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Nίκος Κεχαγιάογλου
Διευθύνων Σύμβουλος Κ2

Πυρηνική βόμβα έπεσε στην οικονομία της Ελλάδας από την στιγμή που ανακοινώθηκε το δημοψήφισμα έως
την ώρα της τελικής επώδυνης συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τραγικοί και αδέξιοι χειρισμοί από την
κυβέρνηση αφενός και αδιάλλακτη ως εκδικητική στάση από πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες αφετέρου, οδήγησαν την χώρα πολλά βήματα πίσω με τίμημα βαρύ για όλους μας. Ας ελπίσουμε ότι από εδώ και μπρος θα
υπάρξει πολιτική ενηλικίωση και όλοι μαζί ενωμένοι και αποφασισμένοι θα εργαστούμε για να οδηγήσουμε
εκεί που πραγματικά πρέπει να ανήκει την πολύπαθη πατρίδα μας.
Μέσα σε όλον αυτόν τον ορυμαγδό των εξελίξεων και το πρωτοφανές για την Ελλάδα capital control το οποίο αφήνει πολλά
δυσεπούλωτα τραύματα όσο διαρκεί, η ασφαλιστική βιομηχανία έδωσε παράδειγμα άριστης διαγωγής, χρηστής διοίκησης και
κοινωνικής υπευθυνότητας, ενώ αναδείχθηκε με αδιαμφισβήτητο τρόπο, ως το μοναδικό ασφαλές καταφύγιο για την οικονομική εξασφάλιση των ασφαλισμένων.
Πιο συγκεκριμένα τις ημέρες της κρίσης οι ασφαλιστικές εταιρείες:
Ανέστειλαν όλες τις ακυρώσεις συμβολαίων δείχνοντας
μεγάλη κατανόηση στην δύσκολη κατάσταση του κάθε
ασφαλισμένου
Ενημέρωσαν έγκαιρα τους ασφαλισμένους για τον τρόπο εξόφλησης των ασφαλίστρων τους
Εκκαθάρισαν με απόλυτη προτεραιότητα όλες τις αποζημιώσεις που εκκρεμούσαν -τους ολοκληρωμένους

φάκελους- ακυρώνοντας όσες επιταγές είχαν εκδοθεί
και καταβάλλοντας τα χρηματικά ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων.
Ικανοποίησαν με μεγάλη ταχύτητα το σύνολο των αιτημάτων των καταναλωτών με ιδιαίτερη ευαισθησία παραμένοντας κοντά στους πελάτες τους

Αυτό που παρατηρήθηκε αυτές τις ημέρες ήταν η τεράστια αύξηση των αιτημάτων για συμμετοχή αρχικά σε προγράμματα που
είχαν αναφορά σε επενδύσεις εκτός Ελλάδας -κάτι που απαγορεύτηκε ταυτόχρονα με την έναρξη των capital controls- και εν
συνεχεία τα αιτήματα για έκτακτες καταβολές σε υπάρχοντα συνταξιοδοτικά προγράμματα, προκειμένου οι ασφαλισμένοι να αποφύγουν το κούρεμα των καταθέσεών τους. Αυτό κράτησε λίγες ημέρες έως ότου καταργήθηκε και αυτή η δυνατότητα. Επίσης
χιλιάδες ασφαλισμένοι ζήτησαν την πρόωρη εξόφληση των συμβολαίων τους προκειμένου να μην μείνουν ανασφάλιστοι σε περίπτωση ατυχήματος στην χώρα (Grexit ή κούρεμα καταθέσεων).
Οι ασφαλιστικές εταιρείες εγγυήθηκαν τους όρους των συμβολαίων και την καταβολή των
συντάξεων γήρατος και αναπηρίας, τις περιοδικές προσόδους και τα εφάπαξ, πλήρωσαν
χωρίς καμία καθυστέρηση τα δίδακτρα των ασφαλισμένων παιδιών που σπουδάζουν εμβάζοντας στους λογαριασμούς τους τα ποσά ή κατευθείαν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πλήρωσαν απευθείας τα νοσοκομεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ όπου δεν κατέστη αυτό
δυνατόν έδωσαν εγγυήσεις απελευθερώνοντας τους ασφαλισμένους από την οικονομική
υποχρέωση.
Σημαντικές επίσης ήταν οι αποζημιώσεις που συνεχίστηκαν να δίνονται και μάλιστα σε πιο
σύντομους χρόνους από αυτούς που ανέφεραν τα συμβόλαια, σε ανθρώπους με πρόσκαιρη ή
μόνιμη ανικανότητα να εργαστούν.
Όλες οι μητρικές εταιρείες των ξένων ασφαλιστικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα έστειλαν διαβεβαιώσεις ότι θα στηρίξουν τις εταιρείες τους και θα τιμήσουν τους
όρους των συμβολαίων ανεξαρτήτως οικονομικών εξελίξεων.
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ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ & ΟΙ ΦΤΩΧΟΙ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Μέχρι προ ελαχίστων ετών οι τράπεζες και οι τραπεζίτες ήταν «οι
βασιλιάδες» κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας και αντιμετώπιζαν τις ασφαλιστικές και τα στελέχη τους ως τους «φτωχούς συγγενείς» των χρηματοοικονομικών δράσεων. Ο τροχός όμως γύρισε και
μέσα σε λίγα χρόνια οι ασφαλιστικές εταιρίες και τα στελέχη τους
έχουν αναδειχθεί ως πυλώνας σταθερότητας στο χρηματοοικονομικό
σύστημα ενώ ο τραπεζικός κλάδος έχει καταρρεύσει και ζητά κάθε
εβδομάδα νέες «ενέσεις ρευστότητας» από τον ELA με αποκορύφωμα τα capital controls.Οι ασφαλιστικές εταιρείες καταφέρνουν να
στέκονται όρθιες χωρίς καμία βοήθεια είτε από τον ELA είτε από το
Κράτος.
Σήμερα οι αποθεματοποιήσεις των περισσότερων ελληνικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων θεωρούνται υπερεπαρκείς όχι μόνο για την Τράπεζα της Ελλάδος αλλά επίσης
συμβαδίζουν με τις προδιαγραφές των Solvency II που θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται από την 1/1/2016.

