


Pension Plan    Για ένα σίγουρο μέλλον.
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Pension Plan

Απoλαύστε το παρόν, σχεδιάστε το μέλλον!
Η ποιότητα ζωής είναι βασική προτεραιότητα, τώρα και για 
πάντα. Γι’ αυτό, θέλουμε να απολαμβάνουμε το παρόν και 
να σχεδιάζουμε το μέλλον! Με το Pension Plan. Το πλέον 
σύγχρονο ασφαλιστικό προϊόν της Generali, που δεν προ-
σφέρει απλώς τυποποιημένες ασφαλιστικές καλύψεις 
αλλά το χαμόγελο της ασφάλειας και της σιγουριάς και 
ένα υψηλό επίπεδο ζωής σε μία από τις πιο σημαντικές 
περιόδους της ζωής, την περίοδο της συνταξιοδότησης.

Το Pension Plan είναι τo πιο ολοκληρωμένο και ευέλικτο 
συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, καθώς δίνει την ευχέρεια 
στον ασφαλιζόμενο να επιλέξει ανάμεσα στους πολλα-
πλούς εναλλακτικούς συνδυασμούς παροχών και να δη-
μιουργήσει το δικό του «προσωπικό» πρόγραμμα που ται-
ριάζει στους στόχους, τις δυνατότητες και τις προσωπικές 
του επιδιώξεις. Γιατί το Pension Plan σχεδιάζεται από 
εσάς για να καλύψει αποκλειστικά και απόλυτα τις δικές 
σας προσωπικές ανάγκες συνταξιοδότησης!

Μοναδικές επιλογές για ένα σίγουρο αύριο.
Το Pension Plan σάς εξασφαλίζει με δύο διαφορετικά 
ασφαλιστικά προγράμματα:

- Εγγυημένου Επιτοκίου 

- Unit Linked

Αφού ενημερωθείτε για τα μοναδικά πλεονεκτήματα των 
δύο προγραμμάτων, μπορείτε να επιλέξετε αυτό που αντα-
ποκρίνεται καλύτερα στους στόχους και τις προσδοκίες 
σας. Ο έμπειρος ασφαλιστικός σύμβουλος της Generali 
βρίσκεται κάθε στιγμή δίπλα σας για να σας προτείνει τις 
καλύτερες λύσεις που θα σας εξασφαλίσουν ένα σίγουρο 
αύριο μέσα από ένα τεράστιο εύρος αποταμιευτικών και 
επενδυτικών επιλογών. 
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Εγγυημένου Επιτοκίου 
Pension Plan
Εγγυημένο κεφάλαιο για μια ζωή, 
τη δική σας!

Η Generali παρακολουθεί από κοντά τις εξελί-
ξεις, προβλέπει το μέλλον και αναπτύσσει πρω-
τοπόρα ασφαλιστικά προγράμματα που προσφέ-
ρουν την εγγύηση της ηγέτιδας δύναμης. 

Η ανασφάλεια και το ασταθές περιβάλλον των 
Κοινωνικών Φορέων ολοένα και εντείνονται. 
Καταλαβαίνοντας, λοιπόν, την ανάγκη κάθε 
ασφαλισμένου να αισθάνεται σίγουρος ότι οι 
καταβολές του θα αξιοποιηθούν με τον αποδο-
τικότερο τρόπο και πάνω απ’ όλα θα αποδοθούν 
στο ακέραιο τη στιγμή της συνταξιοδότησης, η 
Generali δημιούργησε το Pension Plan – Εγγυ-
ημένου Επιτοκίου.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο και απόλυτα εγ-
γυημένο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, που επι-
τρέπει στον ασφαλισμένο να γνωρίζει, από την 
ημέρα της υπογραφής του ασφαλιστικού του 
συμβολαίου, το ακριβές ελάχιστο ποσό που 
θα εισπράξει στη λήξη του. Δηλαδή, γνωρίζει 
από την αρχή ότι το μικρότερο ποσό που θα λά-
βει είναι το εγγυημένο κεφάλαιο ενώ υπάρχει 
πάντα η δυνατότητα να εισπράξει μεγαλύτερο 
ποσό, εάν προκύψουν αποδόσεις πάνω από τις 
ελάχιστα εγγυημένες. Γιατί η Generation G, με 
έξυπνες κινήσεις διασφαλίζει πάντα τα κεκτη-
μένα και τοποθετεί τον πήχη όλο και πιο ψηλά!
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Συμβόλαιο με τους δικούς σας όρους!

