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Λιψθ Εφάπαξ κεφαλαίου

Εξαςφάλιςθ ςυγκεκριμζνου ποςοφ 
φνταξθσ για επικυμθτι διάρκεια

12

Να κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηελ 
απνηακίεπζε κε εςελιξία – λα 
θάλεη από ζήκεξα ην δηθό ηνπ 

πιάλν ζύκθσλα κε ηηο 
αλάγθεο ηνπ

Να έρεη ηελ ελεςθεπία 
επιλογήρ ηων παποσών ηος –

λα κπνξεί λα θαιύςεη ζην 
κέιινλ κε πξνβιεπόκελεο 

από ζήκεξα αλάγθεο

Σι κζλει ο Πελάτθσ ιμερα 
από ζνα υνταξιοδοτικό Πρόγραμμα  (1/4)   

Δυνατότθτα επιλογισ περιοδικοφ/εφάπαξ αςφαλίςτρου

Δυνατότθτα επιλογισ προκακοριςμζνου επικυμθτοφ 
ποςοφ φνταξθσ από ςιμερα για 10, 15, 20, 25 ζτθ

Δυνατότθτα ενίςχυςθσ τθσ μελλοντικισ εγγυθμζνθσ 
παροχισ  με ζκτακτεσ καταβολζσ

Δυνατότθτα επιλογισ ςτθ λιξθ διαφορετικϊν παροχϊν 
ανάλογα με τισ τότε ανάγκεσ

Εξαςφάλιςθ φνταξθσ ιςοβίωσ

Τομέας Marketing
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Να έρεη εγγύηζη / ζίγνπξα 
θεθάιαηα ζε ειηθία πνπ ζα 

κπνξεί λα απνιαύζεη

Παπάλληλα, λα 
πποζαπμόζεηαι ην πξόγξακκα 

ζηηο οικονομικέρ ηος 
δςναηόηηηερ

Σι κζλει ο Πελάτθσ ιμερα 
από ζνα υνταξιοδοτικό Πρόγραμμα  (2/4) 

Παραδοςιακό προϊόν (όχι Unit Linked)

Προκακοριςμζνο εγγυθμζνο ποςό μθνιαίασ φνταξθσ            
ι Εφάπαξ ποςό

Επιλογι μεταξφ ςτακεροφ ι αναπροςαρμοηόμενου 
αςφαλίςτρου (προςταςία από πλθκωριςμό)

Ζκτακτεσ καταβολζσ για ενίςχυςθ εγγυθμζνθσ παροχισ

Εγγυθμζνο τεχνικό επιτόκιο 2,5%

Τομέας Marketing
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Να εμαζθαιίδεη Σύληαμε 
μεθηλώληαο από μικπή 

αποηαμίεςζη

Να κπνξεί λα ενιζσύζει ηη 
Σύνηαξή ηος ζηαδιακά – λα 
βειηηώλεη ηηο παξνρέο όηαλ ζα 

έρεη νηθνλνκηθή άλεζε

Σι κζλει ο Πελάτθσ ιμερα 
από ζνα υνταξιοδοτικό Πρόγραμμα  (3/4)

Ζκτακτεσ καταβολζσ για ενίςχυςθ εγγυθμζνθσ παροχισ

Επιλογι μεταξφ ςτακεροφ ι αναπροςαρμοηόμενου 
αςφαλίςτρου

Να κεξηκλά γηα ηα αγαπημένα             
ηος ππόζωπα

Αςφαλιςτικι προςταςία και πριν τθ ςυνταξιοδότθςθ       
και κατά τθ διάρκεια αυτισ

Επιλογι ιςόβιασ φνταξθσ με εγγυθμζνθ περίοδο 
καταβολισ ι ιςόβιασ μεταβιβαηόμενθσ φνταξθσ

Τομέας Marketing
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Να ληώζεη όηη ε απνηακίεπζή ηνπ 
έρεη ην καλύηεπο δςναηό 

αποηέλεζμα

Να εκπηζηεπηεί ηα ρξήκαηά ηνπ          
ζε έλαλ αξιόπιζηο, θεπέγγςο 

οπγανιζμό

Αποταμίευςθ χωρίσ ρίςκο

Όνομα  & Εγγφθςθ Εκνικισ Αςφαλιςτικισ

Σι κζλει ο Πελάτθσ ιμερα 
από ζνα υνταξιοδοτικό Πρόγραμμα  (4/4)

Ευελιξία / Πλικοσ επιλογϊν 

Αςφαλιςτικι προςταςία

Τομέας Marketing
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δίνοντασ 
από ςιμερα 

