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Ασφάλεια Ζωής
Το πιο σημαντικό βήμα για την 
εξασφάλιση της οικογένειάς σας!



Προστατεύστε την 
οικογένειά σας
Η Ασφάλεια Ζωής αποτελεί κάτι 
εξαιρετικά πιο πολύτιμο από ένα 
οικονομικό σωσίβιο σε μια δύσκολη 
στιγμή. Είναι μια έμπρακτη απόδειξη  
ότι μεριμνάτε για το μέλλον των 
ανθρώπων που αγαπάτε και οι οποίοι 
εξαρτώνται oικονομικά από εσάς.  
Είναι μια πράξη αγάπης και ευθύνης!



Απώλεια ζωής: 
Ένας υπαρκτός κίνδυνος
Κανείς μας δεν είναι άτρωτος. Η πρόωρη απώλεια της ζωής μπορεί να 
συμβεί ανά πάσα στιγμή και ανεξάρτητα από τη σημερινή κατάσταση 
της υγείας μας. Όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία:

•  Περίπου 800 άνθρωποι, κατά μέσο όρο κάθε χρόνο, χάνουν τη ζωή 
τους σε τροχαία δυστυχήματα

• 1 στους 7 ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο είναι  
κάτω από 65 ετών. 

Σημαντικές οικονομικές συνέπειες  
για την οικογένεια
Η πρόωρη απώλεια της ζωής μπορεί να έχει εξαιρετικά δυσάρεστες 
συνέπειες για την ποιότητα ζωής της οικογένειας, η οποία για να 
καλύψει τις ανάγκες της μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει ριζικά τον 
τρόπο διαβίωσης, με:

■ Δραστική περικοπή οικογενειακών εξόδων

■ Αδυναμία αποπληρωμής δανείων και καρτών

■  Εξάντληση όλων των αποταμιεύσεων για κάλυψη ανελαστικών εξόδων

■ Αναζήτηση εργασίας ή αύξηση ωρών απασχόλησης

■ Αύξηση δαπανών για τη φύλαξη παιδιών

■ Έλλειψη δυνατοτήτων για τις σπουδές των παιδιών

■ Αναγκαστική πώληση περιουσιακών στοιχείων

Η κοινωνική ασφάλιση δεν επαρκεί 
Οι παροχές της Κοινωνικής Ασφάλισης σε περίπτωση πρόωρης 
απώλειας ζωής είναι εξαιρετικά χαμηλές. H μέση μηνιαία κύρια σύνταξη 
χηρείας υπολογίζεται περίπου σε €498.

Από τον Μάιο του 2016, σύμφωνα με το Ν.4387/2016 τέθηκαν 
περιορισμοί για την παροχή σύνταξης χηρείας, τόσο στην ηλικία 
όσο και στη διάρκεια λήψης.

Πηγή: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.  
Έκθεση "Ηλιος" - Μάρτιος 2018

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία



Πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε  
την οικογένειά σας;
Όταν στο συναισθηματικό κόστος της πρόωρης απώλειας ενός 
ανθρώπου έρχονται να προστεθούν οικονομικά αδιέξοδα, το βάρος 
γίνεται δυσβάσταχτο. Η ασφάλεια ζωής είναι ο πιο αποτελεσματικός 
και δοκιμασμένος τρόπος για να αντιμετωπίσει η οικογένεια τα 
πολλαπλά οικονομικά προβλήματα που θα προκύψουν σε μια τέτοια 
δύσκολη περίοδο. Η ασφάλεια ζωής παρέχει στους δικαιούχους 
το κεφάλαιο το οποίο έχει καθοριστεί και προβλέπεται από το 
συμβόλαιο, ώστε να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές συνέπειες  
της πρόωρης απώλειας ζωής.

Ποιες ανάγκες μπορεί να  
καλύψει η Ασφάλεια Ζωής;
Κάθε οικογένεια έχει το δικό της τρόπο ζωής, τις δικές της 
υποχρεώσεις, τις δικές της ανελαστικές δαπάνες. Παρακάτω 
αναφέρονται ενδεικτικά, οι ανάγκες οι οποίες χρειάζεται να 
αντιμετωπιστούν σε περίπτωση πρόωρης απώλειας ζωής.  
Η προτεραιότητα εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  
κάθε οικογένειας. 