Εσείς επιλέγετε το χρόνο και τον τρόπο  
που θα εισπράξετε τη σύνταξή σας.
Οι επιλογές που σας προσφέρονται προκειμένου να σχεδιά-
σετε το μέλλον σας είναι απεριόριστες. Το μεγάλο πλεονέ-
κτημα του Pension Plan - Εγγυημένου Επιτοκίου είναι ότι 
κατά την υπογραφή του συμβολαίου, εσείς αποφασίζετε στη 
λήξη του συμβολαίου για τον τρόπο καταβολής του κεφαλαί-
ου. Εσείς, επίσης, αποφασίζετε αν επιθυμείτε να εισπράξετε 
το εγγυημένο κεφάλαιό σας ως εφάπαξ ποσό ή ως μηνιαία 
σύνταξη επιλέγοντας ακόμα και τον τύπο της σύνταξης.

Οι συνθήκες αλλάζουν, οι ανάγκες και οι επιδιώξεις μετα-
βάλλονται. Έχετε κάθε επιλογή διαθέσιμη γιατί έχετε το 
Pension Plan - Εγγυημένου Επιτοκίου!

Εσείς επιλέγετε αν επιθυμείτε να αυξήσετε  
το κεφάλαιό σας με έκτακτες καταβολές.
Με το Pension Plan - Εγγυημένου Επιτοκίου, έχετε τη 
δυνατότητα να αυξήσετε το εγγυημένο κεφάλαιό σας κα-
ταβάλλοντας έκτακτες καταβολές όποτε επιθυμείτε. Το 
ετήσιο ασφάλιστρο που έχει συμφωνηθεί στην υπογραφή 
του συμβολαίου δεν μεταβάλλεται. Η οποιαδήποτε έκτα-
κτη καταβολή αξιοποιείται για να αυξηθεί κατά ένα συ-
γκεκριμένο ποσό (επίσης γνωστό και εγγυημένο εκ των 
προτέρων) το εγγυημένο κεφάλαιό σας.

Εσείς “θωρακίζετε” το κεφάλαιό σας  
από τον πληθωρισμό.
Η Generali προσφέρει κάθε στιγμή την κατάλληλη λύση, 
για να ικανοποιήσει τις ανάγκες σας. Έτσι, αν θέλετε να 
«θωρακίσετε» το κεφάλαιό σας έναντι του πληθωρισμού, 
υπάρχει η επιλογή της αυτόματης ετήσιας αναπροσαρμο-
γής ασφαλίστρων. 

Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζετε πως το ποσό που ορίζετε 
σήμερα ότι θα εισπράξετε στο μέλλον ως εγγυημένο κεφά-
λαιο, δεν θα υποτιμηθεί και δεν θα χάσει την αξία του. Με το 
Pension Plan - Εγγυημένου Επιτοκίου, μπορείτε να αισθά-
νεστε απόλυτα ασφαλείς!
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Εσείς επιλέγετε τον τρόπο καταβολής  
της μηνιαίας σας σύνταξης.
Εάν επιλέξετε την καταβολή του κεφαλαίου σας σε μηνι-
αίες δόσεις, για να ενισχύσετε τη σύνταξη που θα λαμβά-
νετε από τον Κοινωνικό Φορέα ή απλά επειδή θέλετε ένα 
επιπλέον σταθερό μηνιαίο εισόδημα, σας προσφέρεται η 
δυνατότητα να επιλέξετε τον τρόπο καταβολής της μηνιαί-
ας σύνταξης, έτσι ώστε να καλυφθούν με ακόμη μεγαλύ-
τερη ακρίβεια οι ανάγκες σας:

- Ισόβια σύνταξη σταθερού μηνιαίου ποσού. Για να έχετε 
τη σιγουριά ότι θα εισπράττετε για όλη σας τη ζωή τουλά-
χιστον ένα συγκεκριμένο ποσό κάθε μήνα.

