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1. Τη είλαη ην Οδόο Απνηακίεπζεο – Σύληαμε;  

Είλαη έλα παξαδνζηαθό ζπληαμηνδνηηθό πξόγξακκα πνπ εμαζθαιίδεη ζηνλ 

πειάηε εγγπεκέλν πνζό ζηελ ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλεμάξηεηα από 

ηπρόλ δηαθπκάλζεηο ησλ επελδύζεσλ. Επελδύεη ηα ρξήκαηα κε εγγπεκέλν 

ηερληθό επηηόθην 3,35% γηα όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, δηαζθαιίδεη 

ζπλέρεηα ηεο ζύληαμεο ζηνπο δηθαηνύρνπο, πξνζθέξεη επηινγή ζηαζεξνύ ή 

εηεζίσο αλαπξνζαξκνδόκελνπ αζθαιίζηξνπ γηα πξνζηαζία από ηνλ 

πιεζσξηζκό.  

 

2. Πνηά είλαη ηα θύξηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ην πξόγξακκα Οδόο 

Απνηακίεπζεο – Σύληαμε;  

 

 Τν πξόγξακκα παξέρεη γηα όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εγγπεκέλν ηερληθό επηηόθην 3,35% αλεμάξηεηα από ηηο απνδόζεηο ησλ 

επελδύζεσλ.   

 Επηπιένλ ηνπ ηερληθνύ επηηνθίνπ, ππάξρεη ζπκκεηνρή ζηα θέξδε από ηηο 

ππεξαπνδόζεηο ηεο επέλδπζεο. 

 Τν θεθάιαην πνπ ζα ζπζζσξεπηεί ζηε ιήμε, κπνξεί λα θαηαβιεζεί κε ηε 

κνξθή Εγγπεκέλεο Ιζόβηαο Σύληαμεο, Εγγπεκέλνπ Κεθαιαίνπ ή 

ζπλδπαζκόο ησλ δπν. 

 Σε πεξίπησζε απώιεηαο δσήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο ζπληαμηνδόηεζεο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα κεηαβίβαζεο ηνπ 

δηθαηώκαηνο ζύληαμεο ζηνπο δηθαηνύρνπο κε ζπγθεθξηκέλε εγγπεκέλε 

ρξνληθή δηάξθεηα (5-10-15 έηε) πνπ έρεη επηιέμεη ν αζθαιηζκέλνο από 

ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο,.    

 Σε πεξίπησζε κόληκεο νιηθήο αληθαλόηεηαο γηα εξγαζία ηνπ 

ζπκβαιινκέλνπ, ε εηαηξία αλαιακβάλεη ηε ζπλέρηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κέρξη ηε ιήμε θαηαβάιινληαο εηεζίσο ηα 

αζθάιηζηξα. Ο πειάηεο ζηε ιήμε ιακβάλεη ην ζπκθσλεκέλν πνζό πνπ 

έρεη ζπγθεληξσζεί (εθάπαμ ή ζε κνξθή ηζόβηαο εγγπεκέλεο ζύληαμεο). 

 Φνξναπαιιαγή ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα πιεξσκήο ησλ 

αζθαιίζηξσλ, όζν θαη ηε δηάξθεηα θαηαβνιήο ηεο ζύληαμεο, θαζώο ε 

ζύληαμε από ηδησηηθή αζθαιηζηηθή εηαηξία είλαη αθνξνιόγεηε.   

 Δπλαηόηεηα απμνκείσζεο ησλ θαηαβνιώλ αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή 

δπλαηόηεηα ηνπ πειάηε θαη ην ηξόπν δσήο ηνπ. 

 Επηινγή δηάξθεηαο θαη ύςνο απνηακίεπζεο  

 Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα πξνζηαζίαο από ηνλ πιεζσξηζκό κέζσ ηεο 

εηήζηαο αλαπξνζαξκνγήο ησλ θαηαβνιώλ κε 2% ή 3%.   
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 Σύκθσλα κε ηελ εγγπεκέλε πεξίνδν θαηαβνιήο ηεο ζπληαμηνδόηεζεο  

εμαζθαιίδεη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζε πεξίπησζε απξόβιεπηνπ 

πεξηζηαηηθνύ (απώιεηαο δσήο ηνπ ζπληαμηνδνηνύκελνπ).  

