Η αςφάλιςθ του αυτοκινιτου είναι θ πλζον διαδεδομζνθ αςφάλιςθ περιουςίασ λόγω του
υποχρεωτικοφ τθσ χαρακτιρα. Αφορά τθν αςφάλιςθ των υλικϊν ηθμιϊν και ςωματικϊν
βλαβϊν προσ τρίτουσ (αςτικι ευκφνθ), όπωσ και πολλζσ άλλεσ καλφψεισ που μποροφν να
ενςωματωκοφν ςτα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια.
Σα τελευταία χρόνια οι αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ ζχουν προχωριςει ςτθ δθμιουργία πακζτων
αςφάλιςθσ (τα λεγόμενα βαςικά πακζτα) για τα αςφαλιςμζνα αυτοκίνθτα, κυρίωσ λόγω του
μεγάλου ανταγωνιςμοφ που υπάρχει ςτθν αγορά. Ζνα μεγάλο πλικοσ όμωσ καλφψεων
(ςυμπλθρωματικζσ) μποροφν να επιλεχκοφν από τουσ αςφαλιηόμενουσ πελάτεσ, καλφψεισ
που φτάνουν εϊσ και ςτισ ίδιεσ ηθμιζσ του αυτοκινιτου (μικτι αςφάλιςθ).
Δείτε παρακάτω 12 ερωτιςεισ και απαντιςεισ που αφοροφν τθν αςφάλιςθ του
αυτοκινιτου ςασ.
Τι είναι θ φροντίδα ατυχιματοσ; Πόςο με βοθκάει; Λειτουργεί κανονικά θ υπθρεςία
αυτι;
Θ φροντίδα ατυχιματοσ είναι θ καλφτερθ λφςθ για τον κάκε οδθγό τθν ϊρα του
ατυχιματοσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν κλιςθ τθσ τροχαίασ. Καλϊντασ τθν, καταφκάνει ςτον
τόπο του ατυχιματοσ ο κοντινότεροσ εξουςιοδοτθμζνοσ ςυνεργάτθσ τθσ αςφαλιςτικισ
εταιρίασ. Αμζςωσ αρχίηει τθν καταγραφι των ςυνκθκϊν του ατυχιματοσ, βγάηει
φωτογραφίεσ και εαν το αυτοκίνθτό μασ δεν μπορεί να μετακινθκεί λόγω του ατυχιματοσ,
ςασ μεταφζρει ςτο κοντινότερο ςυνεργείο.
Ζτςι ο πελάτθσ, ςτισ περιςςότερεσ των περιπτϊςεων, τελειϊνει με το ατφχθμα εκείνθ τθν
ςτιγμι επι τόπου χωρίσ να χρειαςτεί να απαςχολθκεί άλλο με αυτό το ατυχζσ ςυμβάν. Θ δε
αςφαλιςτικι εταιρία ενθμερϊνεται αμζςωσ (μζςα ςε 3-4 εργάςιμεσ θμζρεσ) και με
ακρίβεια από τον ςυνεργάτθ, προχωρϊντασ ζτςι ποιό γριγορα ςτθν καταβολι των
εκάςτοτε αποηθμιϊςεων.
Θ υπθρεςία αυτι λειτουργεί κανονικά μζςω τθλεφωνικϊν κζντρων ( T.18189 )και
προςφζρεται πλζον από όλεσ τισ αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ.
Σε ποιά αξία πρζπει να αςφαλίηεται το αυτοκίνθτό μου και ςε ποιζσ περιπτϊςεισ είναι
καλό να το αςφαλίηω από φωτιά – κλοπι – ίδιεσ ηθμιζσ (μικτι);
Σο αυτοκίνθτο, εαν είναι αςφαλιςμζνο από φωτιά – κλοπι – φυςικά φαινόμενα ι ίδιεσ
ηθμιζσ, πρζπει πάντα να αςφαλίηεται ςτθν τρζχουςα εμπορικι του αξία. Καλό είναι να
ελεγχετε τθν τρζχουςα εμπορικι αξία του αυτοκινιτου ςασ τουλάχιςτων 1-2 φορζσ τον

