Η σημασία της σύνταξης
Η διασφάλιση μιας επαρκούς σύνταξης μετά την αφυπηρέτηση αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν
οι εργαζόμενοι σήμερα. Η επίτευξη αυτού του στόχου εξαρτάται κυρίως από τον οικονομικό προγραμματισμό.

Γιατί είναι σημαντικό να σχεδιάσω έγκαιρα τη σύνταξή μου
 ύξηση προσδόκιμου ζωής – Ο μέσος άνθρωπος ζει πλέον περίπου 20 χρόνια μετά την αφυπηρέτησή του με αποτέλεσμα να
Α
χρειάζεται περισσότερα χρήματα.
Η κρατική σύνταξη δεν επαρκεί – Η σύνταξη που παρέχεται από το κράτος καλύπτει μόνο τις βασικές ανάγκες.
Διατήρηση οικονομικής ανεξαρτησίας – Κανένας δεν επιθυμεί να επιβαρύνει οικονομικά την οικογένειά του κατά τα χρόνια
της σύνταξής του, αντιθέτως παραδοσιακά θέλουμε να την υποστηρίζουμε για όσο μπορούμε.
Καλό βιοτικό επίπεδο – Μετά το τέλος των εργασιακών μας υποχρεώσεων όλοι θέλουμε να απολαύσουμε όσο το δυνατό
καλύτερο βιοτικό επίπεδο ζωής χωρίς οικονομικές ανησυχίες.

Πόσα χρήματα θα χρειαστώ όταν συνταξιοδοτηθώ
Οι διεθνείς μελέτες δείχνουν ότι για να εξασφαλισθεί ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο κατά τη συνταξιοδότηση, το ποσοστό
αναπλήρωσης εισοδήματος θα πρέπει να ισούται περίπου με το 70-80% του τελευταίου μισθού.

Πώς μπορώ να το πετύχω
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η διασφάλιση του εισοδήματος αυτού επιτυγχάνεται μέσω των «τριών πυλώνων» του
συνταξιοδοτικού συστήματος.

Οι τρεις πυλώνες
του συνταξιοδοτικού συστήματος

1ος πυλώνας

2ος πυλώνας

3ος πυλώνας

Κρατική σύνταξη

Επαγγελματική σύνταξη

Ιδιωτική σύνταξη

Διασφαλίζει ένα ελάχιστο
συνταξιοδοτικό εισόδημα για κάλυψη
των βασικών αναγκών

Ενισχύουν το συνταξιοδοτικό εισόδημα με στόχο
τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου κατά την αφυπηρέτηση

Τι προσφέρει η Ancoria Insurance
Το Ancoria Pension Plan, το οποίο καλύπτει τον 2ο πυλώνα, είναι ένα επαγγελματικό συνταξιοδοτικό σχέδιο που απευθύνεται
σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους και αποτελεί την εναλλακτική επιλογή στα παραδοσιακά ταμεία προνοίας.		
Μάθε περισσότερα
To Ancoria Life Policy, το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει τον 3ο πυλώνα, είναι ένα απλό και ευέλικτο ασφαλιστήριο συμβόλαιο
ζωής το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόσετε το δικό σας συνταξιοδοτικό σχέδιο με βάση τις προσωπικές σας ανάγκες,
μέσα από ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών επιλογών.										
Μάθε περισσότερα

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα
και θα κάνουμε το επόμενο βήμα μαζί