Η πρόσφατη έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρει ότι, ο δείκτης
φερεγγυότητας των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών βάσει στοιχείων 2014 διαμορφώθηκε σε
επίπεδα τριπλάσια του προβλεπόμενου ορίου, με τα εποπτικά κεφάλαια της αγοράς να φθάνουν σε
αξία τα 2,6 δισ. ευρώ από τα 0,8 δισ. ευρώ που ήταν το απαιτούμενο από το νόμο.
Στη νομισματική της έκθεση η ΤτΕ επεσήμανε επίσης ότι, το σύνολο του ενεργητικού το οποίο
συγκεντρώνει ο κλάδος, όπως αυτό προκύπτει από τους εποπτικούς ισολογισμούς των
εταιρειών, ανήλθε στα 15,5 δισ. ευρώ, με την αξία των τεχνικών αποθεμάτων να καταγράφει ελαφρά κάμψη και να υπολογίζεται στα 11,8 δισ. ευρώ. Εξ αυτών, 8,4 δις ευρώ αφορούν ασφαλίσεις
ζωής -εκ των οποίων τα 2,2 δις ευρώ αφορούν ασφαλιστικές προβλέψεις συμβολαίων unit linkedενώ τα υπόλοιπα 3,4 δις ευρώ αφορούν τεχνικές προβλέψεις ασφαλίσεων κατά ζημιών.

