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2 Εξ-ασφαλίζουμε τις σπουδές  – Στόχος Αγοράς – τι παρέχουμε
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Σπουδές

επιβάρυνση του οικογενειακού 
προϋπολογισμού

πανελλαδικές εξετάσεις  

«μετανάστες» φοιτητές

βιβλία

στο Εξωτερικό 

Πόσο κοστίζει σήμερα ένα νέο ξεκίνημα;



Ας ρίξουμε μια ματιά στα στοιχεία



Ας ρίξουμε μια ματιά στα στοιχεία



 ….νεότερης ηλικίας  ομάδων πελατών που επιθυμούν να προγραμματίσουν από 

σήμερα το εγγυημένο κεφάλαιο  που θα εξασφαλίσει την κάλυψη των μελλοντικών 

οικονομικών αναγκών τους, όπως οι σπουδές των παιδιών, η ενίσχυση του 

εισοδήματος τους κ.ά.

 …πελάτες που επιθυμούν τη συσσώρευση ενός κεφαλαίου μέσα από την τακτική 

καταβολή ενός προσιτού ποσού για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών τους, όπως 

ένα νέο επιχειρηματικό ξεκίνημα, ή την αντιμετώπιση μελλοντικών δυσκολιών.

 …πελάτες που επιθυμούν την προστασία του κεφαλαίου που επενδύουν μέσα από 

την εξασφάλιση μίας ελάχιστης εγγυημένης απόδοσης.

 …πελάτες που επιθυμούν, στη λήξη, να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την 

εφάπαξ είσπραξη του κεφαλαίου που έχει συσσωρευτεί.

Η αγορά στόχος είναι 



Εξ-ασφαλίζουμε τη σύνταξη μέσα από μία ολοκληρωμένη 
γκάμα συνταξιοδοτικών λύσεων

Προϊόντα Παροχής Σύνταξης

Συσσώρευση Αποπληρωμή

Χρόνος

Προϊόντα Συσσώρευσης Κεφαλαίου

Συσσώρευση

Χρόνος

Προϊόντα Αποπληρωμής Κεφαλαίου

Αποπληρωμή

Χρόνος

Easy Plan Σύνταξη τακτικών καταβολών

Easy Plan Εφάπαξ Καταβολής

Easy Plan Σπουδές τακτικών καταβολών

Easy Plan Άμεση Σύνταξη

Εγγυημένο 

Κεφάλαιο



Αξία Αποταμιευτικών Προγραμμάτων             χαμηλή          υψηλή

Επίδραση στον τρόπο ζωής

Ανταποδοτικότητα παροχών

Ευελιξία στην τιμή

Δυνατότητα υψηλών αποδόσεων

Διασφάλιση ρευστότητας

Ευχέρεια προσθήκης άλλων παροχών

Απαλλαγή από φόρο εισοδήματος



Αξία Αποταμιευτικών Προγραμμάτων             χαμηλή          υψηλή

Επίδραση στον τρόπο ζωής

Ανταποδοτικότητα παροχών

Ευελιξία στην τιμή

Ευρύτητα παρεχόμενων καλύψεων

Δυνατότητα υψηλών αποδόσεων

Διασφάλιση ρευστότητας

Ευχέρεια προσθήκης άλλων παροχών



Βασικά χαρακτηριστικά (1/2)

Το Easy Plan Σπουδές τακτικών καταβολών  είναι αποταμιευτικό  προϊόν παραδοσιακού 
τύπου περιοδικών καταβολών με ελάχιστο τεχνικό επιτόκιο. 

Περιγραφή

Η εξασφάλιση Εγγυημένου κεφαλαίου  
Κύριο 

χαρακτηριστικό

Ελάχιστο ετήσιο καθαρό ασφάλιστρο 360€

Μέγιστο ετήσιο καθαρό ασφάλιστρο 15.000€

Όρια 
Ασφαλίστρου

Max ηλικία εισόδου ασφαλισμένου έως 15 ετών

Min ηλικία εισόδου Αντισυμβαλλόμενου από 18 ετών

Ηλικίες 
Ασφάλισης

32 ετών
Μέγιστη Ηλικία 

Συνταξιοδότησης 

17 έτη
Ελάχιστη διάρκεια 

ασφάλισης

2%Τεχνικό επιτόκιο

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει εγγυημένο κεφάλαιο ίσο με το 
ασφαλισμένο κεφάλαιο που αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών του ασφαλιστηρίου

Τρόπος 
καταβολής 



Βασικά χαρακτηριστικά (2/2)

κάθε μήνα, 3μηνο, 6μηνο ή έτος, ανάλογα με τον οικονομικό προγραμματισμό του πελάτη .
Συχνότητα 

καταβολής

πάγια εντολή χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας, ταχυπληρωμή. 
Τρόπος 

καταβολής

μπορεί να ασκείται μετά τη συμπλήρωση του 1ου ασφαλιστικού έτους (είτε από την προηγούμενη είτε από την 
επόμενη επέτειο του ασφαλιστηρίου) . 