χρόνο, ανατρζχοντασ ςε ςχετικζσ ςελίδεσ που αφοροφν το αυτοκίνθτο ςτο internet, ςε
περιοδικά αυτοκινιτου κ.λ.π.
Εαν διαπιςτϊςετε παρεκλίςεισ από τθν τρζχουςα αςφαλιςηόμενθ αξία του οχιματόσ ςασ,
ενθμερϊςτε τον αςφαλιςτι ςασ για να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ. Τπάρχουν
πάντωσ και αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ που ελζγχουν μόνεσ τουσ τθν αξία του αυτοκινιτου και
προχωροφν ςτθν ανάλογθ μείωςθ τθσ αξίασ του
Ζνα αυτοκίνθτο που αγοράηεται με δόςεισ καλό είναι να αςφαλίηεται από κλοπι και φωτιά
κατά πρϊτο λόγο και ίςωσ και από καιρικά φαινόμενα και μικτι αςφάλιςθ κατά δεφτερο
λόγο. Αυτό βζβαια γίνεται πάντα κατ’ επιλογι του πελάτθ, εκτόσ εάν υπάρχει κάποιοσ
ειδικόσ όροσ ςτθν ςφμβαςθ που ζχει κάνει ο αγοραςτισ – πελάτθσ με τον τραπεηικό ι
χρθματοδοτικό οργανιςμό που του παρζχει τθ χρθματοδότθςθ, ο οποίοσ όροσ τον
αναγκάηει να ζχει αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο με ςυγκεκριμζνεσ καλφψεισ (ςυνικωσ πυρόσκλοπισ) για όςο χρονικό διάςτθμα διαρκοφν οι δόςεισ.
ε κάκε περίπτωςθ, για το χρονικό διάςτθμα που διαρκοφν οι δόςεισ, καλό είναι το
αυτοκίνθτο να αςφαλίηεται για όςεσ περιςςότερεσ καλφψεισ γίνεται ζτςι ϊςτε να
μειϊνονται οι πικανότθτεσ κάποια ςτιγμι, λόγω ενόσ άτυχου ι αιφνίδιου ςυμβάντοσ, ο
κακζνασ μασ να βρεκεί ςτθν οδυνθρι κζςθ να πλθρϊνει δόςεισ χωρίσ να ζχει αυτοκίνθτο.
Εαν αλλάξει κάποιο ςτοιχείο του αυτοκινιτου ι των προςϊπων που το οδθγοφν, πρζπει
να ενθμερϊνω τον αςφαλιςτι μου;
Καλό είναι να ενθμερϊνετε τον αςφαλιςτι ςασ για οποιαδιποτε αλλαγι αφορά το όχθμα
ςασ ι τα πρόςωπα που το οδθγοφν. Αυτόσ γνωρίηει εαν θ αλλαγι αυτι επθρεάηει το
αςφαλιςτιριό ςασ και ποιζσ ενζργειεσ πρζπει να γίνουν από κεί και πζρα για τθν
ενθμζρωςθ τθσ αςφαλιςτικισ ςασ εταιρίασ
Σε ποιά περίπτωςθ καλφπτεται το αυτοκίνθτό μου ακόμα και αν του προξενιςω εγϊ
ηθμιά;
Μόνο εάν ςτο αςφαλιςτιριο μασ υπάρχει θ κάλυψθ των ιδίων ηθμιϊν (μικτι αςφάλιςθ), θ
οποία καλφπτει το αυτοκίνθτό μασ ςε περιπτϊςεισ πρόςκρουςθσ, ανατροπισ κλπ. ακόμα
και αν δεν εμπλζκεται άλλο όχθμα. Επίςθσ υπάρχει ςε οριςμζνεσ μόνο εταιρίεσ θ κάλυψθ
ολικισ καταςτροφισ του οχιματοσ θ οποία καλφπτει μόνο τθν περίπτωςθ ολικισ
καταςτροφισ και όχι επι μζρουσ ηθμιζσ του.
Το αυτοκίνθτό μου οδθγείται και από άτομο μεγάλθσ (ι μικρισ) θλικίασ. Ιςχφει κάποια
προςαφξθςθ ςτα αςφάλιςτρα λόγω αυτοφ του γεγονότοσ;
Ιςχφει προςαφξθςθ των αςφαλίςτρων ςτισ περιπτϊςεισ:
Που οδθγεί το όχθμά μασ άτομο που θ θλικία του είναι άνω των 65-70-75 ι 80 ετϊν,
ανάλογα με τθν τιμολογιακι πολιτικι τθσ κάκε εταιρίασ. ε όποιεσ ιςχφει, το φψοσ του
επαςφάλιςτρου είναι +30% επί των αςφαλίςτρων τθσ αςτικισ ευκφνθσ.
Που οδθγεί το όχθμά μασ άτομο κάτω των 23 ετϊν (ςε μερικζσ εταιρίεσ και 25 ετϊν) ι ζχει
δίπλωμα για διάςτθμα μικρότερο του ζτουσ (ςε κάποιεσ εταιρίεσ 2 ζτθ και εϊσ 5 ζτθ ςε

