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Συνταξιοδοτικά προγράμματα 

Πρόγραμμα Σφνταξθσ Easy  (κωδ:10536) 
 

• Πρόγραμμα ςφνταξθσ με προςιτζσ και τακτικζσ καταβολζσ, με 0%  ι  5% 
αναπροςαρμογι που εξαςφαλίηουν τον αςφαλιςμζνο, δθμιουργϊντασ 
ςταδιακά και με πρόγραμμα ζνα ειςόδθμα για όλθ του τθ ηωι. 

 

Πρόγραμμα Σφνταξθσ Easy Plus (κωδ: 10531) 

 

• Πρόγραμμα δθμιουργίασ ςφνταξθσ με  προςιτζσ και τακτικζσ καταβολζσ, 
με 2% αναπροςαρμογι, που εξαςφαλίηει  εγγυθμζνο ιςόβιο ειςόδθμα 
αναπροςαρμοηόμενο με ποςοςτό 2%, εξαςφαλίηοντασ ταυτόχρονα τθν 
οικογζνεια ςε περίπτωςθ απϊλειασ ηωισ του αςφαλιςμζνου πριν τθ λιξθ 
του ςυμβολαίου 

 



Συνταξιοδοτικά προγράμματα 

Πρόγραμμα Σφνταξθσ Easy Plan  (κωδ:10532) 

• Πρόγραμμα δθμιουργίασ ςφνταξθσ που παρζχει τθ δυνατότθτα διαρκοφσ 
επαναςχεδιαςμοφ ϊςτε να  προςαρμόηεται απόλυτα ςτισ οικονομικζσ 
ςυγκυρίεσ  

• με επιλογι ποςοςτοφ αναπροςαρμογισ (2% ι 4%) 

• με δυνατότθτα αφξθςθσ ι μείωςθσ τθσ τακτικισ καταβολισ, 

• με δυνατότθτα ελεφκερθσ επιλογισ ζκτακτθσ καταβολισ, 

Εξαςφαλίηοντασ ςτθ λιξθ  

• εγγυθμζνο ιςόβιο ειςόδθμα για τον ίδιο ι  

• εγγυθμζνο ιςόβιο ειςόδθμα για τον ίδιο με 10ετι εγγυθμζνθ περίοδο  ςε 
περίπτωςθ απϊλειασ ηωισ του αςφαλιςμζνου  ι  

• εγγυθμζνο ιςόβιο ειςόδθμα για τον ίδιο και μεταβίβαςθ  του ειςοδιματοσ 
ςε πρόςωπο επιλογισ του μετά το κάνατο του 

 



Συνταξιοδοτικά προγράμματα 

Πρόγραμμα Ιςόβιασ Εγγυθμζνθσ Σφνταξθσ  Εφάπαξ αςφαλίςτρου ( κωδ:10533) 

 

• Πρόγραμμα δθμιουργίασ ςφνταξθσ Εφάπαξ καταβολισ, που προςαρμόηεται 
απόλυτα ςτισ προςωπικζσ ανάγκεσ του αςφαλιςμζνου και παρζχει τθ δυνατότθτα 
διαρκοφσ επαναςχεδιαςμοφ, εξαςφαλίηοντασ ιςόβιο εγγυθμζνο ειςόδθμα με 
ελάχιςτθ εγγυθμζνθ περίοδο καταβολισ 

 

Πρόγραμμα Σφνταξθσ Fund  

 

• Πρόγραμμα Unit Linked δθμιουργίασ ςφνταξθσ ι εφάπαξ με επζνδυςθ ςε 
αμοιβαία κεφάλαια, που προςφζρει προοπτικζσ υψθλότατων αποδόςεων 

 



Πρόγραμμα Ιςόβιασ Εγγυθμζνθσ Σφνταξθσ 

Easy  (κωδ:10536) 

Η εταιρία αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να καταβάλλει ςτον Αςφαλιςμζνο, ιςόβια  
ςφνταξθ μθνιαία ι ετιςια, κατά τθ λιξθ τθσ αςφάλιςθσ εφόςον αυτόσ βρίςκεται 
ςτθ ηωι. 