 

3. Σε πνηνύο απεπζύλεηαη ην πξόγξακκα Οδόο Απνηακίεπζεο – 

Σύληαμε; 

 

 Σε όζνπο επηζπκνύλ λα γλσξίδνπλ από ζήκεξα ην αθξηβέο πνζό ηεο 

ζύληαμεο πνπ ζα ιάβνπλ θαη δελ ζέινπλ λα αλεζπρνύλ γηα ηπρόλ 

δηαθπκάλζεηο ησλ επελδύζεσλ, ρσξίο λα αλαιακβάλνπλ θαλέλα ξίζθν.  

 Σε όζνπο επηζπκνύλ λα επηιέμνπλ ηελ ειηθία πνπ ζα μεθηλήζεη ε 

ζπληαμηνδόηεζή ηνπο (δπλαηόηεηα έλαξμεο ζπληαμηνδόηεζεο από ην 55ν 

έηνο).  

 Σε όζνπο ζέινπλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπο ζε πςειό 

επίπεδν θαηά ηε δηάξθεηα ζπληαμηνδόηεζήο ηνπο αλαπιεξώλνληαο ην 

εηζόδεκά ηνπο.  

 Σε όζνπο επηζπκνύλ λα ζπλερηζηεί ε ζύληαμε αθέξαηε ζηνπο 

δηθαηνύρνπο πνπ έρνπλ νξίζεη ζε πεξίπησζε απώιεηαο ηεο δσήο.   

 Σε όζνπο ζέινπλ λα εμαζθαιίζνπλ ηηο πιεξσκέο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ 

θαηαβνιώλ ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζε πεξίπησζε κόληκεο 

νιηθήο αληθαλόηεηαο γηα εξγαζία, ώζηε αθόκα θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

λα εηζπξάμνπλ ζηε ιήμε ηεο αζθάιηζεο ηελ ζύληαμε.  

 

4. Πνηά ζεσξνύληαη πιενλεθηήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Οδόο 

Απνηακίεπζεο - Σύληαμε ζε ζύγθξηζε κε έλαλ απνηακηεπηηθό 

ινγαξηαζκό ζηελ ηξάπεδα;  

 

Πιενλεθηήκαηα ζεσξνύληαη ηα εμήο: 

 Ο πειάηεο γλσξίδεη από ηελ έλαξμε ηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ ην αθξηβέο θαη 

εγγπεκέλν πνζό ζύληαμεο πνπ ζα ιάβεη ζηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο  

 Εγγπεκέλε απόδνζε (ζύκθσλα κε ην εγγπεκέλν ηερληθό επηηόθην 

3,35%) γηα όιε ηελ επηιεγκέλε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη όρη γηα 

κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 Φνξναπαιιαγή αζθαιίζηξσλ έσο € 1.200 θάζε έηνο ζύκθσλα κε 

ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

 Δπλαηόηεηα εμαζθάιηζεο ηεο πιεξσκήο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ 

θαηαβνιώλ ζε πεξίπησζε αληθαλόηεηαο γηα εξγαζία ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ θαη ζπκβαιιόκελνπ.  

 Πξόγξακκα ζπζηεκαηηθήο απνηακίεπζεο κε εγγπεκέλν πνζό ζηε ιήμε 

ηνπ.  
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 Τν πνζό ηεο ζύληαμεο πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ πειάηε είλαη 100% 

αθνξνιόγεην 

 Επηπιένλ απνδόζεηο πέξαλ από ηηο εγγπεκέλεο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο 

ηεο αγνξάο.   

