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Ραγδαίες είναι οι μεταβολές παντού στην κοινωνία και στον χρηματοοικονομικό χώρο γενικότερα. Κάποιος ιστορικός - αναλυτής
των γεγονότων από υπάρξεως κόσμου, είχε πει ότι η παγκόσμια γνώση που υπήρχε μέχρι το 1800 διπλασιάστηκε εντός 100 χρόνων, δηλαδή μέχρι το 1900. Έπειτα όλη η προϋπάρχουσα γνώση διπλασιάστηκε εντός 50 χρόνων δηλαδή μέχρι το 1950. Η τάση
αυτή επιταχύνθηκε έκτοτε και σήμερα η παγκόσμια γνώση διπλασιάζεται κάθε 2-3 χρόνια! Υπάρχει μία σαρωτική επέλαση των
αλλαγών οι οποίες πλέον αποτελούν την μεγαλύτερη σταθερά της σημερινής εποχής.
Η Ελλάδα μέσα σε αυτό το παγκόσμιο περιβάλλον δεν μπορεί να σταθεί πουθενά αφού εκτός των άλλων αδυναμιών της ζει και μία
πρωτοφανή οικονομική και κοινωνική κρίση με αποτέλεσμα να στροβιλίζεται από διαρκείς κυκλώνες και να αδυνατεί να ισορροπήσει σε στέρεο έδαφος.
Υπενθυμίζουμε την κατάρρευση πατροπαράδοτων σταθερών οι οποίες ισοπεδώθηκαν αφήνοντας άναυδους τους επικαρπωτές τους:

Η γη και η ιδιοκτησία δεν χάνει ποτέ σε αξία.
Δυστυχώς στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων υπήρξε καθίζηση αξιών με αποτέλεσμα να ζούμε σουρεαλιστικές καταστάσεις με τιμές πώλησης διαμερισμάτων σε τιμές 5.000€-10.000€ και πτώση σε ποσοστά πάνω του 50% σε πανελλήνια βάση.
Ανάσα έχει δώσει σε συγκεκριμένες περιοχές με τουριστικό ενδιαφέρον η εισαγόμενη μόδα της βραχυχρόνιας μίσθωσης αλλά το
πρόβλημα παραμένει γενικά πολύ μεγάλο και δυσεπίλυτο.

Οι τράπεζες αποτελούν τους πυλώνες της οικονομίας και δεν υπάρχει περίπτωση να χρεοκοπήσουν.
Η πραγματικότητα διέψευσε τραγικά αυτή την σταθερά. Έχουν ήδη χρεοκοπήσει 3 φορές και σώθηκαν από τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων που πλήρωσαν και συνεχίζουν να πληρώνουν όλοι μαζί τον βαρύτατο λογαριασμό. Οι μέτοχοι των τραπεζών
καταστράφηκαν ολοσχερώς. Όποιος είχε επενδύσει πχ 10.000€ σε οποιαδήποτε τράπεζα το 2008 σήμερα έχει στα χέρια του 5€!!

Τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου είναι μια πολύ ασφαλής
επένδυση.
Οι κάτοχοι ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου δυστυχώς θα κάνουν πολλές
δεκαετίες για να τους επιστραφεί ένα μικρό μέρος των περιουσιών τους

Οι ασφαλιστικές εταιρείες ζωής δεν κλείνουν.
Άλλη μία ηχηρή διάψευση, αφού η κατάρρευση του δεύτερου μεγαλύτερου ασφαλιστικού ομίλου της χώρας -Ασπίς- άφησε ‘’στον τόπο’’ περίπου
1.000.000 ασφαλισμένους. Η δοκιμασία για τον χώρο ήταν μεγάλη αλλά τελικά επιβλήθηκαν σοβαρότατα μέτρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και πλέον
υπάρχουν βάσιμες ελπίδες ότι δεν θα εμφανιστούν στο μέλλον τέτοια περιστατικά. Για το ζήτημα αυτό όμως που βασανίζει δεκάδες χιλιάδες κόσμο
επί 9 χρόνια υπάρχουν εξελίξεις όπως θα διαβάσετε στην τρίτη σελίδα.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η επαγγελματική μας σχέση δηλαδή η σχέση
της δικής μας εταιρείας της Κ2 και εσάς που διαβάζετε αυτό το κείμενο
πρέπει να είναι διαρκής και δυναμική....
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Η ΚΟΙΝΗ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Οι κατακλυσμιαίες αλλαγές που συντελούνται παντού, αλλά με ιδιαίτερη σφοδρότητα στην χώρα μας, έχουν επηρεάσει όλους
τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, με δραματικές συνέπειες όπως προαναφέραμε. Ο ασφαλιστικός κλάδος δεν θα
μπορούσε να παραμείνει αλώβητος αφού έχασε το 25% των ασφαλίστρων που εισέπραττε από το 2009 έως σήμερα.
Πάνω από 40.000 επαγγελματίες ασφαλιστές ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα το 2009, κάτω από 10.000 το 2018! Παρόμοιες
αλλαγές έχουν γίνει σε πολλά επαγγέλματα και οι τάσεις παραμένουν φυγόκεντρες αν και σε μικρότερη κλίμακα πλέον.
Η κοινή μας υποχρέωση είναι η διαρκής αλληλο-ενημέρωση για τις αλλαγές που συμβαίνουν και η προσαρμογή στα νέα
δεδομένα με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Ποιες είναι αυτές οι αλλαγές;

