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Capital SAVE
Ένα μοναδικό πρόγραμμα αποταμίευσης
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Αποταμίευση:
Προϋπόθεση για
ποιότητα ζωής!

Ό

λοι αναγνωρίζουμε τη μεγάλη αξία της αποταμίευσης
για την ποιότητα της ζωής μας. Το να αποταμιεύετε
συστηματικά κάποια χρήματα είναι μια σπουδαία
συνήθεια η οποία μπορεί να σας βοηθήσει να στηρίξετε
τα παιδιά σας στο να σπουδάσουν και να αποκατασταθούν
επαγγελματικά, να αντιμετωπίσετε ένα έκτακτο, σοβαρό
γεγονός στο μέλλον, να δημιουργήσετε ένα κεφάλαιο για
τα χρόνια που θα βρίσκεστε στη σύνταξη, να αποκτήσετε
ένα υψηλής αξίας περιουσιακό στοιχείο.

Γιατί αποταμιεύουμε;
• Για να συμπληρώσουμε τη σύνταξή μας
• Για τις σπουδές και την αποκατάσταση των παιδιών μας
• Για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων
• Για την αγορά ενός σημαντικού περιουσιακού στοιχείου

Παρά την ολοφάνερη σημαντικότητα της αποταμίευσης
για την ποιότητα της ζωής μας ένα μικρό μόνο ποσοστών
των νοικοκυριών αποταμιεύει συστηματικά και στο
βαθμό που θα επιθυμούσε. Δύο είναι οι ορατοί κίνδυνοι
που προκύπτουν. Πρώτον ένα αναπάντεχο μελλοντικό
γεγονός μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις συνθήκες ζωής
της οικογένειας και δεύτερον η αδυναμία ικανοποίησης
μελλοντικών αναγκών όπως σπουδές παιδιών, απαραίτητα
χρήματα στα χρόνια της σύνταξης κ.λπ.
Στο έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας θα βρείτε
χρήσιμες συμβουλές για το πώς μπορείτε να βάλετε
ξανά την αποταμίευση στη ζωή σας, για το πώς μπορείτε
να διαχειριστείτε καλύτερα τα καθημερινά σας έξοδα
εξασφαλίζοντας τα απαραίτητα χρήματα για την
πραγματοποίηση των μελλοντικών σας στόχων. Τέλος
παρουσιάζεται ένας σύγχρονος τρόπος αποταμίευσης, το
πρόγραμμα INTERAMERICAN Capital SAVE, προκειμένου
να μπορέσετε να αποταμιεύετε συστηματικά και
αποτελεσματικά, δημιουργώντας ένα σημαντικό κεφάλαιο
για την περίοδο εκείνη που θα το έχετε πραγματικά
ανάγκη.
Το οφείλετε στον εαυτό σας και την οικογένειά σας!
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Αποταμίευση,
πρώτα απ' όλα!

Ο

διάσημος επενδυτής Warren Buffet
συμβουλεύει «Μην αποταμιεύεις ό,τι έχει
μείνει μετά τις δαπάνες, αλλά ξόδεψε ό,τι έχει
απομείνει μετά την αποταμίευση». Ουσιαστικά,
παροτρύνει τον καθένα μας να «πληρώσει»
πρώτα το μελλοντικό εαυτό του και μετά τους
τρίτους.
Σκεφθείτε το εξής: Αν μπορούσατε αυτήν
τη στιγμή να γυρίσετε πίσω το χρόνο 10 ή
περισσότερα χρόνια και να συναντήσετε το
νεότερο εαυτό σας, ποιες συμβουλές θα του
δίνατε για την αποταμίευση;
Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η
αποταμίευση δεν είναι η στέρηση της
σημερινής κατανάλωσης, αλλά είναι η βάση για
την κατανάλωση και την κάλυψη των εξόδων
του αύριο. Μια βάση για να πραγματοποιήσουμε
τα όνειρά μας: Μια αξιοπρεπή συνταξιοδότηση,
την κάλυψη των μελλοντικών σπουδών των
παιδιών μας και ό,τι άλλο έχουμε στόχο.

