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Σπουδές

Με τα νέα Ασφαλιστικά Αποταµιευτικά
προγράµµατα εξασφαλίζω της Eurolife ERB,
µπορείτε, µε το δικό σας σύστηµα, να οργανώσετε
την αποταµίευσή σας για να δηµιουργήσετε
µέσω µίας Βασικής Ασφάλισης Ζωής το
επιθυµητό εγγυηµένο κεφάλαιο για το µέλλον.
Ανάλογα µε την οικονοµική σας δυνατότητα
και τις µελλοντικές σας ανάγκες µπορείτε να
επιλέξετε το πρόγραµµα που σας ταιριάζει:

Τα προγράµµατα «εξασφαλίζω το µέλλον µου» και
«εξασφαλίζω το µέλλον του παιδιού µου» απευθύνονται
σε εσάς που θέλετε να δηµιουργήσετε το επιθυµητό εγγυηµένο
κεφάλαιο για το µέλλον, µε σύστηµα, προγραµµατισµό και
ανάλογα µε τις οικονοµικές σας δυνατότητες.

Πιο συγκεκριµένα τα προγράµµατα «εξασφαλίζω
το µέλλον µου» και «εξασφαλίζω το µέλλον του παιδιού
µου» σας προσφέρουν:
ΕΥΕΛΙΞΙΕΣ για να πετύχετε το σκοπό σας χωρίς άγχος
• ∆υνατότητα προσαρµογής των αρχικά προγραµµατισµένων
καταβολών τόσο για τις καλές, όσο και για τις δύσκολες
στιγµές της ζωής. Πιο συγκεκριµένα µπορείτε να επιλέξετε:
- Αύξηση ή µείωση της τακτικής καταβολής αν τα οικονοµικά σας αλλάξουν (ισχύει για µία φορά ανά ασφαλιστικό
έτος και µετά τη συµπλήρωση του πρώτου έτους).
- «Αναβολή» της ηµεροµηνίας καταβολής της δόσης
του ασφαλίστρου, καθώς αν σας τύχει κάτι έκτακτο και
καθυστερήσει η καταβολή µιας δόσης µπορεί να
πραγµατοποιηθεί εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία
οφειλής της (ισχύει για µία φορά ανά ασφαλιστικό έτος).
- Μείωση του ασφαλίστρου σε €10 το µήνα σε περίπτωση
ακούσιας ανεργίας και για όσο χρονικό διάστηµα
αποδεδειγµένα διαρκεί αυτή.
- Πραγµατοποίηση έκτακτων εφάπαξ καταβολών όποτε
έχετε κάποιο επιπλέον ποσό να διαθέσετε εφόσον έχουν
καταβληθεί τα πληρωτέα έως εκείνη τη στιγµή ασφάλιστρα.
• ∆υνατότητα εξαγοράς του συµβολαίου σύµφωνα µε τον Πίνακα
Αξιών Εξαγοράς που συµπεριλαµβάνεται στο ασφαλιστήριο
συµβόλαιο. Πιο συγκεκριµένα:
- Ολική εξαγορά µετά τη συµπλήρωση του 2ου ασφαλιστικού έτους
- Μερική εξαγορά των έκτακτων καταβολών σε ποσοστό έως 50%
και έως µία φορά ανά ασφαλιστικό έτος, µετά τη συµπλήρωση
του 3ου ασφαλιστικού έτους. Σε περίπτωση πραγµατοποίησης
έκτακτων καταβολών ή µερικής εξαγοράς ο Πίνακας Αξιών
Εξαγοράς του Συµβολαίου, τροποποιείται και παραδίδεται εκ νέου.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ που ενισχύουν την αποταµιευτική σας προσπάθεια

Το πρόγραµµα «εξασφαλίζω για το εφάπαξ» απευθύνεται
σε εσάς που διαθέτετε ένα κεφάλαιο και θέλετε να δώσετε
αξία στις οικονοµίες σας δηµιουργώντας το επιθυµητό εγγυηµένο
κεφάλαιο για το µέλλον σας.