άλλεσ). Σο φψοσ του επαςφάλιςτρου είναι και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ +30% επί των
αςφαλίςτρων τθσ αςτικισ ευκφνθσ εϊσ ότου ο οδθγόσ περάςει τα χρονικά όρια.
Εαν δεν δθλωκοφν τα άτομα αυτά ωσ οδθγοί του οχιματόσ μου, κα ζχω κάποιεσ
ςυνζπειεσ;
Ναι. ε περίπτωςθ ατυχιματοσ που κα προξενθκεί με οδθγό κάποιον που εμπίπτει ςτουσ
παραπάνω κανόνεσ, κα ηθτθκεί από τον αςφαλιηόμενο ποινι θ οποία ανζρχεται ςε
ποςοςτό 60% επί των ετθςίων αςφαλίςτρων ςφν τισ προςαυξιςεισ που κα ζπρεπε να είχαν
ιδθ πλθρωκεί λόγω του επαςφάλιςτρου.
Εάν ζχω ρυμοφλκα και προξενιςω ηθμιά ςε άλλον με αυτιν τι γίνεται; Εαν κζλω να τθν
αςφαλίςω πλθρϊνω παραπάνω αςφάλιςτρα;
Εάν το ρυμουλκοφμενο δεν είναι αςφαλιςμζνο, θ ηθμιά δεν καλφπτεται. Εαν αςφαλιςτεί, το
αςφάλιςτρο είναι +10% επί των αςφαλίςτρων τθσ αςτικισ ευκφνθσ για ρυμοφλκα με 2
τροχοφσ και +20% επί των αςφαλίςτρων τθσ αςτικισ ευκφνθσ για ρυμοφλκα με 4 τροχοφσ.
Τπάρχουν πάντωσ και αςφαλιςτικζσ που δεν εφαρμόηουν επαςφάλιςτρο.
Τι είναι θ πράςινθ κάρτα και πότε τθν χρειάηομαι; Προςφζρεται δωρεάν;
Θ πράςινθ κάρτα είναι το πιςτοποιθτικό επζκταςθσ τθσ αςφάλιςθσ του οχιματόσ μασ ςτο
εξωτερικό. Σθν χρειαηόμαςτε όταν πρόκειται να ταξιδζψουμε εκτόσ ςυνόρων.
Ενθμερϊνουμε για τθν ζκδοςι τθσ τον αςφαλιςτι μασ ι τθν αςφαλιςτικι μασ εταιρία.
Προςφζρεται δωρεάν για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ από τισ περιςςότερεσ αςφαλιςτικζσ
εταιρίεσ. τουσ αλλοδαποφσ θ κάκε εταιρία ζχει δικι τθσ πολιτικι για τισ πράςινεσ κάρτεσ.
Μπορϊ να αλλάξω αςφαλιςτικι εταιρία χωρίσ να χάςω τα δικαιϊματα bonus – malus
που είχα ςτθν προθγοφμενθ;
Ναι μπορείτε. Σο bonus-malus ςασ ακολουκεί όποια αςφαλιςτικι εταιρία και να επιλζξετε.
Τι είναι ο φιλικόσ διακανονιςμόσ; (Σφςτθμα Άμεςθσ Πλθρωμισ – Σ.Α.Π.)
Από τθν 1θ Μαίου 2000 οι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ που αςκοφν ςτθν Ελλάδα τον κλάδο
αςφάλιςθσ αςτικισ ευκφνθσ αυτοκινιτων κακιζρωςαν ζνα ςφςτθμα αποηθμίωςθσ των
αναίτιων αςφαλιηομζνων πελατϊν τουσ που εμπλζκονται ςε τροχαίο ατφχθμα,
απαλλάςςοντάσ τουσ από τθν ανάγκθ να ςτραφοφν κατά τθσ αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ που
καλφπτει τθν ευκφνθ του υπαίτιου οδθγοφ. ε περίπτωςθ τροχαίου ατυχιματοσ, εφόςον
και οι δφο εμπλεκόμενεσ αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ είναι μζλθ του ςφςτθματοσ άμεςθσ
πλθρωμισ (ΑΠ – ι κοινϊσ λεγόμενο ςφςτθμα φιλικοφ διακανονιςμοφ), επιτρζπεται ςτθν
αςφαλιςτικι εταιρία του αναίτιου οδθγοφ να τον αποηθμιϊςει για λογαριαςμό τθσ
αςφαλιςτικισ εταιρίασ που καλφπτει τθν ευκφνθ του υπαίτιου οδθγοφ.
Αναπόςπαςτο μζροσ τθσ υμφωνίασ αποτελοφν οι Πίνακεσ Τπαιτιότθτασ. Πρόκειται για
ςυμφωνθμζνεσ περιπτϊςεισ ατυχθμάτων, που όταν ςυμβοφν οδθγοφν με απόλυτθ
αςφάλεια ςτο ςυμπζραςμα για το ποιόσ από τουσ δφο εμπλεκόμενουσ οδθγοφσ ευκφνεται
για το ατφχθμα εξ ολοκλιρου ι ζςτω κατά 50%. Αποηθμιϊνοντασ οι αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ

τουσ πελάτεσ τουσ για ατφχθμα για το οποίο δε φζρουν ευκφνθ ενεργοφν, όπωσ ελζχκθ, για
λογαριαςμό τθσ αςφαλιςτικισ εταιρίασ που καλφπτει τθν ευκφνθ του υπαίτιου οδθγοφ.
Το ςφςτημα φιλικοφ διακανονιςμοφ ιςχφει υπό τισ εξήσ προχποθζςεισ:
– Θ αξία των υλικϊν ηθμιϊν που ζχουν προκλθκεί και πρζπει να αποηθμιωκοφν να είναι εωσ
6.500 €. Για τισ ςωματικζσ βλάβεσ ιςχφει όριο 30.000 € για κάκε ατφχθμα ςυνολικά και με
ανϊτατο όριο ανά ηθμιωκζν πρόςωπο τα 12.000 €
- Οι αςφαλίςτικζσ εταιρίεσ που που ζχουν αςφαλίςει τα οχιματα που εμπλζκονται ςτο
ατφχθμα, πρζπει να ςυμμετζχουν ςτο ςφςτθμα φιλικοφ διακανονιςμοφ.
– Όλοι οι οδθγοί που εμπλζκονται ςτο ατφχθμα πρζπει να υπογράψουν διλωςθ,
υπαιτιότθτασ ι μθ προσ τθν αςφαλιςτικι τουσ εταιρία. Ο οδθγόσ που προκάλεςε το
ατφχθμα (υπαίτιοσ) πρζπει να ςυμφωνιςει ενυπόγραφα για τθν υπαιτιότθτά του
δθλϊνοντάσ το ςτθν αςφαλιςτικι του εταιρία.
Θζλω να ακυρϊςω το αςφαλιςτιριό μου. Θα μου επιςτραφοφν χριματα;
Βεβαίωσ. Θα ςασ επιςτραφοφν τα μθ δεδουλευμζνα αςφάλιςτρα για το υπόλοιπο τθσ
διάρκειασ τθσ αςφάλιςθσ.
Εκπτϊςεισ υπάρχουν ςτα αςφαλιςτιρια αυτοκινιτου;
Βεβαίωσ και υπάρχουν, ανάλογα βζβαια με τθν τιμολογιακι πολιτικι τθσ κάκε εταιρίασ. Θ
ποιό ςυνθκιςμζνθ είναι θ ζκπτωςθ ςτα ετιςια ςυμβόλαια που μπορεί να φτάςει ζωσ και
20% επί των αςφαλίςτρων τθσ αςτικισ ευκφνθσ.