Πρότυπο για το μέλλον
Η συστηματική αποταμίευση σήμερα δεν
ωφελεί εμάς μόνο αλλά δημιουργεί επίσης ένα
καλό πρότυπο για τα παιδιά μας και αποτελεί
ένα σπουδαίο μάθημα για τη σωστή διαχείριση
των χρημάτων.
Όσο περιορισμένα και να φαίνονται ότι είναι
τα έσοδά μας υπάρχει πάντα περιθώριο να
αποταμιεύσουμε. Αυτό αποδεικνύεται και
από φτωχότερες χώρες, οι οποίες ενώ έχουν
σχετικά χαμηλότερα με εμάς εισοδήματα
παρατηρείται πολύ υψηλό ποσοστό
αποταμίευσης στα νοικοκυριά!

Πώς θα βρείτε χρήματα
για αποταμίευση

Σ

ε πρακτικό επίπεδο αξίζει να χειριζόμαστε
τα χρήματά μας με βάση ένα μηνιαίο
προϋπολογισμό, ο οποίος θα μας βοηθήσει
να εντοπίσουμε τις άσκοπες δαπάνες
και τις σπατάλες που θα μπορούσαμε να
μετατρέψουμε σε συστηματική αποταμίευση.
Δείτε στη στήλη δίπλα 10 χρήσιμες
συμβουλές και ιδέες για την εξεύρεση ή
εξοικονόμηση χρημάτων που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε για την αποταμίευση.
Επίσης, βοηθάει να επιλέξουμε έναν
«υποχρεωτικό» τρόπο αποταμίευσης
όπως ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα με το
οποίο καταβάλλουμε το ποσό κάθε μήνα
με μία πάγια εντολή έτσι ώστε να μην το
σκεφτόμαστε και να γίνεται αυτόματα.

Ξεκινήστε σήμερα!
Ταυτόχρονα, μπορούμε πάντα να ξεκινήσουμε
με ένα χαμηλό ποσό αποταμίευσης σήμερα,
το οποίο δεν μας δυσκολεύει και να το
αυξήσουμε σταδιακά με το χρόνο. Η τεχνική
αυτή ονομάζεται «αποταμιεύω περισσότερα
αύριο» και εφαρμόζεται με επιτυχία σε πολλές
χώρες του εξωτερικού.
Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε μια ιδιαίτερα
ενθαρρυντική είδηση. Ερευνητές στο
εξωτερικό διαπίστωσαν ότι όσοι αποταμιεύουν
εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερα ποσοστά
ευτυχίας και ικανοποίησης με τα οικονομικά
τους συγκριτικά με άτομα τα οποία δεν
αποταμιεύουν.

Μην αποταμιεύεις ό,τι
έχει μείνει μετά τις
δαπάνες, αλλά ξόδεψε
ό,τι έχει απομείνει μετά
την αποταμίευση
Warren Buffet

10 ιδέες

για να εξοικονομήσετε
χρήματα για την
αποταμίευση
1. Να κάνετε αγορές με βάση μια λίστα, έτσι ώστε

να μην μπαίνετε στον πειρασμό να αγοράζετε
πράγματα αυθόρμητα και τα οποία ίσως δεν έχετε
άμεση ανάγκη.

2. Αποφεύγετε να φορτώνετε τις πιστωτικές κάρτες

σας με νέο χρέος και επίσης να τις εξοφλείτε
νωρίς, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεστε με τόκους.

3. Αντικαταστήστε μερικές εξόδους για φαγητό ή

διασκέδαση με δείπνα στο σπίτι, όπου θα κοστίσει
λιγότερο και θα χαρείτε την παρέα σας ακόμη
περισσότερο.

4. Μειώστε έξοδα που κάνετε για βλαβερές
συνήθειες όπως π.χ. το κάπνισμα.

5. Συγκρίνετε τιμές για τις καθημερινές αγορές σας

και προτιμήστε τη χαμηλότερη που βρίσκετε για το
ίδιο προϊόν ή ποιότητα. Αναζητήστε τις καλύτερες
τιμές προϊόντων στο Internet.