• ∆υνατότητα επιπλέον οφέλους από τυχόν υπεραποδόσεις,
µε τη µορφή µερίσµατος, που προσαυξάνουν το ποσό του
εγγυηµένου κεφαλαίου στη λήξη του προγράµµατος.
• Προστασία από τον πληθωρισµό µε ετήσια αναπροσαρµογή
του ασφαλίστρου της Βασικής Ασφάλισης Ζωής κατά 3%.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ που διασφαλίζουν την αποταµιευτική σας προσπάθεια
• Εγγυηµένο κεφάλαιο στη λήξη του συµβολαίου
• Καταβολή στους δικαιούχους που έχει ορίσει ο Αντισυµβαλλόµενος,
των καταβληθέντων καθαρών ασφαλίστρων και του ποσού
των τυχόν υπεραποδόσεων, σε περίπτωση απώλειας ζωής
του Ασφαλισµένου προσώπου πριν τη λήξη του προγράµµατος.
• Εφόσον έχουν επιλεγεί οι προαιρετικές καλύψεις Απαλλαγής
Πληρωµής Ασφαλίστρων για τον Αντισυµβαλλόµενο, η εταιρία
θα καταβάλει τα ασφάλιστρα του προγράµµατος σε περίπτωση
ανικανότητας ή θανάτου του Αντισυµβαλλόµενου.
• Καταβολή κεφαλαίου στους δικαιούχους που έχει ορίσει
ο Αντισυµβαλλόµενος σε περίπτωση απώλειας ζωής πριν
τη λήξη του προγράµµατος, εφόσον έχει επιλεγεί η προαιρετική
κάλυψη «Πρόσκαιρη Ασφάλιση Απώλειας Ζωής
Αντισυµβαλλόµενου».
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ως προς τη συχνότητα και τον τρόπο καταβολής
των ασφαλίστρων
• Επιλογή συχνότητας καταβολής (µηνιαία, 3µηνιαία, 6µηνιαία, ετήσια).
• Αυτόµατη εξόφληση του ποσού της καταβολής σας από τον τραπεζικό σας λογαριασµό Eurobank ή µέσω της πιστωτικής σας κάρτας.

Ενδεικτικά παραδείγµατα*:
εξασφαλίζω το µέλλον µου
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΗΛΙΚΙΑ
ΣΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΕ ΕΤΗ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΤΗ ΛΗΞΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΤΗ ΛΗΞΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ

50
150
50
150

35
35
45
45

20
20
15
15

18.082
54.243
11.959
35.877

19.163
57.486
12.484
37.451

* Ο υπολογισµός έχει γίνει µε 3% αναπροσαρµογή της µηνιαίας καταβολής το χρόνο και
ενδεικτική ετήσια απόδοση επενδύσεων 4%.

εξασφαλίζω το µέλλον του παιδιού µου
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΗΛΙΚΙΑ
ΠΑΙ∆ΙΟΥ
ΣΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

ΗΛΙΚΙΑ
ΠΑΙ∆ΙΟΥ
ΣΤΗ ΛΗΞΗ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΤΗ ΛΗΞΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΤΗ ΛΗΞΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ

50
150
50
150

1
1
3
3

17
17
19
19

14.254
42.761
16.744
50.233

14.971
44.913
17.693
53.080

* Ο υπολογισµός έχει γίνει µε 3% αναπροσαρµογή της µηνιαίας καταβολής το χρόνο,
ενδεικτική ετήσια απόδοση επενδύσεων 4% και αντισυµβαλλόµενο γονέα 35 ετών.