Αφιερϊςτε 5 λεπτά και ςτείλτε μασ τα ςτοιχεία ςασ για να ςασ δϊςουμε προςφορά για
το δικό ςασ αυτοκίνθτο !

Δεκέμβρης 2018
Η Εθμική Ασφαλιστική, γμχοίζξμςαπ ςιπ ρύγυοξμεπ αμάγκεπ ςχμ πελαςώμ
ςηπ αλλά και ςιπ ςοέυξσρεπ ξικξμξμικέπ ρσγκσοίεπ, δημιξύογηρε και ραπ
ποξρτέοει ςη μέα γεμιά ποξγοαμμάςχμ αρτάλιρηπ ασςξκιμήςξσ με ςημ ξμξμαρία
"Full Auto".
Τα Νέα πακέτα “Full Auto” βασίζομται στη φιλοσοφία της μεγαλύτερης δυματής
κάλυψης με το οικομομικότερο ασφάλιστρο !!!

Επιλένςε έμα από ςα Ολξκληοχμέμα Πακέςα Αρτάλιρηπ "Full Auto" ασςό πξσ
ςαιοιάζει καλύςεοα ρςιπ αμάγκεπ ραπ και εναρταλίζει πλήοχπ ςξ όυημα και ςξμ
ξδηγό ςξσ, με ποχςξπξοιακέπ καλύφειπ πξσ ποξρτέοξσμ ςημ ιδαμική λύρη για ςημ
αρτάλιρη ςξσ ξυήμαςόπ ραπ.
Επιπλέξμ, ςα μέα ξλξκληοχμέμα πακέςα αρτάλιρηπ ασςξκιμήςξσ "Full
Auto", δίμξσμ ςη δσμαςόςηςα ρςξσπ πελάςεπ ςηπ μα καλύφξσμ ςιπ ποξρχπικέπ ςξσπ
αμάγκεπ με επιπλέομ μομαδικά προμόμια πξσ παοέυει εδώ και 126 χρόμια η
Εθμική Ασφαλιστική, η ποώςη Αρταλιρςική.
Με εκςίμηρη
Παπαπξρςόλξσ Φώςηπ
Σύμβξσλξπ Αρταλειώμ
ΕΘΝΙΚΘ ΑΦΑΛΙΣΙΚΘ
Λ. Παπαπάυλου 22 – 621 22 ζρρεσ Σ. 6977 260 101 Σ. 23210 51 452 – 51 454 Φ. 23210 51 453
e-mail : asfalistis@gmail.com - e-blog : helpinsurance.wordpress.com
asfalistis

asfalistis

helpinsurance

:
Φόρμα
για ζκδοςθ οικονομικισ προςφοράσ αςφάλιςθσ οχιματοσ
Ονοματεπϊνυμο
e-mail
Σθλζφωνα επικοινωνίασ
Αρικμόσ κυκλοφορίασ οχιματοσ
Μάρκα - Μοντζλο -1ο ζτοσ κυκλοφ.
Κυβικά οχιματοσ – Φορολ. ίπποι
Εμπορικι αξία του οχιματοσ
Χριςθ οχιματοσ

:
:
:
:

Σ.Κ. Περιοχισ που κυκλοφορεί το όχθμα

:

Θμερομθνία γζννθςθσ 1ου οδθγοφ
Θμερομθνία γζννθςθσ 2ου οδθγοφ
Δίπλωμα νεότερο του ζτουσ ?

