
ERGO My Fund
Επενδύστε για το μέλλον σας 
με ασφάλεια.
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Ένα σύνολο καινοτόμων επενδυτικών - ασφαλιστικών 
προγραμμάτων, που αξιοποιούν την τεχνογνωσία και την 
εξειδίκευση των Ομίλων Munich Re και ERGO Group.

Η οικογένεια προϊόντων ERGO My Fund είναι σχεδιασμένη 
με βάση τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα, για να 
καλύπτει ολοκληρωμένα τις επενδυτικές και ασφαλιστικές 
σας ανάγκες, με απόλυτη διαφάνεια, ευελιξία και 
πληρότητα στη λειτουργία τους.

Για να αξιοποιήσετε άμεσα τα διαθέσιμα εισοδήματά σας 
με ευελιξία και πλήρη έλεγχο, και να δημιουργήσετε το 
κεφάλαιο που χρειάζεστε αύριο:

• Για την ενίσχυση της σύνταξής σας.

• Για τις σπουδές των παιδιών σας.

• Για την αγορά κάποιου περιουσιακού στοιχείου.

• Για την προεξόφληση ενός δανείου.

Επιλέξτε κι εσείς ανάμεσα στα ERGO My Fund - Flex Plan 
και ERGO My Fund - Invest Plan, το πρόγραμμα που 
ταιριάζει καλύτερα στους προσωπικούς σας στόχους, αλλά 
και στον τρόπο που θέλετε και μπορείτε να επενδύσετε το 
κεφάλαιό σας.
 

Munich RE

• Με μικτά ασφάλιστρα από 
αντασφαλίσεις στα 41,3 δισ. ευρώ 
και με κεφαλαιοποίηση της 
εταιρείας στα 36,5 δισ. ευρώ, η 
Munich Re είναι ένας από τους 
κορυφαίους χρηματοοικονομικούς 
ομίλους στον κόσμο.

• Δραστηριοποιείται σε όλους τους 
κλάδους ασφάλισης και 
συνεργάζεται με περισσότερους 
από 4000 εταιρικούς πελάτες σε 
160 χώρες σε όλον τον κόσμο.

ERGO Group 

• Με περισσότερους από 37.000 
υπάλληλους και παρουσία σε 30 
χώρες, 18,2  δισ. ευρώ μικτά 
ασφάλιστρα και 17 δισ. ευρώ 
αποζημιώσεις, η ERGO 
συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες 
ασφαλιστικές εταιρείες στην 
Ευρώπη.

Τι είναι το 
ERGO My Fund;
Η ERGO, αφουγκραζόμενη τις 
ανάγκες σας στα διαφορετικά 
στάδια της ζωής σας, 
δημιούργησε το ERGO My Fund.

Τα στοιχεία αφορούν στο έτος 2021.
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Το ERGO My Fund - Flex Plan είναι ένα καινοτόμο αποταμιευτικό και επενδυτικό πρόγραμμα 
περιοδικών καταβολών, που σας προσφέρει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε σταδιακά το 
απαιτούμενο κεφάλαιο για την επίτευξη ενός μελλοντικού σας στόχου (πρόσθετη σύνταξη, 
κεφάλαιο σπουδών, κ.α.). 

Παράλληλα, καλύπτει εσάς και την οικογένειά σας με μια ομπρέλα ασφαλιστικής προστασίας, 
που προσαρμόζεται με απόλυτη ευελιξία στις προσωπικές σας ανάγκες.

Σχεδιάστε το στα μέτρα σας, με τη βοήθεια ενός πιστοποιημένου συμβούλου.
Οι δυνατότητες και η ευελιξία που σας παρέχει το ERGO My Fund - Flex Plan, σας βοηθούν να το 
προσαρμόσετε στις δικές σας ασφαλιστικές ανάγκες και στους προσωπικούς σας επενδυτικούς 
στόχους.