 

 

5. Είλαη ην Οδόο Απνηακίεπζεο – Σύληαμε έλα αληαγσληζηηθό 

πξόγξακκα; 

Σαθέζηαηα, αθνύ πξνζθέξεη ηα πεξηζζόηεξα αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα ζε ζύγθξηζε κε αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ηεο αγνξάο, 

όπσο:  

 

 Πξνζθέξεη ην κεγαιύηεξν ηερληθό επηηόθην ηεο αγνξάο πνπ πξνβιέπεη 

ε ειιεληθή λνκνζεζία 3,35%, θαζώο ζηνλ αληαγσληζκό θπκαίλεηαη από 

2,50% - 3,35% 

 Τν κεγαιύηεξν πνζνζηό ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε. 

 Η Groupama Φνίλημ εγγπάηαη ην πνζό ηεο ηζόβηαο ζύληαμεο πνπ έρεη 

επηιέμεη ν πειάηεο θαηά ηελ ζύλαςε ηνπ ζπκβνιαίνπ αζθάιηζεο.       

 Σε πεξίπησζε απώιεηαο δσήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαηά ηελ 

ζπληαμηνδόηεζε, πξνβιέπεηαη ζπλέρηζε ηεο ζύληαμεο κε εγγπεκέλε 

ρξνληθή δηάξθεηα, ζηνπο δηθαηνύρνπο πνπ έρνπλ νξηζζεί. 

 Πξνζθέξεη ζηνλ πειάηε ηελ επηινγή ζηαζεξνύ ή εηεζίσο 

αλαπξνζαξκνδόκελνπ αζθαιίζηξνπ γηα πξνζηαζία από ηνλ πιεζσξηζκό. 

 

 

6. Πνηέο είλαη νη επηινγέο πνπ έρεη ν πειάηεο ζηε ιήμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο; 

Σηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέρνληαη νη εμήο επηινγέο ζηνλ πειάηε: 

 

i. Εθάπαμ θαηαβνιή ηνπ εγγπεκέλνπ θεθαιαίνπ, θαη ησλ ηπρόλ 

επηπιένλ απνδόζεσλ  

ii. Ιζόβηα εγγπεκέλε κεληαία ζύληαμε, πνπ κπνξεί λα εληζρπζνύλ από 

ηπρόλ επηπιένλ απνδόζεσλ (κεξίζκαηα)  

iii. Σπλδπαζκόο εθάπαμ πνζνύ θαη ηζόβηαο εγγπεκέλεο ζύληαμεο.  
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7. Τη γίλεηαη κε ηα ρξήκαηα πνπ έρεη θαηαβάιεη ν πειάηεο ζε 

πεξίπησζε απώιεηαο δσήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ πξηλ ηελ 

ζπληαμηνδόηεζε;  

 

Η εηαηξία θαηαβάιεη ζηνπο δηθαηνύρνπο, πνπ έρεη νξίζεη ν αζθαιηζκέλνο, 

ηα κέρξη εθείλε ηελ ζηηγκή θαηαβιεζέληα αζθάιηζηξα θαζώο ηηο ηπρόλ 

επηπιένλ απνδόζεηο πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζηνλ ινγαξηαζκό (κεξίζκαηα). 

 

 

8. Σε πεξίπησζε αδπλακίαο ζπλέρηζεο 

θαηαβνιήο ησλ αζθαιίζηξσλ, ηη γίλεηαη 

κε ηα αζθάιηζηξα πνπ έρνπλ ήδε 

θαηαβιεζεί θαη πνηό είλαη ην πνζό πνπ 

ζα πάξεη ν πειάηεο ζηε ιήμε ηνπ 

ζπκβνιαίνπ;  

 

Σε πεξίπησζε αδπλακίαο πιεξσκήο ησλ 

αζθαιίζηξσλ ν αζθαιηζκέλνο έρεη ηε δπλαηόηεηα: 

   

 Εμαγνξάο ηνπ ζπκβνιαίνπ ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα παξνρώλ (Αμία 