 

Σε περίπτωςθ Απώλειασ ηωισ του Αςφαλιςμζνου  πριν τθν θμερομθνία 
ςυνταξιοδότθςθσ, θ εταιρία καταβάλλει ςτουσ δικαιοφχουσ αςφάλιςμα ίςο με τα 
καταβλθκζντα κακαρά αςφάλιςτρα και τα ςυςςωρευμζνα μερίςματα  

  

Σκοπόσ τθσ Αςφάλιςθσ 

Ο Αςφαλιςμζνοσ  προςδοκά  με το Συνταξιοδοτικό του πρόγραμμα  να 
αποταμιεφει ποςά (με τθν μορφι αςφαλίςτρων) με ςκοπό τθν δθμιουργία 
Εγγυθμζνου Κεφαλαίου Σφνταξθσ, κακϊσ και επιπλζον μερίςματα που 
προκφπτουν από τισ επενδφςεισ τθσ εταιρίασ. Επιπλζον Παρζχεται θ δυνατότθτα 
ϊςτε το ποςό των ετθςίων αςφαλίςτρων να αυξάνεται ςε ποςοςτό 0% ι 5% από 
τθν ζναρξθ του 2ου ζτουσ και ςε κάκε επόμενο, επί του αντίςτοιχου  
προθγουμζνου ποςοφ. 

  

  
 



Πρόγραμμα Ιςόβιασ Εγγυθμζνθσ Σφνταξθσ 

Easy (κωδ:10536) 

Τρόποσ Πλθρωμισ    

Με όλουσ τουσ τρόπουσ (Πάγια εντολι, Πιςτωτικι κάρτα, Ταχυπλθρωμι)  

 

Συχνότθτα πλθρωμισ 
Η πλθρωμι των αςφαλίςτρων είναι ετιςια, εξαμθνιαία, τριμθνιαία ι μθνιαία 
 



Πρόγραμμα Ιςόβιασ Εγγυθμζνθσ Σφνταξθσ  

Easy (κωδ:10536) 

Ηλικία Έναρξης 18 ετών έως  65 ετών 

Μέγιστη Ηλικία Λήξης 75 ετών  

Ελάχιστη Διάρκεια  10 Χρόνια 

Εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο 2,5% 

Συμμετοχή στις αποδόσεις (πέραν του 
εγγυημένου)  των επενδύσεων σε ποσοστό 

90% 

Σύνταξη  Ισόβια Συνταξιοδότηση 

Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο Θανάτου 
Ίσο με τα καθαρά ασφάλιστρα που 
είχαν καταβληθεί και τα  τυχόν 
συσσωρευμένα Μερίσματα 

Εξασφάλιση Δικαιούχων  όχι 

Ελάχιστο ποσό μηνιαίας σύνταξης € 30 

Εξαγορά 

Προβλέπεται  μετά το 1ο έτος και 
εξαρτάται από τις παραμέτρους της 
κάλυψης ( π.χ διάρκεια ασφάλισης , 
ηλικία) 

Χαρακτηριστικά του προγράμματος Easy 



Πρόγραμμα Ιςόβιασ Εγγυθμζνθσ Σφνταξθσ 

Easy Plus (κωδ: 10531) 

Η εταιρία αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να καταβάλλει ςτον Αςφαλιςμζνο, ιςόβια 
αναπροςαρμοηόμενθ κατά 2% ετθςίωσ ςφνταξθ, με εγγυθμζνθ περίοδο δζκα (10) 
ετϊν.  

 

Σε περίπτωςθ Απώλειασ ηωισ του Αςφαλιςμζνου πριν τθν θμερομθνία 
ςυνταξιοδότθςθσ και εφόςον το αςφαλιςτιριο βρίςκεται ςε ιςχφ, τότε θ Εταιρία 
καταβάλλει ςτουσ δικαιοφχουσ του αςφάλιςμα, ίςο με τθν αξία εξαγοράσ κατά 
τθν θμερομθνία ςυνταξιοδότθςθσ του Αςφαλιςμζνου και τα τυχϊν 
ςυςςωρευμζνα μερίςματα. 

 

 Σε περίπτωςθ Απώλειασ ηωισ του Αςφαλιςμζνου  κατά τθν πρϊτθ 10ετία 
ςυνταξιοδότθςθσ, τότε θ εταιρία ςυνεχίηει να καταβάλλει ςτουσ Δικαιοφχουσ του, 
το ποςό ςφνταξθσ, ωσ τθν ςυμπλιρωςθ τθσ 10ετίασ από τθν θμερομθνία ζναρξθσ 
ςυνταξιοδότθςθσ του Αςφαλιςμζνου αναπροςαρμοηόμενθ κατά 2% ετθςίωσ .  