Αλλαγές στην ασφαλιστική αγορά
Επειδή κάναμε αναφορά στα συμβαίνοντα το 2009, τότε ένα ατομικό συμβόλαιο υγείας κόστιζε πάνω από 1.000€ ενώ μία
τετραμελής οικογένεια έπρεπε να πληρώσει πάνω από 3.000€ για να έχει ένα ικανοποιητικό συμβόλαιο. Σήμερα οι τιμές
αυτές είναι περίπου 40% πιο χαμηλές. Οι προσαρμογές έγιναν βίαια λόγω της δραματικής πτώσης του βιωτικού επιπέδου
των πολιτών με αποτέλεσμα οι διαμορφωτές του κόστους να οπισθοχωρήσουν -τιμές νοσηλειών και ιατρικών υπηρεσιών- και ακολούθως τα ασφάλιστρα να μειωθούν. Επίσης η νέα Ευρωπαϊκή οδηγία Solvency II έδωσε την δυνατότητα
στις ασφαλιστικές εταιρείες να εφαρμόσουν νέους τύπους συμβολαίων που τις απάλλασσαν από μεγάλα κανονιστικά
βάρη, με αποτέλεσμα αυτές οι ελαφρύνεις να ωφελήσουν τους ασφαλισμένους. Παράλληλα έπεσαν ραγδαία οι τιμές στα
ασφάλιστρα αυτοκινήτων και πυρός, αφενός λόγω λιγότερο θανατηφόρων ατυχημάτων και αφετέρου λόγω πτώσης των
αντασφαλίστρων για την χώρα μας.

Αλλαγές στην ζωή των ασφαλισμένων
Ταυτόχρονα με τις αλλαγές στην ασφαλιστική αγορά, συντελούνται αλλαγές και στην ζωή των ασφαλισμένων. Αλλαγές
στην επαγγελματική κατάσταση -η επαγγελματική κινητικότητα έχει μεγαλώσει- αλλαγές στην μισθολογική κατάσταση, απώλεια εργασίας του ενός συζύγου ή και των δύο συζύγων ή το αντίστροφο, εύρεση εργασίας, αναβάθμιση ή
υποβάθμιση καριέρας. Αλλαγές στην οικογενειακή κατάσταση, γάμος, διαζύγιο έλευση παιδιών, ενηλικίωση παιδιών,
σπουδές παιδιών, μετανάστευση παιδιών ή οικογένειας. Αλλαγή κατοικίας από ιδιοκτησία σε ενοίκιο ή το αντίστροφο,
πώληση κατοικίας, εξοχικού ή περιουσιακών στοιχείων, απόκτηση περιουσιακών στοιχείων κλπ.
Η κοινή μας υποχρέωση και περισσότερο του ασφαλισμένου είναι η επιδίωξη τουλάχιστον μίας ετήσιας συνάντησης μεταξύ
ημών έτσι ώστε να προσαρμόσουμε τα ασφαλιστήρια συμβόλαια στην εκάστοτε πραγματικότητα της ασφαλιστικής αγοράς
λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα και την προσωπική μεταβλητότητα που σχεδόν σίγουρα έχει συντελεστεί κατά την διάρκεια
ενός ολόκληρου έτους.
Μην το ξεχνάτε διότι η πραγματικότητα του χθες δεν είναι
ίδια με την σημερινή ενώ ο χρόνος μας είναι περιορισμέΜην ξεχνάτε την ετήσια συνάντηση
νος και ο ασφαλιστής σας λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας
με τον ασφαλιστή σας!
μπορεί να μην προλάβει να πάρει έγκαιρα την πρωτοβουλία. Η Κ2 προσπαθεί πάντα να σας ενημερώνει μέσω της
ηλεκτρονικής οδού, όμως η κατά πρόσωπον προσέγγιση
είναι ασφαλώς η πιο αποτελεσματική.

