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Πλάνο Προστασίας Ζωής 

Το Alpha Πλάνο Ζωής επιτρέπει την επιλογή Ασφαλιστικής Κάλυψης με βάση την 

ηλικία του ασφαλισμένου και του ετησίου ασφαλίστρου που καταβάλλεται, 

περιλαμβανομένου του δικαιώματος συμβολαίου. 

 

Μηνιαίο 

Ασφάλιστρο 

Ετήσιο 

Ασφάλιστρο 

Ασφαλιστική 

Κάλυψη 

€50 €600 €9.000 

€75 €900 €13.500 

€100 €1.200 €18.000 

€150 €1.800  €27.000  

€200 €2.400  €36.000  

€250 €3.000  €45.000  

€300 €3.600  €54.000  

€350 €4.200  €63.000  

€388 €4.656  €69.480  

 

Η ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση θανάτου είναι το ασφαλισμένο κεφάλαιο ή το 

σύνολο του λογαριασμού επενδύσεως, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο σε αξία. 

 

Ευελιξία στην Ασφαλιστική Κάλυψη 

Κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου έχετε την επιλογή να αυξήσετε ή να μειώσετε 

την Ασφαλιστική σας Κάλυψη. 

 

1. Επιλογή Σχεδίου με Ελάχιστη Ασφαλιστική Κάλυψη €600 

Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του σχεδίου με ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη 

ζωής €600, ανεξαρτήτως του ετήσιου ασφαλίστρου που καταβάλλεται, με σκοπό 

το ασφάλιστρο να κατανέμεται κυρίως για σκοπούς επένδυσης.  

 

2. Δημιουργία Πρόσθετου Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου σε Υφιστάμενους 

Πελάτες 

Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας πρόσθετου ασφαλιστηρίου συμβολαίου σε 

υφιστάμενους Πελάτες, με μέγιστη συνολική ασφαλιστική κάλυψη ζωής €69.480.  

 

3. Επιλογή Πληθωριστικής Αναπροσαρμογής 

Το συμβόλαιο σας δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόσετε αυτόματη αύξηση του 

ασφαλίστρου σας από 3% μέχρι 12% κάθε χρόνο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο 

άμεσος αποπληθωρισμός της επένδυσής σας. 

  

4. Δυνατότητα Φορολογικής Απαλλαγής 

Καθώς οι δαπάνες ασφαλίστρων αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, 

εκπίπτουν από το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημά σας, ανεξαρτήτως της 



κατάστασής σας (μισθωτός, ελεύθερος επαγγελματίας, συνταξιούχος κλπ). 

Μικρότερο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα σημαίνει, κατ' επέκταση, και λιγότερος 

ετήσιος φόρος για εσάς. 

5. Επιλογή Διακοπής Πληρωμής Ασφαλίστρων 

Από τη στιγμή που το συμβόλαιο αποκτήσει ικανοποιητική αξία, εάν αποκτήσετε 

παιδί, μπορείτε να ζητήσετε προσωρινά τη διακοπή της πληρωμής των 

ασφαλίστρων σας, ενώ το ποσό το οποίο ήδη βρίσκεται πιστωμένο στον 

λογαριασμό σας συνεχίζει να συμμετέχει στα επενδυτικά ταμεία τα οποία έχετε 

επιλέξει. 