- Ισόβια σύνταξη σταθερού μηνιαίου ποσού με εγγυημένη 
περίοδο καταβολής για 5 ή 10 χρόνια. Η επιλογή αυτή σας 
επιτρέπει να εισπράττετε για όλη σας τη ζωή ένα συγκε-
κριμένο ποσό κάθε μήνα διασφαλίζοντας ότι, σε περίπτω-
ση θανάτου, η σύνταξη θα συνεχίσει να καταβάλλεται σε 
άτομο της επιλογής σας μέχρι να συμπληρωθεί χρονικό 
διάστημα των 5 ή 10 ετών, ανάλογα με την επιλογή σας.

- Ισόβια σύνταξη σταθερού μηνιαίου ποσού, η οποία θα 
μεταβιβαστεί σε ποσοστό 80% στο/στη σύζυγο σε περί-
πτωση θανάτου του ασφαλισμένου. 

- Εγγυημένες μηνιαίες καταβολές για 5 ή 10 χρόνια. Σε αυτή 
την περίπτωση, επιλέγετε να εισπράξετε το εγγυημένο κε-
φάλαιο μέσα σε προκαθορισμένη περίοδο 5 ή 10 ετών, αντί 
να λαμβάνετε ένα μικρότερο μηνιαίο ποσό για το υπόλοι-
πο της ζωής. Το δικαίωμα αυτό είναι μεταβιβαζόμενο, σε 
περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο της επιλογής του.

Ό,τι κι αν συμβεί, η Generali είναι δίπλα σας.
Τα απρόοπτα είναι μέρος της ζωής μας. Πολλές φορές ανα-
ρωτιόμαστε αν όσα σχεδιάζουμε θα υλοποιηθούν ακριβώς 
όπως τα έχουμε προγραμματίσει ή μήπως κάποιο απρόο-
πτο γεγονός αποτρέψει την υλοποίησή τους. Η Generali, 
με το Pension Plan - Εγγυημένου Επιτοκίου, προσφέρει 
ουσιαστικές ασφαλιστικές δικλείδες για να είστε σίγου-
ροι ότι, σε κάθε περίπτωση, το κεφάλαιο της σύνταξης θα 
δημιουργηθεί είτε από δικές σας καταβολές είτε από πλη-
ρωμές της Generali.

 Σας παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξετε, σε περίπτω-
ση μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα ή ασθέ-
νεια, να αναλάβει η Generali τη συνέχιση πληρωμής των 
ασφαλίστρων μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.
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Unit Linked 
Pension Plan
Σχεδιάστε ένα καλύτερο αύριο,  
ακριβώς όπως σας αξίζει!

Το Pension Plan – Unit Linked είναι ένα δυναμι-
κό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, το οποίο απευ-
θύνεται σε όσους επιθυμούν να συμμετέχουν 
ενεργά στη δημιουργία του κεφαλαίου που θα 
εισπράξουν στη λήξη του συμβολαίου.

Προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες επιλογών, 
μέσα από τις οποίες είναι σε θέση ο ασφα-
λιζόμενος να καθορίσει την «Επενδυτική του 
Στρατηγική» και να διαμορφώσει το πρόγραμ-
μα στα μέτρα των επιλογών και των στόχων του. 
Γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν σκεφτόμαστε με 
τον ίδιο τρόπο, δεν έχουμε τις ίδιες ανάγκες, 
δεν καταλήγουμε στις ίδιες αποφάσεις. Γιατί 
λοιπόν να είσαστε «εγκλωβισμένοι» σε περι-
ορισμένες επιλογές; Το Pension Plan – Unit 
Linked έχει σχεδιαστεί για να προσαρμόζεται 
ακριβώς στα μέτρα του ασφαλισμένου και να 
διαμορφώνεται σύμφωνα με τις εξελίξεις και 
το συμφέρον του μέσα από έναν εξαιρετικά 
ευέλικτο μηχανισμό.
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Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα με τη δική σας  
σφραγίδα και το κύρος της Generali!
Επιλέγοντας το Pension Plan - Unit Linked, από την πρώ-
τη στιγμή διαμορφώνετε ένα «προσωπικό συνταξιοδοτικό 
πρόγραμμα», ένα πρόγραμμα που ανταποκρίνεται απολύ-
τως στους στόχους σας.