Εμαγνξάο), αθνύ έρνπλ νινθιεξσζεί ηα ηξία πξώηα ρξόληα ή  

 Να θαηαζηεί ην ζπκβόιαην ειεύζεξν πιεξσκήο (εθόζνλ έρεη απνθηήζεη 

αμία εμαγνξάο) θαη λα ζπλερίζεη ην πξόγξακκα λα πθίζηαηαη, κε κείσζε 

ηεο εγγπεκέλεο ηζόβηαο ζύληαμεο θαη ηνπ εθάπαμ πνζνύ ζηε ιήμε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ζπλερηζηεί ην πξόγξακκα (ειεπζεξνπνηεζεί δειαδή ην 

ζπκβόιαην), αλάινγα κε ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζηακάηεζαλ νη πιεξσκέο, 

νξίδεηαη από ηνλ πίλαθα παξνρώλ ην εθάπαμ πνζό ή ε εγγπεκέλε ηζόβηα 

ζύληαμε πνπ ζα πάξεη ν αζθαιηζκέλνο ζηελ ιήμε ηεο αζθάιηζεο.  

 

9. Υπάξρεη δπλαηόηεηα έθηαθηεο θαηαβνιήο αζθαιίζηξσλ πέξαλ 

ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαηαβνιώλ; 

 

Τν πξόγξακκα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα έθηαθησλ θαηαβνιώλ (ειάρηζην 

αζθάιηζηξν € 600) γηα ηελ αύμεζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ θεθαιαίσλ θαη 

θαηά πξνέθηαζε ηεο κεληαίαο ζύληαμεο, ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή πξηλ 

ηελ ηειεπηαία 5εηία από ηελ έλαξμε ηεο ζπληαμηνδόηεζεο.  
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10. Πσο ιεηηνπξγεί ε εγγπεκέλε πεξίνδνο θαη από πόηε ηζρύεη; 

 

Η εγγπεκέλε πεξίνδνο είλαη ε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ 

έρεη θαζνξηζηεί ώζηε λα θαηαβάιιεηαη ε ζύληαμε 

ζηνπο δηθαηνύρνπο πνπ έρνπλ νξηζζεί ζην ζπκβόιαην, 

γηα 5 ή 10 ή 15 ρξόληα, ζε πεξίπησζε απώιεηαο δσήο 

ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ζπληαμηνδόηεζεο.  Η εγγπεκέλε πεξίνδνο θαζνξίδεηαη 

ζηελ έλαξμε ηεο αζθάιηζεο θαη αξρίδεη λα 

ππνινγίδεηαη από ηελ έλαξμε ηεο ζπληαμηνδόηεζεο.  

  

Παξάδεηγκα  

Σπληαμηνδόηεζε π.ρ. ην 2010 

Εγγπεκέλε Πεξίνδνο 15 ρξόληα 

Απώιεηα Ζσήο π.ρ. ην 2015 

Οη Δηθαηνύρνη ιακβάλνπλ αθέξαηα ηελ ζύληαμε γηα αθόκα 10 ρξόληα  

(κέρξη ην 2025) 

 

 

11. Τη αμία ζα έρνπλ ηα ρξήκαηα πνπ ζα ιάβεη ν πειάηεο ζηε ιήμε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο; 

 

Είλαη ηδηαίηεξα δύζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί ε αμία ησλ ρξεκάησλ 

καθξνπξόζεζκα, θαζόηη είλαη ζπλδπαζκόο καθξννηθνλνκηθώλ κεγεζώλ 

(πιεζσξηζκόο, επηηόθηα) πνπ είλαη αξθεηά επκεηάβιεηα. Γηα ην ιόγν απηό 

ππάξρεη ε δπλαηόηεηα επηινγήο από ηνλ πειάηε λα αλαπξνζαξκόδεη εηήζηα ηα 

αζθάιηζηξα 2% ή 3%, ώζηε ηνπιάρηζηνλ λα θαιύπηνληαη ηα όξηα ηνπ 

πιεζσξηζκνύ.   

Επηπιένλ θάζε 3-5 ρξόληα ζα πξέπεη λα αλαπξνζαξκόδεηαη ην 

ζπληαμηνδνηηθό πιάλν γηα ηπρόλ απνθιίζεηο.      

