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2,25% ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΓΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ!
H τελευταία ευκαιρία;
Τα συνταξιοδοτικά συμβόλαια
θα μπουν στα ράφια της ιστορίας

Nίκος
Κεχαγιάογλου
ΔΙΕΥΘΎΝΩΝ
ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ Κ2

Δεκάδες συνταξιοδοτικά συμβόλαια έχουν αποσυρθεί από την αγορά την τελευταία τριετία. Οι ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρίζουν πολύ
έγκαιρα ότι η μεγαλύτερη απειλή γι αυτές είναι η ραγδαία αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης του πληθυσμού ο οποίος διαρκώς γηράσκει. Τα
κλασσικού τύπου συνταξιοδοτικά συμβόλαια υπόσχονταν ισόβια μηνιαία σύνταξη ανεξαρτήτως του πόσο θα ζήσει ο ασφαλισμένος. Αυτό σήμαινε ότι αν ο ασφαλισμένος επέλεγε αντί της εφάπαξ καταβολής του κεφαλαίου του, την πληρωμή του σε ισόβια μηνιαία σύνταξη, τότε εφόσον
ζούσε πάνω από 13 χρόνια ως συνταξιούχος, από εκεί και έπειτα θα λάμβανε σύνταξη για ποσό που δεν αποταμίευσε ποτέ!
Για παράδειγμα ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα με λήξη στα 65 έτη το οποίο είχε συσσωρεύσει 100.000€, έδινε την δυνατότητα στον ασφαλισμένο να επιλέξει την εφάπαξ καταβολή του κεφαλαίου του ή την ισόβια μηνιαία σύνταξη (υπάρχουν κι άλλες παραλλαγές). Αν επέλεγε την
ισόβια καταβολή θα έπαιρνε εγγυημένη σύνταξη περίπου 650€ ή 7,8% ετήσια απόδοση εγγυημένη απόδοση εφ’ όρου ζωής!
Σήμερα όλα αυτά ανήκουν στο μουσείο της ασφαλιστικής ιστορίας του τόπου. Υπάρχει όμως κάτι ακόμα το οποίο κι αυτό σε λίγο θα αποτελεί
παρελθόν και θα το αναζητούμε με νοσταλγία. Ένα τελευταίο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα το οποίο έπρεπε ήδη να έχει αποσυρθεί από πέρυσι
αλλά θα παραμείνει έως την 31η Μαΐου στην Ελληνική αγορά. Μάλιστα παρέχεται από μια εταιρεία η οποία συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο
μεγάλες του κόσμου.
Τα χαρακτηριστικά αυτού του προγράμματος είναι τα εξής:
Ετήσιο εγγυημένο επιτόκιο 2,25% για όλη την διάρκεια του συμβολαίου
Απόδοση κατά την διάρκεια της σύνταξης από 5%-6% του κεφαλαίου συσσώρευσης
Πολύ ικανοποιητικές εγγυημένες αξίες εξαγοράς
Αφορολόγητη σύνταξη
Εφόσον διαχρονικά ανέβουν τα επιτόκια -συμμετοχή στην υπεραπόδοση
Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων σε περίπτωση ανικανότητας για εργασία λόγω υγείας (ποσοστό ανικανότητας πάνω από 67%)
Δυνατότητα εφάπαξ καταβολής όλου του ασφαλίστρου
Η ισόβια μηνιαία σύνταξη υπολογίζεται με τον σημερινό πίνακα προσδόκιμου επιβίωσης ο οποίος παραμένει για πάντα εγγυημένος. Αυτό
σημαίνει ότι όποιος ζήσει πέραν των 83 ετών από εκεί και έπειτα θα πληρώνεται για ποσό που δεν συσσώρευσε ποτέ.
Ιδιαίτερα ευνοϊκοί είναι οι όροι για τα συνταξιοδοτικά προγράμματα τα οποία θα ξεκινήσει κάποιος για τα παιδιά του, διότι ενώ έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης (πλησιάζει τα 100 χρόνια) εντούτοις θα λάβουν σύνταξη με πολύ καλύτερους όρους.
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Το ζητούμενο σήμερα δεν είναι η απόδοση αλλά η ασφάλεια των χρημάτων και η επαναεφεύρεση της αποταμιευτικής κουλτούρας. Ο κόσμος διαχρονικά αποταμίευε -όταν του περίσσευαν χρήματα- στις τράπεζες οι οποίες
απολάμβαναν απεριόριστης εμπιστοσύνης από τους Έλληνες. Υπήρχαν άλλωστε ορισμένες σταθερές και αδιαπραγμάτευτες αξίες όπως η γη «η οποία δεν χάνει ποτέ την αξία της», ο χρυσός, τα ομόλογα... Όταν οι θεσμοί και
οι αξίες αυτές κατέρρευσαν τότε τον ρόλο του κουμπαρά αντικατέστησαν τα στρώματα, οι πολυθρόνες και άλλες
ευφυείς κρύπτες που μηχανεύτηκε ο κάθε απελπισμένος πολίτης.
Η ασφαλιστική βιομηχανία όμως παραμένει ο μόνος και αποκλειστικά δημιουργημένος γι αυτό πυλώνας αποταμίευσης με ασύγκριτα διαχρονικά ποσοστά φερεγγυότητας. Ιδιαίτερα δε μετά τον Ιανουάριο του 2016 που ισχύει
σε όλη την Ευρώπη ενιαία νομοθεσία, η οποία πλέον αποκλείει την ανάκληση άδειας ασφαλιστικής εταιρείας
χωρίς προηγούμενη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων. Επιπλέον ακόμα και η ίδια η ανάκληση
είναι σχεδόν αδύνατη λόγω της ασφυκτικής εποπτείας και των κανονιστικών πλαισίων που ισχύουν. Εκατοντάδες
εκατομμύρια πολίτες στην Ευρώπη λαμβάνουν συντάξεις και εφάπαξ από τις ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες
συμπληρώνουν θαυμάσια τα κενά των κρατικών συνταξιοδοτικών ταμείων.