T: 210 99 02 900 F: 213 00 23 709 E: INFO@K-2.GR W: WWW.K-2.GR FB: Κ2 Mεσίτες Ασφαλίσεων
A: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΈΝΗΣ 90, T.K.166 74, ΓΛΥΦΆΔΑ, AΘΗΝΑ

02

NEWSLETTER

Σ Υ ΜΒΟ ΥΛΟΙ
ΔΙ Α Χ ΕΙΡΙΣΗΣ
Α ΣΦΑ Λ ΙΣΤΙΚΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

Κ ΙΝΔΥ ΝΩΝ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΖΗΜΙΩΘΕΝΤΩΝ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΤΙΤΑΝΙΑ 17:30
Σημαντικότατες εξελίξεις για τους ζημιωθέντες του Ομίλου Ασπίς θα ανακοινωθούν στην ενημερωτική συνάντηση που θα
γίνει την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 στις 17:30 στο ξενοδοχείο Τιτάνια.

Τα θέματα τα οποία θα αναλυθούν είναι τα εξής:

•
•
•
•
•
•
•
•

Αλλαγή της εκκαθαριστικής αρχής του Ομίλου
Πορεία εφέσεων και αποτελέσματα αυτών
Διαφορετικές δικαστικές αποφάσεις για ίδιου τύπου συμβόλαια
Δυνατότητα άσκησης ανακοπών από όσους δεν έχουν κάνει μέχρι σήμερα καμία κίνηση
Ενεργοποίηση εγγυητικού κεφαλαίου ζωής - εξελίξεις και χρονοδιαγράμματα
Κινήσεις για όσους έχουν χάσει τις δίκες στο εφετείο
Δεύτερη δόση καταβολών για τους δικαιούχους Ασπίς και Commercial Value
Απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες και προτάσεις του Συλλόγου προς την κυβέρνηση

Η αλλαγή της εκκαθαρίστριας του Ομίλου έχει προς το παρόν δημιουργήσει καθυστερήσεις και αναβολές στην διαδικασία
της ομαλής ροής των εκταμιεύσεων ποσών προς τους λογαριασμούς των δικαιούχων ασφάλισης. Παράλληλα συνεχίζονται
οι διαδικασίες των ανακοπών στα εφετεία της χώρας με πολύ θετικά αποτελέσματα μέχρι σήμερα για τους ασφαλισμένους.
Το γεγονός αυτό δημιουργεί βάσιμες ελπίδες δικαίωσης ακόμα και για όσους ως τώρα δεν έχουν κινηθεί δικαστικά για να
διεκδικήσουν τα κεφάλαια που δικαιούνται από τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά τους.
Η ενεργοποίηση του Εγγυητικού κεφαλαίου ζωής αποτελεί πάγιο αίτημα του Συλλόγου από το 2010 και πλέον έχουν δημιουργηθεί όλες οι προϋποθέσεις για την έναρξη της εφαρμογής του. Κάτι πολύ σημαντικό, αφού μέσω αυτού του ταμείου, το
οποίο συσσωρεύει εισφορές μέσω των ασφαλίστρων του κάδου ζωής, θα εξασφαλιστούν αποζημιώσεις που φτάνουν μέχρι
το 80% των κεφαλαίων που διεκδικούν οι ασφαλισμένοι.
Όσοι έχουν χάσει και στο εφετείο τις ανακοπές θα πρέπει να μείνουν κοντά στον Σύλλογο προκειμένου να υπάρξει κοινή
αντίδραση και κινήσεις σε διαφορετικό δικονομικό επίπεδο. Ταυτόχρονα αναμένονται κινήσεις και σε πολιτικό επίπεδο
διότι μέχρι σήμερα η πολιτεία κοιτάει αδιάφορη τις εξελίξεις. Ιδιαίτερα πρέπει να αναληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία για
όσους έχουν μείνει ‘’εκτός νυμφώνος’’ διότι την ίδια στιγμή άλλοι ασφαλισμένοι με ίδιου τύπου συμβόλαια έχουν συμπεριληφθεί στην κατάσταση δικαιούχων ασφάλισης.
Στην συγκέντρωση θα παραβρεθεί ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου ο οποίος θα αναλύσει όλες τις πτυχές των θεμάτων
που έχουν ανακύψει και θα απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που θα τεθούν. Θα υπάρξει πλήρης ενημέρωση επίσης για όλες
τις εξελίξεις που θα τρέξουν έως την ημερομηνία της συγκέντρωσης διότι ως τότε θα πραγματοποιηθούν κρίσιμες συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς για το ζήτημα.
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ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΊΟΥ

...συνέχεια από το προηγούμενο

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΒΕΡΕΣΤ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ...
Οι Μάλορι και Ιρβάιν θεωρούνται από πολλούς οι πρώτοι κατακτητές του Έβερεστ
αν και κανείς δεν μπόρεσε να το επιβεβαιώσει.
Το 1999 ο Κόνραντ Άνκερ, ένας διάσημος ορειβάτης βρήκε στα 8.157 μέτρα ένα
άψυχο σώμα...
Είχαν περάσει 75 χρόνια, αλλά το σώμα βρισκόταν σε καλή κατάσταση λόγω των
χαμηλών θερμοκρασιών. Ήταν ξαπλωμένο μπρούμυτα και τα πόδια βρισκόταν σε
κατηφορική θέση, εκ των οποίων το ένα ήταν σπασμένο. Βρισκόταν πολύ κοντά
στο σημείο που είχε βρεθεί η ραβδοσκαπάνη του Ιρβάιν, γι’αυτό αρχικά νόμιζαν ότι
άνηκε στον 22χρονο ορειβάτη. Τελικά βρήκαν μέσα στα ρούχα του ένα κολάρο που
έγραφε Τζορτζ Μάλορι. Πιθανόν ο ένας από τους δύο γλίστρησε και παρέσυρε και
τον άλλον στο γκρεμό, καθώς ήταν δεμένοι μεταξύ τους. Ωστόσο, το σώμα του Μάλορι δεν είχε υποστεί μεγάλες φθορές, στοιχείο που μαρτυρά πως σίγουρα δεν έπεσαν από μεγάλο υψόμετρο. Είχε μόνο μια πληγή στο κεφάλι και πιθανόν ο θάνατός
του οφειλόταν σε αυτό το χτύπημα. Μέσα στην τσέπη του βρέθηκαν τα γυαλιά του
και αυτό σήμαινε ότι βρισκόταν ακόμα στη κορυφή όταν άρχισε να σκοτεινιάζει...
Ωστόσο, δεν βρέθηκε το σημαντικότερο στοιχείο, η φωτογραφική κάμερα Kodak
που είχε μαζί του ο Μάλορι για να τραβήξει φωτογραφίες από την κορυφή. Επίσης, δεν βρέθηκε ούτε η φωτογραφία της γυναίκας του Μάλορι, που σύμφωνα με
την κόρη του, είχε πάρει μαζί του για να την αφήσει στην κορυφή. Αυτό ίσως είναι
μια απόδειξη ότι ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στην κορυφή του κόσμου.
Το πτώμα του Ιρβάιν, δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα. Παραμένει άγνωστο αν πέθαναν ενώ επέστρεφαν από την κορυφή ή ενώ πήγαιναν...
Το γεγονός πως είχαν φτάσει τόσο ψηλά σε μια περίοδο που τα μέσα δεν το επέτρεπαν ήταν από μόνο του ένα κατόρθωμα. Αν δεν έφτασαν στην κορυφή, το σίγουρο είναι ότι έφθασαν πρώτοι στο πιο ψηλό σημείο του Έβερεστ...

SYCO

Ακούστε την συγκινητική καντάδα προς τιμή του George Leight Mallory:

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

T: 210 99 02 900 F: 213 00 23 709 E: INFO@K-2.GR W: WWW.K-2.GR FB: Κ2 Mεσίτες Ασφαλίσεων
A: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΈΝΗΣ 90, T.K.166 74, ΓΛΥΦΆΔΑ, AΘΗΝΑ

04

ΔΌΞΑ ΤΩ Θ ΕΏ ,
ΕΊΜΑΙ

‘Aθεος...
SALVADOR

DALI

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

T: 210 99 02 900 F: 213 00 23 709 E: INFO@K-2.GR W: WWW.K-2.GR FB: Κ2 Mεσίτες Ασφαλίσεων
A: ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΈΝΗΣ 90, T.K.166 74, ΓΛΥΦΆΔΑ, AΘΗΝΑ