 

Προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες     

• Τρέχουσες δαπάνες 

• Κάλυψη τελευταίων εξόδων

• Αποπληρωμή στεγαστικών δανείων

• Πληρωμή πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων

• Πληρωμή φόρων κληρονομιάς

• Υποχρεώσεις προς τρίτους 

•  Χρηματοδότηση μελλοντικών σπουδών ή επαγγελματικής 
αποκατάστασης για τα παιδιά

Μπορεί να είστε ένας μόνο 

άνθρωπος στον κόσμο, αλλά 

για μερικούς ανθρώπους 

είστε ο κόσμος όλος!

 Gabriel Garcia Marquez



Υπολογίστε το κεφάλαιο Ασφάλειας Ζωής που χρειάζεστε

Πώς θα κάνετε τη σωστή επιλογή
1     Υπολογίστε σωστά το ποσό για το οποίο θα ασφαλιστείτε, ώστε να εξασφαλιστούν οι άνθρωποί σας.  

Ο ασφαλιστικός σύμβουλος θα σας βοηθήσει καθοριστικά στον σωστό υπολογισμό. 

2     Επιλέξτε την κατηγορία προγράμματος ασφάλισης ζωής που πραγματικά ανταποκρίνεται στις δικές 
σας ανάγκες.

3     Επιλέξτε μια ασφαλιστική εταιρία φερέγγυα και αξιόπιστη, με ισχυρό οικονομικό υπόβαθρο και 
ποιοτικές υπηρεσίες υποστήριξης και εξυπηρέτησης. 

Πόσο κοστίζει η Ασφάλεια Ζωής
Τα ασφάλιστρα είναι ιδιαίτερα προσιτά. Για άτομο ηλικίας 40 ετών, υπάλληλο γραφείου, που 
επιθυμεί ασφαλισμένο κεφάλαιο €50.000, το κόστος είναι €132 το χρόνο, ή μόλις €11 το μήνα.

Παράδειγμα κόστους Ηλικία Κεφάλαιο Ετήσιο 
Ασφάλιστρο

Απλή Ασφάλεια Ζωής ετήσιας διάρκειας 40 ετών €50.000 €132

€11  
το μήνα

Δαπάνες Παράδειγμα Οι δικές σας 
ανάγκες

Ετήσια έξοδα διαβίωσης (π.χ. ενοίκιο, λογαριασμοί, τρόφιμα, ένδυση, 
μετακίνηση, διασκέδαση κ.λπ.) 

€ 20.000

Υπόλοιπα δανείων (στεγαστικών, καταναλωτικών, πιστωτικών καρτών κ.λπ.) € 40.000

Κεφάλαιο για τα παιδιά (σπουδές, επαγγελματική αποκατάσταση κ.λπ.) € 15.000

Άλλα -

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ € 75.000

Διαθέσιμα κεφάλαια Παράδειγμα Οι δικές σας 
ανάγκες

Ετήσια εισοδήματα οικογένειας (μισθός συζύγου, σύνταξη χηρείας, ενοίκια κ.λπ.) € 15.000

Σύνολο καταθέσεων & επενδύσεων € 10.000

Υπάρχουσα ασφάλεια ζωής (Κεφάλαιο) -

Άλλα -

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ € 25.000

Ενδεικτικό Κεφάλαιο Ασφάλειας Ζωής Παράδειγμα Οι δικές σας 
ανάγκες

Δαπάνες μείον Διαθέσιμα κεφάλαια
€ 50.000

(€ 75.000-€ 25.000)

Ο Συνεργάτης μας θα σας βοηθήσει να αποτυπώσετε, μέσω ειδικού ερωτηματολογίου και εφαρμογών,  
το απαραίτητο κεφάλαιο για την προστασία της οικογένειάς σας.

Δείτε το ενημερωτικό
video



Γιατί επιλέγω την  
INTERAMERICAN 
Είναι σημαντικό να επιλέξετε τον ασφαλιστικό φορέα 
που θα σας καλύψει με αποτελεσματικότητα και 
αξιοπιστία. Η INTERAMERICAN είναι η καλύτερη 
επιλογή, γιατί:

■ Βρίσκεται στην κορυφή της ελληνικής ασφαλιστικής 
αγοράς, για παραπάνω από 45 χρόνια.