:
:
:

Επιβατθγό Ι.Χ.

Φορτθγό Ι.Χ.

Ετθςίωσ

Σριμθνιαία

Συμπλθρωματικζσ καλφψεισ που
επικυμείτε
Ηθμιζσ από αναςφάλιςτο όχθμα.
Εγγφθςθ Αςφαλίςτρου.
Ρυμοφλκθςθ ςυνζπεια
ατυχιματοσ.
Νομικι Προςταςία.
Προςωπικό ατφχθμα οδθγοφ.
Ηθμιζσ του οχιματοσ από
Πυρκαγιά.
Πυρκαγιά από τρομοκρατικζσ
κακόβουλεσ ενζργειεσ.
Ολικι& Μερικι κλοπι οχιματοσ.
Αντικατάςταςθ οχιματοσ λόγω
κλοπισ.
Ηθμιζσ ιδίου οχιματοσ λόγω
κλοπισ.
Ηθμιζσ από φυςικά φαινόμενα.
Ηθμιζσ ιδίου οχιματοσ – μικτι -.
Θραφςθ κρυςτάλλων.
Οδικι – Σαξιδιωτικι βοικεια.
υχνότθτα πλθρωμισ αςφάλιςθσ

Εξαμθνιαία

Παξαθάησ ζαο παξνπζηάδνπκε ηελ ιίζηα ησλ εηαηξηώλ :
Με έδξα ηελ Ειιάδα
1. ALLIANZ ΔΛΛΑ Α.Α.Δ.
2. AXA ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ Α.Δ.
3. ERGO ΑΝΩΝΤΜΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΕΖΜΗΩΝ
4. EUROLIFE ERB Α.Δ.Γ.Α.
5. GENERALI HELLAS A.A.E.
6. GROUPAMA
7. INTERASCO Α.Δ.Γ.Α.
8. Α.Δ.Γ.Α. ΑΦΑΛΔΗΑΗ Γ. ΗΓΔΡΖ A.E.
9. ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ Α.Δ.
10. ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ Α.Δ.Γ.Α.
11. ΓΤΝΑΜΗ Α.Δ.Γ.Α.
12. ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΝΩΗ Α.Δ.Δ.Γ.Α.-ΑΦΑΛΔΗΑΗ ΜΗΝΔΣΣΑ
13. ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΠΗΣΖ Α.Δ.Γ.Α.
14. ΔΤΡΩΠΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΔΗΩΝ
15. Ζ ΔΘΝΗΚΖ Α.Δ.Δ.Γ.Α.
16. ΗΝΣΔΡΑΜΔΡΗΚΑΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΖΜΗΩΝ Α.Δ.
17. ΗΝΣΔΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Α.Α.Δ.Γ.Α.
18. ΗΝΣΔΡΑΛΟΝΗΚΑ Α.Δ.Γ.Α.
19. ΝΔΟ ΠΟΔΗΓΩΝ Α.Δ.Α.Δ. (NP INSURANCE)
20. ΟΡΗΕΩΝ Α.Δ.Γ.Α.
21. ΠΔΡΟΝΑΛ ΗΝΟΤΡΑΝ Α.Δ.Γ.Α (PERSONAL INSURANCE)
22. ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ Α.Δ.Δ.Γ.Α.
23. ΤΓΡΟΓΔΗΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΝΣΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Με ππνθαηάζηεκα
1. AIG EUROPE LIMITED
2. ALPHA INSURANCE A/S
3. HD INSURANCE LTD
4. LLOYD’S
5. PRIME INSURANCE COMPANY LIMITED
Σπλεηαηξηζκνί
1. ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΖ ΤΝ.ΠΔ.
2. ΓΔΤΣΔΡΟ ΑΛΛΖΛΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΩΝ ΗΓΗΟΚΣΖΣΩΝ
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ ΒΟΡ.ΔΛΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΘΔΑΛΗΑ ΤΝ.ΠΔ
3. ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΣΗΚΩΝ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (Ο.Α..Θ.)
4. ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΟ ΑΛΛΖΛ/ΚΟ ΤΝ/ΜΟ ΗΓΗΟΚΣΖΣΩΝ ΑΣΗΚΩΝ ΛΔΩΦΟΡΔΗΩΝ &
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ ΤΝ.Π.Δ.
5. ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΟ ΑΛΛΖΛ/ΚΟ ΤΝ/ΜΟ ΗΓΗΟΚΣΖΣΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ
ΓΖΜ.ΥΡΖΔΩ ΤΝ.Π.Δ
Με θαζεζηώο Ειεύζεξεο Παξνρήο Υπεξεζηώλ ( ΕΠΥ)
1. AMTRUST EUROPE LTD
2. DALLBOGG INSURANCE JCS
3. ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
4. EURO INSURANCES DAC
5. EUROINS INSURANCE PLC
6. EVOLUTION INSURANCE COMPANY LIMITED
7. QIC EUROPE LTD
8. QUDOS INSURANCE A/S
9. SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE SA