 



Πρόγραμμα Ιςόβιασ Εγγυθμζνθσ Σφνταξθσ 

Easy Plus  (κωδ: 10531) 

Σκοπόσ τθσ Αςφάλιςθσ 

Ο Αςφαλιςμζνοσ προςδοκά με το ςυνταξιοδοτικό του πρόγραμμα να αποταμιεφει 
ποςά, με ςκοπό τθν δθμιουργία Εγγυθμζνου Κεφαλαίου Σφνταξθσ κακϊσ και 
επιπλζον μεριςμάτων που προκφπτουν από τισ επενδφςεισ τθσ εταιρίασ. Το ποςό 
των ετθςίων αςφαλίςτρων  αυξάνεται ςε ποςοςτό 2% από τθν ζναρξθ του 2ου 
ζτουσ και ςε κάκε επόμενο, επί του αντίςτοιχου  προθγουμζνου ποςοφ.  

Παράλλθλα εξαςφαλίηει ςε περίπτωςθ Απϊλειασ ηωισ του Αςφαλιςμζνου πριν 
τθν ςυνταξιοδότθςθ τθν εγγφθςθ να αποδοκεί το τελικό εφάπαξ εγγυθμζνο 
κεφάλαιο και τα τυχόν ςυςςωρευμζνα μερίςματα ςτουσ δικαιοφχουσ.  

Τρόποσ Πλθρωμισ    

Με όλουσ τουσ τρόπουσ (Πάγια εντολι, Πιςτωτικι κάρτα, Ταχυπλθρωμι)   

Συχνότθτα πλθρωμισ 

Η πλθρωμι των αςφαλίςτρων είναι ετιςια, εξαμθνιαία, τριμθνιαία ι μθνιαία 

      



Πρόγραμμα Ιςόβιασ Εγγυθμζνθσ Σφνταξθσ 

Easy Plus (κωδ: 10531) 

Ηλικία Έναρξης 18 ετών έως 60 ετών 

Μέγιστη Ηλικία Λήξης 70 ετών  

Ελάχιστη Διάρκεια  10 Χρόνια 

Εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο 2,5% 

Συμμετοχή στις αποδόσεις (πέραν του 
εγγυημένου)  των επενδύσεων σε ποσοστό 

90% 

Σύνταξη  
Ισόβια Συνταξιοδότηση με 
αναπροσαρμογή 2% ετησίως 

Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο Θανάτου 
Ίσο με την αξία εξαγοράς του τελευταίου 
έτους  

Εξασφάλιση Δικαιούχων  
Εγγυημένη περίοδος καταβολής της 
σύνταξης 10 έτη 

Ελάχιστο ποσό μηνιαίας σύνταξης € 30 

Εξαγορά 
Προβλέπεται  μετά το 1ο έτος και εξαρτάται 
από τις παραμέτρους της κάλυψης ( π.χ 
διάρκεια ασφάλισης , ηλικία) 

Χαρακτηριστικά του προγράμματος Easy Plus 



Πρόγραμμα Ιςόβιασ Εγγυθμζνθσ Σφνταξθσ  

Easy Plan (κωδ: 10532) 

Η εταιρία αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να καταβάλλει ςτον Αςφαλιςμζνο, ιςόβια 
εγγυθμζνθ ςφνταξθ μθνιαία ι ετιςια, κατά τθ λιξθ τθσ αςφάλιςθσ εφόςον αυτόσ 
βρίςκεται ςτθ ηωι. 

Σε περίπτωςθ Απώλειασ ηωισ του Αςφαλιςμζνου  πριν τθν θμερομθνία 
ςυνταξιοδότθςθσ, θ εταιρία καταβάλλει ςτουσ δικαιοφχουσ αςφάλιςμα ίςο με τα 
καταβλθκζντα κακαρά αςφάλιςτρα και τα ςυςςωρευμζνα μερίςματα 

 Σκοπόσ τθσ Αςφάλιςθσ 

Ο Αςφαλιςμζνοσ προςδοκά να δθμιουργιςει Εγγυθμζνο Κεφαλαίο Σφνταξθσ, 
κακϊσ και επιπλζον μερίςματα που προκφπτουν από τισ επενδφςεισ τθσ εταιρίασ.  

