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ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN
ΕΚΠΤΩΣΗ 30% ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ μέχρι 30 Απριλίου!

02

ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΠΟΜΙΔΑ - INTERAMERICAN
ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
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ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
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5 ΚΟΡΥΦΕΣ
ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ
ΑΠΟ 8 ΩΡΕΣ!

ΠΟΜΙΔΑ-

ΕΚΠΤΩΣΗ 30%

ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ

μέχ ρι

30 Απριλίου!

Nίκος
Κεχαγιάογλου
Διευθύνων
Σύμβουλος Κ2

Μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για τα μέλη της ΠΟΜΙΔΑ επεφύλασσε η INTERAMERICAN στο 34ο συνέδριο της Ομοσπονδίας που έγινε το Σάββατο 29/01/2017 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Όπως ανακοίνωσε ο κ. Νίκος Κεχαγιάογλου ο
οποίος συντονίζει το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης κτιρίων των μελών της ΠΟΜΙΔΑ σε όλη την Ελλάδα, από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30η Απριλίου 2017 θα ισχύσει έκπτωση στα ασφάλιστρα του σεισμού σε ποσοστό 30%. Η έκπτωση
αυτή θα ισχύσει για πάντα για όλα τα νέα ασφαλιστήρια, καθώς και για όσα υφιστάμενα ασφαλιστήρια δεν περιέχουν αυτή
την κάλυψη και την προσθέσουν σε αυτό το χρονικό διάστημα. Εφόσον η ανταπόκριση των μελών θα είναι θετική, τότε είναι
πολύ πιθανόν η έκπτωση αυτή να επεκταθεί από εκεί και πέρα και σε όλους τους ήδη ασφαλισμένους για σεισμό.
Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα ένα σπίτι 100 τ.μ. μπορεί
να ασφαλιστεί για 30 κινδύνους και επιπλέον με την κάλυψη του σεισμού για τα εξής κεφάλαια και με τα ακόλουθα ετήσια ασφάλιστρα:

Αντιστοίχως μια επιχείρηση μπορεί να ασφαλιστεί:

- Για κεφάλαιο κτιρίου 75.000€

α) χωρίς σεισμό 42€
β) με σεισμό -απαλλαγή 2%- 111€ (από 140€)

(π.χ. κατοικία 100 τ.μ.)

- Για κεφάλαιο κτιρίου 75.000€
(π.χ. κατάστημα/γραφείο 100 τ.μ.)

α) χωρίς σεισμό 49€
β) με σεισμό -απαλλαγή 2%- 117€ (από 147€)
γ) με σεισμό -απαλλαγή 4%- 97€ (από 117€)

- Για κεφάλαιο κτιρίου 100.000€

- Για κεφάλαιο κτιρίου 100.000€

α) χωρίς σεισμό 56€
β) με σεισμό -απαλλαγή 2%- 148€ (από 187€)

(π.χ. κατάστημα/γραφείο 100 τ.μ.)

(π.χ. κατοικία 100 τ.μ.)

α) χωρίς σεισμό 65€
β) με σεισμό -απαλλαγή 2%- 157€ (από 197€)
γ) με σεισμό -απαλλαγή 4%- 129€ (από 157€)

Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο κ. Κεχαγιάογλου, σήμερα δεν υπάρχει κάποια μαγική σύνθεση με την οποία μπορούμε να ‘’εμβολιάσουμε’’ το σπίτι μας και αυτό αμέσως να γίνει άτρωτο
από τους κινδύνους που το απειλούν. Οπότε το μόνο αποτελεσματικό και αξιόπιστο εργαλείο που
μας απομένει είναι η ασφάλιση, η οποία μπορεί να δημιουργήσει κεφάλαια εκεί που δεν υπάρχουν
και μάλιστα την πιο κατάλληλη στιγμή: όταν αυτά θα χρειάζονται πιο πολύ από ποτέ!

γροθια
στην
οικονομ
ικη
κριση !

Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε το γεγονός ότι η χώρα μας είναι μια από τις πιο σεισμογενείς χώρες του κόσμου και
κάθε στιγμή υπάρχει η απειλή ενός καταστροφικού γεγονότος. Όπως επεσήμανε και στο Συνέδριο ο Πρόεδρος κ. Παραδιάς
‘’αυτήν την πραγματικότητα δεν θα μπορούσε να την αγνοήσει η ΠΟΜΙΔΑ, κάθε ενέργεια της οποίας έχει σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων των μελών της με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Αυτή η συμφωνία που έγινε με την INTERAMERICAN
αποτελεί κάτι εξίσου σπουδαίο με την ίδια την ύπαρξη μιας ιδιοκτησίας και θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει σημαντική
ανταπόκριση από τα μέλη μας, για να επωφεληθούν από τη μοναδική αυτή ευκαιρία!».
T: 210 99 02 900 F: 210 99 69 008 E: info@k-2.gr W: WWW.K-2.GR FB: Κ2 Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι
A: ΛΕΩΦ. Κύπρου 10 Τ.Κ. 164 52 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ. ΑΘΗΝΑ

01

NEWSLETTER
IANOYAΡΙΟΣ 2017

Σ Υ ΜΒΟ ΥΛΟΙ
ΔΙ Α Χ ΕΙΡΙΣΗΣ
Α ΣΦΑ Λ ΙΣΤΙΚΩΝ
Κ ΙΝΔΥ ΝΩΝ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΠΟΜΙΔΑΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η μεγαλύτερη σιγουριά που μπορεί να σου χαρίσει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν μπορεί να είναι άλλη από την
βεβαιότητα πως ότι και να σου συμβεί θα αντιμετωπιστείς ως μέλος μιας μεγάλης οικογένειας! Αυτήν την μεγάλη και
σίγουρη οικογένεια έχει δημιουργήσει η Πανελλήνιος Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων μέσω της μοναδικής συνεργασίας με την Interamerican. Μέσω αυτής της συνεργασίας τα μέλη ασφαλίζονται με ένα πρόγραμμα ασφάλισης που
εξασφαλίζει το τρίπτυχο: άριστες παροχές, άριστη τιμή, άριστη εξυπηρέτηση. Ζώντας / επιβιώνοντας μέσα σε μια εποχή μεγάλης οικονομικής ασφυξίας, όπου οποιοσδήποτε κίνδυνος μπορεί να αποβεί καταστροφικός για έναν ιδιοκτήτη,
η ασφάλιση αυτή προσφέρει την σιγουριά πως ο ασφαλισμένος θα παραμείνει ιδιοκτήτης της περιουσίας του.

Ας δούμε εν συντομία τις καλύψεις του προγράμματος:
• Πυρκαγιά από οποιοδήποτε αίτιο
(βραχυκύκλωμα, δάσος, δέντρα,
ξερόχορτα, κεραυνό)
• Έξοδα πυρόσβεσης και
περιορισμού ζημιάς
• Καπνός
• Έκρηξη (λέβητα, καυστήρα
κεντρικής θέρμανσης,
θερμοσίφωνα κλπ)
• Ζημιές σε συλλέκτες ηλεκτρικής
ενέργειας και ανεμογεννήτριες
• Πρόσκρουση οχήματος, πτώση
αεροσκαφών και αντικειμένων
που πέφτουν από αυτά, πτώση
δέντρων, στύλων)
•	Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων κτιρίου και
ηλεκτρικών συσκευών
• Καιρικά φαινόμενα (καταιγίδα,
θύελλα, πλημμύρα, χιόνι, χαλάζι,
παγετός)
• Διαρροή / θραύση σωληνώσεων

