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ΖΟΡΜΠΑΣ, ΞΕΝΟΦΩΝ,
ΜΑΤΙ, ΚΙΝΕΤΤΑ...
Η ασφάλιση αποτελεί την μόνη απάντηση απέναντι
στις φυσικές καταστροφές και τους ασύμμετρους
κινδύνους που μας απειλούν.

Nίκος Κεχαγιάογλου
ΔΙΕΥΘΎΝΩΝ
ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ Κ2

Ξενοφών, Ζορμπάς, Κατρίν, Χάρβεϋ, Ίρμα κλπ... Ωραία ονόματα για τυφώνες και κυκλώνες για να περιγράψουν εφιαλτικές απειλές για όσους βρεθούν στο μάτι τους. Αποκρουστική και η σύμπτωση το ‘’μάτι’’ του κυκλώνα να μας θυμίζει την φρίκη που πολύ
πρόσφατα θρηνήσαμε στο Μάτι Αττικής. Δυστυχώς η ανθρωπότητα ίσως έχει μπει σε ένα σκοτεινό κανάλι, χωρίς να είναι ορατό
το πότε θα καταφέρει να αποδράσει από αυτό. Όσο η άπληστη χρήση των φυσικών πόρων της γης γίνεται προς όφελος της μεγιστοποίησης των κερδών και δεν γίνεται συνετή χρήση τους προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης, τόσο οι απειλές θα πληθαίνουν
και θα γίνονται ανεξέλεγκτες. Οφείλουμε να είμαστε ευαισθητοποιημένοι προς την κατεύθυνση των πρακτικών της οικολογικής
ισορροπίας, δίνοντας το προσωπικό μας παράδειγμα, αλλά και να παίρνουμε τα μέτρα μας στα πλαίσια του εφικτού για να προστατευτούμε από την υφιστάμενη πραγματικότητα.
Λιγότερο από 20% των κατοικιών ήταν ασφαλισμένα στο Μάτι Αττικής, παρά το γεγονός ότι ο κίνδυνος ήταν προ των πυλών και
η πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς σημαντική σε βάθος χρόνου. Βέβαια αυτό το 20% είναι πολύ υψηλό σε σχέση με το 3%-4%
των κατοικιών που είναι ασφαλισμένα στην Ελλάδα με πρωτοβουλία των ιδιοκτητών τους και όχι λόγω δανειακής υποχρέωσης. Το
γεγονός αυτό οφείλεται αφενός στην ευαισθητοποίηση λόγω του προφανούς κινδύνου από το δάσος που είναι ένα με τις κατοικίες
και αφετέρου στο σχετικά υψηλό βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της περιοχής.
Αντιθέτως στην Δυτική Αττική, κυρίως στην Κινέττα, που οι υλικές ζημιές -ευτυχώς δεν είχαμε θύματα- ήταν σχεδόν ίδιες, το
ποσοστό ασφάλισης ήταν πολύ μικρό.
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που έχει δώσει στην δημοσιότητα η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, στην Ανατολική
Αττική στο 90% των καταγεγραμμένων ζημιών έχουν καεί 835 ακίνητα και έχουν δοθεί αποζημιώσεις ύψους 34,5 εκ€ ενώ η μέση
ζημιά ανέρχεται στα 41,3 χιλ.€. Στην Δυτική Αττική αντίστοιχα στο 10% των καταγεγραμμένων ζημιών έχουν καεί 81 ακίνητα, έχουν
δοθεί αποζημιώσεις ύψους 2,7 εκ€ με την μέση ζημιά να ανέρχεται στις 32,8 χιλ€.
Όσκαρ ατυχίας διεκδικεί ιδιοκτήτης δύο ακινήτων στον Νέο Βουτζά και
ενός στην Κιννέτα τα οποία κάηκαν την ίδια ημέρα! Δυστυχώς η περιουσία αυτή ήταν ανασφάλιστη. Όπως επίσης και ενός άλλου ιδιοκτήτη του
οποίου το σπίτι σώθηκε από την δασική πυρκαγιά στο Μάτι αλλά σε λίγες
μέρες κάηκε από βραχυκύκλωμα! Ό άνθρωπος αυτός θέλησε να ασφαλίσει το σπίτι του μετά τις πυρκαγιές αλλά οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν
ασφάλιζαν νέες κατοικίες για κάποιο χρονικό διάστημα.
Η πρόληψη είναι η μόνη λύση γιατί δυστυχώς την ώρα της καταστροφής
δεν μπορεί να ασφαλιστεί κανείς. Είναι εκ των πραγμάτων λάθος η αυτασφάλιση. Διότι όποιος δεν μεταφέρει (ασφαλίζει) τον κίνδυνο κάπου αλλού, τον κρατάει επάνω στους δικούς του ώμους, δηλαδή αυτασφαλίζεται. Οπότε μετά θα κληθεί να πληρώσει ο ίδιος την ζημιά. Το φορτίο αυτό
τις περισσότερες φορές είναι αβάσταχτο. Ενώ μεταφέροντας τον κίνδυνο
στην ασφαλιστική εταιρεία δεν υπάρχει αυτό το υποσυνείδητο άγχος το
οποίο είναι πολύ βαρύ. Το δε κόστος είναι κυριολεκτικά ασήμαντο.
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& Η ΠΟΜΙΔΑ MAZI

ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ!

Μια νέα εποχή εγκαινίασε η Κ2 μαζί με την ΠΟΜΙΔΑ από τον Σεπτέμβριο του 2018 στο εξαιρετικής σημασίας ζήτημα της ασφάλισης ακινήτων των μελών της, η οποία μπορεί να συγκριθεί με την ‘’επανάσταση’’ που
έκανε τον Ιούλιο του 2004, δημιουργώντας το πρώτο και μοναδικό εθνικής εμβέλειας «ομαδικό» ασφαλιστήριο κτιρίων!
Έχοντας να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις της ψηφιακής υπερεξάπλωσης σε συνδυασμό με την δυσβάστακτη οικονομική κρίση
που πλήττει πολλαπλάσια τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι είδαν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις να πολλαπλασιάζονται μέσα σε λίγα χρόνια,
καθώς και την μεγάλη ανάγκη για ολοκληρωμένη και προσιτή ασφάλιση των μελών της, τόλμησε και έκανε το μεγάλο βήμα. Διευρύνοντας
την ήδη πολύ πετυχημένη συνεργασία με την ηγέτιδα ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία της ελληνικής αγοράς, την INTERAMERICAN, εντάσσει το πρόγραμμα ΠΟΜΙΔΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ στην ψηφιακή πλατφόρμα της www.anytime.gr προσφέροντας την δυνατότητα στα παλιά και στα
καινούργια μέλη να ασφαλίσουν τις κατοικίες τους για όλους τους κινδύνους άμεσα και σε πραγματικό χρόνο (real time), μέσω πολλών
ασφαλιστικών και τιμολογιακών επιλογών και με πραγματική πρόσθετη έκπτωση 10% επί των τιμών της πλατφόρμας!
Τα νέα ασφαλιστήρια κατοικιών του προγράμματος ΠΟΜΙΔΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ θα συνάπτονται πλέον μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της
AΝΥΤΙΜΕ, ενώ τα ασφαλιστήρια στα προγράμματα ΠΟΜΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και ΠΟΜΙΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ θα εξακολουθήσουν να
ισχύουν με τις υφιστάμενες καλύψεις και τιμές.
Τα μέλη της ΠΟΜΙΔΑ θα μπορούν να ασφαλίζουν τις κατοικίες τους μέσω τριών προγραμμάτων τα οποία διαφέρουν ως προς τις καλύψεις
τις οποίες προσφέρουν και ως προς το αντίστοιχο κόστος τους. Ταυτόχρονα δικαιούνται τη μειωμένη ετήσια συνδρομή μέλους ΠΟΜΙΔΑ
των 25€ αντί της κανονικής των 40€.