μόνο 
2 € τθν θμζρα 

ςτακερά

θ Εκνικι Αςφαλιςτικι 
του εγγυάται ςτα 65 του ζτθ 
29.593,75 € ςε Εφάπαξ ποςό 

ι Ιςόβια φνταξθ  
ι 266,29 € μθνιαία ςφνταξθ εγγυθμζνθ για 10 ζτθ

Ζνασ Άνδρασ είναι 35 ετϊν & επικυμεί από ςιμερα να 
μεριμνιςει για το μελλοντικό επίπεδο διαβίωςισ του

1.500 €
όταν είναι 

40 ετϊν

και επιπλζον μπορεί να ενιςχφει το τελικό ποςό δίνοντασ

1.500 €
όταν είναι 

45 ετϊν

1.500 €
όταν είναι 

50 ετϊν

1.500 €
όταν είναι 

55 ετϊν

εξαςφαλίηει ςτα 65 του ζτθ 
38.645,22 € Εφάπαξ ποςό 

ι 347,73 € μθνιαία ςφνταξθ για 10 ζτθ

Παραδείγματα Αςφαλιςτικϊν Λφςεων με το Νζο Πρόγραμμα (1/6) 

Τομέας Marketing
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δίνοντασ 
για το 1ο ζτοσ

2 € τθν θμζρα & 
επιλζγοντασ 

αναπροςαρμογι 
3% κάκε ζτοσ

Ζνασ Άνδρασ είναι 35 ετϊν & επικυμεί από ςιμερα να μεριμνιςει για          
το μελλοντικό επίπεδο διαβίωςισ του, προςαρμόηοντασ                              

παράλλθλα το πρόγραμμα ςτισ οικονομικζσ του δυνατότθτεσ

και επιπλζον μπορεί να ενιςχφει το τελικό ποςό δίνοντασ

θ Εκνικι Αςφαλιςτικι 
του εγγυάται ςτα 65 του ζτθ 
45.559,94 € ςε Εφάπαξ ποςό 

ι Ιςόβια φνταξθ  
ι 409,95 € μθνιαία ςφνταξθ εγγυθμζνθ 

για 10 ζτθ

3.000 €
όταν είναι 

45 ετϊν

εξαςφαλίηει ςτα 65 του ζτθ 
50.328,31 € Εφάπαξ ποςό 

ι 452,86 € μθνιαία ςφνταξθ για 10 ζτθ

Παραδείγματα Αςφαλιςτικϊν Λφςεων με το Νζο Πρόγραμμα (2/6) 

Τομέας Marketing
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δίνοντασ 
από ςιμερα 

5 € τθν θμζρα 
ςτακερά

θ Εκνικι Αςφαλιςτικι 
του εγγυάται ςτα 65 του ζτθ 
57.268,50 € ςε Εφάπαξ ποςό 

ι Ιςόβια φνταξθ  
ι 515,31€ μθνιαία ςφνταξθ εγγυθμζνθ για 10 ζτθ

Ζνασ Άνδρασ είναι 40 ετϊν & επικυμεί από ςιμερα να μεριμνιςει                  
για το μελλοντικό επίπεδο διαβίωςισ του

Παραδείγματα Αςφαλιςτικϊν Λφςεων με το Νζο Πρόγραμμα (3/6) 

Τομέας Marketing
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δίνοντασ 
από ςιμερα 

μόνο 
5 € τθν θμζρα 

ςτακερά

θ Εκνικι Αςφαλιςτικι 
του εγγυάται ςτα 55 του ζτθ 
57.057,58 € ςε Εφάπαξ ποςό 

ι Ιςόβια φνταξθ  
ι 513,41 € μθνιαία ςφνταξθ εγγυθμζνθ για 10 ζτθ
ι 355,43 € μθνιαία ςφνταξθ εγγυθμζνθ για 15 ζτθ
ι 276,62 € μθνιαία ςφνταξθ εγγυθμζνθ για 20 ζτθ

Ζνασ Άνδρασ 30 ετϊν ανθςυχϊντασ για το μζλλον                                          
(αυξθμζνα ποςοςτά ανεργίασ κ.λπ.), επικυμεί να εξαςφαλίςει ζνα ποςό                                                     

πριν τθν ζναρξθ τθσ ςυνταξιοδότθςισ του

Παραδείγματα Αςφαλιςτικϊν Λφςεων με το Νζο Πρόγραμμα (4/6) 

Τομέας Marketing
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Παραδείγματα Αςφαλιςτικϊν Λφςεων με το Νζο Πρόγραμμα (5/6) 

Ζνασ Άνδρασ είναι 35 ετϊν & επικυμεί από ςιμερα να μεριμνιςει για          
το μελλοντικό επίπεδο διαβίωςισ του. ιμερα αμείβεται με 1.000 / μινα