Με τη βοήθεια ενός πιστοποιημένου συμβούλου της εταιρείας, μπορείτε: 

Να σχεδιάσετε το επενδυτικό σας πλάνο, καθορίζοντας:
• Τον οικονομικό σας στόχο και το κεφάλαιο που θέλετε να χτίσετε.
• Τον χρονικό ορίζοντα του πλάνου σας.
• Το ύψος των ετήσιων τακτικών καταβολών για επένδυση.
• Τυχόν διαθέσιμο ποσό για έκτακτη καταβολή.

Να προσαρμόσετε την ασφαλιστική σας ομπρέλα στις προσωπικές και οικογενειακές σας 
ανάγκες, καθορίζοντας:
• Το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου για την κάλυψη ασφάλισης ζωής.
• Τις επιμέρους συμπληρωματικές καλύψεις που επιθυμείτε και τα αντίστοιχα ασφαλισμένα 

κεφάλαια.

ERGO My Fund - Flex Plan
Ένα ευέλικτο πρόγραμμα με διπλό όφελος. 

Γιατί να επιλέξω το 
ERGO My Fund - Flex Plan;

Προσαρμόζεται εύκολα στον οικονομικό σας προγραμματισμό 

Επιλέγετε τη συχνότητα και το ύψος του ποσού που θέλετε να καταβάλλετε για επένδυση και 
για ασφάλιση. Έτσι, αποταμιεύετε σύμφωνα με τις δυνατότητές σας και έχετε ακριβώς τις 
ασφαλιστικές καλύψεις που σας εξυπηρετούν.

Έχει ευελιξία στον σχεδιασμό του
 
Επιλέγετε το ασφαλισμένο κεφάλαιο στην κάλυψη ζωής και στις άλλες συμπληρωματικές 
καλύψεις που επιθυμείτε. Ακόμα, μπορείτε να αναπροσαρμόζετε την ασφαλιστική σας ομπρέλα 
στις μεταβαλλόμενες ανάγκες σας, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Προσφέρει πληθώρα επενδυτικών επιλογών  

Επιλέγετε εύκολα την επενδυτική στρατηγική που αρμόζει στην επενδυτική σας εμπειρία, 
στο προφίλ και στους στόχους σας.

Εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα διαχείρισης επενδύσεων
 
Αξιοποιείτε επενδυτικές ευκαιρίες σε παγκόσμια κλίμακα, με την ποιότητα, την τεχνογνωσία 
και την εξειδίκευση της MEAG.

Παρέχει δυνατότητα αναπροσαρμογής της επενδυτικής στρατηγικής

Αναδιαρθρώνετε την επένδυσή σας, όποτε το κρίνετε σκόπιμο, και προσαρμόζετε την 
επενδυτική σας στρατηγική στις συνθήκες των αγορών και στις μεταβαλλόμενες ανάγκες σας.

Προσφέρει συνταξιοδοτικές παροχές

Στη λήξη του προγράμματος, έχετε τη δυνατότητα να εισπράξετε το κεφάλαιό σας είτε εφάπαξ 
είτε σαν εγγυημένη σύνταξη για όλη σας τη ζωή. 

Διαθέτει εξελιγμένη επενδυτική πλατφόρμα 

Μέσω της εύχρηστης ψηφιακής πλατφόρμας FundBOX, σχεδιάζετε εύκολα την 
προσωπική σας επενδυτική στρατηγική σύμφωνα με το επενδυτικό σας προφίλ, τον 
χρονικό σας ορίζοντα, αλλά και τους στόχους σας.
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Για εσάς που επιθυμείτε να επενδύσετε άμεσα τo διαθέσιμο κεφάλαιό σας, 
το ERGO My Fund - Invest Plan σας παρέχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε επενδυτικές 
ευκαιρίες σε παγκόσμια κλίμακα. 

Καλύπτει ολοκληρωμένα τις επενδυτικές σας ανάγκες για να δημιουργήσετε επιπλέον 
εισόδημα ή να αναπτύξετε το κεφάλαιό σας, ενώ προσφέρει απόλυτη διαφάνεια και 
ευελιξία, ώστε να διαμορφώσετε την προσωπική σας επενδυτική στρατηγική.