6. Προετοιμάστε φαγητό από το σπίτι όταν πηγαίνετε
στην εργασία για να μην πληρώνετε τιμές
εστιατορίου.

7. Να παρακολουθείτε τα έξοδα του νοικοκυριού κάθε
μήνα με ένα αναλυτικό εξοδολόγιο.

8. Να οδηγείτε με οικονομία χωρίς απότομες

επιταχύνσεις. Προτιμήστε αυτοκίνητο με
πετρελαιοκινητήρα και να ρυθμίζετε την πίεση
των ελαστικών για να εξοικονομείτε καύσιμα.
Αν μπορείτε, χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζικής
μεταφοράς.

9. Τοποθετήστε έναν κουμπαρά στην είσοδο του

σπιτιού και γεμίστε τον με τα ψιλά σας κάθε φορά
που έχετε κέρματα στην τσέπη.

10. Επανεξετάστε τα πάγια έξοδα κινητής τηλεφωνίας
και συνδρομητικής τηλεόρασης με στόχο να έχετε
το οικονομικότερο πρόγραμμα, το οποίο καλύπτει
τις ανάγκες σας.
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Επιλέξτε τον δικό σας
στόχο αποταμίευσης

Η

αποταμίευση γίνεται πιο εύκολη όταν
προσδιορίζουμε συγκεκριμένους
οικονομικούς στόχους, που θέλουμε να
πετύχουμε. Μπορεί να είναι για οτιδήποτε, αλλά
οι δύο συνηθέστεροι στόχοι είναι η δημιουργία
κεφαλαίου για τα χρόνια σύνταξης ή για τις
σπουδές των παιδιών και την αποκατάστασή
τους.

Αποταμίευση για τις σπουδές των
παιδιών σας
Οι σπουδές ενός παιδιού αποτελούν μια επένδυση ζωής, η
οποία όχι απλά αποδίδει, αλλά μπορεί να δημιουργήσει τις
προϋποθέσεις για μια καλύτερη ζωή.
Αν και το κόστος για δίδακτρα στις περισσότερες
αναπτυγμένες χώρες συνεχώς αυξάνονται, είναι
εντυπωσιακό ότι οι εργαζόμενοι που έχουν ένα
μεταπτυχιακό μπορεί να κερδίζουν μέχρι και 26%
περισσότερο εισόδημα ετησίως από τους αντίστοιχους
που διαθέτουν απλά ένα πτυχίο.
Tο κόστος σπουδών μπορεί να είναι πολύ υψηλό αν
συνυπολογίσυμε το κόστος για δίδακτρα, σίτιση,
βοηθήματα, βιβλία, εξοπλισμό, ενοικίαση χώρου διαμονής,
μετακινήσεων κ.λπ.
Το τελικό κόστος εξαρτάται επίσης από πολλούς
παράγοντες, όπως η πόλη ή η χώρα σπουδών, η χρέωση
διδάκτρων ή όχι, η ποιότητα του πανεπιστημίου, το
αντικείμενο σπουδών, τα απαραίτητα χρόνια εκπαίδευσης
κ.λπ. Κατά μέσο όρο, τα δίδακτρα για ένα μεταπτυχιακό
στην Αγγλία ενός έτους κοστίζουν 10.000 ευρώ περίπου,
ενώ το συνολικό κόστος ζωής (εκτός Λονδίνου) και
εξαιρουμένων των διδάκτρων φθάνει τα 12.056 ευρώ
ετησίως, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της HSBC.
Η συστηματική αποταμίευση για τη χρηματοδότηση των
μελλοντικών σπουδών ενός παιδιού εξασφαλίζει ότι το
βαρύ κόστος των σπουδών μπορεί να αντιμετωπιστεί με
μεγαλύτερη άνεση αύριο και δεν θα έχετε στερήσει από
το παιδί σας ένα σημαντικότατο εφόδιο, το οποίο είναι μια
βασική προϋπόθεση για να πετύχει στη ζωή του.

Αποταμίευση για τη σύνταξη

Τι κεφάλαιο μπορείτε να δημιουργήσετε...