5 ιόγνη γηα λα μεθηλήζεηε λα
θξνληίδεηε γηα ηε ζύληαμε όζν είζηε
λένη!

Καλείο δελ παίξλεη εύθνια ηελ απόθαζε λα βάιεη ζηελ άθξε έλα κέξνο ησλ
ρξεκάησλ πνπ δνύιεςε γηα λα θεξδίζεη, κε ζθνπό λα απνηακηεύζεη έλα πνζό
πνπ δε ζα ηνπ ρξεηαζηεί παξά κόλν κεηά από πνιιά πνιιά ρξόληα.

Όζν είκαζηε λένη, ε ειηθία ηεο ζύληαμεο καο θαίλεηαη ππεξβνιηθά καθξηά ώζηε λα
επεξεάζεη ηηο ζεκεξηλέο νηθνλνκηθέο καο απνθάζεηο, γεγνλόο πνπ κόλν επηδήκην
κπνξεί λα απνδεηρηεί καθξνπξόζεζκα.
Υσξίο, ινηπόλ, λα ζέινπκε λα γίλνπκε νη βαξεηνί ηύπνη ηνπ πάξηη, λα πνηνη είλαη νη
θπξηόηεξνη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο πξαγκαηηθά αμίδεη λα αξρίζεηε, από ζήκεξα
θηόιαο, λα θξνληίδεηε γηα ηε ζύληαμή ζαο:
1. Γηα λα κελ εμαξηάζηε κόλν από ηε ζύληαμε ηνπ δεκνζίνπ
Με βάζε ηηο πεξηθνπέο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ αζθαιηζηηθώλ
ηακείσλ ζηελ Διιάδα, κόλν εξεκία δε ζαο πξνζθέξεη ε ζθέςε ηνπ λα εμαξηάηαη ε
ζύληαμή ζαο απνθιεηζηηθά από ηνπο δεκόζηνπο θνξείο. Καη δε ζαο αδηθεί θαλείο. Σν
λα επελδύζεηε από ηώξα ζε έλα ζπληαμηνδνηηθό πξόγξακκα πνπ λα αληαπνθξίλεηαη
ζηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηόηεηέο ζαο, ζα πάξεη από ηνπο ώκνπο ζαο κία κεγάιε
έγλνηα θαη ζα ζαο εμαζθαιίζεη ην επίπεδν δσήο πνπ ζέιεηε γηα εζάο θαη ηελ
νηθνγέλεηά ζαο.
2. Γηα λα επσθειεζείηε από ηα επηηόθηα
ε κηα πεξίνδν πνπ ηα επηηόθηα ησλ ζπληαμηνδνηηθώλ πξνγξακκάησλ είλαη ηδηαίηεξα
πξνλνκηαθά γηα ηνπο θαηαλαισηέο, αμίδεη λα αμηνπνηήζεηε ηελ επθαηξία γηα λα

