
Συνταξιοδοτικά 
Προγράµµατα
Για να είναι άνετη η ζωή
και στο µέλλον, 
πάρε θέση από σήµερα. 

Επιλέξτε το πρόγραµµα που σας ταιριάζει.

Τα Προγράµµατα Σύνταξης
της Eurolife ERB Ασφαλιστικής
σας διασφαλίζουν γιατί: 

Είναι απλά και κατανοητά

Έχουν ανταγωνιστικό κόστος

Προσφέρουν δυνατότητα επιπλέον αποδόσεων

Εξειδικευµένοι σύµβουλοι είναι πάντα 
στη διάθεσή σας για να σας προσφέρουν
προσωπική εξυπηρέτηση

Με τα Προγράµµατα Σύνταξης
της Eurolife ERB Ασφαλιστικής: 

• ∆ηµιουργείτε τη σύνταξη ή το κεφάλαιο
    που χρειάζεστε, µε το σύστηµα αποταµίευσης
    που σας ταιριάζει

• Μπορείτε να εξασφαλίσετε ένα κεφάλαιο
    για την οικονοµική στήριξη της οικογένειάς σας
    σε περίπτωση απώλειας ζωής

• Προγραµµατίζετε τις καταβολές σας σύµφωνα µε
    τις οικονοµικές σας δυνατότητες 

• Κερδίζετε 2% Επιστροφή σε ευρώ επί της αξίας
     του ασφαλίστρου, εφόσον το εξοφλήσετε µε πάγια εντολή
     µέσω µιας από τις πιστωτικές κάρτες Eurobank που
     συµµετέχουν στο πρόγραµµα επιβράβευσης καρτών
    Επιστροφή. Τα ευρώ που θα συγκεντρώσετε µπορείτε
     να τα χρησιµοποιήσετε ως έκπτωση σε επόµενη
    αγορά σας σε οποιαδήποτε από τις 5.000 συνεργαζόµενες
     επιχειρήσεις του Προγράµµατος. Ενηµερωθείτε αναλυτικά
     στο www.eurolife.gr/epistrofi
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Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική

πιστεύουµε ότι o µόνος τρόπος
για να εξασφαλίσουµε ένα οικονοµικό στήριγµα 
για το µέλλον είναι η συστηµατική αποταµίευση.

Γι’ αυτό σχεδιάσαµε µία σειρά από ευέλικτα  
Συνταξιοδοτικά Προγράµµατα που δίνουν

τη δυνατότητα να χτίσετε τη σύνταξή σας
ή να δηµιουργήσετε ένα σηµαντικό εφάπαξ 

κεφάλαιο, προσφέροντάς σας
την εξασφάλιση που θέλετε για το µέλλον.

Η Eurolife ΕRB Ασφαλιστική,

µία από τις µεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες 
στην Ελληνική Αγορά

βρίσκεται δίπλα σας για να καλύψει υπεύθυνα, 
ολοκληρωµένα και µε τον πιο οικονοµικό τρόπο 

τις ασφαλιστικές σας ανάγκες.

Κέντρο
Εξυπηρέτησης
Πελατών
210-9555600

www.eurolife.gr

Πάνω από 1.500
επιλεγµένοι
ασφαλιστικοί
συνεργάτες
πανελλαδικά



Πώς µπορώ από τώρα να προγραµµατίσω
τι θα κάνω µε τη σύνταξή µου;

Easy

Πώς θα εξασφαλιστώ εγώ και
η οικογένειά µου;

Easy Plus

Πώς µπορώ να έχω ένα καλό ποσό 
όταν θα βγω στη σύνταξη;

Easy Plan

Πώς µπορώ να επενδύσω προκειµένου 
να δηµιουργήσω ένα κεφάλαιο που θα 
µε στηρίξει στα χρόνια της σύνταξης;

Fund
Το πρόγραµµα σύνταξης Easy Plus σας εξασφαλίζει το εισόδηµα 
που θέλετε για τη σύνταξή σας, αλλά και οικονοµική προστασία 
για την οικογένειά σας, πριν από τα χρόνια της συνταξιοδότησης. 
Σας προσφέρει:

• ∆υνατότητα επιλογής της συνταξιοδοτικής παροχής:
     ισόβιο αναπροσαρµοζόµενο µηνιαίο εισόδηµα
     ισόβια εγγυηµένη σύνταξη µε 10ετή εγγυηµένη περίοδο

