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Σκοπός 

Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής 
προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους 
κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και τις ζημίες του προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με 
άλλα προϊόντα. 

 
Προϊόν 
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Αρμόδια εποπτική αρχή Έφορος Ασφαλίσεων, Κύπρος  

Ημερομηνία παραγωγής του Εγγράφου 1/01/2018 

 

Τι είναι αυτό το προϊόν;  

Τύπος Συνδεδεμένο με μονάδες. Το προϊόν αυτό δεν προσφέρεται από μόνο 
του, αλλά μόνο σε συνδυασμό με ασφαλιστικό προϊόν. 
 

Στόχοι  Να πετύχει μεσο-μακροπρόθεσμα σταθερή και ικανοποιητική ανάπτυξη 
της αξίας του Ταμείου, επενδύοντας κυρίως σε ομόλογα, προϊόντα στα-
θερού και κυμαινόμενου εισοδήματος, καθώς επίσης και σε επενδύσεις 
που προσφέρουν μακροπρόθεσμα δυνατότητες αύξησης κεφαλαίου. 
 

Στοχευόμενος ιδιώτης επενδυτής  Το προϊόν αυτό απευθύνεται σε πελάτες που: 

 είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο, 

 προσδοκούν μεσο-μακροπρόθεσμα σε μια συνολικά ικανοποιητική 
απόδοση με ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου. 

 

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω; 

Συνοπτικός δείκτης κινδύνου 

1  2  3  4  5  6  7 

 

 

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα 
προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να χάσει χρήματα λόγω κινήσεων στις αγορές ή διότι ο παραγωγός δεν 
είναι σε θέση να σας πληρώσει. Έχουμε κατατάξει αυτό το προϊόν ως 2 από 7, το οποίο είναι κατηγορία κινδύνου 
χαμηλή. Η κατηγοριοποίηση αυτή λαμβάνει υπόψη δύο παραμέτρους: τον κίνδυνο αγοράς από πιθανές ζημιές από τις 
μελλοντικές επιδόσεις σε επίπεδο χαμηλό, και τον πιστωτικό κίνδυνο, που σε κακές συνθήκες της αγοράς είναι πολύ 
απίθανο να έχουν αντίκτυπο στην ικανότητα του παραγωγού να σας πληρώσει. Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει 
προστασία από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς, επομένως υπάρχει ενδεχόμενο να χάσετε ένα μέρος ή και ολόκ-
ληρη την επένδυση σας. Πιθανή μέγιστη ζημιά σε περίπτωση που η EuroLife Ltd δεν είναι σε θέση να σας πληρώσει θα 
μπορούσε να είναι μέχρι και ολόκληρο το ποσό της επένδυσης σας. 
 

 

 

 

 

 
Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή 
ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 20 έτη. Ο 
πραγματικός κίνδυνος μπορεί να παρουσιάσει 
σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που 
ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και μπορεί 
να εισπράξετε λιγότερα. 
 

Χαμηλότερος   

κίνδυνος 

Υψηλότερος 

 κίνδυνος 

http://www.eurolife.com.cy/gr


Σενάρια Επιδόσεων 

Επένδυση ΕΥΡΩ (€) 1.000 

Σενάρια  1 έτος 10 έτη 

20 έτη  

(Συνιστώμενη περίο-

δος διακράτησης) 

Σενάριο ακραίων 
καταστάσεων 

Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν 
μείον το κόστος 

ΕΥΡΩ 790 ΕΥΡΩ 8.800 ΕΥΡΩ 17.147 

Μέση απόδοση κάθε έτος -20,98 % -2,34 % -1,49 % 

Δυσμενές σενάριο 

Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν 
μείον το κόστος 

ΕΥΡΩ 942 ΕΥΡΩ 10.435 ΕΥΡΩ 23.411 

Μέση απόδοση κάθε έτος -5,76 % 0,77 % 1,48 % 

Μετριοπαθές σενά-
ριο 

Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν 
μείον το κόστος 

ΕΥΡΩ 983 ΕΥΡΩ 10.910 ΕΥΡΩ 24.893 

Μέση απόδοση κάθε έτος -1,74 % 1,58 % 2,04 % 

Ευνοϊκό σενάριο 

Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν 
μείον το κόστος 

ΕΥΡΩ 1.022 ΕΥΡΩ 11.415 ΕΥΡΩ 26.509 

Μέση απόδοση κάθε έτος 2,25 % 2,39 % 2,61 % 

 
Αυτός ο πίνακας δείχνει τα χρήματα που θα μπορούσαν να σας επιστραφούν κατά τη διάρκεια των επόμενων 20 
ετών, υπό διαφορετικά σενάρια, αν υποτεθεί ότι επενδύετε ετησίως ΕΥΡΩ 1.000. Τα σενάρια που εμφανίζονται δείχ-
νουν ποιες επιδόσεις θα μπορούσε να έχει η επένδυσή σας. Μπορείτε να τα συγκρίνετε με τα σενάρια των άλλων 
προϊόντων. Τα σενάρια που παρουσιάζονται αποτελούν εκτίμηση των μελλοντικών επιδόσεων με βάση ενδεικτικά 
στοιχεία από το παρελθόν σχετικά με πώς κυμαίνεται η αξία της επένδυσης αυτής, και δεν αποτελούν ακριβή δείκτη. 
Το τι θα λάβετε θα ποικίλλει ανάλογα με τις επιδόσεις της αγοράς και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα διατη-
ρήσετε το προϊόν. Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι μπορείτε να κερδίσετε σε ακραίες συνθήκες της αγο-
ράς, και δεν λαμβάνει υπόψη την περίπτωση κατά την οποία δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε.  Τα στοιχεία 
που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλο το κόστος του ίδιου του προϊόντος. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την 
προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το πόσο που θα σας επιστραφεί. 