Το πρόγραµµα «εξασφαλίζω για το εφάπαξ» πιο
συγκεκριµένα σας προσφέρει:
• Εγγυηµένο κεφάλαιο στη λήξη του συµβολαίου.
• ∆υνατότητα επιπλέον οφέλους από τυχόν υπεραποδόσεις,
µε τη µορφή µερίσµατος, που προσαυξάνουν στη λήξη
του προγράµµατος το ποσό του εγγυηµένου κεφαλαίου.
• Καταβολή στους ορισθέντες ∆ικαιούχους των
καταβληθέντων καθαρών ασφαλίστρων και των
συσσωρευµένων µερισµάτων, σε περίπτωση απώλειας
ζωής του Ασφαλισµένου.
• Ευελιξία καταβολών αφού µπορείτε να επιλέξετε
είτε µόνο µία αρχική καταβολή είτε συνδυασµό αρχικής
και πρόσθετων καταβολών.
• ∆υνατότητα ολικής εξαγοράς του συµβολαίου µετά
την πάροδο του 1ου ασφαλιστικού έτους σύµφωνα
µε τον Πίνακα Αξιών Εξαγοράς που συµπεριλαµβάνεται
στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο.
Για να εξασφαλίσετε το εγγυηµένο κεφάλαιο που επιθυµείτε,
µπορείτε να δηµιουργήσετε το δικό σας συνδυασµό
καταβολών. Ενδεικτικά**:
• Σε ηλικία 40 ετών, µε αρχική καταβολή ασφαλίστρου
€10.000 και διάρκεια προγράµµατος 20 έτη, εξασφαλίζετε
στη λήξη του προγράµµατος εγγυηµένο κεφάλαιο
€12.450 (ενδεικτικό κεφάλαιο στη λήξη €15.831
µε ενδεικτική ετήσια απόδοση επενδύσεων 4%).
• Σε ηλικία 40 ετών, µε αρχική καταβολή ασφαλίστρου
€5.000, και επιπλέον 3 ετήσιες καταβολές ασφαλίστρου
το 3ο, 5ο και 8ο έτος, ύψους €3.000 η κάθε µία
(συνολικές καταβολές €14.000) και διάρκεια
προγράµµατος 20 έτη, εξασφαλίζετε στη λήξη
του προγράµµατος εγγυηµένο κεφάλαιο €16.702
(ενδεικτικό κεφάλαιο στη λήξη €20.441
µε ενδεικτική ετήσια απόδοση επενδύσεων 4%).
** Τα παραπάνω είναι υπολογισµένα λαµβάνοντας υπόψη και την εισφορά του
Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής.
Όλες οι προαναφερόµενες καλύψεις παρέχονται σύµφωνα µε τους όρους του
ασφαλιστηρίου. Τα παραπάνω ποσά ισχύουν µε την επιφύλαξη τυχόν
νοµοθετικής τροποποίησης των φόρων των ασφαλίστρων ή/και µεταβολής της
τιµολόγησης των προγραµµάτων.

Επιπλέον οφέλη:

Επιπλέον, κερδίζετε 2% Επιστροφή σε ευρώ
επί της αξίας του ασφαλίστρου, εφόσον
το εξοφλήσετε µε πάγια εντολή µέσω µιας από
τις πιστωτικές κάρτες Eurobank που συµµετέχει
στο πρόγραµµα επιβράβευσης καρτών Επιστροφή.
Τα ευρώ που θα συγκεντρώσετε µπορείτε να τα
χρησιµοποιήσετε ως έκπτωση σε επόµενη αγορά
σας σε οποιαδήποτε από τις 7.000 συνεργαζόµενες
επιχειρήσεις του Προγράµµατος. Ενηµερωθείτε
αναλυτικά στο www.eurobank.gr και στο
www.epistrofi-eurobank.gr.

Στη Eurolife ERB θέλουµε να σας προσφέρουµε µια
δύναµη σταθερότητας και το αίσθηµα ασφάλειας που
ενθαρρύνει κάθε επόµενο βήµα σας.
Η ισχυρή κερδοφορία, η υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια
και το γεγονός ότι µε µόλις 14 χρόνια παρουσίας είµαστε
ο 3ος Όµιλος σε παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα
είναι η δική σας δύναµη να προχωράτε µε έναν ισχυρό
σύµµαχο καθηµερινά δίπλα σας.
Οι 400.000 πελάτες και το ποσό που καταβλήθηκε για
όλα τα προγράµµατα κατά το διάστηµα 2004-2014, που
αγγίζει τα €1,5 δισ., είναι η δική σας σιγουριά ότι έχετε
επιλέξει έναν έµπιστο συνεργάτη.
Είµαστε δίπλα σας για να σας συµβουλεύσουµε, να σας
προσφέρουµε τις γνώσεις και την εµπειρία µας, ώστε
να καλύψετε µε τον καλύτερο τρόπο κάθε ασφαλιστική
σας ανάγκη.

µέλλον
µέλλον
παιδιού

εφάπαξ

σχεδιάζω

Ο αριθµός πελατών αφορά αθροιστικά στις εταιρίες Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. και Eurolife ERB
Α.Ε.Γ.Α. και το ποσό αφορά αθροιστικά ασφαλιστικές αποζηµιώσεις ζωής και ζηµιών,
και πληρωµές εγγυηµένων κεφαλαίων και αξιών εξαγοράς ασφαλιστηρίων ζωής.