• Τρομοκρατικές ενέργειες
• Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες,
πολιτικές ταραχές, κακόβουλες
ενέργειες
• Κάλυψη αναλογίας κοινοχρήστων
και βοηθητικών χώρων
• Κλοπή μετά από διάρρηξη,
ληστεία
• Ζημιές στο κτίριο από προσπάθεια
κλοπής
• Κλοπή στον χώρο προσωρινής
διαμονής
•	Θραύση τζαμιών και καθρεπτών
• Αστική ευθύνη έναντι τρίτων από
πυρκαγιά, πλημμύρα, θύελλα και
θραύση σωληνώσεων
• Γενική / οικογενειακή αστική
ευθύνη
•	Οικογενειακή αστική ευθύνη
• Έξοδα κατεδαφίσεων,
καθαιρέσεων, αποκομιδής
ερειπίων μετά από ζημιά

• Δαπάνες έκδοσης οικοδομικών
αδειών
• Δαπάνες μεταστέγασης και
αποθήκευσης περιεχομένου μετά
από ζημιά
• Δόση στεγαστικού δανείου,
πιστωτικών καρτών, έξοδα
οικογενειακού προϋπολογισμού
μετά από ζημιά
• Ασφάλιση έκτακτου περιεχομένου
και δώρων
• Προσωπικό ατύχημα οικογένειας
• Ασφάλιση κατοικιδίων και
ευθυνών τους
• Ζημιές ηλεκτρονικών υπολογιστών
•	Νομική στήριξη
• Αμοιβή ψυχολόγου /
παιδοψυχολόγου μετά από ολική
ζημιά ή ληστεία
• Ζημιές κατά τη μετακόμιση και
επέκταση ασφάλισης σε νέα
κατοικία
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ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Από την 26η Ιανουαρίου 2017 ισχύει ο νέος νόμος που αφορά τα ελάχιστα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα
και μέσα πυροπροστασίας των εμπορικών καταστημάτων και τους βοηθητικούς τους χώρους, με σκοπό την
πρόληψη και την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών και ατυχημάτων, καθώς και την διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που βρίσκονται μέσα σε αυτά.

Οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου είναι ενδεικτικά:
καταστήματα πώλησης ειδών για ατομική ή οικιακή χρήση ή κατανάλωση
πολυκαταστήματα (που διαθέτουν ευρύ φάσμα εμπορευμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων
είδη ένδυσης, έπιπλα, οικιακές συσκευές, καλλυντικά, κοσμήματα, παιχνίδια, αθλητικά είδη κ.λπ.)
εμπορικά κέντρα
αγορές και υπεραγορές τροφίμων (σούπερ μάρκετ)
καταστήματα πώλησης ειδών σε επαγγελματίες, φαρμακεία
κομμωτήρια
ινστιτούτα αισθητικής
καταστήματα πώλησης ζώων ή/και ζωοτροφών, έκθεσης και πώλησης μηχανοκίνητων οχημάτων, σκαφών κ.λπ.
ή/και ανταλλακτικών αυτών, πώλησης οικοδομικών υλικών, άνθρακα (κάρβουνο) και καύσιμη ξυλεία, επιδιόρθωση και επεξεργασία αγαθών (χωρίς ν’ ανήκουν στην κατηγορία βιομηχανίες - βιοτεχνίες και αποθήκες
αυτών), καταστήματα υγειονομικού εν- διαφέροντος για όρθιους και διερχόμενους ή με πάγκους και σκαμπό,
καθώς και καταστήματα υψηλού βαθμού κινδύνου όπως εμπορία χρωμάτων, βερνικιών, και άλλων χημικών
προϊόντων, ειδών κυνηγιού και εκρηκτικών υλών, όπλων και πυρομαχικών-βεγγαλικών, μονωτικών υλικών,
λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων.
Όπως αναφέρεται στο αιτιολογικό της, η απόφαση εκδόθηκε καθώς διαπιστώθηκε ανάγκη επανακαθορισμού
των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα προκειμένου να προσαρμοστούν στα σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα.
Στο ΦΕΚ Β’ 165/26-01-2017 αναφέρονται πολύ αναλυτικά όλα τα μέτρα που πρέπει να τηρεί η κάθε επιχείρηση, τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται, τα ενεργητικά μέσα πυροπροστασίας, οι υποχρεώσεις των υπαίθριων
εμπορικών καταστημάτων, οι προδιαγραφές μέσων και μέτρων πυροπροστασίας κλπ. Επίσης ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για την οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού των καταστημάτων σε θέματα
πυροπροστασίας και ο εφοδιασμός τους με βοηθητικά εργαλεία και μέσα.
Ο έλεγχος για την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας των καταστημάτων που εμπίπτουν στις
διατάξεις του νόμου, ανήκει στην αρμοδιότητα της Πυροσβεστικής Αρχής και οι ιδιοκτήτες-εκμεταλλευτές-εργοδότες των εν λόγω χώρων, οφείλουν να της παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση. Το πιστοποιητικό
πυροπροστασίας έχει διάρκεια 5 χρόνια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ
ΦΕΚ Β’ 165/26-01-2017

