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Ασφαλιζόµενος :  Άνδρας 30 ετών 

Ασφαλιστικό πρόγραµµα :    «Ευέλικτη Σύνταξη» 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

 Ηλικία έναρξης συνταξιοδότησης            60  

 Επιτόκιο απόδοσης                                         3,00% 

 Αναπροσαρµογή Ασφαλίστρου            0% 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ* 

 Εγγυηµένη Ισόβια Σύνταξη                 € 76,61 

 Εγγυηµένο εφάπαξ                 € 12.970 

 Συνολικά καταβληθέντα ασφάλιστρα                € 9.000 

 

  Αξία 

Εξαγοράς 

Πιστωμένη 

Σύνταξη 

Ασφάλεια 

Ζωής Έτος 

3 601,52 8,77 668,06 

5 1.166,54 16,00 1.255,16 

10 2.741,45 32,19 2.722,91 

15 4.593,11 46,01 4.190,66 

20 6.797,53 57,83 5.658,41 

25 9.498,49 67,93 7.126,16 

30 12.969,92 76,61 8.593,91 

 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Ασφάλιση Ζωής 

Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλιζοµένου, πριν την έναρξη συνταξιοδότησης, καταβάλλεται στο 

δικαιούχο ποσό ίσο µε τα συνολικά ποσά µετατροπής που έχουν χρησιµοποιηθεί για την αγορά 

Σύνταξης µέχρι την ηµεροµηνία θανάτου. Η ανωτέρω παροχή αυξάνεται κατά το τυχόν υπόλοιπο 

του Λογαριασµού Συνταξιοδοτικής Αποταµίευσης του ασφαλιστηρίου την ηµεροµηνία Θανάτου. 

 ∆υνατότητα Εξαγοράς του ασφαλιστηρίου 

Οποιαδήποτε στιγµή µετά τη συµπλήρωση του 1ου έτους ασφάλισης. 

 Ενηµέρωση του Πελάτη από την Εταιρία, σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, ώστε 

να γνωρίζει τις επιλογές που έχει του προκειµένου να χτίσει τη δική του σύνταξη. 

 Ο πελάτης αντί της σύνταξης, κατά την ηµεροµηνία έναρξης καταβολής της, µπορεί να 

επιλέξει το ισοδύναµο εγγυηµένο Εφάπαξ ποσό ή να συνδυάσει σύνταξη και εφάπαξ. 

 Εξασφάλιση των αγαπηµένων προσώπων του πελάτη, ακόµα και µετά το θάνατό του. 

Επιλογή εγγυηµένης περιόδου καταβολής της Σύνταξης, δίνοντας τη δυνατότητα στον 

ασφαλισµένο να επιλέξει τη διάρκεια που θα είναι οι αγαπηµένοι του άνθρωποι εξασφαλισµένοι, 

ακόµη και µετά το θάνατό του. 

 ∆υνατότητα µη καταβολής ασφαλίστρου 

Χωρίς η µη καταβολή αυτή να έχει συνέπειες για τη διατήρηση του ασφαλιστηρίου σε ισχύ και 

χωρίς να επηρεάζονται οι συντάξεις που έχουν ήδη κατοχυρωθεί. 

 

 

  

 

Συνταξιοδοτικό Πρόγραµµα : «Ευέλικτη Σύνταξη»      € 300  

 

*Όλες οι αξίες των παροχών σύνταξης και εφάπαξ, έχουν υπολογιστεί µε τα σηµερινά ισχύοντα τιµολόγια της εταιρίας. Το 
«σενάριο» για τα ασφάλιστρα και τα αποτελέσµατα είναι µε βάση το ποσοστό της ετήσιας αναπροσαρµογής (0%). 

ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ετήσιο Κόστος 