ERGO My Fund - Invest Plan

Η προσωπική σας 
επενδυτική στρατηγική. 

Γιατί να επιλέξω το 
ERGO My Fund - Invest Plan;

Διαθέτει εξελιγμένη επενδυτική πλατφόρμα 

Μέσω της εύχρηστης ψηφιακής πλατφόρμας FundBOX, σχεδιάζετε εύκολα την 
προσωπική σας επενδυτική στρατηγική σύμφωνα με το επενδυτικό σας προφίλ, τον 
χρονικό σας ορίζοντα, αλλά και τους στόχους σας.

Είναι προσιτό για όλους
 
Ανεξάρτητα αν έχετε συντηρητικό ή επιθετικό επενδυτικό προφίλ. 
Ανεξάρτητα αν διαθέτετε μικρή ή μεγάλη επενδυτική εμπειρία.

Προσφέρει δυνατότητα αξιοποίησης επενδυτικών ευκαιριών 

Σε παγκόσμια κλίμακα, με την ποιότητα, την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση της MEAG.

Προσφέρει ευκολία αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίου
 
Όποτε το κρίνετε σκόπιμο, διασφαλίζετε τα κέρδη σας και προσαρμόζετε την επενδυτική 
σας στρατηγική στις συνθήκες των αγορών και στις ανάγκες σας.

Προσφέρει υψηλή ποιότητα επενδυτικής διαχείρισης

Υψηλή αξιολόγηση και συνεχείς βραβεύσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύετε 
(MEAG Funds), από κορυφαίους διεθνείς οίκους.
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Πώς επενδύεται το κεφάλαιό σας 
με τα ERGO My Fund - Flex Plan 
και ERGO My Fund - Invest Plan;

Σχεδιάστε εύκολα την επενδυτική σας 
στρατηγική.

Η σύνδεση των ασφαλίστρων επένδυσης γίνεται μέσω του FundBOX, 
μιας εύχρηστης ψηφιακής επενδυτικής πλατφόρμας που σας παρέχει 
τη δυνατότητα:

• Να σταθμίσετε την ανοχή σας στον επενδυτικό κίνδυνο και να 
προσδιορίσετε το επενδυτικό σας προφίλ.

• Να διαμορφώσετε εύκολα την επενδυτική σας στρατηγική, 
επιλέγοντας μία από τις δύο προσφερόμενες ψηφιακές εφαρμογές, 
ανάλογα με την επενδυτική σας εμπειρία:

Το κεφάλαιο στο ERGO My Fund συνδέεται με επιλεγμένα αμοιβαία κεφάλαια (Funds) 
που διαχειρίζεται η MEAG (Munich ERGO Asset Management), 
η εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων των ομίλων Munich Re και ERGO Group.   

Τα MEAG Funds είναι χαρακτηρισμένα ως Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων 
σε Κινητές Αξίες)*, σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και εποπτεύονται από τη Γερμανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Έχουν πρωταρχικό στόχο 
τη μείωση του κινδύνου και εξασφαλίζουν μια πολυεπίπεδη και ευρύτατη διαφοροποίηση 
των επενδύσεων σε:

• Ποικίλες κατηγορίες επενδύσεων και κλάδους οικονομίας.
• Παγκόσμιες γεωγραφικές ζώνες.
• Ανεπτυγμένες, κυρίως, αλλά και αναδυόμενες αγορές.

Επιπλέον, τα περισσότερα εξ αυτών ανήκουν στην κατηγορία των Fund of Funds. Το γεγονός 
αυτό αυξάνει τη διασπορά του χαρτοφυλακίου τους, καθώς επενδύουν σε funds άλλων 
εταιρειών επιλεγμένων με ποιοτικά κριτήρια, όπως οι διαχρονικές τους επιδόσεις και ο 
βαθμός αξιολόγησής τους από διεθνείς οίκους.

