία (κατασκευαστικό κόστος) 100.000€. 
Αυτό το σπίτι αν κατασκευαστεί πάλι σήμερα θα κοστίσει με μέσες τιμές γύρω στις 120.000€. Αυτό σημαίνει 
ότι το κόστος κατασκευής αυξήθηκε κατά 20% και κατά συνέπεια θα πρέπει να αυξηθεί και το ασφαλισμένο 
κεφάλαιο στο συμβόλαιο του ιδιοκτήτη. Αν δεν πραγματοποιηθεί αυτή η αλλαγή τότε μεταβάλλεται η σχέση 
διακράτησης κινδύνου μεταξύ ασφαλιστικής εταιρείας και ιδιοκτήτη. Δηλαδή ενώ ως σήμερα η ασφαλιστική 
εταιρεία ασφάλιζε το 100% του ακινήτου, τώρα ασφαλίζει το 80% διότι η κατασκευαστική αξία έχει γίνει 
120.000€. Αυτό θα έχει ως συνέπεια σε περίπτωση ζημιάς η αποζημίωση να υπάγεται σε αυτή την σχέση (80% 
η ασφαλιστική και 20% ο ιδιοκτήτης).

Είναι εύλογο ότι θα πρέπει όλα τα παλιά συμβόλαια να αναθεωρηθούν με προσοχή και σε συνεννόηση με τον 
ασφαλιστικό σύμβουλο γιατί κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί το συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτει το πρόγραμμα ασφάλισης 
κατοικίας της ΠΟΜΙΔΑ το οποίο έχει τον όρο ασφάλισης σε Α κίνδυνο που σημαίνει ότι δεν υφίσταται η πιο 
πάνω σχέση διαμοιρασμού της αποζημίωσης. Δηλαδή μέχρι το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου η αποζη-
μίωση είναι 100%. Πρέπει όμως να αναπροσαρμοστούν τα κεφάλαια διότι σε περίπτωση ολικής καταστροφής 
και πάλι θα υπάρχει πρόβλημα έλλειψης κεφαλαίων.

Οι νέες ασφαλίσεις γίνονται με τα νέα δεδομένα και έτσι δεν υπάρχει το πρόβλημα της υπασφάλισης.

Στην επόμενη σελίδα θα δείτε τις νέες τιμές κατασκευαστικού κόστους για κάθε ακίνητο σύμφωνα με τα  
σημερινά δεδομένα.

https://www.facebook.com/k2ins.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://k-2.gr/
https://k-2.gr/
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ΝΕΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ
Αφορά 1ο 6μηνο 2022 – Ισχύουν με προϋποθέσεις

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - Aσφαλιζόμενα Kεφάλαια 

Πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος

ΕΊΔΟΣ ΚΤΊΡΊΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (€/m2)

>  1.000-1.200€

>  1.200-1.400€

>  1.400-1.600€

>  1.100-1.300€

>  1.300-1.500€

>  1.500-1.800€

>  1.250-1.450€

>  1.450-1.650€

>  1.650-2.300€

>  850-1.000€

>  1.000-1.200€

>  1.200-1.450€

>  1.250-1.350€

>  1.350-1.500€

>  1.500-1.700€

>  500-650€

>  400-500€

>  350-450€

>  550-700€

>  700-850€

>  1.200-1.550€

>  1.100-1.300€

>  1.000-1.200€

>  1.350-1.700€

>  1.250-1.450€

>  1.100-1.350€

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ  
ή ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΜΙΚΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 1 ΕΩΣ 3 
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ /ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΟ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΟ  
Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ/ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ  
(ΓΡΑΦΕΙΑ /ΕΚΘΕΣΗ /ΑΠΟΘΗΚΕΣ)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ (ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΙΡΙΟ)

BUNGALOWS

Συνήθης

Καλή

Πολυτελής

Συνήθης

Καλή

Πολυτελής

Συνήθης

Καλή

Πολυτελής

Συνήθης

Καλή

Πολυτελής

Συνήθης

Καλή

Πολυτελής

Φ/Ο  από Ο.Σ.

Φ/Ο από Ο.Σ. - Μεταλλική Στέγη

Μεταλλικός Φ/Ο

Συνήθης

Καλή

5*

4*

2-3*

5*

4*

2-3*

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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ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ  
ΗΜΕΡΌΛΌΓΊΌΥ
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GABRIELA ANDERSEN SCHIESS: 
ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΟΡΙΑ
Σε λίγες μέρες θα δοθεί η εκκίνηση του 39ου αυθεντικού μαραθωνίου 
της Αθήνας. Όσοι θα σταθούν στην εκκίνηση έχουν ήδη κάνει μια κατά-
θεση ψυχής, διότι το πιο δύσκολο κομμάτι του μαραθωνίου δεν είναι ο 
ίδιος ο αγώνας αλλά η προετοιμασία γι’ αυτόν. Η ημέρα του αγώνα όμως 
είναι ιερή και οι αγωνιζόμενοι είναι αποφασισμένοι να δώσουν κάθε ικ-
μάδα της δύναμής τους για να πετύχουν τον στόχο τους με αποτέλεσμα 
να γινόμαστε πάντα θεατές ιδιαίτερων περιστατικών. Η συγκλονιστι-
κότερη στιγμή που έγινε σε επίσημο αγώνα ήταν στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Los Angeles το 1984.

H Ελβετή Gabriela Andersen-Schiess τερμάτισε 37η στον μαραθώνιο 
γυναικών. Ωστόσο, έμελλε να βάλει το όνομά της για πάντα στη λίστα 
με τις χρυσές στιγμές των Ολυμπιακών Αγώνων. Συγκλονίζει ακόμα και 
σήμερα με την υπερπροσπάθεια της και την άρνησή της να εγκαταλεί-
ψει την προσπάθειά της. Η Ελβετή αθλήτρια χρειάστηκε 5 λεπτά και 44 
δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει το τελευταίο 400άρι της εξοντωτι-
κής κούρσας. Οι γιατροί στάθηκαν στο πλευρό της σε όλη τη διάρκεια 
αυτής της βασανιστικής διαδρομής, για να ελέγχουν τα ζωτικά της όρ-
γανα. Η 40άρα Andersen σταμάτησε αρκετές φορές, κάποιες στιγμές 
έδειχνε να χάνει τις αισθήσεις της ενώ περπατούσε, έπιανε το κεφάλι 
της, αλλά δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Όταν πια έφτασε στον τερ-
ματισμό γνώρισε την αποθέωση.

Δείτε τα συγκλονιστικά τελευταία μέτρα που θα σας λυγίσουν:

https://www.youtube.com/watch?v=GM5wTcItbuY
https://www.facebook.com/k2ins.gr/
https://www.facebook.com/k2hotelinsurance/
https://k-2.gr/
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Αν έχεις χάσει την πίστη σου  
για το ανθρώπινο είδος,  

πήγαινε να παρακολουθήσεις  
έναν μαραθώνιο…

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