Μέσα στο ΦΕΚ θα διαβάσετε αναλυτικά τα μέτρα και τα μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται, υποδείγματα, ερωτηματολόγια,
ενώ θα βρείτε και όλα τα απαραίτητα βοηθητικά έγγραφα για να ολοκληρώσετε τις διαδικασίες που χρειάζονται.
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Απόσπασμα ημερολογίου

5 ΚΟΡΥΦΕΣ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 8 ΩΡΕΣ!
Θαυμάστε έναν εξαιρετικό αλπινιστή και μεγάλο αθλητή, τον Ελβετό Andreas Steindl να
κατακτά 5 κορυφές των Άλπεων σε λιγότερο από 8 ώρες. Ξεκινώντας πριν ξημερώσει
από την πόλη Zermatt στα 1608μ υψόμετρο, τρέχει και σκαρφαλώνει νοιώθοντας σε
κάθε του κύτταρο την μαγεία του πάλλευκου οροπεδίου το οποίο διασχίζει καθώς ο
ήλιος ανατέλλει. Μερικές φορές σταματά και βαδίζει για να ανατροφοδοτήσει τα πνευμόνια του με Αλπικό οξυγόνο και για να προετοιμάσει το μυϊκό του σύστημα για την επόμενη έφοδο προς την κορυφή. Κατακτά την πρώτη κορυφή Alphubel σε 3ω11’ και μετά
ακροβατεί στην απότομη και βραχώδη δυτική πλευρά στον δρόμο προς την Taschhorn
την οποία κατακτά σε 4ω20’. Έπειτα ισορροπώντας μεταξύ ζωής και χάους, στηριζόμενος στους πήχεις των χεριών του και στις ακμές των ορειβατικών του παπουτσιών,
κατακτά τον ‘’καθεδρικό’’ Dom στα 4545μ την 3η ψηλότερη κορυφή των Άλπεων και
συνεχίζει τρέχοντας για την τρομακτική Lenzspitze στην οποία φτάνει σε 6ω07’ και τον
τελευταίο του στόχο την Nadelhorn με τις αιχμηρές κορυφογραμμές την οποία κατατροπώνει σε 6ω37’. Έχει τελειώσει τις πτήσεις του στις κορυφογραμμές των Ελβετικών
Άλπεων και τρέχει πλέον για την επιστροφή στην γη. Αποκαμωμένος φτάνει στην πόλη
Saas Fee έχοντας πετύχει ένα μοναδικό ρεκόρ 7ω45’44’’ και ταυτόχρονα εμπνέοντας
-όσους θέλουν να εμπνευστούν βέβαια- την βεβαιότητα ότι οι ανθρώπινες δυνατότητες
τείνουν στο μεγαλειώδες αρκεί να υπάρχει δυνατό όραμα, αποφασιστικότητα, στρατηγική και πειθαρχία.

SYCO

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