Η Generali έχει δημιουργήσει τρία «Επενδυτικά Χαρτο-
φυλάκια». Το καθένα από αυτά έχει διαφορετικό επίπεδο 
επενδυτικού ρίσκου και αντίστοιχη στοχευόμενη υπερα-
ξία. Όπως και αν σκέφτεστε, όποια κι αν είναι η επενδυτι-
κή σας «φιλοσοφία», η Generali μπορεί να σας προσφέρει 
αυτό ακριβώς που αναζητάτε.

Stable, Balanced ή Dynamic;  
Η επιλογή είναι δική σας!
- Generali Stable: 

Αναλαμβάνετε χαμηλό επενδυτικό ρίσκο, στοχεύοντας 
στη διαφύλαξη της αξίας των κεφαλαίων σας.  

- Generali Balanced:  
Εξασφαλίζετε μια ισορροπημένη σχέση ανάμεσα στο 
επενδυτικό ρίσκο και σε υψηλότερες αποδόσεις. 

- Generali Dynamic: 
Εφαρμόζοντας την πλέον δυναμική επενδυτική στρα-
τηγική, επιλέγετε υψηλότερο επενδυτικό ρίσκο στο-
χεύοντας στις μέγιστες δυνατές αποδόσεις.

Και οι επιλογές δεν σταματούν εδώ, γιατί έχετε τη δυ-
νατότητα να επενδύσετε αμιγώς σε ένα από τα πιο πάνω 
«Επενδυτικά Χαρτοφυλάκια» ή να κάνετε συνδυασμό ανά-
μεσά τους, διαμορφώνοντας έτσι με απόλυτη ακρίβεια τον 
τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να αξιοποιήσετε το κεφά-
λαιό σας, από τον πιο ασφαλή έως τον πλέον δυναμικό.

Παράλληλα, αν θελήσετε να τροποποιήσετε την επιλογή 
σας, μπορείτε να το κάνετε μέχρι τέσσερις φορές για κάθε 
ασφαλιστικό έτος. Γιατί για τη Generation G, δεν υπάρχουν 
εμπόδια στην επίτευξη των στόχων της!
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Οι επιλογές σας είναι απεριόριστες!
Επιλέγοντας το Pension Plan - Unit Linked, μπορείτε να αυ-
ξήσετε ή να μειώσετε τις τακτικές ετήσιες καταβολές σας 
(ασφάλιστρα) ανάλογα με τις οικονομικές σας συγκυρίες.
Και επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να καταβάλετε όποτε 
επιθυμείτε έκτακτο ασφάλιστρο προκειμένου να αυξήσε-
τε τη δύναμη του κεφαλαίου σας.

Άψογη συνεργασία με απόλυτη διαφάνεια. 
Η Generali σάς ενημερώνει γραπτώς στο τέλος κάθε ημε-
ρολογιακού έτους για την αξία του επενδυτικού λογαρια-
σμού σας, καθώς και για το σύνολο των πιστώσεων και 
χρεώσεων κατά τη διάρκεια του έτους. Με αυτό τον τρόπο, 
διασφαλίζεται η διαφάνεια και η πλήρης, αναλυτική ενη-
μέρωσή σας, ώστε να έχετε κάθε στιγμή τον πλήρη έλεγχο 
της επένδυσής σας και να επαναπροσδιορίζετε την Επεν-
δυτική Στρατηγική σας σύμφωνα με τους στόχους σας. Για 
εσάς, η εμπιστοσύνη, η διαφάνεια και η αποδοτική συνερ-
γασία είναι βασικές αξίες. Για τη Genarali, είναι φιλοσο-
φία και αρχές της δράσης της!

