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ΖΗΤΗΜΑ ΑΣΠΙΣ

Η ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...
Nίκος Κεχαγιάογλου
Διευθύνων Σύμβουλος Κ2

Οι προσδοκίες των ασφαλισμένων του Ομίλου Ασπίς, ότι με την ανάρτηση του οριστικού πίνακα δικαιούχων
ασφάλισης θα μέτραγαν αντίστροφα ως την στιγμή που θα αποζημιώνονταν έστω και μερικώς, δυστυχώς δεν
επαληθεύτηκαν. Τραγικοί χειρισμοί που κρύβουν πολλές απορίες για τις σκοπιμότητες των εμπλεκομένων
στην εκκαθάριση των εταιρειών του Ομίλου, καθυστερούν για μία ακόμη φορά την λήξη της υπόθεσης.
Ο πίνακας αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος www.bankofgreece.gr την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015
έξι χρόνια μετά την ανάκληση της άδειας της Ασπίς Πρόνοια κι ενώ υποτίθεται ότι ήταν έτοιμος εδώ και ενάμιση χρόνο περίπου. Παρόλα αυτά όμως με τεράστια κατάπληξη των ασφαλισμένων διαπιστώθηκε ότι από τα 260.000 συμβόλαια του κλάδου
ζωής που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, αναρτήθηκαν μόνο τα 45.000, ενώ κάποιες κατηγορίες ασφαλιστηρίων δεν αναρτήθηκαν καν με την προφορική αιτιολογία ότι δεν ήταν ασφαλιστικά προϊόντα!
Απίστευτες παρατυπίες έχουν γίνει σε κάθε φάση της υπόθεσης. Οι κυριότερες είναι οι εξής:
Η πρόσκληση για αναγγελία συμβολαίων προς τους ασφαλισμένους -πλην αυτών που είχαν αξιώσεις
αποζημιώσεων πριν την ανάκληση της άδειας των ασφαλιστικών εταιρειών- έγινε στις 3 Ιουνίου
2015 δηλαδή έξι χρόνια μετά το κλείσιμο της Ασπίς Πρόνοια! Ως αποτέλεσμα, ελάχιστοι
πρόσεξαν την είδηση και πήγαν να αναγγείλουν την απαίτησή τους
	Οι εκκαθαριστές όφειλαν βάσει του νόμου 400/70 άρθρο 10 παρ.3 να αναρτήσουν
όλα τα συμβόλαια που υπάρχουν στο μηχανογραφικό τους σύστημα ανεξάρτητα αν
αναγγέλθηκαν ή όχι. Παρόλα αυτά το 80% των συμβολαίων δεν αναρτήθηκαν
	Ο πίνακας δεν συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση!! Έτσι κανείς δεν γνωρίζει
το σκεπτικό βάσει του οποίου αναρτήθηκαν ή δεν αναρτήθηκαν τα συμβόλαια ή
πως υπολογίστηκαν τα ποσά που αναφέρονται σε αυτά. Οπότε οι ασφαλισμένοι
οι οποίοι δεν συμφωνούν με τον πίνακα καλούνται να κάνουν ανακοπές χωρίς να
γνωρίζουν το σκεπτικό που απορρίφθηκε ή δεν αναγγέλθηκε το συμβόλαιό τους.
Απορρίφθηκαν συμβόλαια εφάπαξ καταβολών ασφαλίστρων με προφορική αιτιολόγηση
ότι δεν αποτελούν ασφαλιστικά προϊόντα, όταν ξεκάθαρα περιέχονται σε αυτά ασφαλιστικές παροχές που ισχύουν σε όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
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Ο Σύλλογος Ζημιωθέντων από την Ασπίς Πρόνοια ήδη έχει κινηθεί νομικά και πολιτικά εναντίων όλων αυτών των μεθοδεύσεων
απαιτώντας να ανακληθεί άμεσα ο πίνακας αυτός και να αναρτηθεί με τον σωστό τρόπο και στοιχεία.
Ταυτόχρονα, επειδή ο χρόνος πιέζει και οι ανακοπές πρέπει
να γίνουν μέχρι 14 Ιανουαρίου 2016 διοργανώνει χωρίς κόστος
για τα μέλη του ομαδική ανακοπή για όσους δεν αναγγέλθηκαν
καθώς και ανακοπές με συμβολικό κόστος για όσα συμβόλαια
έχουν απορριφθεί ή έχουν άλλου τύπου προβλήματα. Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Σύλλογο μέχρι
τις 15 Δεκεμβρίου 2015.
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ΕΛΛΑΔΑ:
H ΠΙΟ ΣΕΙΣΜΟΓΕΝΗΣ ΧΩΡΑ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ:
