
Πρωταρχικό στόχος όλων µας είναι να εξασφαλίσουµε ότι

η οικογένειά µας θα έχει πάντα το καλύτερο. Η ανησυχία

για το τι θα συµβεί στα αγαπηµένα µας άτοµα εάν κάτι

αναπόφευκτο µας συµβεί, είναι φυσική.

Με το πρόγραµµα «Προστασία µε νόηµα Ζωής», µπορείτε

να εξασφαλίσετε ότι η οικονοµική αβεβαιότητα µπορεί να

αποφευχθεί και ότι οι δικοί σας άνθρωποι, θα διατηρήσουν

το σηµερινό βιοτικό τους επίπεδο, ενώ παράλληλα θα 

διατηρηθούν ανέγγιχτα τα περιουσιακά σας στοιχεία.

Τι προσφέρω 

στην οικογένειά µου;

Γνωρίζατε ότι:

Σύµφωνα µε την έρευνα

της ΠOΠOΚΠ, που 

πραγµατοποιήθηκε τον 

Oκτώβριο 2008 οι συντάξεις

αναπηρίας και θανάτου, των 

Ταµείων (πλην του O.Γ.Α) 

διαµορφώνονται ως εξής:

’’
• Η µέση κύρια σύνταξη λόγω αναπηρίας 

διαµορφώνεται στα 535 ευρώ.

• Η µέση κύρια σύνταξη λόγω θανάτου 

διαµορφώνεται στα 498 ευρώ.

‘‘Επιπλέον καλύψεις

Το πρόγραµµα, ανάλογα µε τις ανάγκες σας, µπορεί 

να σας προσφέρει σε περίπτωση µόνιµης ολικής 

ανικανότητάς σας:

• την αποπληρωµή των ασφαλίστρων από την AXA, έως

τη λήξη του προγράµµατος  ή 

• την παροχή κεφαλαίου για την κάλυψη των αναγκών

σας

Εξασφάλιση αποπληρωµής

των οικονοµικών 

υποχρεώσεων

Η οικογένειά µου

Εξασφάλιση της περιουσίας χωρίς φορολογικά βάρη

Εξασφάλιση απαραίτητου

εισοδήµατος για τη διατήρηση

της ποιότητας ζωής

Oικονοµικά οφέλη 

• Παροχή έκπτωσης στα ασφάλιστρα του προγράµµατος

ανάλογα του κεφαλαίου κάλυψης που έχετε επιλέξει

• Χαµηλό κόστος ασφάλισης

• ∆υνατότητα τιµαριθµικής αναπροσαρµογής 

ασφαλίστρων και κεφαλαίων ανεξάρτητα από 

την κατάσταση της υγείας σας

• Έκπτωση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε την 

ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία

Τι πρέπει να κάνω για να 

αποκτήσω το πρόγραµµα;

Σε περίπτωση που θελήσετε να αποκτήσετε το πρόγραµµα

µπορείτε να: 

1. Επικοινωνήστε µε τον Ασφαλιστικό σας 

Σύµβουλο ή

2. Το τµήµα Εξυπηρέτησης Πελάτων της AXA

στα τηλέφωνα 210 726 8000 

(από σταθερό ή κινητό) ή 

801 111 222 333 (από σταθερό 

µε αστική χρέωση)  

3. Συµπληρώσετε και να αποστείλετε

την επισυναπτόµενη αίτηση

στα Κεντρικά µας γραφεία: 

Μιχαλακοπούλου 48,

115 28, Αθήνα

(υπόψη τµήµατος

Εξυπηρέτησης

Πελατών).


