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ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΕΞ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 
 
 
Α. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ 
     α. Παρακαλώ πολύ τον κ. Θεοδώρου 
     β. Ο ίδιος 
 
     α. κ. Θεοδώρου λέγομαι Γεωργίου. Είμαι αντιπρόσωπος της 
SENATUS, εξειδικευμένος στη σύνταξη συμβολαίων οικονομικής 
προστασίας περιουσιών στοιχείων ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας. Έλαβα 
το θάρρος να έλθω να σας δω με την ελπίδα ότι αυτή η ολιγόλεπτη 
συνάντησή μας μπορεί να αποδειχθεί αμοιβαίως κερδοφόρα, όπως 
συνέβη σε τόσες άλλες όμοιες περιπτώσεις. Θα σας ρωτούσα εάν 
μπορούμε να μιλήσουμε τώρα για λίγη ώρα, ή αν υπάρχει κάποιο 
κώλυμα, πότε μπορούμε να έχουμε μια τέτοια – ελπίζω πολύ 
ενδιαφέρουσα συνάντηση. 
 
     β. Καθίστε κ. Γεωργίου, ή κ. Γεωργίου είμαι πολύ απασχολημένος 
αυτή τη στιγμή. 
 
     α. Σας ευχαριστώ και σας υπόσχομαι ότι θα επιστρατεύσω τον 
καλύτερο εαυτό μου για το καλύτερο αποτέλεσμα, ή ειλικρινά δεν 
θέλω να επιτείνω το πρόβλημά σας της ελλείψεως χρόνου. Έχω 
μάθει να σέβομαι το χρόνο του άλλου γι’ αυτό θα σας ρωτούσα μόνο 
εάν μπορούμε κάποια ώρα αύριο το πρωί ή το απόγευμα να έχουμε 
αυτή τη συνάντηση. Σας εξυπηρετεί καλύτερα το πρωί ή το 
απόγευμα κ. Θεοδώρου; 
 
     β. Κατάφαση για πρωί ή για απόγευμα. 
 
 
Β. ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
    Σύσταση Εταιρίας. 
 
     α. Όπως σας είπα ήδη κ. Θεοδώρου, είμαι αντιπρόσωπος της 
SENATUS με ειδική ασφαλιστική κατάρτιση στη σύνταξη συμβολαίων 
(στο οικονομικό και τεχνικό μέρος τους) οικονομικής προστασίας 
περιουσιακών στοιχείων ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας. 
 
     Στη δουλειά που κάνω και λόγω μιας γενικότερης οικονομικής 
επιμορφώσεώς μου, έχω μάθει ότι ο καθορισμός ενός προβλήματος 
είναι δυσκολότερη υπόθεση από τη λύση του. Θέλω να σας 
παρακαλέσω να με βοηθήσετε στα σημεία που μπορείτε να 
βοηθήσετε να καταλάβω ορισμένα πράγματα, ώστε ό,τι θα σας 
προσφέρω να μην είναι απλώς χρήσιμο, αλλά πολύτιμο για σας. Το τι 
και σε ποιο μέγεθος θα κερδίσετε από αυτή από αυτή την 
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επικοινωνία κ. Θεοδώρου, βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση από το 
ποσό, θα με βοηθήσετε στη διάγνωση ορισμένων βασικών 
οικονομικών αναγκών σας που παρουσιάζονται με πανανθρώπινη 
μορφή, αλλά εξειδικεύονται κατ’ άτομο.  
 
     ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Σας αναπτύσσω το πρόβλημα κ. Θεοδώρου. 
Εργάζεστε, όπως και εγώ, όπως όλοι οι άνθρωποι, εργάζεστε από το 
πρωί μέχρι το βράδυ σε μια συνεχή προσπάθεια να δημιουργήσετε 
περιουσία, που γι’ αυτή διαθέσατε τα καλύτερα χρόνια της ζωής σας. 
Υποθέτω σωστά ότι αυτή η περιουσία είναι αποτέλεσμα κόπων και 
προσπαθειών σας χρόνων κ. Θεοδώρου και αποκτήθηκε με σκληρή 
δουλειά; Έτσι δεν είναι; 
     β. Κατάφαση. 
 
     α. Υποθέτω ακόμη κ. Θεοδώρου ότι αυτός ο αγώνας σας δεν 
γίνεται απλώς από συνήθεια, «χόμπι» αλλά όπως συμβαίνει με το 
99% των ανθρώπων γίνεται για να δώσετε στον εαυτό σας και στην 
οικογένειά σας τις καλύτερες προϋποθέσεις οικονομικής εξασφάλισης 
και κατ’ επέκταση οικονομική ανεξαρτησία και ψυχική ΓΑΛΗΝΗ και 
ΗΡΕΜΙΑ. Το υποθέτω σωστά αυτό, έτσι δεν είναι κ. Θεοδώρου; 
     β. Κατάφαση. 
 