Δυνατότητα αύξησης 
της τακτικής 
καταβολής *

μπορεί να ασκείται μετά τη συμπλήρωση του 1ου ασφαλιστικού έτους. Μέγιστη δυνατότητα μείωσης στο 50% του 
αρχικού ετήσιου ασφαλίστρου και με δεδομένο το min των 360 € ετήσιου μικτού ασφαλίστρου 30 €/μήνα. (Το 
δικαίωμα παρέχεται από την ανεξόφλητη δόση του ασφαλιστηρίου).

Δυνατότητα μείωσης 
της τακτικής 
καταβολής *

μπορεί να ασκείται 1  φορά τον  χρόνο ακόμα και από το 1ο ασφαλιστικό έτος. Μέγιστο ποσό το  3πλάσιο του 
ετησίου ασφαλίστρου. Ελάχιστο ποσό το ετήσιο μικτό ασφάλιστρο.

Δυνατότητα έκτακτης 
καταβολής *

Κάλυψη Απαλλαγή πληρωμής Ασφάλιστρων λόγω Απώλειας  Ζωής ΑΠΑ

Κάλυψη Απαλλαγή πληρωμής Ασφάλιστρων λόγω Μόνιμης  Ολικής  Ανικανότητας ΜΟΑ

Προαιρετικές καλύψεις Αντισυμβαλλόμενου (επιλέγονται  μόνο κατά την έναρξη του συμβολαίου ) 

μετά τη συμπλήρωση του 1ου έτους Δικαίωμα Εξαγοράς

* Οι έκτακτες καταβολές καθώς και η αύξηση ή μείωση καταβολής επιφέρουν αντίστοιχα αύξηση ή μείωση στο εγγυημένο κεφάλαιο 



Μηνιαία Ασφάλιστρα 100€ 

Σενάριο

Εγγυημένο 

Κεφάλαιο 

λήξης

Διάρκεια 17 

έτη
31.565 €

Διάρκεια 17

έτη
21.044 €

Διάρκεια 17 

έτη 
10.521 €

Ενδεικτικά παραδείγματα Παιδί 15 ετών Easy plan Σπουδές 

Συνολικά καταβληθέντα 

ασφάλιστρα με 50€ το 

μήνα: 10.200 €

Συνολικά καταβληθέντα 

ασφάλιστρα με 150€ το 

μήνα: 30.600 € 

Συνολικά καταβληθέντα 

ασφάλιστρα με 100€ το 

μήνα: 20.400 €



• Εισφορά υπέρ του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, σύμφωνα με το ν.

3867/2010:

• Ποσοστό Επιβάρυνσης:

• 0,50% επί του καθαρού ασφαλίστρου με μέγιστο ασφάλιστρο 2.000 €

• Max εισφορά υπέρ του εγγυητικού κεφαλαίου Ζωής: 10€ για ασφάλιστρο

2.000 €

• Συχνότητα καταβολής ασφαλίστρων

• ισχύει προσαύξηση του ετήσιου ασφαλίστρου με τμηματικές δόσεις, εξάμηνο

1%, τρίμηνο 1,5%, μηνιαία 2%.

Επιβαρύνσεις  



4+1 καλοί λόγοι για να επιλέξετε το Easy Plan 
Σύνταξη τακτικών καταβολών

1 2 3Προγραμματισμένη 

αποταμίευση

ο πελάτης ξεκινά τον οικονομικό του 

προγραμματισμό από σήμερα ώστε να 

είναι σε θέση να δημιουργήσει ένα 

εγγυημένο κεφάλαιο.

Ευελιξία και 

Προσαρμογή

του προγράμματος στις εκάστοτε 

οικονομικές του δυνατότητες 

Προστασία 

Ασφάλιστρου

…από έναν Όμιλο που σχεδιάζει το 

μέλλον χιλιάδων συμπολιτών μας αλλά 

και των παιδιών τους.

4 +1Εγγυήσεις:

για τον υπολογισμό των παροχών 

χρησιμοποιείται  εγγυημένο τεχνικό 

επιτόκιο 2% στο απόθεμα του 

ασφαλιστηρίου όπως αυτό σχηματίζεται 

κάθε χρόνο

Εξασφάλιση έναρξης καταβολής της 

σύνταξης  σε περίπτωση που είχε 

επιλεγεί επιπρόσθετη παροχή σε 

περίπτωση : μόνιμης ολικής 

ανικανότητας ή απώλειας ζωής του 

Λήπτη της ασφάλισης 



Easy Plan Σύνταξη
Πρόγραμμα Τακτικών καταβολών

Σεπτέμβριος 2018