ΤΑ ΠΙΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ!
Δυστυχώς κάθε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα, κάποια περιοχή της χώρας μας δέχεται ένα ισχυρό σεισμικό πλήγμα. Σειρά της Λευκάδας πριν λίγες ημέρες και οι άτυχοι ιδιοκτήτες που είδαν τις περιουσίες τους
να καταστρέφονται πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να τις ξαναχτίσουν. Παρά το γεγονός ότι η περιοχή συγκαταλέγεται στις πιο σεισμογενείς της χώρας μας, με πλούσιο σεισμικό βιογραφικό, απειροελάχιστες θα είναι οι
αποζημιώσεις που θα εκταμιεύσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, αφού το νησί είναι στην ουσία ανασφάλιστο
από την κάλυψη του σεισμού, εκτός κάποιων υποχρεωτικών ασφαλίσεων λόγω δανείου.
Η ασφάλιση σεισμού θεωρείται λίγο ακριβή στην Ελλάδα. Η χώρα μας όμως δεν είναι Βέλγιο όπου μαζί με
το ασφαλιστήριο πυρός δίνεται και ο σεισμός σαν δώρο. Η Ελλάδα είναι η πιο σεισμογενής χώρα της Ευρώπης και η έκτη πιο σεισμογενής του κόσμου. Πόσο ακριβή όμως είναι η κάλυψη του σεισμού; Στο ομαδικό
συμβόλαιο της ΠΟΜΙΔΑ που διευθύνει η εταιρεία μας η κάλυψη του σεισμού κοστίζει περίπου 1 τοις χιλίοις.
Δηλαδή για ένα σπίτι 100 τμ με ασφαλισμένη κατασκευαστική αξία 100.000€ το κόστος είναι 100€ τον χρόνο.
Αυτό σημαίνει ότι το κεφάλαιο σε σχέση με τα ασφάλιστρα αποσβένεται σε 1000 χρόνια! Προσωπικά θεωρώ
εντελώς αντιοικονομική και ριψοκίνδυνη πράξη, μια περιουσία που χτίστηκε με κόπο και αίμα να παραμείνει
ανασφάλιστη. Διότι δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να ξαναφτιαχτεί αυτή η περιουσία και κανένα άλλο
χρηματοοικονομικό μέσο εξίσου αποτελεσματικό με την ασφάλιση. Η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί σε μια
μέρα να αποζημιώσει μια περιουσία 100.000€ έχοντας εισπράξει μόνο 100€. Υπάρχει κάποιος πιο αξιόπιστος
και σίγουρος τρόπος για να προστατευτεί η περιουσία μας;
Σήμερα στην εποχή της οικονομικής κρίσης η ανάγκη είναι πιο μεγάλη από ποτέ. Σχεδόν κανείς δεν έχει την
δυνατότητα να χτίσει ξανά την περιουσία του αν αυτή καταστραφεί αφού ελάχιστοι μπορούν να αποταμιεύσουν.
Αλλά ακόμα και να υπάρχουν αποταμιεύσεις είναι πιο λογικό να δεσμεύονται για την πιθανότητα ενός ζημιογόνου γεγονότος από το να χρησιμοποιηθεί μόνο ένα κλάσμα των τόκων αυτών για την πλήρη κάλυψη ενός ακινήτου; Δηλαδή αν κάποιος είχε 100.000€ στην άκρη για ώρα ανάγκης και έπαιρνε 1% ετήσιο τόκο (1000€)
θα μπορούσε με 100€ να μεταφέρει το ρίσκο στην ασφαλιστική εταιρεία και να αποδεσμεύσει το κεφάλαιό
του. Επιπλέον το κεφάλαιο σε περίπτωση ζημιάς θα χάνονταν οριστικά για να χρησιμοποιηθεί στις επισκευές του σπιτιού, ενώ τα
κεφάλαια της ασφαλιστικής εταιρείας κάθε χρόνο ανασυντίθενται.
Γίνεται ξεκάθαρο λοιπόν ότι συμφέρει να μεταφερθεί αυτό το ‘’υπαρξιακό’’ άγχος σε έναν ασφαλιστικό οργανισμό ο οποίος δουλεύει με
τις αρχές της στατιστικής επιστήμης και της αντασφάλισης και που
θα αντέξει σε οποιοδήποτε οικονομικό χτύπημα, από το να επιφορτίζεται ο καθένας με το ρίσκο του απρόοπτου το οποίο είναι απολύτως ‘’δημοκρατικό’’ και ανά πάσα στιγμή μπορεί να επιλέξει και να
πλήξει την δική μας περιουσία.
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Pan - European
Personal
Pension
Product

ΕΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ
Το μέλλον των συντάξεων δεν αποτελεί αποκλειστικό ‘’προνόμιο’’/πρόβλημα του Ελληνικού πολιτικού συστήματος. Αποτελεί μια πανευρωπαϊκή πραγματικότητα που απασχολεί πολύ έντονα όλα τα
κράτη. Ο πληθυσμός των συνταξιούχων έχει αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και η τάση αναμένεται
αυξητική καθώς το προσδόκιμο επιβίωσης μεγαλώνει. Στην πατρίδα μας βέβαια η κατάσταση είναι
χειρότερη όλων λόγω των ενδημικών παθογενειών του συστήματος, τα λάθη του παρελθόντος και την
τεράστια ανεργία.
Αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται στην Ευρώπη ένας πολύ σημαντικός διάλογος -ο οποίος ξεκίνησε από το καλοκαίρι- σχετικά με την αναζήτηση λύσεων στο πρόβλημα αυτό. Προωθείται η δημιουργία επαγγελματικών /
συνταξιοδοτικών ταμείων ασφάλισης τα οποία θα μπορούν να τα διαχειρίζονται διάφοροι χρηματοοικονομικοί
φορείς / δομές και ασφαλιστικές εταιρείες χωρίς πανευρωπαϊκή εποπτεία. Σύντομα θα επανέλθουμε στο
πολύ ενδιαφέρον αυτό θέμα.
Ταυτόχρονα όμως συζητείται έντονα και η δημιουργία ενός Πανευρωπαϊκού τυποποιημένου προϊόντος σύνταξης Pan - European Personal Pension Product (PEPP) μέσω του οποίου οι Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν
να αποταμιεύουν για την δημιουργία ενός εισοδήματος το οποίοι θα τους εξασφαλίζει μια εγγυημένη ισόβια
σύνταξη και την διατήρηση του επιπέδου ζωής τους σε ικανοποιητικό επίπεδο. Το προϊόν αυτό θα έχει εξαιρετικές δυνατότητες αφού ο δεσμευτικός μακροχρόνιος χαρακτήρας των αποταμιεύσεων θα δώσει την δυνατότητα αξιοποίησης των τεράστιων κεφαλαίων που θα συσσωρεύει προς όφελος της Ευρωπαϊκής Οικονομίας
και φυσικά προς τους ασφαλισμένους. Στις συζητήσεις που γίνονται λέγεται ότι οι πόροι του PEPP θα αξιοποιηθούν για συμμετοχές σε μεγάλες επενδύσεις υποδομών σε όλη την Ευρώπη έτσι ώστε να δοθεί μια σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη της οικονομίας της ηπείρου. Είναι φυσικό τα κέρδη από τις συμμετοχές αυτές να
επιστρέφουν ως μέρισμα στους ασφαλισμένους οι οποίοι θα μπορούν να απολαμβάνουν υψηλές και εγγυημένες
αποδόσεις μεγιστοποιώντας την απόδοση των κεφαλαίων
τους και προσδοκώντας σε μια πολύ καλή σύνταξη η οποία
θα τους δώσει την ευκαιρία να απολαύσουν πιο ανέμελα
τις χαρές της τρίτης ηλικίας.
Πιστεύουμε ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος θα
δώσει διέξοδο στα ετοιμοθάνατα ταμεία ασφάλισης και
ουσιαστικές λύσεις για τους μελλοντικούς συνταξιούχους.
Για να μπορέσουν όμως οι πολίτες να αποταμιεύουν στο
νέο προϊόν θα πρέπει να μειωθούν οι εισφορές στα υπάρχοντα ταμεία και ταυτόχρονα να δοθούν φορολογικά κίνητρα για συμμετοχή κάτι που υπήρχε στην Ελληνική αγορά
και καταργήθηκε σύμφωνα με τις επιταγές των μνημονίων.
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Απόσπασμα ημερολογίου

