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Η εξασφάλιση ενός σταθερού, σταθερά αυξανόμενου εισοδήματος αποτελεί πρώτη
προτεραιότητα κάθε ανθρώπου. Το επίπεδο ζωής και η ποιότητά της είναι άρρηκτα
συνδεδεμένο με την ύπαρξη και το ύψος των αποδοχών – μισθού, κέρδους – κάθε ανθρώπου
που γνωρίζει καλώς ότι γι΄ αυτό το αγαθό – το εισόδημα – ξοδεύει, αφιερώνει ολόκληρη την
ζωή του ή έστω τα καλύτερα χρόνια της ζωής του.

Αυτό το αγαθό όμως, αυτός ο αγώνας κινδυνεύει να διακοπεί αφενός μεν από την
αβεβαιότητά του τι θα συμβεί αύριο – ασθένεια, ατύχημα, ανεργία, πληθωρισμός κλπ. – και
αφετέρου από την μεθαυριανή βεβαιότητα της μεγάλης ηλικίας στην διάρκεια της οποίας ο
άνθρωπος δεν θα θέλει ή δεν θα μπορεί να εργάζεται.

Η ασφάλιση εισοδήματος είναι το μόνο μέσο με το οποίο μπορεί ένας άνθρωπος να
εξασφαλίσει ένα σταθερό εισόδημα, στο ποσό που επιθυμεί, όταν ο ίδιος θα βρίσκεται σε
πλήρη αδυναμία να κάνει, οτιδήποτε για να έχει εισόδημα. Η ανάγκη που καλύπτει είναι η
αδήριτη ανάγκη προστασίας του εισοδήματος που κάποιος έχει με τον καθημερινό του μόχθο.
Η πολυτιμότητα αυτής της ασφάλισης είναι ισότιμη με την πολυτιμότητα των φυσικών πηγών
από τις οποίες εξασφαλίζεται ένα εισόδημα όπως είναι η ζωή, η υγεία, η νεότητα και η
εργασία.

(α) Η Ανάγκη



Το Σύστημα ολοκληρωμένης Προστασίας Εισοδήματος «ΕΙΣΟΔΗΜΑ» ανάλογα με τις ιδιαίτερες 
ανάγκες του ασφαλιζόμενου εγγυάται:

1. Ισόβια μηνιαία σύνταξη το ύψος της οποίας επιλέγει ο ασφαλιζόμενος στην ηλικία
των 65 ετών.

(β) Οι Παροχές

2. Μηνιαίο εισόδημα σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος για όσο χρόνο διαρκεί η
ανικανότητα προς εργασία μέχρι και 24 μήνες μετά την 15η ημέρα.

3. Μηνιαίο εισόδημα μέχρι το 65ο έτος σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής
Ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα ίσο με το ποσό της σύνταξης.

4. Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των ασφαλίστρων σε περίπτωση
Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας.

5. Επιστροφή ασφαλίστρων του συνταξιοδοτικού προγράμματος σε περίπτωση
απώλειας ζωής του ασφαλιζόμενου πριν την ημερομηνία συνταξιοδότησης.

6. Επιστροφή ασφαλίστρων μέσω του «Ασφαλιστικού Γονέα» καθώς και τις άλλες
δωρεάν παροχές του Ασφαλιστικού Γονέα.

7. Υπό προϋποθέσεις καταβολή των ασφαλίστρων σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.



Ένα μικρό μέρος των εισφορών που καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι μας για το Σύστημα
Ολοκληρωμένης Προστασίας Εισοδήματος «ΕΙΣΟΔΗΜΑ» είναι δαπάνη. Το μεγαλύτερο μέρος
αποτελεί αποταμίευση που επενδύεται για λογαριασμό του ασφαλιζομένου με εγγυημένο
επιτόκιο (για το 2016 1,5%). Ο ασφαλιζόμενος εξασφαλίζει επιπλέον υψηλές αποδόσεις από
την χρήση του «Ασφαλιστικού Γονέα».

(γ) Η Τιμή Κτήσεως