δεκηνπξγήζεηε έλα πιάλν απνηακίεπζεο πνπ ζα ιακβάλεη ππόςηλ ηόζν ηηο ζεκεξηλέο
ζαο απνδνρέο όζν θαη ηηο απξηαλέο ζαο αλάγθεο.
3. Γηα λα κε ρξεηάδεηαη λα δνπιεύεηε κέρξη ηα βαζηά γεξάκαηα
Γηαηί ηα όλεηξά πνπ θάλεηε γηα ηνλ εαπηό ζαο δε ζηακαηάλε πνηέ. Γηαηί ζαο αμίδεη λα
απνιαύζεηε πνιιά ρξόληα ρσξίο ην βάξνο ησλ θαζεκεξηλώλ επαγγεικαηηθώλ
ππνρξεώζεσλ θαη λα ραξείηε ηα ηαμίδηα, ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο θαη ηα
ελδηαθέξνληά ζαο κε ηελ άλεζε ρξόλνπ πνπ ζαο εμαζθαιίδεη ε δπλαηόηεηα
ζπληαμηνδόηεζεο. Γηαηί όζν θη αλ αγαπάηε ηε δνπιεηά ζαο, έρεηε δηθαίσκα λα
επηιέμεηε εζείο πόηε ζα ζηακαηήζεηε λα επελδύεηε ζε απηήλ έλα ηόζν κεγάιν κέξνο
ηεο δσήο ζαο.
4. Γηα λα κελ εμαξηάζηε από ηα παηδηά ζαο ζην κέιινλ
Ζ ζεκεξηλή γεληά λέσλ είλαη από ηηο πξώηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ή αλακέλεηαη λα
αληηκεησπίζνπλ έλα νηθνλνκηθό κέιινλ πην δύζθνιν από ην παξειζόλ ησλ γνληώλ
θαη ησλ παππνύδσλ ηνπο. Πνιινί από απηνύο ζα αληηκεησπίζνπλ πξόβιεκα
αλεξγίαο θαη ελδερνκέλσο λα ρξεηαζηεί λα επελδύζνπλ αξθεηά ρξήκαηα γηα ηελ
εθπαίδεπζή ηνπο –θαη όια απηά ζε έλα δηεζλέο νηθνλνκηθό πιαίζην πνπ δελ εγγπάηαη
ηελ επεκεξία ηνπο. Γηαηί, ινηπόλ, λα εμαξηάζηε από ηα παηδηά ζαο όηαλ απμεζνύλ,
ιόγσ ειηθίαο, νη νηθνλνκηθέο αλάγθεο ζαο θαη κεησζνύλ ηα έζνδά ζαο; Πξέπεη θη
εθείλα λα έρνπλ ηόηε ηελ επθαηξία λα επελδύζνπλ ζην κέιινλ ηνπο, όπσο έρεηε θη
εζείο ηώξα ηελ επθαηξία λα επελδύζεηε ζην δηθό ζαο.
5. Γηαηί όζν πην γξήγνξα ην μεθηλήζεηε ηόζν πην εύθνιν ζα είλαη
Όζν λεόηεξνη μεθηλήζεηε λα απνηακηεύεηε γηα ηε ζύληαμή ζαο, ηόζν πην ζηαδηαθά ζα
κπνξέζεηε λα ζπγθεληξώζεηε ην πνζό πνπ ζα ζαο εμαζθαιίζεη κηα θαιή πνηόηεηα
δσήο θαη ηόζν απνηειεζκαηηθόηεξε ζα είλαη ε επέλδπζή ζαο. Όζν δύζθνιν ή
καθξηλό θη αλ ζαο αθνύγεηαη ηώξα, ζπκεζείηε πσο ηα ρξόληα πνπ πεξλνύλ δε ζα ην
θάλνπλ νύηε πην εύθνιν νύηε πην επράξηζην γηα ζαο θαη ηελ νηθνγέλεηά ζαο.