■ Έχει ισχυρά οικονομικά μεγέθη και υψηλό δείκτη 
φερεγγυότητας. 

■ Η Εταιρία διαθέτει ισχυρή φήμη και αναγνωρισιμότητα. 

■ Διαθέτει μοναδικές ιδιόκτητες υποδομές, τεχνογνω-
σία και εμπειρία. 

■ Διαθέτει περισσότερους από 1.000.000 πελάτες, 
ιδιώτες και επιχειρήσεις.

■ Παρέχει μοναδικές υπηρεσίες υποστήριξης και εξυ-
πηρέτησης. 

■ Προσφέρει μεγάλο εύρος επιλογών στην ασφάλιση 
καλύπτοντας κάθε ανάγκη και διαθέσιμο εισόδημα.  

■ Επιπλέον, η INTERAMERICAN ανήκει στον Όμιλο 
ACHMEA, έναν κορυφαίο διεθνή ασφαλιστικό Όμιλο, 
ο οποίος κατέχει την πρώτη θέση στην ασφάλιση 
υγείας στην Ευρώπη.

Κατηγορίες Aσφαλειών Zωής  
INTERAMERICAN

Ισόβιος Ασφάλεια Ζωής
με Αξία Εξαγοράς

Καταβάλλεται το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, 
όταν συμβεί η απώλεια ζωής του ασφαλισμένου. Η κάλυψη παρέχεται 
για όλη τη διάρκεια ζωής του ασφαλισμένου, ενώ αυτός μπορεί να 
εξαγοράσει το συμβόλαιό του αν το επιθυμεί.

Απλή Ασφάλεια Ζωής
Ετήσιας Διάρκειας

Καταβάλλεται το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, 
εάν συμβεί η απώλεια ζωής του ασφαλισμένου μέσα στην περίοδο που 
προβλέπει το συμβόλαιο. Η κάλυψη παρέχεται με ετήσια διάρκεια και 
μπορεί να ανανεώνεται κάθε χρόνο.

Απλή Ασφάλεια Ζωής

Καταβάλλεται το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, 
εάν συμβεί η απώλεια ζωής του ασφαλισμένου μέσα στην περίοδο που 
προβλέπει το συμβόλαιο. Η κάλυψη παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, π.χ. 10, 20, 30 έτη.

Απλή Ασφάλεια Ζωής
Μειουμένου Κεφαλαίου

Καταβάλλεται το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, 
το οποίο μειώνεται κάθε χρόνο, καθώς σκοπός του είναι η αποπληρωμή 
των δανείων ή η κάλυψη μειουμένων αναγκών στο μέλλον.

Ασφάλεια Ζωής
από Ατύχημα

Καταβάλλεται το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, 
εάν συμβεί η απώλεια ζωής του ασφαλισμένου από ατύχημα, μέσα στην 
περίοδο που προβλέπει το συμβόλαιο.

Η INTERAMERICAN,

κατά το 2017, κατέβαλε

σε ασφαλισμένους και

λοιπούς δικαιούχους

συνολικά 213,8 εκατ. ευρώ

σε 373.760 περιπτώσεις



Κατηγορίες Aσφαλειών Zωής  
INTERAMERICAN

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής πρέπει να είναι 
πιστοποιημένος από την Τράπεζα της 
Ελλάδος. Ο ασφαλιστικός σας σύμβουλος 
είναι υποχρεωμένος να σας παραδώσει, 
είτε σε φυσική είτε σε ηλεκτρονική μορφή, 
το ειδικό έντυπο με τίτλο: «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ», το οποίο 
επιβεβαιώνει την ταυτότητά του, τη σχέση 
του με ασφαλιστικές εταιρίες καθώς και 
θέματα πιστοποίησής του.



Είμαστε κοντά σας με κάθε τρόπο!

Συζητήστε από κοντά με το συνεργάτη μας

Επισκεφτείτε μας στο:
www.interamerican.gr

Βρείτε μας στα Social Media:
Facebook.com/interamerican
Twitter.com/interamericangr
Youtube.com/interamericangr

Υπηρεσίες Άμεσης Βοήθειας:
1010 Τηλεφωνική Γραμμή Υγείας
1158 Οδική Βοήθεια

Τηλ.: 210 946 2000, Fax: 210 946 1008
e-mail:custserv@interamerican.gr

Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών:

LinkedIn.com/company/interamerican
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