ECONOMIC

PREMIUM

Προσφέρει καλύψεις που προστατεύουν τις κατοικίες από τους καταστροφικούς κινδύνους της πυρκαγιάς και του σεισμού, την δωρεάν κάλυψη των κοινοχρήστων χώρων που ανήκουν στο ασφαλισμένο
διαμέρισμα και την αστική ευθύνη έναντι τρίτων από πυρκαγιά ή
έκρηξη. Το πρόγραμμα αυτό αποζημιώνει όλους τους κινδύνους
σε ποσοστό 100% χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου στην ζημιά,
εκτός από την κάλυψη του σεισμού η οποία έχει απαλλαγή 2% επί
του ασφαλισμένου κεφαλαίου. Είναι ιδανικό για όσους έχουν στεγαστικό δάνειο και θέλουν με πολύ μικρό κόστος να αντιμετωπίσουν
αυτή τους την συμβατική υποχρέωση απέναντι στην τράπεζα.

Αφορά την κάλυψη των ιδιοκατοικουμένων κατοικιών, αφού ασφαλίζει και το περιεχόμενο του σπιτιού με πλήρεις καλύψεις οι οποίες
περιλαμβάνουν επιπλέον του προγράμματος Value, το βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών και εγκαταστάσεων, την θραύση κρυστάλλων, τις κακόβουλες ενέργειες, την κλοπή, την γενική αστική ευθύνη και την νομική στήριξη. Στο πρόγραμμα αυτό υπάρχει επίσης
συμμετοχή του ασφαλισμένου σε κάθε ζημιά, ύψους 500€.

VALUE
Προσφέρει ότι το Economic και επιπλέον τις καλύψεις των καιρικών φαινομένων, της θραύσης σωληνώσεων, τις ζημιές που θα
κάνει κάποιος διαρρήκτης στο κτήριο, την αστική ευθύνη προς τρίτους από καιρικά φαινόμενα και θραύση σωληνώσεων, την απώλεια
ενοικίου και την δόση στεγαστικού δανείου σε περίπτωση ζημιάς.
Αυτό το πρόγραμμα θωρακίζει καλύτερα τους ιδιοκτήτες αφού επεκτείνει την κάλυψη και σε άλλους σοβαρούς κινδύνους που μπορεί
να απειλήσουν την ιδιοκτησία. Στο πρόγραμμα αυτό υπάρχει συμμετοχή του πελάτη σε κάθε ζημιά, ύψους 500€.

CONTENT & CONTENT PLUS
Προγράμματα που ασφαλίζουν αποκλειστικά και μόνο το περιεχόμενο της κατοικίας και μπορούν να συνδυαστούν με τα Economic
και Value ή να αγοραστούν μόνα τους. Ασφαλίζουν μόνο δύο αξίες,
20.000€ και 40.000€. Τα προγράμματα αυτά αποζημιώνουν 100%
χωρίς καμία συμμετοχή του ασφαλισμένου. Οι καλύψεις που περιέχονται στα προγράμματα Content είναι ίδιες με αυτές του Premium
αλλά αφορούν μόνο το περιεχόμενο. Το πρόγραμμα Plus περιέχει
επιπλέον την κάλυψη του σεισμού.
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΣΩ ANYTIME

