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ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Το περιστατικό που θα περιγραφεί είναι αληθινό και εξελίσσεται στις μέρες μας, αν και ξεκίνησε πριν 3 χρό-
νια, με πρωταγωνιστές ένα 11χρονο αγγελούδι και τους αγέρωχους γονείς του.

Το τρισχαριτωμένο αυτό πλάσμα έλαμπε σαν το φωτεινό αστέρι των Χριστουγέννων ανάμεσα στα άλλα παιδιά, 
όμορφο αεικίνητο πρωταγωνιστικό και ευφυέστατο. Κοριτσάκι σπάνιο καλοσυνάτο και με έμφυτη ευγένεια 
ψυχής. Συμπτώματα κατάπτωσης και απροσδιόριστοι πόνοι σκίασαν όμως αυτό το αρυτίδωτο προσωπάκι. Οι 
εξετάσεις πολλές έως ότου επιβεβαιωθούν οι τρομακτικές υποψίες: Οξεία λεμφοκυτταρική λευχαιμία στο 
δεύτερο της στάδιο. Πρόωρος «θάνατος» για τους γονείς αλλά και άμεσα αντανακλαστικά μετά το φοβερό 
χτύπημα. Ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων επιλογών στην Ελλάδα και προετοιμασία για εγκατάσταση στην 
Αμερική αν χρειαστεί. Ειδοποιήθηκε η Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής στην Νέα Υόρκη για την 
οποιαδήποτε συνδρομή της. Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα διαπιστώθηκε ότι τα καλύτερα όπλα για την 
αντιμετώπιση της νόσου υπάρχουν στο Memorial Sloan Kettering Cancer Centre νοσοκομείο και ερευνητικό 
κέντρο στην Νέα Υόρκη το οποίο λειτουργεί από το 1884 και ειδικεύεται στην αντιμετώπιση καρκίνων κάθε 
τύπου και ιδιαίτερα στους παιδικούς καρκίνους.  

Ειδική ομάδα γιατρών κι ερευνητών ανέλαβαν την μικρούλα και πολύ σύντομα κατέληξαν στον σχήμα των 
θεραπειών το οποίο θα έπρεπε να υποβληθεί. Το κοριτσάκι υπέμενε αγέρωχα και στωικά τα «μαρτύρια» στα 
οποία αναγκαστικά υποβαλλόταν. Οι γονείς πιστοί και ευλαβείς άνθρωποι εναπέθεσαν τις ελπίδες τους στον 
Θεό κάνοντας και οι ίδιοι ότι περνούσε από το χέρι τους για να ομορφύνουν το σύμπαν του μονάκριβου παιδιού 
τους. Ξέρετε το να προσποιείσαι τον ευτυχισμένο για να δωρίσεις αυτή την εικόνα στο ετοιμοθάνατο παιδί σου 
πιστεύοντας ότι έτσι θα απαλύνεις τον πόνο του αποτελεί ένα από τα χειρότερα μαρτύρια που μπορεί να συμβεί 
στον άνθρωπο. Όμως αποτελεί τον μοναδικό δρόμο, τον Ρουβίκωνα που πρέπει να διαβείς.

Σήμερα, τρία χρόνια μετά το κοριτσάκι λάμπει και πάλι χωρίς κανένα μετατραυματικό ίχνος στο προσω-
πάκι του. Συμμετέχει στις παλιές της παρέες και πρωταγωνιστεί. Η περιπέτειά της έχει λάβει ένα τέλος 
ελπίζοντας όλοι ότι θα είναι οριστικό. Οι γονείς έχουν γεράσει λιγάκι από την φρίκη που έζησαν αλλά είναι 
ευτυχισμένοι και προσεύχονται να μην υπάρξουν παρενέργειες στο μέλλον.