12. Τη πξναζθαιηζηηθό έιεγρν ρξεηάδεηαη ην πξόγξακκα Οδόο 

Απνηακίεπζεο – Σύληαμε; 

 

Τα παρακάτφ ιστύοσν στην περίπτφση κάλσυης απαλλαγής πληρφμής 

ασυαλίστρφν. 

 Εθόζνλ ν αζθαιηζκέλνο είλαη κέρξη 55 εηώλ θαη δελ παξνπζηάδεη θαλέλα 

ζνβαξό πξόβιεκα πγείαο, δελ απαηηείηαη θακία εμέηαζε.  

Σε πειάηεο άλσ ησλ 56 εηώλ, ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη 

παξαθάησ εμεηάζεηο: Θαηξηθή εμέηαζε, γεληθή νύξσλ, γεληθή αίκαηνο, ζάθραξν 

mainuser
Logo



 

Σειίδα 8 από 10 

 

Σ.Ε.Π. 
Σπρλόηεξεο Εξσηήζεηο Πξνγξάκκαηνο 

 

Τνκέαο Marketing 
Τκήκα Εθπαίδεπζεο 
Ινύληνο 2010 

8 

αίκαηνο, θξεαηηλίλε, νπξία, ρνιεζηεξίλε, HDL, LDL, ηξηγιπθεξίδηα, 

θαξδηνινγηθή εμέηαζε, ηεζη θνπώζεσο.   

13. Πνηα είλαη ηα θνξνινγηθά νθέιε πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 

αγνξά ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ πξνγξάκκαηνο; 

 

Με ηελ ζύλαςε ελόο ζπληαμηνδνηηθνύ πξνγξάκκαηνο ν πειάηεο έρεη δηπιό 

θνξνινγηθό όθεινο: 

a) Τα αζθάιηζηξα εθπίπηνπλ από ην θνξνινγεηέν εηζόδεκα κέρξη ηνπ 

πνζνύ ησλ € 1.200 εηεζίσο Η θνξναπαιιαγή πνπ πξνθύπηεη είλαη 

αλάινγε κε ηελ θνξνινγηθή θιίκαθα πνπ εκπίπηεη ν αζθαιηζκέλνο θαη 

κπνξεί λα θηάζεη έθπησζεο ή επηζηξνθήο κέρξη θαη €480. Απηό έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα ην ζπληαμηνδνηηθό πξόγξακκα πνπ πιεξώλεη ν πειάηεο 

λα έρεη απόδνζε κεγαιύηεξε από ην 3,35%, εηεζίσο δηόηη ππάξρεη κηα 

ζεκαληηθή επηζηξνθή ρξεκάησλ ιόγσ ηεο θνξναπαιιαγήο.  

b) Καηά ηελ δηάξθεηα ζπληαμηνδόηεζεο ην 100% ηεο ζύληαμεο είλαη 

αθνξνιόγεην, αξθεί ν ζπληαμηνδνηνύκελνο λα είλαη ην ίδην πξόζσπν 

κε απηόλ πνπ θαηέβαιε ηα αζθάιηζηξα.  

 

Παξάδεηγκα: πεξηνδηθή θαηαβνιή αζθαιίζηξνπ 1200 επξώ εηεζίσο 

 

 (α) Ετήςια καταβολή 

προγράμματοσ 

(β) Ζκπτωςη φόρου με 

ςυντελεςτή 40% 

(γ) Σφνολο καταβολών 

μείον την ζκπτωςη φόρου 

40% (α) - (β) = (γ) 

1.200 480 720  
 

Διάρκεια 
 (α) Σφνολο 

καταβολών 

(β) Ζκπτωςη φόρου 

με ςυντελεςτή 40% 

(γ) Σφνολο καταβολών 

μείον την ζκπτωςη φόρου 

40% (α) - (β) = (γ) 