Αποταμίευση για τις σπουδές ή την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών
Παγκόσμιο best seller αποτελούν τα αποταμιευτικά προγράμματα για τα παιδιά. Παρά το γεγονός ότι πλέον δεν
προσφέρονται αποδόσεις κεφαλαίου!
Γιατί όμως έχουν τόσο μεγάλη απήχηση; Είναι πολύ απλό. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος ασφαλούς αποταμίευσης.
Ασφαλής αποταμίευση παρέχεται μόνο από ασφαλιστική εταιρεία. Διότι κανένας άλλος μηχανισμός δεν θα δώσει
το υπεσχημένο κεφάλαιο στο παιδί ακόμα κι αν ο συμβαλλόμενος (γονέας, παππούς, νονός κλπ) αποβιώσει ή δεν
μπορεί πλέον να εργαστεί.
Πολλοί συγχέουν την αποταμίευση με την επένδυση συγκρίνοντας ανόμοια πράγματα. Σαφώς μία επένδυση σε
ακίνητα ή αμοιβαία κεφάλαια ή μετοχές μπορεί να αποδώσει περισσότερο ή λιγότερο αλλά είναι δύο διαφορετικά
πράγματα μη συγκρίσιμα.
Πολλοί επίσης δεν ξεκινούν ένα πρόγραμμα αποταμίευσης λόγω των μικρών αποδόσεων. Πχ για να
πάρει 20.000€ ένα παιδί στα 23 του χρόνια θα πρέπει να αποταμιεύονται περίπου 800€ τον χρόνο.
Περίπου 18.400€ για όλη την διάρκεια. Η μη έναρξη αποταμίευσης όμως είναι εξ΄ορισμού λάθος διότι
στο τέλος το παιδί δεν θα πάρει τίποτα αφού το πρόγραμμα δεν ξεκίνησε ποτέ! Ο γονέας ελπίζει ότι
τα πράγματα θα πάνε καλύτερα αλλά παραμελεί τον παράγοντα του κινδύνου και το αδιαμφισβήτητο
γεγονός ότι τα λεφτά μαζεύονται πιο εύκολα λίγα λίγα από το να δοθούν όλα μαζί και μάλιστα σε μία
περίοδο που κανείς δεν θα ήθελα να έχει ένα ακόμα άγχος στο κεφάλι του.
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Η k2 στη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
Με πολύ μεγάλη συμμετοχή των προεδρείων των ανά την
Ελλάδα Ενώσεων Ξενοδόχων, πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών η ετήσια Γενική Συνέλευση
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) στην διάρκεια της οποία αναλύθηκαν όλα τα μεγάλα και κρίσιμα
ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο.
Παρών και ομιλητής στην Γενική Συνέλευση ήταν ο κ. Νίκος Κεχαγιάογλου Διευθύνων Σύμβουλος της Κ2 ο οποίος διευθύνει την ανάπτυξη των προγραμμάτων ασφάλισης
ΠΟΞ - Interamerican σε όλη την Ελλάδα.
Ο κ. Κεχαγιάογλου ανέπτυξε στους ξενοδόχους τα οφέλη
της συνεργασίας αυτής ξεκινώντας από ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός ξενοδοχείου στο Νομό Τρικάλων το
οποίο αποζημιώθηκε με ποσό 700.000€ για μία καταστροφική πυρκαγιά:
«Ο ξενοδόχος αυτός πλήρωσε 700€ ασφάλιστρα και αποζημιώθηκε για 700.000€. Μήπως γνωρίζει κανείς κάποια ποιο
αποδοτική επένδυση, η οποία μάλιστα να δημιουργεί χρήματα την ώρα ακριβώς που θα χρειαστούν; Επίσης μήπως γνωρίζετε κάποιον ο οποίος να έχει διαθέσιμα 700.000€ μετρητά τα οποία να μπορεί να τα διαθέσει άμεσα για να επανορθώσει
τις συνέπειες μιας καταστροφής; Αυτό το «θαύμα» μόνο η ασφαλιστική βιομηχανία μπορεί να το πραγματοποιήσει. Η οποία
στηρίζεται σε απολύτως υγιή κεφάλαια τα οποία προέρχονται από τις εισφορές των πολλών οι οποίοι πληρώνουν τις ζημιές
των λίγων. Κανένας δεν γνωρίζει αν θα του συμβεί κάτι και πότε. Αν όμως είναι ανασφάλιστος είναι ένας διαρκής φορέας
άγχους. Αν είναι ασφαλισμένος νοιώθει ήσυχος και επιχειρεί με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Δυστυχώς την ασφάλεια
δεν μπορούμε να την αγοράσουμε όταν την έχουμε ανάγκη. Μάλιστα είναι το μόνο προϊόν στον κόσμο το οποίο το αγοράζουμε μόνο όταν δεν το έχουμε ανάγκη. Όταν πέρυσι έγινε ο σεισμός στην Κω και πριν 4 χρόνια στην Κεφαλονιά, υπήρχαν
εκατοντάδες αιτήματα στην εταιρεία μας για ασφάλιση. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε κανένα. Το πιο
αστείο ήταν ένα τηλεφώνημα από κάποιον ο οποίος κάηκε την προηγούμενη ημέρα, ευτυχώς δεν ήταν καταστροφική
η ζημιά ο οποίος επέμενε να ασφαλιστεί και να αποζημιωθεί άμεσα. Είναι αλήθεια ότι υφίσταται ένας ασφαλιστικός
αναλφαβητισμός και όχι μόνο στην Ελλάδα και χρειάζεται προσπάθεια για την βελτίωση των πραγμάτων...»