Η ασφαλιστική βιομηχανία αποτελεί τον μεγαλύτερο οικονομικό πυλώνα του κόσμου. Το 50% των επενδύσεων όλου του πλανήτη προέρχονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ένας μεγάλος παγκόσμιος αντασφαλιστικός ιστός προστατεύει το σύστημα με έναν τρόπο τόσο αποτελεσματικό, που παρόμοιό του δεν
έχει επινοήσει ποτέ ο homo economicus στην ιστορία του. Όλα τα σοβαρά κοινωνικά οικονομικά μοντέλα
στηρίζονται στην ιδιωτική ασφάλιση η οποία με τον μοναδικό και -πλέον- υπέρ ελεγχόμενο και υπέρ
εποπτευόμενο τρόπο αποθεματοποίησης και λειτουργίας της, εξασφαλίζει με τον πio αξιόπιστο τρόπο τις
αποταμιεύσεις των πολιτών και την ποιότητα ζωής του.
Σήμερα το 8% του παγκόσμιου ΑΕΠ τοποθετείται κάθε χρόνο σε ασφάλιστρα κάθε τύπου, καθιστώντας
στην ουσία την ασφαλιστική αγορά ως τον μόνο πραγματικό αποταμιευτικό πυλώνα, σε αντίθεση με τις
τράπεζες οι οποίες χρησιμοποιούν τα χρήματα των καταθετών ως εργαλείο κερδοφορίας μέσω των πιστώσεων / δανείων που παρέχουν, με οποιοδήποτε ρίσκο αυτό συνεπάγεται.
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ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ:
ΤΟ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΒΗΜΑ;
Μέχρι και την 17η Σεπτεμβρίου θα γίνονται δεκτές αναγγελίες απαίτησης από τους εκκαθαριστές των εταιρειών Ασπίς Πρόνοια και Commercial Value. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν συμβόλαια των ανακληθεισών
εταιρειών και έχουν απαιτήσεις από αυτά, είτε αυτές αφορούν δικαιώματα από τα ίδια τα συμβόλαια είτε
απαιτήσεις από ζημιές, θα πρέπει να τις δηλώσουν στους εκκαθαριστές. Όσοι είχαν κάνει αναγγελία με την
προηγούμενη κλήση του Οκτωβρίου του 2013 δεν χρειάζεται να κάνουν και πάλι. Οι κάτοχοι συμβολαίων των
εταιρειών μπορούν να επικοινωνήσουν με την εκκαθάριση στα τηλέφωνα 800 500 0018 και 211 4111656
(Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00πμ έως 16:00μμ) και λέγοντας τον αριθμό συμβολαίου τους θα πληροφορηθούν άμεσα αν χρειάζεται να κάνουν αναγγελία ή όχι.
Η αναγγελία μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά μέσω του www.aspispronia.gr ή του www.commercialvalue.
gr αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να προσκομιστεί το ίδιο το συμβόλαιο με courier ή αντίγραφο αυτού επικυρωμένο από δικηγόρο ή με θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου ότι προσκομίζει γνήσιο αντίγραφο.
•	Εφόσον έχετε άλλου είδους απαίτηση (πχ έξοδα νοσηλείας, θανάτου, αναπηρίας κλπ) θα πρέπει να προσκομίσετε ταυτόχρονα και τα παραστατικά που δικαιολογούν την απαίτησή σας (έξοδα, δικαστικές αποφάσεις,
ληξιαρχικές πράξεις κλπ).
• Αν εκπροσωπείτε τρίτο άτομο θα πρέπει να σας έχει εξουσιοδοτήσει να κάνετε εσείς την
αναγγελία με υπεύθυνη δήλωση και θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΚ ή ΑστυΑναγγελί
νομικό Τμήμα.
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή τότε εντός του φθινοπώρου θα αναρτηθεί το οριστικό χαρτοφυλάκιο υποχρεώσεων των εταιρειών, ενώ ως τότε ο Σύλλογος Ζημιωθέντων από
την Ασπίς Πρόνοια ευελπιστεί ότι θα έχει πετύχει και την συμφωνία που θα ορίζει τον χρόνο
και τον τρόπο πληρωμής των αναγνωρισμένων απαιτήσεων.

απαιτήσε α
ων
μέχρι
17/09/20
15

ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
ΣΤΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Με μεγάλη ‘’δίψα’’ για συλλογή απολεσθέντων εσόδων στα άδεια δημόσια ταμεία μετά την μεγάλη περιπέτεια που έζησε η χώρα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ξεκινάει τους ελέγχους μέσω της
διασταύρωσης των αρχείων των κυκλοφορούντων οχημάτων που έχει η πολιτεία και των στοιχείων που
έχουν καταγραφεί στο Κέντρο Πληροφοριών και το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων.
Υπολογίζεται ότι μέσω του φόρου υπέρ του Δημοσίου επί των ασφαλίστρων αλλά και από την φορολόγηση
των κερδών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το δημόσιο θα έχει έσοδα από 30 έως 100 εκ. ευρώ το χρόνο, ενώ μόνο από το παράβολο τα έσοδα θα διαμορφωθούν στα 40 εκ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν:
• Τα ανασφάλιστα οχήματα ανέρχονται σε 870.0001.128.000
• Η τροχαία σε 453.313 ελέγχους κατέγραψε 72.259 αυτοκίνητα χωρίς ασφάλιση, ποσοστό που αντιστοιχεί στο
15,94% των κυκλοφορούντων οχημάτων,

• Το 20,47% των αναζητήσεων στην ηλεκτρονική πύλη
του Επικουρικού Κεφαλαίου – σε συνολικά 234.000
κλικαρίσματα – αφορούσε ανασφάλιστα οχήματα
•	Είναι σημαντικός ο αριθμός των πλαστών συμβολαίων
• 500.000 ελέγχους θα διενεργεί κάθε μήνα η τροχαία
Έχοντας ξεπεραστεί οι τεχνικές δυσκολίες η ρύθμισή
αυτή βρίσκεται πλέον σε στάδιο εφαρμογής.
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Απόσπασμα ημερολογίου

...συνέχεια από το προηγούμενο

SYCO

ΔΕΝ ΝΟΙΩΘΩ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ...