Σε ολόκληρο τον οικονομικά αναπτυγμένο κόσμο,
η γήρανση του πληθυσμού και η υπογεννητικότητα
απειλούν τη βιωσιμότητα των συστημάτων
κοινωνικής ασφάλισης. Με το νέο ασφαλιστικό νόμο
(Ν.4387/2016) η εθνική σύνταξη ορίστηκε πλέον στα
384 ευρώ το μήνα! Το ποσό αυτό αυξάνεται με βάση
τα χρόνια εισφορών, αλλά είναι σαφές πλέον ότι το
τελικό ποσό σύνταξης δεν θα αναπληρώνει σε καμία
περίπτωση ικανοποιητικά το εισόδημα που είχαμε
όταν εργαζόμαστε. Έτσι, θα είναι αδύνατον για τους
περισσότερους Έλληνες να διατηρήσουν την ίδια
ποιότητα της ζωής που είχαν κατά την περίοδο της
συνταξιοδότησης.

Για να έχετε μια αίσθηση του ύψους του κεφαλαίου που
μπορείτε να συσσωρεύσετε αποταμιεύοντας συστηματικά
€50, €100, €150 ή €200 το μήνα, σας παραθέτουμε τα
παρακάτω παραδείγματα...

Θα πρέπει λοιπόν από σήμερα κιόλας να
σχεδιάσουμε τη δημιουργία ενός πρόσθετου
κεφαλαίου για τα χρόνια που έρχονται μέσα από
ένα πρόγραμμα συστηματικής αποταμίευσης.
Να μεριμνήσουμε άμεσα, ενώ παράλληλα να
εμπλουτίσουμε τη συνταξιοδοτική μας αποταμίευση
με ασφαλιστικές καλύψεις, έτσι ώστε να
διασφαλίσουμε ροές εισοδήματος ακόμα και αν
συμβεί κάτι απρόβλεπτο στη ζωή μας.
Με τον τρόπο αυτό, θα διατηρήσουμε την οικονομική
μας ανεξαρτησία και την ποιότητα ζωής μας
κατά την τρίτη ηλικία, ενώ δε θα χρειάζεται να
επιβαρύνουμε την περίοδο εκείνη τα οικεία μας
πρόσωπα ή τα παιδιά μας.

Παραδείγματα απόδοσης
Με αποταμίευση €50 το μήνα
δημιουργείτε κεφάλαιο....
• €7.394

το μήνα

σε 10 χρόνια

• €20.565

σε 20 χρόνια

• €41.841

σε 30 χρόνια

Με αποταμίευση €100 το μήνα
δημιουργείτε κεφάλαιο....

το μήνα

• €14.788

σε 10 χρόνια

• €41.129

σε 20 χρόνια

• €83.682

σε 30 χρόνια

Με αποταμίευση €150 το μήνα
δημιουργείτε κεφάλαιο....

το μήνα

• €22.310

σε 10 χρόνια

• €61.879

σε 20 χρόνια

• €125.793

Το μυστικό
για να προχωρήσεις
είναι να αρχίσεις
Mark Twain

σε 30 χρόνια

Με αποταμίευση €200 το μήνα
δημιουργείτε κεφάλαιο....

το μήνα

• €29.746

σε 10 χρόνια

• €82.506

σε 20 χρόνια

• €167.724

σε 30 χρόνια

Τα παραπάνω αποτελούν υπολογιστικά μοντέλα απόδοσης για τα
οποία έχουν ληφθεί υπόψη οι εξής θεωρητικές παραδοχές: Μέση
ετήσια απόδοση 4,8% ετησίως και αναπροσαρμογή 2% του ποσού
αποταμίευσης κάθε χρόνο. Ωστόσο, οι παροχές αυτές ενδέχεται
να μην επαληθευτούν. Ο αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί να εγείρει
συμβατικές απαιτήσεις με βάση τα παραδείγματα αυτά.