Το κεφάλαιο δθμιουργείται μζςω ςυςτθματικισ αποταμίευςθσ με τθν καταβολι 
αςφαλίςτρων, το ποςό των οποίων αυξάνεται ετθςίωσ ςε ποςοςτό 2% ι 4% κατ’ 
επιλογι του πελάτθ από τθν ζναρξθ του 2ου ζτουσ και ςε κάκε επόμενο, επί του 
αντίςτοιχου  προθγουμζνου ποςοφ 

 



Πρόγραμμα Ιςόβιασ Εγγυθμζνθσ Σφνταξθσ  

Easy Plan  (κωδ: 10532) 

Το πρόγραμμα παρζχει δυνατότθτα επιλογισ: 

 

• Α. Ιςόβιασ Εγγυθμζνθσ Σφνταξθ  

• Β. Ιςόβιασ Εγγυθμζνθσ Σφνταξθσ με 10ετι Εγγυθμζνθ περίοδο 
ςυνταξιοδότθςθσ. Σε περίπτωςθ Απϊλειασ Ζωισ του Αςφαλιςμζνου κατά τα 
10 πρϊτθ ζτθ από τθν ζναρξθ τθσ ςυνταξιοδότθςθσ, θ εταιρία ςυνεχίηει να 
καταβάλλει ςτουσ Δικαιοφχουσ του, το ποςό ςφνταξθσ, ωσ τθν ςυμπλιρωςθ 
τθσ 10ετίασ. 

• Γ. Ιςόβιασ Εγγυθμζνθσ Σφνταξθσ με ιςόβια Εγγυθμζνθ ςυνταξιοδότθςθ. Σε 
περίπτωςθ Απϊλειασ Ζωισ του Αςφαλιςμζνου το ποςό ςφνταξθσ 
μεταβιβάηεται ςε άλλο προκακοριςμζνο (πριν τθν ζναρξθ τθσ 
ςυνταξιοδότθςθσ) πρόςωπο 
 
 



Πρόγραμμα Ιςόβιασ Εγγυθμζνθσ Σφνταξθσ  

Easy Plan  (κωδ: 10532) 

Επιπλζον ευελιξίεσ 

• Δυνατότθτα ζκτακτων καταβολϊν  

• Αφξθςθ ι μείωςθ του ετιςιου αςφαλίςτρου 

  

Τρόποσ Πλθρωμισ    

Με όλουσ τουσ τρόπουσ (Πάγια εντολι, Πιςτωτικι κάρτα, Ταχυπλθρωμι)  

  

Συχνότθτα πλθρωμισ 

Η πλθρωμι των αςφαλίςτρων είναι ετιςια, εξαμθνιαία, τριμθνιαία ι μθνιαία.  

 

 



Πρόγραμμα Ιςόβιασ Εγγυθμζνθσ Σφνταξθσ  

Easy Plan  (κωδ: 10532) 

Ηλικία Έναρξης 18 έως 70 ετών 

Μέγιστη Ηλικία Λήξης 75 ετών  

Ελάχιστη Διάρκεια  10 Χρόνια 

Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου 2% ή 4% 

Εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο 2,5% 

Εγγυημένη Σύνταξη  

Ισόβια 

Ισόβια, με ελάχιστη εγγυημένη περίοδο  

Ισόβια και μεταβιβαζόμενη σε περίπτωση 
απώλειας ζωής του ασφαλισμένου  

Απώλεια Ζωής Ασφαλισμένου πριν 
την έναρξη συνταξιοδότησης  

Τα καθαρά ασφάλιστρα που έχουν 
καταβληθεί + τυχόν συσσωρευμένα 
μερίσματα  

Ελάχιστο ποσό μηνιαίας σύνταξης € 30 

Χαρακτηριστικά του προγράμματος Easy Plan 



Πρόγραμμα Ιςόβιασ Εγγυθμζνθσ Σφνταξθσ  

Easy Plan  (κωδ: 10532) 

Έκτακτες καταβολές  

• Με μέγιστο ποσό το 3πλάσιο του ετήσιου 
ασφάλιστρου  

• 1 φορά τον χρόνο μετά το πρώτο έτος του 
συμβολαίου  

Αύξηση περιοδικού ασφαλίστρου 
•Χωρίς περιορισμό ποσού  
•Είτε από την προηγούμενη είτε από την επόμενη 
επέτειο του ασφαλιστηρίου  

Μείωση περιοδικού ασφαλίστρου  

•Μετά το πρώτο έτος  

• Με μέγιστη δυνατότητα μείωσης στο 50% του 
αρχικού ετήσιου ασφαλίστρου και με δεδομένο το 
min των 30€ μηνιαία ή 360 € ετήσια σύνταξη  

•Από την ανεξόφλητη δόση του ασφαλιστηρίου   

Αλλαγή στον τρόπο καταβολής της 
σύνταξης 

 