Ήπιε λίγο νερό από το μπουκάλι της. Ο λαιμός της ήταν κατάξερος. Δεν
μπορούσε να καταπιεί. Έκανε πολύ κρύο για να ιδρώσουν, αλλά όλοι είχαν
αφυδατωθεί στην προσπάθειά τους να ανασάνουν. Όταν την έφτασε ο Βασίλι της είπε να συνεχίσει μόνη της για την κορυφή. Εκείνος θα περίμενε τον
Μάξουτ. Όπως η Γκερλίντε, έτσι και ο Βασίλι και ο Μάξουτ
βρίσκονταν λίγο πριν από την μοναδική οχτάρα κορυφή που δεν είχαν κατακτήσει. Ο Βασίλι ήθελε
να φτάσει στην κορυφή μαζί με τον παρτενέρ
του, αλλά δεν ήθελε να φανεί ότι δεν μπορούσε να φτάσει εξίσου γρήγορα με την Γκερλίντε.
‘’Πρέπει να πεις ότι περίμενα τον Μάξουτ’’ της
ζήτησε. ‘’Φυσικά’’ απάντησε εκείνη. Μετά έκανε
τα τελευταία βήματά της ως την κορυφή της Κ2.
Ήταν 6:18μμ. Γύρω της απλωνόταν βουνά προς
κάθε κατεύθυνση. Βουνά που είχε ανεβεί. Βουνά που είχαν πάρει τις ζωές των φίλων της και
παραλίγο και την δική της. Όμως, ποτέ δεν είχε
επενδύσει τόσα πολλά σε ένα βουνό σαν αυτό,
που βρισκόταν επιτέλους κάτω από τις μπότες
της. Μόνη, με όλο τον κόσμο στα πόδια της, γύριζε από το ένα σημείο
του ορίζοντα στο άλλο. ‘’Ήταν μία από τις πιο δυνατές εμπειρίες της ζωής
μου’’ δήλωσε αργότερα. ‘’Ένοιωθα ένα με το σύμπαν. Ήταν τόσο παράξενο.
Από την μια ήμουν εντελώς εξουθενωμένη, από την άλλη έπαιρνα ενέργεια
μόνο και μόνο από την θέα’’.
Έπειτα από 15 λεπτά έφτασαν ο Μάξουτ και ο Βασίλι, ο ένας δίπλα στον
άλλο. Όλοι αγκαλιάστηκαν. Μισή ώρα αργότερα έφτασε και ο Ντάριους. Τα
χέρια του πονούσαν πολύ επειδή είχε βγάλει τα γάντια του για να αλλάξει
μπαταρίες στην βιντεοκάμερα. Τώρα βιντεοσκοπούσε την Γκερλίντε ‘’Νοιώθω τέτοια πληρότητα που στέκομαι εδώ, έπειτα από τόσες προσπάθειες,
έπειτα από τόσα χρόνια.’’ Άρχισε να κλαίει, αλλά σύντομα ξαναβρήκε την
ψυχραιμία της. ‘’ Περάσαμε πολύ δύσκολα όλες αυτές τις ημέρες και τώρα
είναι εκπληκτικά. Δεν μπορώ να βρω τις σωστές λέξεις’’. Έδειξε τις κορυφές που απλώνονταν ολόγυρα σαν θάλασσα. ‘’Βλέπετε τι βλέπω. Νομίζω
πως όλοι καταλαβαίνετε γιατί το κάνουμε αυτό’’ Ύψωσε τα χέρια της και
φώναξε ‘’Δεν νοιώθω βασίλισσα, θέλω απλώς να αγκαλιάσω όλον τον
κόσμο...’’
Μια φιλική χειρονομία από το www.mypassport.gr-The first Greek travel-builder website
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Σ ε π ο λ λ ο ύς

δεν λείπει

τίποτα
κ ι ό μ ω ς σ υ ν έχ ε ι α

γκρι ν ιά ζ ου ν
Σε άλλους

λείπουν

σχεδόν τα πάντα
& ακ ο ύς

Δ ε ν π ειρά ζ ει ,

θα τα
καταφέρουμε !

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