Μιςκόσ 1.000 €
ιμερα 

35 ετϊν υνταξιοδότθςθ 67 ετϊν

Σελευταίοσ 
Μιςκόσ 1.850 €

2% αφξθςθ 
ετθςίωσ

70% αναπλιρωςθ για 
διατιρθςθ βιοτικοφ 

επιπζδου

Απαιτοφμενθ 
φνταξθ 1.295 €

925 €

Ιδιωτικι Αςφάλιςθ (20%) 370 €

θ Εκνικι Αςφαλιςτικι  του εξαςφαλίηει μζχρι τα 77 
του 370 € μθνιαία ςφνταξθ εγγυθμζνθ για 10 ζτθ

δίνοντασ  από ςιμερα με 3% ετιςια 
αναπροςαρμογι 

μόνο 50€ το μινα / λιγότερο από 2€ τθν 
θμζρα

35 ετϊν υνταξιοδότθςθ 67 ετϊν

370 € μθνιαία ςφνταξθ εγγυθμζνθ μζχρι τα 82 

370 € μθνιαία ςφνταξθ εγγυθμζνθ μζχρι τα 87 

μόνο 70€ μινα / λιγότερο από 2,5€ θμζρα

μόνο 89€ μινα / λιγότερο από 3€ θμζρα

Τομέας Marketing
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Παραδείγματα Αςφαλιςτικϊν Λφςεων με το Νζο Πρόγραμμα (6/6) 

δίνοντασ 
από ςιμερα 

μόνο 
5 € τθν θμζρα 

ςτακερά

θ Εκνικι Αςφαλιςτικι 
εγγυάται ςτο Παιδί ςτα 18 του ζτθ 

36.966,55 € ςε Εφάπαξ ποςό 
ι 794,03 € μθνιαίωσ για 4 ζτθ  

Ζνασ Γονιόσ επικυμεί να φροντίςει & να εξαςφαλίςει                                      
το μζλλον του νεογζννθτου Παιδιοφ του

1.000 €
όταν το 

παιδί είναι 
3 ετϊν

εξαςφαλίηοντασ ςτο Παιδί ςτα 18 του 
42.012,24 € Εφάπαξ ποςό 

ι 902,41 € μθνιαίωσ για 4 ζτθ  

και επιπλζον μπορεί να ενιςχφει το τελικό ποςό δίνοντασ

1.000 €
όταν το 

παιδί είναι 
6 ετϊν

1.000 €
όταν το 

παιδί είναι 
9 ετϊν

1.000 €
όταν το 

παιδί είναι 
12 ετϊν

Τομέας Marketing
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Ιςχυρά θμεία Νζου υνταξιοδοτικοφ Προγράμματοσ

Τομέας Marketing
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Ιςχυρά θμεία Νζου υνταξιοδοτικοφ Προγράμματοσ

Τομέας Marketing
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Ιςχυρά θμεία Νζου υνταξιοδοτικοφ Προγράμματοσ

τεχνικό επιτόκιο 2,5% για όλο το 
διάςτθμα τθσ αποταμίευςθσ

τεχνικό επιτόκιο 2% για το διάςτθμα 
τθσ ςυνταξιοδότθςθσ

Τομέας Marketing
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Ιςχυρά θμεία Νζου υνταξιοδοτικοφ Προγράμματοσ

ςε κάνατο πριν τθ ςυνταξιοδότθςθ 
επιςτροφι των αςφαλίςτρων

ςε κάνατο κατά τθ διάρκεια φνταξθσ 
ςυγκεκριμζνθσ διάρκειασ, καταβολι 

αποκζματοσ ςτουσ δικαιοφχουσ

ςε κάνατο μετά τθ ςυνταξιοδότθςθ, 
μεταβίβαςθ κατά 100%                                       

τθσ φνταξθσ ςτο δικαιοφχο

ςυνζχιςθ του Προγράμματοσ                 
ακόμα και ςε μια δφςκολθ ςτιγμι -ΑΠΑ 

Τομέας Marketing
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Ιςχυρά θμεία Νζου υνταξιοδοτικοφ Προγράμματοσ

αξία εξαγοράσ από το 2ο ζτοσ,                    
αντί για το 3ο ζτοσ που ιςχφει                      

ςτα υφιςτάμενα προγράμματα

δυνατότθτα εξαγοράσ του υπολοίπου 
αποκζματοσ οποτεδιποτε κατά τθ 

διάρκεια λιψθσ φνταξθσ 
ςυγκεκριμζνθσ διάρκειασ

ελάχιςτο ποςό εξαγοράσ εγγυθμζνο 
για κάκε ζτοσ διάρκειασ

Τομέας Marketing