Τέλος παρουσίασε τις επόμενες πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν για να γίνει η συνεργασία αυτή πιο ουσιαστική και
χρήσιμη, όπως η δημιουργία βαρομέτρου μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας με πολύ χρήσιμες στατιστικές απεικονίσεις,
ημερίδες με θέματα risk management και ευρύτερης διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων, την εισαγωγή του cyber
insurance στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και λοιπές πρωτοβουλίες οι οποίες θα δώσουν μεγάλη υπεραξία και δημιουργικό μέλλον στην συνεργασία αυτή.
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ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΊΟΥ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

SYCO

Είναι όμορφος ο ουρανός ιδιαίτερα όταν η καρδιά σου επιθυμεί
να τον συναντήσει. Είναι το αχανές που αναζητά η ψυχή προσδιορίζοντας το πραγματικό της μέγεθος και την χωρητικότητά της.
Είναι τα συναισθήματα που δεν μπορούν να εκφραστούν παρά
μόνο να ξεκινήσουν το ταξίδι προς το υπέρ - πέραν και το διηνεκές. Πολλά ακόμα είναι ο ουρανός και τα σώματα που διανθίζουν
το περίγραμμά του. Καθένας έχει τον δικό του ουρανό να μιλήσει
και κάθε ουρανός μιλάει διαφορετικά σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη.
Μια περιήγηση στους ουρανούς του κόσμου και μια μουσική μοναδική οδηγούν την φαντασία σε άγνωστους ατραπούς με κίνδυνο
να παραστρατήσει και να χαθεί. Θα γυρίσει πίσω όταν το σκοτάδι
αναχωρήσει; Από τις βουνοκορφές των Ιμαλάϊων στο Νεπάλ, την
Κίνα, την Μαλαισία και την Λιθουανία οι ταξιδευτές του κόσμου
αναζητούν τις δικές τους απαντήσεις...

Μια φιλική χειρονομία από το www.mypassport.gr-The first Greek travel-builder website
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