    καταβολής της σύνταξης από την ηµεροµηνία έναρξης
    της συνταξιοδότησης

• Προγραµµατισµένες καταβολές προσαρµοσµένες
   στα οικονοµικά σας δεδοµένα

• Αντιπληθωριστική προστασία µε αναπροσαρµογή
   του ασφαλίστρου σε ποσοστό 2% ετησίως

• ∆υνατότητα επιπλέον οφέλους από τυχόν υπεραποδόσεις
   που αυξάνουν το ποσό της σύνταξης

• Άµεση καταβολή κεφαλαίου σε περίπτωση απώλειας ζωής
   του ασφαλισµένου πριν από τη συνταξιοδότηση

Το πρόγραµµα σύνταξης Easy σας δίνει τη δυνατότητα
να ξεκινήσετε από τώρα την αποταµίευση για τη σύνταξή σας 
εύκολα και µε µικρές καταβολές. Σας προσφέρει:

• Επιλογή της συνταξιοδοτικής παροχής:
     ισόβια εγγυηµένη σύνταξη ή
     εγγυηµένο εφάπαξ κεφάλαιο

• Αντιπληθωριστική προστασία µε δυνατότητα
   αναπροσαρµογής του ασφαλίστρου σε ποσοστό
    5% ετησίως

• ∆υνατότητα επιπλέον οφέλους από τυχόν υπεραποδόσεις
   που αυξάνουν το ποσό της σύνταξης

Το πρόγραµµα σύνταξης Easy Plan σας διασφαλίζει το ποσό 
που θέλετε µε συστηµατική αποταµίευση ανάλογα µε τον 
οικονοµικό σας προγραµµατισµό. Σας προσφέρει:

• ∆υνατότητα επιλογής της συνταξιοδοτικής παροχής:
    ισόβια εγγυηµένη σύνταξη ή
    ισόβια εγγυηµένη σύνταξη µε 10ετή εγγυηµένη περίοδο

    συνταξιοδότησης

• Προγραµµατισµένες καταβολές που προσαρµόζονται
   στις καλές ή δύσκολες στιγµές της ζωής µε:
    έκτακτες καταβολές µε στόχο την ενίσχυση του τελικού ποσού,

    χωρίς δέσµευση επανάληψης
  αύξηση τακτικής καταβολής µε στόχο την ενίσχυση
    του τελικού ποσού σύνταξης
  µείωση της τακτικής καταβολής για διευκόλυνση

• Αντιπληθωριστική προστασία µε δυνατότητα ετήσιας
   αναπροσαρµογής του ασφαλίστρου σε ποσοστό 2% ή 4%
   κατ’ επιλογή σας

• ∆υνατότητα επιπλέον οφέλους από τυχόν υπεραποδόσεις
   που αυξάνουν το ποσό της σύνταξης

Τα προγράµµατα σύνταξης Fund σας παρέχουν επενδυτικές 
επιλογές για να δηµιουργήσετε το κεφάλαιο που επιθυµείτε.
Σας προσφέρουν:
• Επιλογή λογαριασµού επένδυσης που να ταιριάζει στο
   επενδυτικό σας προφίλ. Ο λογαριασµός επένδυσης αποτελείται
   από µερίδια των παρακάτω αµοιβαίων κεφαλαίων:
   Eurobank Asset Management AE∆ΑΚ:

 Εurobank Global Bond Οµολογιακό Εξωτερικού
 Eurobank Balanced Blend Fund of Funds Μικτό
 Eurobank Εquity Blend Fund of Funds Μετοχικό
 Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού

    Eurobank Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού
   Eurobank Fund Managment Company (Lux) SA:

 (LF) Fund of Funds Balanced Blend
 (LF) Fund of Funds Equity Blend
 (LF) Fund of Funds Bric
 (LF) Money Market Fund Reserve

• ∆υνατότητα έκτακτων καταβολών µε στόχο την ενίσχυση
    του τελικού ποσού, χωρίς δέσµευση επανάληψης

• ∆υνατότητα επιλογής της συνταξιοδοτικής παροχής:
 εφάπαξ κεφάλαιο ή
 ισόβια σύνταξη

• ∆υνατότητα µερικής εξαγοράς του λογαριασµού επένδυσης
   µετά το πρώτο έτος έναρξης του συµβολαίου

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΕΝ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.


