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Εσείς βάζετε τα όνειρα.
Εµείς το σχέδιο για να γίνουν πράξη.

Σχεδιάστε το µέλλον σας,
όπως θέλετε να το ζήσετε!
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 15 χρόνια παρουσίας είµαστε
ο 4ος Όµιλος σε παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα
είναι η δική σας δύναµη να προχωράτε µε έναν ισχυρό
σύµµαχο καθηµερινά δίπλα σας.
Οι πάνω από 380.000 πελάτες και το ποσό που
καταβλήθηκε για όλα τα προγράµµατα κατά το
διάστηµα 2004-2015, που αγγίζει τα €1,7 δισ., είναι
η δική σας σιγουριά ότι έχετε επιλέξει έναν έµπιστο
συνεργάτη.

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.

Είναι σηµαντικό να µην αφήνουµε το µέλλον
µας στην τύχη του, γι’ αυτό ακόµα και στις
σηµερινές οικονοµικές συνθήκες σας
προτρέπουµε να αξιοποιήσετε τις ευελιξίες
των νέων αποταµιευτικών προγραµµάτων
Easy Plan και τη δύναµη του Οµίλου Eurolife
ERB για να δηµιουργήσετε το δικό σας
αποταµιευτικό πλάνο.
Ανάλογα µε την οικογενειακή σας κατάσταση
και τις προτεραιότητές σας, σε συνεργασία µε
τον Ασφαλιστικό σας Σύµβουλο, επιλέξτε το
πρόγραµµα που µπορεί να καλύψει τις
αποταµιευτικές σας ανάγκες για να συµπληρώσετε
τη σύνταξή σας ή να στηρίξετε το µέλλον του
παιδιού σας.

Easy Plan

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ 5 ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΛΗΞΗ

σύνταξη

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΗΛΙΚΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΕ ΕΤΗ

ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΟ ΣΤΗ ΛΗΞΗ
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
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8.254
2.608

25.240
12.184

Το πρόγραµµα Easy Plan σύνταξη απευθύνεται σε εσάς που θέλετε,
µέσω συστηµατικής αποταµίευσης και σύµφωνα µε το δικό σας
προγραµµατισµό, να δηµιουργήσετε την απαραίτητη συµπληρωµατική
σας σύνταξη.

Ο υπολογισµός έχει γίνει µε 4% αναπροσαρµογή της µηνιαίας καταβολής το χρόνο, ενδεικτική
ετήσια απόδοση επενδύσεων 4% και έναρξη ισχύος του συµβολαίου την 1η Ιανουαρίου.

Πιο συγκεκριµένα το πρόγραµµα εξασφαλίζει:

Easy Plan

Σύνταξη
• Καταβολή στον ασφαλισµένο εγγυηµένης σύνταξης από την ηµεροµηνία έναρξης της συνταξιοδότησης για χρονικό διάστηµα 15 ετών,
εφόσον αυτός είναι στη ζωή κατά το διάστηµα αυτό.
• ∆υνατότητα επιλογής για περαιτέρω καταβολή στον ασφαλισµένο
εφάπαξ ποσού ίσου µε 5 ετήσιες συντάξεις στη λήξη της 15ετούς
περιόδου καταβολής της εγγυηµένης σύνταξης και εφόσον αυτός
είναι στη ζωή.
• Καταβολή επιπλέον ποσού εφόσον επιτευχθεί Αποθεµατικό
Μερισµάτων.
Προστασία
• Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισµένου κατά τη διάρκεια
της 10ετούς περιόδου που αρχίζει από την ηµεροµηνία έναρξης
συνταξιοδότησης του ασφαλισµένου, καταβάλλεται ποσό σύνταξης
έως τη λήξη της 10ετούς περιόδου (εγγυηµένη 10ετής περίοδος)
στους δικαιούχους που ορίζονται στο ασφαλιστήριο.
• Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισµένου πριν από την
ηµεροµηνία έναρξης της συνταξιοδότησής του και εφόσον το
ασφαλιστήριο είναι σε ισχύ, επιστρέφονται τα καταβληθέντα καθαρά
ασφάλιστρα και καταβάλλεται το τυχόν Αποθεµατικό Μερισµάτων
στους δικαιούχους που ορίζονται στο ασφαλιστήριο.
Ευελιξίες
• ∆υνατότητα προσαρµογής των αρχικά προγραµµατισµένων
καταβολών τόσο για τις καλές, όσο και για τις δύσκολες στιγµές της
ζωής:
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).
Πραγµατοποίηση έκτακτων εφάπαξ καταβολών µία φορά
ανά ασφαλιστικό έτος, εφόσον έχουν καταβληθεί τα πληρωτέα
έως εκείνη τη στιγµή ασφάλιστρα.
• ∆υνατότητα ετήσιας αναπροσαρµογής των ασφαλίστρων κατά 4%
επί των ασφαλίστρων του εκάστοτε προηγούµενου ασφαλιστικού
έτους, ώστε να ενισχύεται σταδιακά η αποταµιευτική σας προσπάθεια.
• ∆υνατότητα ολικής εξαγοράς του συµβολαίου µετά τη συµπλήρωση
του 1ου ασφαλιστικού έτους και πριν την ηµεροµηνία έναρξης
καταβολής της εγγυηµένης σύνταξης, σύµφωνα µε τον Πίνακα
Αξιών Εξαγοράς που συµπεριλαµβάνεται στο ασφαλιστήριο
συµβόλαιο, εφόσον προκύψει η ανάγκη.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

σύνταξη-εφάπαξ ασφαλίστρου

Το πρόγραµµα Easy Plan σύνταξη-εφάπαξ ασφαλίστρου απευθύνεται
σε εσάς που διαθέτετε ένα κεφάλαιο και θέλετε να το αξιοποιήσετε µε
σκοπό να εξασφαλίσετε την απαραίτητη συµπληρωµατική σας σύνταξη.
Πιο συγκεκριµένα το πρόγραµµα εξασφαλίζει:
Σύνταξη
• Καταβολή στον ασφαλισµένο εγγυηµένης σύνταξης από την ηµεροµηνία
έναρξης της συνταξιοδότησης για χρονικό διάστηµα 15 ετών, εφόσον
αυτός είναι στη ζωή κατά το διάστηµα αυτό.
• ∆υνατότητα επιλογής για περαιτέρω καταβολή στον ασφαλισµένο εφάπαξ
ποσού ίσου µε 5 ετήσιες συντάξεις στη λήξη της 15ετούς περιόδου
καταβολής της εγγυηµένης σύνταξης και εφόσον αυτός είναι στη ζωή.
• Καταβολή επιπλέον ποσού εφόσον επιτευχθεί Αποθεµατικό Μερισµάτων.
Προστασία
• Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισµένου κατά τη διάρκεια
της 10ετούς περιόδου που αρχίζει από την ηµεροµηνία έναρξης
της συνταξιοδότησης του ασφαλισµένου, καταβάλλεται ποσό
σύνταξης έως τη λήξη της 10ετούς περιόδου (εγγυηµένη 10ετής
περίοδος) στους δικαιούχους που ορίζονται στο ασφαλιστήριο.
• Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισµένου πριν από την
ηµεροµηνία έναρξης της συνταξιοδότησής του και εφόσον το
ασφαλιστήριο είναι σε ισχύ, επιστρέφονται τα καταβληθέντα καθαρά
ασφάλιστρα και καταβάλλεται το τυχόν Αποθεµατικό Μερισµάτων
στους δικαιούχους που ορίζονται στο ασφαλιστήριο.
Ευελιξίες
• ∆υνατότητα ολικής εξαγοράς του συµβολαίου µετά τη συµπλήρωση
του 1ου ασφαλιστικού έτους και πριν την ηµεροµηνία έναρξης
καταβολής της εγγυηµένης σύνταξης, σύµφωνα µε τον Πίνακα
Αξιών Εξαγοράς που συµπεριλαµβάνεται στο ασφαλιστήριο
συµβόλαιο, εφόσον προκύψει η ανάγκη.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΕΦΑΠΑΞ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΗΛΙΚΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΕ ΕΤΗ

ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

5.000
20.000

35
45

30
20

45
157

2.804
6.301

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ 5 ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΛΗΞΗ

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΗΛΙΚΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΕ ΕΤΗ

ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΦΑΠΑΞ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΗΛΙΚΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΕ ΕΤΗ

ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΟ ΣΤΗ ΛΗΞΗ
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

100
100

35
45

30
20

518
250

8.277
2.616

5.000
20.000

35
45

30
20

34
121

2.679
6.009

2.068
7.262

Οι υπολογισµοί έχουν γίνει µε ενδεικτική ετήσια απόδοση επενδύσεων 4% και έναρξη ισχύος
του συµβολαίου την 1η Ιανουαρίου.

Easy Plan
σπουδές

Το πρόγραµµα Easy Plan σπουδές απευθύνεται στους γονείς που
αντιλαµβάνονται ότι η κάλυψη των µελλοντικών αναγκών των παιδιών τους
εξασφαλίζεται µε σύστηµα και έγκαιρο προγραµµατισµό.
Πιο συγκεκριµένα το πρόγραµµα εξασφαλίζει:
• Εγγυηµένο κεφάλαιο στη λήξη του συµβολαίου µε δυνατότητα
καταβολής του σε 60 µηνιαίες δόσεις.
• Καταβολή επιπλέον ποσού εφόσον επιτευχθεί Αποθεµατικό
Μερισµάτων.
Ευελιξίες
• ∆υνατότητα προσαρµογής των αρχικά προγραµµατισµένων καταβολών
τόσο για τις καλές, όσο και για τις δύσκολες στιγµές της ζωής:
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).
Πραγµατοποίηση έκτακτων εφάπαξ καταβολών µία φορά ανά
ασφαλιστικό έτος, εφόσον έχουν καταβληθεί τα πληρωτέα έως
εκείνη τη στιγµή ασφάλιστρα.
• ∆υνατότητα ετήσιας αναπροσαρµογής των ασφαλίστρων κατά 4%
επί των ασφαλίστρων του εκάστοτε προηγούµενου ασφαλιστικού
έτους, ώστε να ενισχύεται σταδιακά η αποταµιευτική σας προσπάθεια.
• ∆υνατότητα ολικής εξαγοράς του συµβολαίου µετά τη συµπλήρωση
του 1ου ασφαλιστικού έτους και πριν την ηµεροµηνία έναρξης
καταβολής των δόσεων, εφόσον έχει επιλεγεί αυτός ο τρόπος καταβολής,
σύµφωνα µε τον Πίνακα Αξιών Εξαγοράς που συµπεριλαµβάνεται
στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο.

Επιπλέον, στα προγράµµατα Easy Plan σύνταξη
και Easy Plan σπουδές κερδίζετε 2% Επιστροφή σε ευρώ
επί της αξίας του ασφαλίστρου, εφόσον το εξοφλήσετε
µε πάγια εντολή µέσω µίας 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.eurolife.gr/epistrofi.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ

100
100

ΗΛΙΚΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

1
5

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΕ ΕΤΗ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΗ ΛΗΞΗ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

17
20

29.060
37.606

1.795
2.766

Ο υπολογισµός έχει γίνει µε 4% αναπροσαρµογή της µηνιαίας καταβολής το χρόνο, ενδεικτική
ετήσια απόδοση επενδύσεων 4% και έναρξη ισχύος του συµβολαίου την 1η Ιανουαρίου.

Τα παραπάνω ποσά 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 µεταβολής της φορολογικής νοµοθεσίας
ή/και µεταβολής της τιµολόγησης των προγραµµάτων.