     α. Τώρα δεν υποθέτω, είμαι απολύτως βέβαιος κ. Θεοδώρου, ότι 
αποτελεί για σας στοιχείο υπέρτατης σπουδαιότητας η εξασφάλιση 
της ακεραιότητας της περιουσίας σας και διότι πάνω σ’ αυτή έχετε 
στηρίξει την οικονομική σας εξασφάλιση και των δικών σας και διότι 
είναι οικονομικό σας «παιδί» και συνεπώς ιδιαίτερης 
συναισθηματικής αξίας για σας. Το λέω σωστά, δεν είναι έτσι κ. 
Θεοδώρου; 
     β. Κατάφαση 
 
     α. Θα ήθελα τώρα κ. Θεοδώρου, να σας αναπτύξω τους 
κινδύνους από τους οποίους απειλείται η ακεραιότητα της 
περιουσίας, τις πιθανότητες τους και τις συνέπειες της ελεύσεώς 
τους. Κίνδυνοι από τους άλλοι είναι μαθηματικά βέβαιοι και 
αναπότρεπτοι και άλλοι πιθανοί και αβέβαιοι. Κίνδυνοι πιθανοί με 
καταστρεπτικές, κυριολεκτικά καταστρεπτικές οικονομικές συνέπειες, 
είναι η φωτιά, ο σεισμός, και λιγότερο η πλημμύρα και η κλοπή. 
 
     Οι πιθανότητες βέβαια της ελεύσεώς τους ανέρχονται σε ποσοστό 
επί τοις % αλλά είναι υπαρκτοί και καταστρέφουν καθημερινά 
περιουσίες δισεκατομμυρίων (στοιχεία Πυροσβεστικής Υπηρεσίας), 
περιουσίες πάνε «περίπατο» που είναι περιουσίες μόχθου μιας 
ολόκληρης ζωής. Ξέρετε, λέμε 3% η πιθανότητα φωτιάς. Όμως είναι 
100% καταστροφή γι’ αυτόν που κάηκε το σπίτι του, η επιχείρησή 
του και το χειρότερο, τα αποτελέσματα της έλευσης αυτών των 
κινδύνων δεν είναι αντιστρεπτά. Εδώ παρουσιάζεται το αντιφατικό 
φαινόμενο. Άνθρωποι ευφυείς, συνετοί να ξοδεύουν τη Ζωή τους 



 
 

 
SENATUS® Seminars                                         3/3 

στην κυριολεξία για τη δημιουργία σπουδαίων περιουσιών και από 
άγνοια ή αμέλεια ή αδράνεια να ασχολούνται ελάχιστα ή καθόλου για 
τη διαφύλαξή της. 
 
     Κ. Θεοδώρου, έχετε τη δυνατότητα σήμερα, αυτή τη στιγμή, να 
προφυλάξετε την περιουσία σας μόνο με την πρόνοιά σας και με ένα 
γελοίο πραγματικά ποσό ασφαλίστρων, σε σχέση με την αξία – 
οικονομική και συναισθηματική – της περιουσίας σας. Με ένα 
ολοκληρωμένο «Πρόγραμμα Προστασίας». Έχετε ακόμη τη 
δυνατότητα αυτή τη στιγμή να προφυλάξετε την περιουσία σας από 
ένα μαθηματικά βέβαιο και αναπότρεπτο κίνδυνο που την απειλεί.  
 
     Ο κίνδυνος που λέγεται Εφορία Κληρονομιών ροκανίζει μέρα 
με την ημέρα την περιουσία σας. Για κάθε 1.000 €. που προσθέτετε 
στην περιουσία σας τα 200 – 250 € ανήκουν στην Εφορία που τη 
στιγμή της μεταβιβάσεως σ’ αυτούς για τους οποίους τη 
δημιουργήσατε, θα τις απαιτήσουν τοις μετρητοίς ή με τόκο σε 
περίπτωση συμφωνίας με δόσεις. Έτσι ένα σημαντικό μέρος 25% 
περίπου της περιουσίας σας εξανεμίζεται. Ο φόρος πρέπει να 
πληρωθεί, δεν γίνεται να μην πληρωθεί. Το ορίζει η νομοθεσία. Οι 
τρόποι είναι οι εξής: Με άμεση καταβολή να υπάρχουν τα χρήματα, 
με δόσεις 50% επιπλέον αν υπάρχουν τα χρήματα. 
      
Οι τρόποι αυτοί είναι ασύμφοροι, δύσκολοι, εγκυμονούν, οικονομικές 
απώλειες και τελούν υπό χρονικές προθεσμίες. Το Πρόγραμμα 
«ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ» εξασφαλίζει με μοναδικό εγγυημένο τρόπο με την 
θεματοφυλακή του κράτους την πληρωμή των φόρων και με λίγα 
ασφάλιστρα που εκπίπτουν και από το φορολογητέο εισόδημα…… 
     
Και αυτό μόνον εγώ και οι εξειδικευμένοι ασφαλιστές της SENATUS 
μπορούν να σας προσφέρουν, αφού είναι κάτι που χαρακτηρίζεται 
ως μονοπωλιακό. Και αυτή την προστασία μπορείτε να την 
προσφέρετε στον εαυτό σας και στην περιουσία σας με ένα μοναδικό 
τρόπο και με πραγματικά αστεία ασφάλιστρα. 
 
     Πριν όμως σας πω οτιδήποτε σε σχέση με τις τιμές και τις 
παροχές θα παρακαλούσα να με βοηθήσετε λίγο, δίδοντάς μου 
μερικές τεχνικές πληροφορίες (συλλογή πληροφοριών….) 
 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

1. Προετοιμασία 
2. Παρουσίαση της μελέτης 

 