Η επένδυση σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ), εφόσον περιλαμβάνει μεταφορές κεφαλαίων εκτός Ελλάδας,
υπόκειται στους περιορισμούς για την ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων, όπως ισχύουν κάθε φορά
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Capital SAVE:
Ένα μοναδικό πρόγραμμα
αποταμίευσης

Αποταμίευση στα μέτρα σας
Με το Capital SAVE έχετε μεγάλη ευελιξία στο σχεδιασμό
του προγράμματος αποταμίευσης, έτσι ώστε αυτό να
ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες και δυνατότητες.
• Μπορείτε να ξεκινήστε με αποταμίευση από μόλις €50 το μήνα

Τ

ο INTERAMERICAN Capital SAVE
σας προσφέρει ένα μοναδικό
συνδυασμό αποταμίευσης και ασφάλισης
με πολλά πλεονεκτήματα έναντι των
πιο παραδοσιακών λύσεων όπως οι
τραπεζικοί λογαριασμοί κατάθεσης και τα
παραδοσιακά ασφαλιστικά προγράμματα.

• Επιλογή της διάρκειας που θα αποταμιεύετε με ελάχιστη
διάρκεια 10 έτη, ώστε να έχετε διαθέσιμο το κεφάλαιο που
θα έχει συσσωρευτεί ακριβώς τη στιγμή που εσείς το έχετε
ανάγκη
• Μπορείτε να ζητήσετε την αυτόματη αναπροσαρμογή του
ποσού αποταμίευσης κάθε χρόνο, έτσι ώστε να ξεκινήσετε
χαμηλά και να αποταμιεύετε περισσότερα στα επόμενα χρόνια
• Επιλέγετε τη συχνότητα που αποταμιεύετε (μήνα, τρίμηνο,
εξάμηνο, έτος)
• Μπορείτε να συνδέσετε την πληρωμή του προγράμματός σας
με πάγια εντολή, ώστε να αποταμιεύετε αυτόματα κάθε μήνα,
χωρίς να χρειάζεται να βρίσκετε μεγαλύτερο ποσό κάθε 6μηνο
ή έτος
• Μπορείτε να κάνετε έκτακτες καταβολές από €300 έως
€10.000 το χρόνο, οποιαδήποτε στιμή θελήσετε
• Επιλογή να πάρετε τις αποταμιεύσεις σας στη λήξη ως
εφάπαξ για άμεση χρήση ή ακόμη σε προκαθορισμένες
δόσεις, ως συμπληρωματικό εισόδημα την περίοδο εκείνη.

Με το Capital SAVE,
μπορείτε να ξεκινήσετε
την αποταμίευσή σας
από €50 το μήνα!

Ασφάλεια Ζωής

Πρόσθετες καλύψεις

Από την πρώτη μέρα κιόλας έχετε ένα περιουσιακό στοιχείο:
την εξασφάλιση της αποταμίευσής σας. Ο τρόπος είναι
απλός, καθώς κατά την πρώτη καταβολή σας, το μισό ποσό
δημιουργεί ένα ικανό κεφάλαιο να προστατεύσει το στόχο
σας για τα έτη που έχετε επιλέξει. Με την ασφάλεια ζωής
μειουμένου κεφαλαίου που το Capital SAVE εμπεριέχει,
παρέχεται στους δικαιούχους το κεφάλαιο το οποίο έχει
καθοριστεί και προβλέπεται από το συμβόλαιο, ώστε να
αντιμετωπίσουν τις οικονομικές συνέπειες της πρόωρης
απώλειας ζωής. Το αρχικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο
σταδιακά μειώνεται.Αυτό γίνεται γιατί όπως χτίζονται οι
αποταμιεύσεις σας θα έχετε όλο και λιγότερη ανάγκη να
ενισχύετε το λογαριασμό σας με ασφάλιση.

Επιπλέον της προστασίας του στόχου σας, σας
δίνεται η δυνατότητα να μεριμνήσετε και για άλλους
κινδύνους, οι οποίοι είναι πιθανό να παρουσιαστούν
κατά τη διάρκεια της αποταμίευσής σας, όπως η
απώλεια εισοδήματος, σε ένα δύσκολο οικονομικά
περιβάλλον σαν το σημερινό.