Έτσι, είτε είστε συντηρητικός επενδυτής, προτιμώντας τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, είτε 
στοχεύετε σε υψηλότερες αποδόσεις με επενδύσεις αυξημένου κινδύνου, το ERGO My Fund 
σας παρέχει πρόσβαση σε funds με διαφορετικά επίπεδα κινδύνου-απόδοσης, ώστε να 
διαμορφώσετε το χαρτοφυλάκιό σας σύμφωνα με το επενδυτικό σας προφίλ και τους 
προσωπικούς σας στόχους.

*Οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν 
τις μελλοντικές.

1. All in One  
 

Αν διαθέτετε μικρή εμπειρία στις επενδύσεις,
μπορείτε να επιλέξετε ένα Fund of Funds που θα σας προτείνει το FundBOX, με βάση 
το επενδυτικό σας προφίλ. Έτσι, με μία μόνο κίνηση επενδύετε σε άλλα funds 
κορυφαίων επιδόσεων και εξασφαλίζετε μεγάλη διασπορά επενδύσεων σε παγκόσμια 
κλίμακα. Παράλληλα, έχετε τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης, ώστε το χαρτοφυλάκιό σας 
να εξυπηρετεί διαχρονικά.

2. Portfolio Synthesis  
 

Αν είστε σχετικά έμπειρος επενδυτής,
μπορείτε να επιλέξετε δύο η περισσότερα funds, διαμορφώνοντας το προσωπικό σας 
χαρτοφυλάκιο που εξασφαλίζει την επιδιωκόμενη κατανομή και διαφοροποίηση της 
επένδυσής σας.
Παράλληλα, έχετε τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης, ώστε το χαρτοφυλάκιό σας να 
εξυπηρετεί διαχρονικά την επενδυτική σας στρατηγική.
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Η MEAG διαχειρίζεται σήμερα συνολικά κεφάλαια που υπερβαίνουν τα 340 δισ. ευρώ, γεγονός 
που την κατατάσσει ανάμεσα στις σημαντικότερες εταιρείες διαχείρισης θεσμικών και ιδιωτικών 
κεφαλαίων στον κόσμο.

Διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και εξειδίκευση σε όλο το φάσμα των επενδύσεων, όπως 
ομολογιακούς τίτλους, μετοχικές αξίες, real estate, ενναλακτικές επενδύσεις καθώς και σε 
επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υποδομές.

Η παγκόσμια παρουσία της εταιρίας σε Ευρώπη, Β. Αμερική και Ασία, της επιτρέπει τη 
συστηματική αξιολόγηση των αγορών, καθώς και την έγκαιρη αξιοποίηση των επενδυτικών 
ευκαιριών σε όλο τον κόσμο.

Οι συνεχείς βραβεύσεις από γερμανικές και διεθνείς εταιρείες αξιολόγησης, όπως οι Capital, 
Lipper και Morningstar, αποδεικνύουν την ποιότητα των επενδύσεων που παρέχει η MEAG 
στους πελάτες της.
 
Η MEAG είναι η παγκόσμια επενδυτική δύναμη που θέλετε να έχετε δίπλα σας.

Λίγα λόγια για τη MEAG.

ERGO My Fund
και τα μελλοντικά σας σχέδια αρχίζουν να γίνονται πράξη, από σήμερα. 
• Με ευελιξία.
• Με απόλυτο έλεγχο.
• Με ασφάλεια.
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ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Λεωφ. Συγγρού 173, 171 21 Ν. Σμύρνη
Τηλ. +30 210 370 5300, Fax +30 210 370 5550
www.ergohellas.gr

Για περισσότερες πληροφορίες για το ERGO My Fund ή για 
οποιαδήποτε ερώτηση έχετε σχετική με τα προγράμματά μας, 
μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είμαστε πάντα 
δίπλα σας!

Εναλλακτικά, επισκεφθείτε το site μας www.ergohellas.gr 

Ο Ασφαλιστικός σας Σύμβουλος:


