ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Τα γενικά χαρακτηριστικά
Το πρόγραμμα εξασφαλίζει την καταβολή
•Ισόβιας μηνιαίας εγγυημένης σύνταξης

•Το ύψος της οποίας καθώς και
•Την χρονική στιγμή που θα δοθεί

τα επιλέγει ο ασφαλισμένος
στην αρχή της συνεργασίας

•Η ηλικία του ασφαλιζομένου: 18 – 60
•Η έναρξη συνταξιοδότησης του ασφαλιζομένου: 50 – 70 ετών
•Η ελάχιστη διάρκεια Συμβολαίου: 10 έτη

•Η ελάχιστη ισόβια μηνιαία σύνταξη: 30€
•Το τεχνικό επιτόκιο: 2,5%
•Ο τρόπος καταβολής ασφαλίστρων: μήνας(π. εντολή, π. κάρτα), τρίμηνο, εξάμηνο, έτος
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• Δυνατότητα εκτάκτων καταβολών: μετά τον 1ο χρόνο έως 3πλάσιο του ασφαλίστρου
• Δυνατότητα εξαγοράς: μετά τον 1ο χρόνο
• Δυνατότητα διακανονισμού της σύνταξης, π.χ.:

 Εφάπαξ
 Ισόβια σύνταξη που σε περίπτωση θανάτου μεταβιβάζεται.
Εξασφάλιση δικαιούχων: Εγγύηση της σύνταξης για 10 έτη από την έναρξη της.

• Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιζομένου πριν την έναρξη της Συνταξιοδότησης:
επιστρέφονται έντοκα (2,5%) όλα τα καταβληθέντα ασφάλιστρα
• Σε επίτευξη υπεραπόδοσης, πιστώνονται μερίσματα (90%) στο λογαριασμό, αφού

αφαιρεθούν έξοδα 0,5%.

Η σημασία των έκτακτων καταβολών
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• Ενισχύουν την εγγυημένη σύνταξη με προνομιακούς όρους
• Εγγυημένο το αρχικό επιτόκιο σε όλη τη διάρκεια του συμβολαίου

• Δυνατότητα καταβολής εφάπαξ έκτακτου ασφαλίστρου μια φορά κάθε χρόνο στην επέτειο
του συμβολαίου έως το τριπλάσιο του ασφαλίστρου
• Το δικαίωμα αυτό το έχει κάθε χρόνο στην επέτειο του συμβολαίου
• Οι έκτακτες καταβολές αυξάνουν την ισόβια μηνιαία Σύνταξη

Αυξομείωση ασφαλίστρου
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• Δυνατότητα μείωσης του ασφαλίστρου έως 50% του αρχικού.
• Δυνατότητα αύξησης του ασφαλίστρου στις επετείους του συμβολαίου, με εγγυημένο το
αρχικό επιτόκιο
Η δυνατότητα συνδυασμού,
• Αύξησης του ασφαλίστρου με εγγυημένο επιτόκιο 2,5% και της

• Έκτακτης εφάπαξ καταβολής επίσης με εγγυημένο επιτόκιο 2,5%
Δίνει ευελιξία διαχείρισης για δημιουργία υψηλού μηνιαίου εισοδήματος (σύνταξης).

Ασφαλιστική αποταμίευση ή Τραπεζική
αποταμίευση
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− Κάνω από μόνος μου αποταμίευση.
− Συγχαρητήρια. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, έχετε κατοχυρώσει,
• Εγγυημένο επιτόκιο;
• Ισόβια εγγυημένη σύνταξη;
• Εξασφάλιση της συνέχειας της επένδυσης από απρόοπτο γεγονός υγείας;
επιπλέον
• Προγραμματισμό και Πειθαρχία για υποστήριξη αυτής της αποταμίευσης;

• Επαγγελματική διαχείριση, για τη μέγιστη δυνατή απόδοση (υπεραπόδοση);
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Η αναβλητικότητα κοστίζει πολύ ακριβά!
− συμφωνώ, αλλά θα το κάνω αργότερα
− τότε θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η αναβολή:
• Αυξάνει σημαντικά το κόστος για το ίδιο ποσό Σύνταξης π.χ.
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• Το πιο σημαντικό είναι ότι με τις εξελίξεις στο συνταξιοδοτικό, θα αναγκασθούν όλοι να αποταμιεύουν,
όμως, η σημερινή εγγυημένη απόδοση και η ισόβια εγγυημένη σύνταξη δεν θα υπάρχουν.