Εσείς επιλέγετε τον τρόπο είσπραξης  
του κεφαλαίου σας.
Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα και σύμφωνα με τις τότε 
προσωπικές σας επιθυμίες, μπορείτε να αποφασίσετε αν 
το κεφάλαιό σας θα σας αποδοθεί ως:

- Εφάπαξ ποσό
Το εφάπαξ ποσό προκύπτει από την τρέχουσα αξία του 
επενδυτικού λογαριασμού σας, υπολογισμένη με βάση 
την καθαρή τιμή των μεριδίων.

- Μηνιαία Σύνταξη
Το κεφάλαιο που έχει συγκεντρωθεί, μετατρέπεται 
σε μηνιαία καταβολή, ώστε να λαμβάνετε ένα μόνιμο, 
σταθερό, μηνιαίο εισόδημα.
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Βεβαίως, και σε αυτή την περίπτωση εσείς καθορίζετε τον 
τρόπο καταβολής της μέσα από μία πληθώρα εναλλακτι-
κών επιλογών:

- Ισόβια σύνταξη σταθερού μηνιαίου ποσού. Για όσους από 
εσάς, θέλουν να ξέρουν ότι θα έχουν για όλη τους τη ζωή 
ένα σταθερό, συγκεκριμένο ποσό κάθε μήνα.

- Ισόβια σύνταξη σταθερού μηνιαίου ποσού με εγγυημένη 
περίοδο καταβολής για 5 ή 10 χρόνια. Εσείς είστε σίγου-
ροι ότι θα έχετε μια πρόσθετη σταθερή σύνταξη για όλη 
σας τη ζωή και συγχρόνως προστατεύετε τους δικούς 
σας, γιατί ξέρετε ότι σε περίπτωση θανάτου, η σύνταξη 
θα συνεχίσει να καταβάλλεται στο άτομο που εσείς επι-
λέγετε μέχρι την ολοκλήρωση του καθορισμένου διαστή-
ματος (5 ή 10 χρόνια).

- Ισόβια σύνταξη σταθερού μηνιαίου ποσού, η οποία θα 
μεταβιβασθεί σε ποσοστό 80% στο/στη σύζυγο σε περί-
πτωση θανάτου του ασφαλισμένου. 

- Εγγυημένες μηνιαίες καταβολές για 5 ή 10 χρόνια. To 
Pension Plan σάς δίνει τη δυνατότητα να εισπράξετε το κε-
φάλαιό σας μέσα σε διάστημα 5ετίας ή 10ετίας (ανάλογα με 
την επιθυμία σας). Το δικαίωμα αυτό είναι μεταβιβαζόμενο, 
σε περίπτωση θανάτου, σε πρόσωπο της επιλογής σας.

Ό,τι κι αν συμβεί, η Generali είναι δίπλα σας.
Κάποιες φορές δυστυχώς, διάφορα ατυχή γεγονότα και 
συγκυρίες μπορεί να μην επιτρέψουν την υλοποίηση των 
σχεδίων σας σύμφωνα με τον αρχικό πλάνο. Η Generali, με 
τη διεθνή εμπειρία της, έχει προνοήσει να σας προσφέρει 
όλες εκείνες τις απαραίτητες καλύψεις, ώστε να αισθάνε-
στε απόλυτα σίγουροι ότι σε κάθε περίπτωση θα έχετε στη 
διάθεσή σας την καλύτερη δυνατή επιλογή. 

Η Generali με το Pension Plan – Unit Linked, βρίσκεται δί-
πλα σας κάθε στιγμή και σας προσφέρει ουσιαστικές ασφα-
λιστικές δικλείδες για να είστε σίγουροι ότι, σε κάθε περί-
πτωση, το κεφάλαιο της σύνταξης θα δημιουργηθεί είτε από 
δικές σας καταβολές, είτε από πληρωμές της Generali.

 Σας παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξετε, σε περίπτω-
ση μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα ή ασθέ-
νεια, να αναλάβει η Generali τη συνέχιση πληρωμής των 
ασφαλίστρων μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.
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