Ταυτόχρονα αισθάνονται πάρα πολύ τυχεροί που κάποια ανύποπτη στιγμή και μάλιστα χωρίς πολύ κέφι, δη-
μιούργησαν ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την οικογένειά τους το οποίο πλήρωνε όλα τα έξοδα νοσηλείας 
επί 3 χρόνια και μάλιστα κατευθείαν στο νοσοκομείο, χωρίς δική τους μεσολάβηση. Ίσως αυτό το συμβόλαιο 
έκανε την κρίσιμη διαφορά μεταξύ του να έχουν ή να μην έχουν παιδί! Ίσως αυτό που γράφω να είναι βέβαια 
υπερβολή, αφού προσωπικά  πιστεύω ότι όλα αποτελούν θέλημα Θεού. Όμως με τα ανθρώπινα μέτρα αυτό το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποδείχτηκε το πιο πολύτιμο εργαλείο στα χέρια τους...
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

από τα LLOYD’S  
σε ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ κόστος!

Περιουσιακό στοιχείο ανεκτίμητης αξίας μπορεί να θεωρηθεί ένα συμβόλαιο το οποίο θα καλύψει τα έξοδα νο-
σηλείας των μελών της οικογένειας, δεδομένου ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει:

• Αν θα νοσηλευτεί
• Για ποιο λόγο θα νοσηλευτεί
• Σε ποιο νοσοκομείο
• Ποιος θα είναι ο γιατρός του
• Σε ποια χώρα
• Πόσο θα κοστίσει

Οι δημόσιες δομές υγείας έχουν εξαιρετικά σημαντικά προβλήματα αν και οι γιατροί και οι νοσηλευτές τους κα-
ταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να ανταπεξέλθουν στην αυξανόμενη ροή των ασθενών. Δυστυχώς όμως 
τα περιστατικά έχουν πληθυνθεί πάρα πολύ εξαιτίας της δωρεάν ένταξης εκατοντάδων χιλιάδων ανασφάλιστων  
συνανθρώπων μας στις παροχές του δημόσιου συστήματος υγείας.  Το καθεστώς αυτό όμως έχει στερήσει στην 
ουσία το επίπεδο νοσηλείας σε αυτούς οι οποίοι καταβάλλουν ανελλιπώς επί πολλά χρόνια τις εισφορές τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία.

Ταυτόχρονα εκατοντάδες γιατροί υψηλοτάτου επιπέδου έχουν μετακομίσει στα ιδιωτικά νοσοκομεία προκειμένου 
να αμείβονται καλύτερα και να εργάζονται κάτω από καλύτερες συνθήκες επαγγελματικού περιβάλλοντος.

Νέες ασθένειες γεννιούνται κάθε εποχή και νέες εξειδικευμένες κλινικές ξεφυτρώνουν σε κάθε γωνιά της γης 
για την αντιμετώπισή τους.

Σήμερα στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να ασφαλιστεί αξιοπρεπέστατα 
σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία με ένα μηνιαίο ασφάλιστρο το οποίο δεν θα ξεπερνάει τα 100€.

Τα οφέλη θα είναι εξαιρετικά σημαντικά:

• Ένα τεράστιο ποσό το οποίο θα αναγράφεται στο συμβόλαιο και 
θα εγγυάται μια μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία θα είναι διαθέσιμο 
για την οικογένεια εφόσον  κάποιο άτυχο περιστατικό συμβεί σε 
κάποιο μέλος της

• Προστασία από μικρά και επείγοντα περιστατικά που καθημερινά 
μπορούν να συμβούν

• Πράξη ευθύνης και αγάπης προς την οικογένεια

• Η αίσθηση ασφάλειας που θα αποκτηθεί είναι ανεκτίμητης αξίας

Το κόστος της ασφάλισης είναι πολύ μικρότερο από το να μην υπάρχει ασφάλιση. Με βάση τις στατιστικές κάθε 
άνθρωπος νοσηλεύεται 4-5 φορές κατά μέσο όρο στην ζωή του. Φυσικά δεν γνωρίζει κανείς τις προαναφερόμε-
νες παραμέτρους (πότε θα νοσηλευτεί, για ποιο λόγο, που θα νοσηλευτεί, σε ποιον γιατρό, πόσο θα κοστίσει κλπ). 
Αν υπολογιστεί ότι η μέση μικρή νοσηλεία κοστίζει 5.500€ τότε γίνεται φανερό ότι η σύναψη ενός ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου, σε βάθος χρόνου αποτελεί μια σοφή οικονομική επιλογή η οποία προσφέρει ασφάλεια και ηρεμία 
στην οικογένεια για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε απρόσμενου γεγονότος τώρα ή στο μέλλον.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Oι πολύτιμοι λίθοι  
της οικογένειας
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Αλήθεια υπάρχουν ψιλά γράμματα στα ασφαλιστήρια συμβόλαια; Κι αν υπάρχουν ποιος 
θα μας τα ερμηνεύσει;

