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- Τι προσφέρουν τα ασφαλιστικά προγράμματα για παιδιά και ποια τα πλεονεκτήματα τους;
Τα παιδικά ασφαλιστικά αποταμιευτικά προγράμματα επιτρέπουν στους γονείς να χτίσουν σε στέρεες
βάσεις των μέλλον των παιδιών τους καθορίζοντας το επιθυμητό κεφάλαιο που επιθυμούν να έχει στη
διάθεσή του το παιδί τους στη λήξη, να επιλέξουν τη χρονική στιγμή που το παιδί θα λάβει το κεφάλαιο,
αλλά και να προσαρμόζουν την αποταμιευτική τους προσπάθεια ανάλογα με τις εκάστοτε οικονομικές
τους δυνατότητες.

- Ποια προγράμματα προτιμούν οι καταναλωτές (εγγυημένου επιτοκίου ή unit linked); Είναι
ετήσιας ή ισόβιας διάρκειας;
Η επιλογή μεταξύ ενός προγράμματος εγγυημένου επιτοκίου και unit linked επηρεάζεται κατά κύριο λόγο
από το αποταμιευτικό προφίλ του γονέα. Άλλοι αναζητούν πλήρεις εγγυήσεις και άλλοι τις καλύτερες
δυνατές αποδόσεις.

- Πως εξελίχθηκαν τα μεγέθη της αγοράς αυτής το 2012 και πως πιστεύετε ότι θα
εξελιχθούν το 2013;
Τα οικονομικά μιας οικογένειας δεν είναι δεδομένα πλέον. Ο μέσος Έλληνας αισθάνεται ότι δε μπορεί να
ξέρει αν αυτά που έχει σήμερα θα τα έχει και αύριο και γι’ αυτό συχνά δυσκολεύεται να δεσμευτεί σε
μακροχρόνια προγράμματα. Παρόλ’ αυτά, τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν ότι οι γονείς
και κυρίως οι μητέρες, περισσότερο από ότι στο παρελθόν κατανοούν πως δεν μπορούν να αφήσουν το
μέλλον των παιδιών τους στην τύχη.

- Ποια προγράμματα (επιγραμματικά) παρέχει η εταιρεία σας; Θα υπάρξουν αλλαγές ως
προς τις καλύψεις-παροχές ή το κόστος τους;
VALUE ΣΠΟΥΔΕΣ
Με το Value σπουδές οι γονείς μπορούν να εξασφαλίσουν για τα παιδιά τους ένα εγγυημένο Κεφάλαιο
για τις σπουδές ή τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα.Τα βασικά οφέλη του προγράμματος είναι
 Προγραμματισμένη αποταμίευση: ο γονιός ξεκινά τον οικονομικό του προγραμματισμό ώστε να
είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο κόστος σπουδών του παιδιού του
 Οικονομική προστασία: σε περίπτωση Απώλειας Ζωής του γονιού που κάνει το πρόγραμμα
(αντισυμβαλλόμενου), θα καταβληθεί άμεσα το εγγυημένο κεφάλαιο Απώλειας ζωής
 Εγγυήσεις: το κεφάλαιο στη λήξη είναι εγγυημένο και προκύπτει από εγγυημένη απόδοση 2,75%
στο απόθεμα του ασφαλιστηρίου όπως αυτό σχηματίζεται κάθε χρόνο
 Επιπλέον Αποδόσεις: προσδοκία υψηλότερων αποδόσεων αφού το πρόγραμμα συμμετέχει στις
υπεραποδόσεις που προκύπτουν από τις επενδύσεις της εταιρίας
Το πρόγραμμα διατίθεται αποκλειστικά μέσω του Δικτύου Καταστημάτων Eurobank

Αντίστοιχο πρόγραμμα με το Value σπουδές είναι και το Πρόγραμμα Δημιουργίας Κεφαλαίου KID το
οποίο διατίθεται μέσω των Συνεργαζόμενων Ασφαλιστικών Συνεργατών Μεσιτών και Πρακτόρων της
Eurolife ΕRB.
Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Kid προσφέρει:






Εγγυημένο κεφάλαιο στη λήξη το οποίο προκύπτει από εγγυημένη απόδοση 3% στο απόθεμα του
ασφαλιστηρίου όπως αυτό σχηματίζεται κάθε χρόνο
Επιπλέον όφελος από τυχόν υπεραποδόσεις
Είσπραξη εφάπαξ ή σε 60 μηνιαίες δόσεις
Προστασία από τον πληθωρισμό με δυνατότητα αναπροσαρμογής της τακτικής καταβολής κατά
5% κάθε χρόνο
Δυνατότητα επιπλέον καλύψεων απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων, για την εξασφάλιση της
συνέχειας του προγράμματος σε περίπτωση απώλειας ζωής ή μόνιμης ολικής ανικανότητας του
αντισυμβαλλομένου

- Πιστεύετε ότι αποτελούν έναν τομέα αιχμής που έχει προοπτικές ή βλέπετε δυσκολίες
στην ανάπτυξη του;
Προσωπικά εκτιμώ ότι αυτή η ανάπτυξη αυτής της κατηγορίας προγραμμάτων θα ενταθεί με την
προϋπόθεση ότι και οι εταιρίες θα προσφέρουν σύγχρονα προγράμματα τα οποία θα μπορούν να
καλύψουν τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές ανησυχίες και ανάγκες των πελατών τους.
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Λίγα λόγια για την Eurolife ERB Ασφαλιστική
Η Eurolife ERB Ασφαλιστική (100% θυγατρική της Εurobank) είναι ένας από τους μεγαλύτερους
ασφαλιστικούς ομίλους της ελληνικής αγοράς. Τα προϊόντα της χαρακτηρίζονται από το σύγχρονο
χεδιασμό τους και καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες κάθε ανθρώπου για τη δημιουργία κεφαλαίου /
σύνταξης, την προστασία της ζωής του, της περιουσίας του, της επιχείρησής του καθώς και την κάλυψη
εξόδων που αφορούν την υγεία του.