με εξαιρετικά χαμηλά ασφάλιστρα
Ετήσιο ασφάλιστρο για αξία 100.000€ από 38,57€!
Η βάση και το κόστος της ασφάλισης, ανά πρόγραμμα, με και χωρίς σεισμό:
Μπορούμε να ασφαλίσουμε τα κτήριά μας με αξίες 1000€, 1200€ ή 1600€ ανά τετραγωνικό μέτρο αναλόγως της ποιότητας
και της κατασκευαστικής τους αξίας. Υπενθυμίζεται ότι δεν ασφαλίζεται η εμπορική ή η αντικειμενική αξία ενός ακινήτου
αλλά η αξία του κόστους ανακατασκευής του. Η ασφαλιστική εταιρεία θα αποζημιώσει το κόστος των υλικών και το εργατοτεχνικό κόστος αποκατάστασης της όποιας ασφαλιζόμενης ζημιάς του κτιρίου. Το περιεχόμενο στο πρόγραμμα Premium
ασφαλίζεται με 400€/τμ.
Το κόστος ασφάλισης είναι εξαιρετικά χαμηλό και δίνει την δυνατότητα σε κάθε ιδιοκτήτη να ασφαλίσει την ακίνητη περιουσία του επιλέγοντας εκείνο από τα προγράμματα ασφάλισης που ταιριάζει στις ανάγκες του. Πιο ειδικά οι συντελεστές
ασφαλίστρων ανά πρόγραμμα είναι οι εξής:

• Economic
0,9126‰ Το πρόγραμμα δίνεται υποχρεωτικά με την κάλυψη του σεισμού. Για 100.000€ ασφαλισμένο κεφάλαιο το
ετήσιο ασφάλιστρο είναι 91,26€

3. Αν επιλεχθεί κάλυψη με κεφάλαιο 1600€/τμ ο συντελεστής ασφάλισης γίνεται 0,5247‰. Για παράδειγμα σπίτι
100τμ ασφαλίζεται για κεφάλαιο κτηρίου 160.000€ και
περιεχομένου 40.000€. Το ετήσιο ασφάλιστρο θα είναι
200 Χ 0,5247=104,94€

Premium με σεισμό:

• Value
Value χωρίς σεισμό:
0,3857‰ > Για κάθε 100.000€ ασφαλισμένο κεφάλαιο το

ετήσιο ασφάλιστρο είναι 38,57€

Value με σεισμό:
1,1372‰ > Για κάθε 100.000€ ασφαλισμένο κεφάλαιο το
ετήσιο ασφάλιστρο είναι 113,72€

• Premium
Premium χωρίς σεισμό:
1. Αν επιλεχθεί κάλυψη με κεφάλαιο 1.000€/τμ, ο συντελεστής ασφάλισης είναι 0,5624‰. Για παράδειγμα σπίτι
100τμ ασφαλίζεται για κεφάλαιο κτηρίου 100.000€ και
περιεχομένου 40.000€. Το ετήσιο ασφάλιστρο θα είναι
140 Χ 0,5624=78,74€
2. Αν επιλεχθεί κάλυψη με κεφάλαιο 1200€/τμ ο συντελεστής ασφάλισης γίνεται 0,5467‰. Για παράδειγμα σπίτι
100τμ ασφαλίζεται για κεφάλαιο κτηρίου 120.000€ και
περιεχομένου 40.000€. Το ετήσιο ασφάλιστρο θα είναι
160 Χ 0,5467=87,47€

1. Αν επιλεχθεί κάλυψη με κεφάλαιο 1000€/τμ ο συντελεστής ασφάλισης είναι 1,4756‰. Για παράδειγμα σπίτι
100τμ ασφαλίζεται για κεφάλαιο κτηρίου 100.000€ και
περιεχομένου 40.000€. Το ετήσιο ασφάλιστρο θα είναι
140 Χ 1,4756=206,58€
2. Αν επιλεχθεί κάλυψη με κεφάλαιο 1200€/τμ ο συντελεστής ασφάλισης γίνεται 1,4397‰. Για παράδειγμα σπίτι
100τμ ασφαλίζεται για κεφάλαιο κτηρίου 120.000€ και
περιεχομένου 40.000€. Το ετήσιο ασφάλιστρο θα είναι
160 Χ 1,4397=230,35€
3. Αν επιλεχθεί κάλυψη με κεφάλαιο 1600€/τμ ο συντελεστής ασφάλισης γίνεται 1,3894‰. Για παράδειγμα σπίτι
100τμ ασφαλίζεται για κεφάλαιο κτηρίου 160.000€ και
περιεχομένου 40.000€. Το ετήσιο ασφάλιστρο θα είναι
200 Χ 1,3894=277,88€

• Content & Content Plus (μόνον περιεχόμενο)
1. Για κεφάλαιο 20.000€ το ετήσιο ασφάλιστρο είναι 53,19€
για το Content και 119,58€ για το Content Plus
2. Για κεφάλαιο 40.000€ το ετήσιο ασφάλιστρο είναι 66,46€
για το Content και 132,90€ για το Content Plus.

Όλες οι ανωτέρω τιμές αφορούν τελικό πληρωτέο κόστος, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το ασφάλιστρο και κάθε φόρος, τέλος ή επιβάρυνση!
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ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΊΟΥ

ΜΑΛΟΡΥ & ΙΡΒΑΪΝ

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΚΤΗΣΑΝ ΤΟ ΕΒΕΡΕΣΤ;
Στις 8 Ιουνίου 1924 ήταν η τελευταία μέρα που ο Τζορτζ Μάλορι και ο Άντριου
Ιρβάιν εθεάθησαν ζωντανοί στο Έβερεστ. Σκοπό είχαν να κατακτήσουν πρώτοι
την κορυφή του ψηλότερου βουνού του κόσμου. Στις αρχές Ιουνίου η βρετανική
αποστολή βρισκόταν στα 21.330 πόδια και στις επόμενες μέρες είχαν φτάσει λίγα
μέτρα πριν από την κορυφή. Το πρωί της 8ης Ιουνίου ο Μάλορι και ο Ιρβάιν ξεκίνησαν την ανάβαση τους στην κορυφή του Έβερεστ. Από πίσω τους βρισκόταν ένας
άλλος ορειβάτης της αποστολής, ο οποίος ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που τους
είδε ζωντανούς...
Κατά τη μια το μεσημέρι απείχαν 800 μέτρα από τη βορειοανατολική κορυφή. Ο
ορειβάτης ανέφερε ότι είδε τον έναν από τους δύο να σκαρφαλώνει στο δεύτερο
στεπ της κορυφογραμμής και μετά οι φιγούρες τους εξαφανίστηκαν στην ομίχλη.
Από εκείνη την ημέρα τα ίχνη τους χάθηκαν.
Το 1924 ο Μάλορι ήταν 38 ετών και πίστευε ότι ήταν η τελευταία του ελπίδα να κατακτήσει το ψηλότερο βουνό του κόσμου. Δύο χρόνια πριν είχε
συμμετάσχει στην πρώτη ορειβατική αποστολή στα Ιμαλάια και το 1922
ήταν ο πρώτος που ανέβηκε στα 8.225 μέτρα χωρίς οξυγόνο. Ο Μάλορι
ήταν καθηγητής Ιστορίας και είχε μαθητή του τον ποιητή Ρόμπερτ Γκρέιβς, στον οποίο είχε μάθει Λογοτεχνία. Ο Γκρέιβς τον μνημόνευε ως έναν
από τους ανθρώπους που του άλ λαξαν τη ζωή...
Ο Ιρβάιν όταν συμμετείχε στην βρετανική αποστολή στο Έβερεστ ήταν μόλις 22
χρόνων. Η αποστολή είχε κάνει ήδη δύο αποτυχημένες προσπάθειες να κατακτήσει την κορυφή στις αρχές του μήνα. Η τελευταία προσπάθεια ανατέθηκε στον
Τζορτζ Μάλορι, ο οποίος ξάφνιασε τους πάντες όταν διάλεξε να τον συνοδεύσει
ο άπειρος Ιρβάιν.
Όταν ένας δημοσιογράφος είχε ρωτήσει τον Μάλορι γιατί ήθελε να ανέβει στο
Έβερεστ, του έδωσε την αφοπλιστική απάντηση «Γιατί είναι εκεί»...

SYCO

Συνεχίζεται...
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