Τι είναι όμως τα ψιλά γράμματα; Αυτά εμφανίζονται μπροστά μας όταν θέλουμε να απο-
ζημιωθούμε και η ασφαλιστική εταιρεία προβάλει κάποιο άρθρο ή γράμμα του συμβο-
λαίου προκειμένου να αρνηθεί την αποζημίωση. Μερικές περιπτώσεις είναι ξεκάθαρο 
ότι δεν καλύπτονται. Για παράδειγμα αν γίνει χρήση ναρκωτικών, ή κάποιος οδηγεί με-
θυσμένος, ή κάποιος χτυπήσει την ώρα που κάνει παράνομη πράξη.

Υπάρχουν ψιλά γράμματα;
AΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

Τι γίνεται όμως αν προκύψει εγχείρηση σκωληκοειδίτη ή αμυγδαλές ή ρινικό διάφραγμα;

Δύο είναι οι παράμετροι των εξαιρέσεων σε κάθε συμβόλαιο υγείας. Αφενός οι καθολικές εξαιρέσεις που αφορούν όλους τους  
ασφαλισμένους και περιγράφονται στους γενικούς και στους ειδικούς όρους και αφετέρου οι ειδικές εξαιρέσεις που αφορούν ξεχω-
ριστά τον κάθε ασφαλισμένο σύμφωνα με το προσωπικό του ιατρικό ιστορικό.

Οι καθολικές εξαιρέσεις περιλαμβάνουν:

• Συμμετοχή σε παράνομες πράξεις, διαδηλώσεις, τρομοκρατικές ενέργειες κλπ
• Μέθη, απόπειρα αυτοκτονίας, ναρκωτικά
• Καλλωπισμό, παχυσαρκία
• Ψυχολογικά προβλήματα, επιληπτικές κρίσεις

Συγχρόνως εκτός αυτών υπάρχει πάντα και το κεφάλαιο των αναμονών. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες ασθένειες θα καλύπτονται αφού 
περάσει κάποιο χρονικό διάστημα το οποίο θεωρεί η ασφαλιστική εταιρεία ικανό έτσι ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα κάποιος να 
ασφαλιστεί με σκοπό να νοσηλευτεί. Τέτοιες περιπτώσεις αφορούν ενδεικτικά οι πιο κάτω επεμβάσεις:

Συνήθως το χρονικό όριο αναμονών είναι από 9 μήνες μέχρι 2 χρόνια αναλόγως το πως το εκτιμά η κάθε ασφαλιστική εταιρεία.

Το προσωπικό ιατρικό ιστορικό προσδιορίζει ένα δεύτερο επίπεδο αναμονών ή εξαιρέσεων. Για παράδειγμα αν κάποιος λαμβάνει 
αγωγή για την υπέρταση ή τον θυρεοειδή είναι πολύ πιθανόν να έχει αναμονή κάλυψης για τις επιπλοκές αυτών των παθήσεων για 2 ή 
3 χρόνια ή ακόμα και επιπλέον ασφάλιστρο (επασφάλιστρο). Αν υπάρχουν γυναικολογικά προβλήματα αυτά ενδέχεται  να καλυφθούν 
μετά από 3-5 χρόνια αναλόγως της παρούσας κατάστασης  στην οποία βρίσκεται η ασφαλισμένη.

Ένα άλλο θέμα το οποίο είναι σημαντικό αποτελούν οι συγγενείς παθήσεις οι οποίες πλέον καλύπτονται από τις ασφαλιστικές εται-
ρείες συνήθως μετά από 2 ή 3 χρόνια και μερικές μετά από 10 χρόνια (συγγενείς καρδιοπάθειες).