6 μήνες πριν από την ημερομηνία 
συνταξιοδότησης 

Εξαγορά 
Προβλέπεται  μετά το 1ο έτος και εξαρτάται από τις 
παραμέτρους της κάλυψης ( π.χ διάρκεια 

Ευελιξίες του προγράμματος  Easy Plan 



Πρόγραμμα Ιςόβιασ Εγγυθμζνθσ Σφνταξθσ  
Εφάπαξ αςφαλίςτρου (κωδ:10533) 

Η εταιρία αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να καταβάλλει, ςτον Αςφαλιςμζνο, 
ιςόβια ςφνταξθ μθνιαία ι ετιςια, κατά τθ λιξθ τθσ αςφάλιςθσ εφόςον αυτόσ 
βρίςκεται ςτθ ηωι με εγγυθμζνθ περίοδο δζκα (10) ετϊν. 

  

Σε περίπτωςθ Απώλειασ ηωισ του Αςφαλιςμζνου πριν τθν θμερομθνία 
ςυνταξιοδότθςθσ, θ εταιρία καταβάλλει ςτουσ δικαιοφχουσ τα κακαρά 
αςφάλιςτρα που ζχουν πλθρωκεί και τα τυχόν ςυςςωρευμζνα μερίςματα. 

 

Σε περίπτωςθ Απώλειασ ηωισ του αςφαλιςμζνου κατά τθν πρώτθ 10ετία 
ςυνταξιοδότθςθσ (10ετι Εγγυθμζνθ Περίοδο) θ εταιρία καταβάλει ςτουσ 
Δικαιοφχουσ του, το τρζχον ποςό ςφνταξθσ ωσ τθν ςυμπλιρωςθ τθσ 10ετίασ 
από τθν θμερομθνία ζναρξθσ ςυνταξιοδότθςθσ του Αςφαλιςμζνου.  

 

  
 



Πρόγραμμα Ιςόβιασ Εγγυθμζνθσ Σφνταξθσ  
Εφάπαξ αςφαλίςτρου (κωδ:10533) 

Σκοπόσ τθσ Αςφάλιςθσ 

Ο Αςφαλιςμζνοσ προςδοκά με το ςυνταξιοδοτικό του πρόγραμμα να αποταμιεφει 
ποςά, με ςκοπό τθν δθμιουργία Εγγυθμζνου Κεφαλαίου ςφνταξθσ, κακϊσ και 
επιπλζον μεριςμάτων που προκφπτουν από τισ επενδφςεισ τθσ εταιρίασ.  

Παράλλθλα εξαςφαλίηει ςε περίπτωςθ Απϊλειασ ηωισ του μετά τθν ζναρξθ 
ςυνταξιοδότθςθσ τθν καταβολι τθσ ςφνταξθσ για 10 χρόνια από τθν θμερομθνία 
ζναρξθσ ςυνταξιοδότθςθσ ςτουσ δικαιοφχουσ . 

Τρόποσ Πλθρωμισ    

Κατάκεςθ του πελάτθ (Αντιςυμβαλλόμενου) ςτον λογαριαςμό τθσ Eurolife  ERB 
A.E.A.Z.  

Συχνότθτα πλθρωμισ 

Η πλθρωμι των αςφαλίςτρων γίνεται εφάπαξ ςτθν ζναρξθ τθσ αςφαλίςεωσ. 
 



Πρόγραμμα Ιςόβιασ Εγγυθμζνθσ Σφνταξθσ  
Εφάπαξ αςφαλίςτρου (κωδ:10533) 

Ηλικία Έναρξης Δεν υφίσταται  

Μέγιστη Ηλικία Λήξης 75 ετών  

Ελάχιστη Διάρκεια  10 Χρόνια 

Εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο 2,5% 

Συμμετοχή στις αποδόσεις (πέραν του 
εγγυημένου)  των επενδύσεων σε ποσοστό 

90% 

Σύνταξη  Ισόβια Συνταξιοδότηση 

Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο Θανάτου 
Ίσο με τα καθαρά ασφάλιστρα που είχαν 
καταβληθεί και τα  τυχόν συσσωρευμένα 
Μερίσματα 

Εξασφάλιση Δικαιούχων  
Εγγυημένη περίοδος καταβολής της 
σύνταξης 10 έτη 

Ελάχιστο ποσό μηνιαίας σύνταξης € 30 

Προβλέπεται  μετά το 1ο έτος και εξαρτάται 

Χαρακτηριστικά του προγράμματος Flexi 

Εξαγορά από τις παραμέτρους της κάλυψης 


