
Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Αποταµίευσης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 Οκτωβρίου, είναι ευκαιρία να θυµηθούµε τους 
βασικούς λόγους για τους οποίους αξίζει να αποταµιεύουµε. Πώς αυτή η αποδεδειγµένα καλή συνήθεια συµβάλει στο ατοµικό και 
οικογενειακό καλό µας και γιατί είναι προτιµότερο να επιλέγουµε ασφαλιστικά προγράµµατα και υπηρεσίες για να "επενδύουµε τις 
οικονοµίες µας", από το να τις …κρύβουµε στο στρώµα µας! 
Η αποταµίευση µε απλά λόγια είναι η συστηµατική δέσµευση ενός ποσού από τα έσοδα που έχουµε "σήµερα", µε σκοπό να το 
αξιοποιήσουµε µελλοντικά. Τα συνταξιοδοτικά προγράµµατα, τα ασφαλιστήρια συµβόλαια συνδεδεµένα µε επενδύσεις και φυσικά 
οι καταθέσεις στις τράπεζες είναι µερικοί από τους πιο διαδεδοµένους τρόπους να εξασφαλίζουµε τις αποταµιεύσεις µας. Τόσο γιατί 
τις προστατεύουν από κλοπές όσο και για να µην χάσουν την αξία τους σε βάθος χρόνου, λόγω πληθωρισµού. 
Ανάλογα τις ανάγκες µας, ένας Ασφαλιστικός �ιαµεσολαβητής µε γνώσεις πάνω σε ασφαλιστικά προϊόντα, συνδεδεµένα µε επενδύσεις, 
µπορεί να µας ενηµερώσει για το πρόγραµµα που ταιριάζει καλύτερα στις δικές µας ανάγκες. Πώς δηλαδή µπορούµε σε βάθος 
χρόνου να αυξήσουµε τις οικονοµίες µας, αποταµιεύοντας τα χρήµατα µας σε επενδύσεις περιορισµένου ρίσκου, µε σταθερό ή µη 
επιτόκιο. Παράλληλα µπορούµε να µάθουµε για την αξία των συνταξιοδοτικών προγραµµάτων που βασίζονται στην ίδια λογική και 
µπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά και παράλληλα µε το ταµείο µας και την κρατική σύνταξη. Πρόκειται για έναν έξυπνο 
τρόπο, έτσι ώστε όταν έρθει η ώρα να συνταξιοδοτηθούµε, το ποσοστό αναπλήρωσης στο εισόδηµα που είχαµε ως εργαζόµενοι να 
είναι το µεγαλύτερο δυνατό. Ένα σύστηµα αξιοποίησης και των τριών πυλώνων ασφάλισης. 

Τι πρέπει να ξέρουµε:
          Τα αποταµιευτικά προγράµµατα ξεκινούν από την ηλικία των 18 ετών και όσο νωρίτερα τα κάνουµε τόσο πιο µεγάλες απολαβές 
          θα έχουµε. Μπορούµε να υπολογίσουµε εκ των προτέρων και τι ποσό θα λάβουµε. 
          Η «πειθαρχία» στις καταβολές είναι εξαιρετικά σηµαντική στην αποταµίευση για να πετύχουµε τους στόχους µας. 
          Στα περισσότερα προγράµµατα το όριο ηλικίας για την ασφάλιση είναι τα 60 έτη. 
          Επιλέγουµε εµείς, σε συνεργασία µε τον ασφαλιστή µας, τι καταβολές θα δώσουµε. 
          Επιλέγουµε εµείς, πώς θα πάρουµε τη σύνταξη, είτε εφάπαξ είτε µε µηνιαία ποσά. 
          Επιλέγουµε τη διάρκεια του προγράµµατος µε βάση και την ηλικία µας. Μεγαλύτερη διάρκεια σηµαίνει και µεγαλύτερο κεφάλαιο. 
          Σε περίπτωση απώλειας ζωής, τα χρήµατα δεν χάνονται, καθώς επιστρέφονται στους δικαιούχους που έχουν οριστεί
          στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο.  
          Πολλά προγράµµατα σε περίπτωση αναπηρίας –µερικής ή ολικής- παρέχουν στον ασφαλισµένο κάλυψη για το αποταµιευµένο ποσό.  
          Κάθε ασφαλισµένος µπορεί να εξαγοράσει, εάν θέλει, κάποια στιγµή το ασφαλιστήριο συµβόλαιό του. Εκεί θα πρέπει  να έχουµε           
          υπόψη µας τους πίνακες σχετικά µε τις αξίες εξαγοράς. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις επιλογές σας,
µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το τµήµα Φροντίδας Πελάτη στο 2103705325
ή µε τον Ασφαλιστικό �ιαµεσολαβητή σας. 

Μια δικλείδα ασφαλείας
και για τα χρόνια της συνταξιοδότησής µας.

Αποταµιεύουµε για να έχουµε τη ζωή που εµείς επιλέγουµε. 