Πολύ σημαντικό ρόλο στην επεξήγηση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου διαδραματίζει ο ασφαλιστικός σύμβουλος ο οποίος έχει την 
υποχρέωση να εκπαιδεύσει με σαφήνεια και ειλικρίνεια τον κάθε ασφαλισμένο για τις παροχές, τις εξαιρέσεις, τις αναμονές και τους 
ειδικούς όρους του συμβολαίου το οποίο σύναψε με την ασφαλιστική εταιρεία.

• Σκωληκοειδίτης
• Αμυγδαλές
• Κρεατάκια

• Παθήσεις γεννητικών 
οργάνων

• Τοκετός 

• Αποβολή
• Ρινικό διάφραγμα
• Αιμορροΐδες

• Παθήσεις σπονδυλικής 
στήλης

• Κήλες
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Η Κ2 ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...
Το 2017 φτάνει στο τέλος του και ένα ορόσημο ακόμα στήνεται. 
Όπως ορόσημο είναι και η ίδια η ζωή...  
Και σε κάθε ορόσημο γίνεται συνειδητά ή ασυνείδητα ο απολογισμός:

H ΘΕΑ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ Κ2 ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ
...Η οποία στέκει σαν όραμα ψηλή κι αγέρωχη, απρόσιτη και απόκοσμη, γεμά-
τη σφρίγος και τελειότητα... Και μετά αρχίζει ο αγώνας της κατάκτησης της, της 
προσωπικής κατάκτησης, η μεγάλη περιπέτεια. Με τα δύσκολα σκαλοπάτια, την 
επικίνδυνη αναρρίχηση στους παγετώνες της ζωής, τις συμμαχίες επιβίωσης με 
άλλους συνοδοιπόρους που έχουν κι αυτοί υψηλές προσδοκίες, περνώντας μέσα 
από συμπληγάδες που λίγο έλειψε να σε συνθλίψουν...

Κι όταν φτάσεις εκεί κοιτάς τον κόσμο από ψηλά κι αναρωτιέσαι αν άξιζε τον κόπο. 

ΝΑΙ ΑΞΙΖΕ... αν έδωσες τίμια τον αγώνα αν τα έδωσες όλα αν έζησες μέσα σε κάθε 
σου κύτταρο το ταξίδι αν το έκανες προσωπικό έπος. Αυτό πρέπει να αναλογιστείς 
και τότε θα αποκτήσει νόημα η κάθε στιγμή η κάθε επίγεια σχέση.

Στο 1ο βίντεο συμβολίζεται η προσπάθεια για την κατάκτηση της προσωπικής 
κορυφής.

Στο 2ο βίντεο μπορούμε να δούμε τον κόσμο από την κορυφή της Κ2 της πιο δύ-
σκολης κορυφής του κόσμου, του μεγάλου ορόσημου...

Καλό ταξίδι σε όλους έως το επόμενο ορόσημο, τον ακόμα μεγαλύτερό μας στόχο...

T: 210 99 02 900 F: 213 00 23 709 E: INFO@K-2.GR W: WWW.K-2.GR FB: Κ2 Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι  
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Μια φιλική χειρονομία από το www.mypassport.gr-The first Greek travel-builder website  

http://www.mypassport.gr/
http://www.k-2.gr/contact-us
http://www.k-2.gr/
https://www.facebook.com/k2ins.gr
https://www.facebook.com/k2ins.gr
http://www.k-2.gr/
http://www.mypassport.gr/
https://vimeo.com/247762890
https://vimeo.com/247810057
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Τ α  Ι Δ Α Ν Ι Κ Α  

ε ί ν α ι  σ α ν  τ ’  ΑΣΤΕΡΙΑ.  
Π Ο Τ Έ  Δ Έ Ν  Τ Α  Φ Τ Α Ν Ο Υ Μ Έ ,  

α λ λ ά  σ α ν  τ ο υ ς  ν α υ τ ι κ ο ύ ς 
Β Α Σ Ι Ζ Ο Μ Α Σ Τ Ε  

σ ’  α υ τ ά  
Γ Ι Α  Ν Α  Χ Α Ρ Α Ξ Ο Υ Μ Έ  

την Π Ο Ρ Ε Ι Α  μας

http://www.k-2.gr/contact-us
http://www.k-2.gr/
https://www.facebook.com/k2ins.gr
https://www.facebook.com/k2ins.gr
http://www.k-2.gr/