Δημιουργία κεφαλαίου
Είτε είστε πολύ συντηρητικός αποταμιευτής προτιμώντας
παραδοσιακού τύπου τοποθετήσεις, είτε θέλετε να έχετε
εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές με τη δυνατότητα
μεγαλύτερων αποδόσεων, το Capital SAVE σας δίνει πλήρη
έλεγχο για το πώς θα αξιοποιηθούν οι αποταμιεύσεις
σας. Μπορείτε να επιλέξετε τις τοποθετήσεις που σας
ταιριάζουν απόλυτα από μία μεγάλη γκάμα αμοιβαίων
κεφαλαίων που διαχειρίζονται κορυφαίοι επαγγελματίες
του κόσμου, όπως η BlackRock, η JPMorgan, η Pictet και
η Pioneer, αλλά και της Ελλάδας, όπως η AlphaTrust, η
Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και η Πειραιώς Asset
Management ΑΕΔΑΚ. (Οι επιλογές υπόκεινται σε όποιους
περιορισμούς π.χ. capital controls θα ισχύουν κατά την
περίοδο αποταμίευσης). Έχετε επίσης τη δυνατότητα
να αλλάξτε τις επιλογές σας στα αμοιβαία κεφάλαια
οποιαδήποτε στιγμή εσείς επιθυμείτε.

Παράδειγμα
Ενδεικτικά, άτομο
ηλικίας 40 ετών, το οποίο
μπορεί να αποταμιεύει
€150 κάθε μήνα, στην
ηλικία των 55 θα έχει
συγκεντρώσει κεφάλαιο
ύψους €39.652*, ενώ το
ασφαλιζόμενο κεφάλαιο
την πρώτη μέρα της
αποταμίευσης ανέρχεται
σε €32.221.

* Το παράδειγμα έχει
υπολογιστεί με 2%
ετήσια αναπροσαρμογή
ασφαλίστρου και με
ενδεικτική μέση ετήσια
απόδοση χαρτοφυλακίου
4,8%, η οποία αντιστοιχεί
σε συντηρητικό προφίλ
επενδυτή.

Ενημέρωση
Με το statement που
λαμβάνετε κάθε
χρόνο, μπορείτε να
παρακολουθείτε το
ποσό της επένδυσής
σας και το ποσό
του ασφαλιζόμενου
κεφαλαίου.
Επιπλέον, μπορείτε
να ενημερώνεστε
οποιαδήποτε στιγμή
για την πορεία
της εικόνας του
συμβολαίου σας στην
ηλεκτρονική υπηρεσία
my interamerican, στο
www.interamerican.gr

Ασφάλεια Ζωής
για την οικογένεια

Αποταμίευση
για τη σύνταξη, το παιδί

€
€32.221

€39.652

Μειούμενο κάθε χρόνο

σε 15 χρόνια

Η επένδυση σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ), εφόσον περιλαμβάνει μεταφορές κεφαλαίων εκτός Ελλάδας,
υπόκειται στους περιορισμούς για την ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων, όπως ισχύουν κάθε φορά

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Ένα μοναδικό πλεονέκτημα για εσάς.
Εμπιστευτείτε το μέλλον σας στους κορυφαίους του κόσμου

H

INTERAMERICAN είναι η μοναδική ασφαλιστική εταιρία που σας εξασφαλίζει τη δυνατότητα να αποταμιεύσετε
με τους καλύτερους διαχειριστές του κόσμου, ξεκινώντας μόνο από €50 το μήνα. Με το Capital SAVE μπορείτε να
επιλέξετε ανάμεσα στα παρακάτω Αμοιβαία Κεφάλαια:

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ
• INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

ΕΛΛΑΔΑ
• INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό
• Alpha Trust Eurostar Μικτό

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
• INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve
• Alpha Trust Euro Money Market Fund - Short Term
• Pioneer Funds - Euro Liquidity

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
• INTERAMERICAN (LF) FoF – Balanced Blend Global
• INTERAMERICAN (LF) FoF – Tactical Allocation
• Alpha Trust Eclectic Fund of Funds – Balanced
• Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ
• INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό
Εσωτερικού
• Alpha Trust Ομολογιών Εσωτερικού
• Πειραιώς Ομολόγων Εσωτερικού

