
Αγαπητέ κε ΜΑΞΟΥΤΟΓΛΟΥ ,

Σας αποστέλλουμε την ετήσια ενημέρωση που αφορά στην εξέλιξη των ασφαλιστικών
προγραμμάτων που διατηρείτε με την Eurolife ERB Aσφαλιστική.

Για καλύτερη δική σας ενημέρωση συνημμένα σας αποστέλλουμε συνοπτικούς πίνακες με τα στοιχεία
των συμβολαίων σας υπενθυμίζοντάς σας τα προνόμια των προγραμμάτων που διαθέτετε, την
ημερομηνία λήξης, τα μέχρι στιγμής καταβληθέντα ασφάλιστρα και τα ασφαλισμένα κεφάλαια.

Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα που διαθέτετε με την εταιρία μας είναι:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EASY»

Tο «EASY» σας εξασφαλίζει:
• Ισόβια εγγυημένη σύνταξη ή εγγυημένο εφάπαξ κεφάλαιο (εφόσον το επιλέξετε).
• Επιπλέον όφελος από τυχόν υπεραποδόσεις που επιτυγχάνει η εταιρία μας από τις επενδύσεις των
αποθεμάτων των συμβολαίων που διαχειρίζεται και οι οποίες αυξάνουν το κεφάλαιό σας.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EASY LIFE»

Tο «EASY LIFE» σας διασφαλίζει:
• Ισόβια εγγυημένη σύνταξη ή εγγυημένο εφάπαξ κεφάλαιο (εφόσον το επιλέξετε).
• Επιπλέον όφελος από τυχόν υπεραποδόσεις που επιτυγχάνει η εταιρία μας από τις επενδύσεις των
αποθεμάτων των συμβολαίων που διαχειρίζεται και οι οποίες αυξάνουν το κεφάλαιό σας.
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Εφόσον επιθυμείτε να λαμβάνετε αυτήν την ενημέρωση σε ηλεκτρονική μορφήπαρακαλούμε επισκεφθείτε
το www.eurolife.gr. Χρησιμοποιώντας τον προσωρινό κωδικό εισόδου 7151214619164394 και το CIF
629360 μπορείτε να εγγραφείτε και να αποκτήσετε τον προσωπικό σας κωδικό χρήστη.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι με τον ίδιο ηλεκτρονικό τρόπο, μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση στη
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ) ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1/1/2016 - 31/12/2016.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να καλέσετε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πελατών.

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.

Για την Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ.

Η.Αποστόλου
Αναλογιστής-Τεχνικός Διευθυντής

Ζωής & Υγείας

Σωτήρης Ματσιούλας
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Εργασιών & Εξυπηρέτησης
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EASY»
Στοιχεία Ασφάλισης
Ασφαλισμένος: ΜΑΞΟΥΤΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΕΓΓΥΗΜΕΝΟΕΓΓΥΗΜΕΝΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΚΑΘΑΡΑΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΩΛΕΙΑΣή ΕΦΑΠΑΞΣΥΝΤΑΞΗ (€)ΕΝΑΡΞΗΣΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΖΩΗΣ (€)ΚΕΦΑΛΑΙΟ (€)ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣΜΕΧΡΙ 31/05/2017

2.090,867.531,5940,00/Μηνιαία11/04/20242.090,861000684039

2.030,577.531,5940,00/Μηνιαία09/05/20242.030,571000686830

4.121,4315.063,1880,004.121,43ΣΥΝΟΛΟ

Ποσά υπεραπόδοσης

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΣΗΣΜΕΡΙΣΜΑΑΡΙΘΜΟΣ
(ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ) (€)ΧΡΗΣΗΣ 2016 (€)ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΕΩΣ 31/12/2016

7,797,791000684039

7,327,321000686830

15,1115,11ΣΥΝΟΛΟ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EASY LIFE»
Στοιχεία Ασφάλισης
Ασφαλισμένος: ΜΑΞΟΥΤΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΕΓΓΥΗΜΕΝΟΕΓΓΥΗΜΕΝΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΚΑΘΑΡΑΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΩΛΕΙΑΣή ΕΦΑΠΑΞΣΥΝΤΑΞΗ (€)ΕΝΑΡΞΗΣΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΖΩΗΣ (€)ΚΕΦΑΛΑΙΟ (€)ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣΜΕΧΡΙ 31/05/2017

6.537,3616.778,84125,77/Μηνιαία14/10/20246.537,361000412474

3.120,267.740,3260,31/Μηνιαία15/02/20263.120,261000528963

9.657,6224.519,16186,089.657,62ΣΥΝΟΛΟ

Ποσά υπεραπόδοσης

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΣΗΣΜΕΡΙΣΜΑΑΡΙΘΜΟΣ
(ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ) (€)ΧΡΗΣΗΣ 2016 (€)ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΕΩΣ 31/12/2016

53,7832,181000412474

14,2612,471000528963

68,0444,65ΣΥΝΟΛΟ
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Σημειώσεις:
1. Το μέρισμα κάθε χρήσης, προκύπτει από το τυχόν ποσό υπεραπόδοσης της χρήσης αναφοράς και τον ανατοκισμό των συσσωρευμένων

μερισμάτων προηγούμενων ετών με το τεχνικό εγγυημένο επιτόκιο. Το ύψος του τυχόν ποσού υπεραπόδοσης είναι σε άμεση συνάρτηση
με το ύψος της επιτευχθείσας απόδοσης από την επένδυση του διαθεσίμου αποθεματικού της κατηγορίας των ασφαλιστηρίων με το
δικαίωμα στο προϊόν υπεραπόδοσης των μαθηματικών αποθεμάτων της βασικής ασφάλισης ζωής. Το ύψος της επιτευχθείσας απόδοσης
για τη χρήση 2016 ανήλθε σε 4,40%. Οι επενδυτικές επιλογές της Εταιρίας γίνονται με γνώμονα την επίτευξη αποδόσεων, επιπλέον των
εγγυημένων, αξιοποιώντας ευκαιρίες της αγοράς σε ένα δύσκολο οικονομικά περιβάλλον και σε συνθήκες ιδιαίτερα χαμηλών επιτοκίων.
Παράλληλα ακολουθείται διαχρονικά συντηρητική πολιτική επενδύσεωνπου διασφαλίζει θετικές αποδόσεις, ανεξάρτητα από τη μεταβλητότητα
των κεφαλαιαγορών προστατεύοντας ουσιαστικά τα κεφάλαια των πελατών της.
Το τυχόν ποσό υπεραπόδοσης κάθε χρήσης, όπως περιγράφεται αναλυτικά και στον σχετικό όρο του συμβολαίου σας, προκύπτει από
την εφαρμογή ποσοστού (%) της επιτευχθείσας απόδοσης από την επένδυση του διαθέσιμου αποθεματικού (μετά την αφαίρεση του
εγγυημένου τεχνικού επιτοκίου και του ποσοστού των εξόδων διαχείρισης επενδύσεων) επί του επενδυόμενου διαθέσιμου αποθεματικού.

2. Σε περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα καταβληθεί στους ορισμένους Δικαιούχους:
- Tο κεφάλαιο απώλειας ζωής.
- Το συνολικό ποσό υπεραπόδοσης (συσσωρευμένο μέρισμα).
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