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΟ Κ2
«Να τι έγινε χτες στην τελευταία κατασκήνωση στα 7750 μέτρα. Ο Marcin δεν μπορούσε να αισθανθεί τίποτα. Δεν έβλεπε τίποτα τριγύρω του, ήταν ανίκανος να μιλήσει
ή να καταλάβει. Μόλις μερικά «πρωτόγονα» ένστικτα του απέμεναν. Κοιμηθήκαμε
μέσα σε έναν υπνόσακο, χωρίς στρώμα από κάτω μας. Πριν απ αυτό είχαμε περάσει
τρεις σκληρές μέρες σκαρφαλώματος με αντίξοο καιρό και με βαριά φορτία».
«Ξυπνήσαμε και ήμουν βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε την ανάβαση αλλά μέσα σε μισή
ώρα κατάλαβα ότι ο Marcin ήταν πραγματικά άρρωστος. Αποφάσισα να κατεβούμε αμέσως χαμηλότερα, καθώς ήταν
ανίκανος να κάνει οτιδήποτε παρά μόνο να καταλαβαίνει τα λόγια μου και μάλιστα μόνο μετά από 2-3
φορές. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο τρομοκρατήθηκα! Σχεδόν άρχισα να πανικοβάλλομαι. Αυτός
ο άνθρωπος είχε γυναίκα και ένα νεογέννητο παιδί
πίσω στην Πολωνία… Εάν δεν ήταν σε θέση να κατέβει κάτω αμέσως, ήμουν αναγκασμένος να πεθάνω
μαζί του εκεί πάνω. Ούτε φάρμακα, ούτε κανένας που
να μπορεί πραγματικά να μας βοηθήσει. Μόνο ο εγκλιματισμένος Krzysztof με τραυματισμένο πόδι, στη C3».
«Είναι καλύτερο να μην ξαναφέρω στη μνήμη μου τις
προσπάθειες που έκανα για να τον αναγκάσω να κουνηθεί. «Όταν ο Marcin βγήκε από τη σκηνή έπεσε αρκετές φορές. Πίστεψα ότι αυτό ήταν το τέλος… Αλλά αυτή την ώρα έδειξε ότι
είναι πραγματικός άντρας. Κατάφερε να σταθεί όρθιος και με τη βοήθειά μου έφτασε μέχρι τα φιξαρισμένα σχοινιά, πέντε μέτρα πιο εκεί. Αυτό ήταν πολύ σπουδαία
ιστορία. Όσο εγώ μάζευα τη σκηνή εκείνος περίμενε, για 10 περίπου λεπτά. Αυτό
ήταν τελικά που επανέφερε τη συνείδησή του. Τον ασφάλισα αλλά αυτός κινήθηκε
στα σχοινιά μόνος του. Τα πρώτα 100 μέτρα της κατάβασης μας πήραν 40 λεπτά.
Αυτά τα λεπτά ήταν απαίσια για μένα. Αέρας, χιόνι κι εγώ πεινούσα και διψούσα
απίστευτα. Τα επόμενα 100 μέτρα όμως τα καλύψαμε σε 25 λεπτά. Μεγάλη πρόοδος! Ο Marcin άρχισε να δείχνει φυσιολογικός κι εγώ απομάκρυνα την ασφάλεια.
Κινούμασταν πολύ αργά αλλά ο καθένας αυτόνομα. Μόνο λίγες φορές τον βοήθησα
να κάνει κάτι και φρόντιζα να του μιλάω συνέχεια, μιλούσα, μιλούσα…»

SYCO

«Συναντήσαμε τον Krzysztof πάνω από τη C3. Κουβαλούσε λίγο μόνο τσάι για τον
Marcin. Ακόμα κι εγώ όμως ήπια περίπου 30 γραμμάρια απ αυτό. Και συνεχίσαμε
να κατεβαίνουμε απ αυτό το τεράστιο βουνό. Συναντήσαμε τους άλλους ορειβάτες
μόνο κοντά στη C1, την οποία και φτάσαμε στις 19:30, μέσα στο απόλυτο σκοτάδι. Ο
Marcin πήρε οξυγόνο και νερό και έμεινε εκεί....
Χειμερινή διάσωση στο Κ2 το οποίο δεν κατακτήθηκε ποτέ τον Χειμώνα... Ως τώρα
Μια φιλική χειρονομία από το www.mypassport.gr-The first Greek travel-builder website
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τα πατήσει

Σ Υ ΜΒΟ ΥΛΟΙ
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Α ΣΦΑ Λ ΙΣΤΙΚΩΝ
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