ΕΛΛΑΔΑ
• INTERAMERICAN Αναπτυσσομένων Εταιριών Μετ.
Εσωτ.
• INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού
• Alpha Trust Hellenic Equity Fund
• Alpha Trust New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού
• Πειραιώς Μετοχικό Εσωτερικού
• Πειραιώς Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετ. Εσωτερικού

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
• INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό
• Alpha Trust Strategic Bond Fund
• Πειραιώς Total Return Fund of Funds
• BGF Euro Bond Fund
• JPM Global High Yield Bond
• Pictet-Global Emerging Debt
• Pictet-Global Bonds
• Pioneer Funds - Euro Bond
• Pioneer Funds - Strategic Income

Διαχειριστές εξωτερικού:

BlackRock, JPMorgan, Pictet
και Pioneer
Διαχειριστές Ελλάδας:

Eurobank Asset Management,
Πειραιώς Asset Management
και AlphaTrust

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
• INTERAMERICAN Αναπτυγμένων Αγορών Μετ. Εξωτ.
• INTERAMERICAN Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού
• INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe
• INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities
• INTERAMERICAN (LF) FoF – Real Estate
• INTERAMERICAN (LF) FoF – Global Emerging Markets
• S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό
• Alpha Trust Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού
• Πειραιώς US Μετοχικό Εξωτερικού
• Πειραιώς China Growth Μετοχικό Εξωτερικού
• Πειραιώς Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού
• BGF Asian Dragon Fund
• BGF Emerging Markets Fund
• BGF European Focus Fund
• BGF US Basic Value Fund
• JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund
• JPMorgan Funds - Global Focus Fund
• JPMorgan Funds - JPM Global Healthcare
• JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund
• Pictet-Digital Communication
• Pictet-Global Megatrend Selection
• Pictet-Japanese Equity Opportunities
• Pioneer Funds - Top European Players
• Pioneer Funds - U.S. Research

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει
ένας ασφαλιστικός σύμβουλος
Ο ασφαλιστικός μας σύμβουλος θα είναι κοντά σας
προκειμένου να σας ενημερώσει αναλυτικά για το πρόγραμμα
Capital SAVE, αλλά κυρίως να δημιουργήσετε μαζί έναν
αποταμιευτικό σχεδιασμό για το μέλλον. Ειδικότερα:
• Να προσδιορίσετε μαζί τους σημαντικούς για εσάς
οικονομικούς στόχους σας
• Να υπολογίσετε το απαραίτητο ποσό αποταμίευσης
προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο στόχος σας
• Να σας επεξηγήσει πλήρως το νέο σας πρόγραμμα και τα
πλεονεκτήματά του
• Να επιλέξετε μαζί τον τρόπο αξιοποίησης των χρημάτων σας,
μέσω της επαγγελματικής διαχείρισης κορυφαίων αμοιβαίων
κεφαλαίων και επιλογών από όλο τον κόσμο

Ξεκινήστε σήμερα κιόλας:
Το πιο σημαντικό στοιχείο
που πρέπει να διαχειριστούμε
στη ζωή είναι ο χρόνος

• Να σας ενημερώσει για τις μοναδικές ασφαλιστικές καλύψεις
του προγράμματος και πώς αυτές διαμορφώνονται στο χρόνο

Η επένδυση σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ), εφόσον περιλαμβάνει μεταφορές κεφαλαίων εκτός Ελλάδας,
υπόκειται στους περιορισμούς για την ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων, όπως ισχύουν κάθε φορά
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Συζητήστε από κοντά με το συνεργάτη μας
Καλέστε την Εξυπηρέτηση Πελατών:
Τηλ.: 210 946 2000, Fax: 210 946 1008
Επισκεφτείτε μας στο:
www.interamerican.gr
Βρείτε μας στα Social Media:
Facebook.com/interamerican
Twitter.com/interamericangr
Youtube.com/interamericangr
LinkedIn.com/company/interamerican
Υπηρεσίες Άμεσης Βοήθειας:
1010 Τηλεφωνική Γραμμή Υγείας
1158 Οδική Βοήθεια

30710/0616

Είμαστε κοντά σας με κάθε τρόπο!