Εγγυημζνο 

κεφάλαιο ςτη λήξη 
Τελική Απόδοςη Σωρευτική

15 18000 7200 10800 € 20.666,45 91,36%

20 24000 9600 14400 € 30.257,99 110,12%

25 30000 12000 18000 € 41.655,08 131,42%

30 36000 14400 21600 € 56.187,17 160,13%

 

 

14. Πνηέο επηινγέο έρεη ν πειάηεο πνπ επηζπκεί κεγαιύηεξε 

απόδνζε; 

 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο επηζπκεί κεγαιύηεξε απόδνζε από ην 

3,35% κπνξεί λα θάλεη έλα ζπλδπαζκό, επελδύνληαο έλα πνζό ζην 

εγγπεκέλν επηηόθην γηα λα εμαζθαιίζεη κηα ειάρηζηε εγγπεκέλε απόδνζε 

ζηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αληίζηνηρα λα επελδύζεη έλα πνζό ζε 

Unit-Linked (Οδόο Απνηακίεπζεο – Επέλδπζε), πξντόλ πνπ επελδύεη ζηηο 

δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο θαη έρεη ηδηαίηεξα κεγάιε επειημία, γηα λα πεηύρεη 

πηζαλόλ κεγαιύηεξεο απνδόζεηο.  
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15. Γηαηί ε αλαβνιή ελόο ζπληαμηνδνηηθνύ πξνγξάκκαηνο θνζηίδεη; 

Η αλαβνιή ελόο ζπληαμηνδνηηθνύ πξνγξάκκαηνο αλεβάδεη ην θόζηνο γηα 

ηελ δεκηνπξγία ελόο εγγπεκέλνπ πνζνύ ζύληαμεο. Όζν λσξίηεξα 

μεθηλήζεη ην ζπληαμηνδνηηθό ηνπ πξόγξακκα, ηόζν ιηγόηεξα ρξήκαηα ζα 

θαηαβιεζνύλ γηα λα εμαζθαιηζηεί ην θεθάιαην πνπ απαηηείηαη ζηελ ιήμε 

ηεο αζθάιηζεο. Επίζεο όζν πεξηζζόηεξα ρξόληα πιεξώλεη αζθάιηζηξν, 

ηόζν πςειόηεξεο απνδόζεηο (κεξίζκαηα) εμαζθαιίδεη γηα ην θεθάιαην ζηε 

ιήμε.   

 

 

Ελδεηθηηθό παξάδεηγκα γηα ην θόζηνο αλαβνιήο  

 

 
Πρόγραμμα

Ηλικία (άντρασ) 25 30 35 40

Διάρκεια Συμβολαίου / Πληρωμήσ 40 35 30 25

Λήξη Προγράμματοσ 65 ετών 65 ετών 65 ετών 65 ετών

Εγγυημζνα Χρόνια 5 5 5 5

Εγγυημζνο Κεφάλαιο 71.419,08                 71.419,08                 71.419,08                 71.419,08                 

Εγγυημζνη Σφνταξη 500 500 500 500

Ετήςια Ολικά Αςφάλιςτρο (Σταθερό) * 952,97                       1.204,05                   1.556,88                   2.077,25                   

% Διαφορά Αςφαλίςτρων 26,3% 63,4% 118,0%

Συνολικά Καταβληθζντα Αςφάλιςτρα (χωρίσ μερίςματα) 38.118,80                 42.141,75                 46.706,40                 51.931,25                 

Διαφορά καταβολήσ ςυνολικών αςφαλίςτρων 4.022,95                   8.587,60                   13.812,45                 

Σωρευτική απόδοςη για όλα τα χρόνια 187% 169% 153% 138%

Διαφορά απόδοςησ -17,9% -34,4% -49,8%

Μερίςματα με 5% ενδεικτική απόδοςη  14.488,77                 12.205,20                 10.036,23                 7.979,50                   

Οδόσ Αποταμίευςησ - Σφνταξη, Σταθεροφ περιοδικοφ αςφαλίςτρου (Σ42)
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16. Πσο ιεηηνπξγεί έλα ζπληαμηνδνηηθό πξόγξακκα; 
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