 

Τι συμβαίνει αν η EuroLife Ltd δεν είναι σε θέση να πληρώσει; 

 

Σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων της EuroLife Ltd., πρέπει να σημειωθεί ότι το προϊόν αυτό δεν προστατεύεται 

από κανένα σύστημα αποζημίωσης ή εγγύησης και ζημιές θα μπορούσαν να προκληθούν στην επένδυση σας. 

Ποιο είναι το κόστος; 

Η μείωση της απόδοσης (RIY) δείχνει ποιον αντίκτυπο έχει το συνολικό κόστος που αναλαμβάνετε στην απόδοση της 

επένδυσης που μπορεί να λάβετε. Το συνολικό κόστος λαμβάνει υπόψη το εφάπαξ, το διαρκές και το δευτερεύον 

κόστος. 

Τα ποσά που παρουσιάζονται εδώ είναι το σωρευτικό κόστος του ίδιου του προϊόντος, για τρεις διαφορετικές περιό-

δους διακράτησης. Περιλαμβάνουν δυνητικές κυρώσεις πρόωρης αποχώρησης. Τα στοιχεία προϋποθέτουν ότι επεν-

δύετε ετησίως ΕΥΡΩ 1.000. Τα στοιχεία είναι εκτιμήσεις και ενδέχεται να μεταβληθούν στο μέλλον. 

Κόστος με την πάροδο του χρόνου 
Το πρόσωπο που σας πωλεί ή σας παρέχει συμβουλές σχετικά με αυτό το προϊόν ενδέχεται να σας επιβαρύνει με άλλο 

κόστος. Αν συμβεί αυτό, το εν λόγω πρόσωπο θα σας δώσει πληροφορίες σχετικά με αυτό το κόστος και θα σας υπο-

δείξει τον αντίκτυπο που έχει όλο το κόστος στην επένδυσή σας με την πάροδο του χρόνου. 

 

Επένδυση ΕΥΡΩ (€) 1.000 

 
Αν ρευστοποιήσετε μετά 

από 1 έτος 

Αν ρευστοποιήσετε μετά 

από 10 έτη 

Αν ρευστοποιήσετε στη 

συνιστώμενη περίοδο διακ-

ράτησης   

Συνολικό κόστος ΕΥΡΩ 70 ΕΥΡΩ 1.468 ΕΥΡΩ 5.564 

Αντίκτυπος στην απόδοση 
(RIY) ανα έτος 

7,00 % 2,27 % 
1,81 % 



 

Σύνθεση του κόστους 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει: 

 τον ετήσιο αντίκτυπο των διαφόρων τύπων κόστους στην απόδοση της επένδυσης την οποία ενδέχεται να λά-
βετε στο τέλος της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης, 

 τη σημασία των διαφόρων κατηγοριών κόστους. 

 

Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει τον αντίκτυπο στην απόδοση ανά έτος 

Εφάπαξ κόστος 

Κόστος εισόδου 0,47 % 

Ο αντίκτυπος του κόστους που πληρώνετε όταν 

εισέρχεστε στην επένδυσή σας. 

Ο αντίκτυπος του κόστους ήδη περιλαμβάνεται 

στην τιμή. 

Κόστος αποχώρησης 0,00 % 
Ο αντίκτυπος του κόστους για να εξέλθετε από 

την επένδυσής σας στη λήξη. 

Τρέχον κόστος 

Κόστος συναλλαγών χαρτοφυλακί-
ου 

0,00 % 

Ο αντίκτυπος του κόστους για την εκ μέρους μας 

αγορά και πώληση υποκείμενων επενδύσεων για 

το προϊόν. 

Άλλα τρέχοντα κόστη 1,34 % 

Ο αντίκτυπος του κόστους που εισπράττουμε κάθε 

έτος για τη διαχείριση των επενδύσεών σας, που 

περιλαμβάνει και χρεώσεις από εξωτερικούς δια-

χειριστές επενδύσεων. 

Πρόσθετο κόστος 

Αμοιβές επιδόσεων 0,00 % 

Ο αντίκτυπος των αμοιβών επιδόσεων. Αυτές τις 

εισπράττουμε από την επένδυσή σας αν οι επιδό-

σεις του προϊόντος είναι ανώτερες από το σημείο 

αναφοράς του. 

Ποσοστά συμμετοχής επί του κεφα-
λαίου 

0,00 % Μη εφαρμόσιμο. 

 

Για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να το έχω στην κατοχή μου και μπορώ να κάνω ανάληψη 

χρημάτων πριν την λήξη του? 
 

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 20 έτη 
 

Η συνιστώμενη περίοδος διακράτησης σχετίζεται με το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι 

να περιμένετε ώστε το προφίλ κινδύνου και ανταμοιβών της επένδυσης να φτάσει σε ένα λογικό επίπεδο με επαρ-

κώς υψηλή πιθανότητα. Μπορείτε να αποεπενδύσετε το σύνολο ή μέρος της επένδυσής σας οποιαδήποτε χρονική 

στιγμή πριν ή/και μετά τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης. 

 

Η συνιστώμενη περίοδος διακράτησης του προϊόντος αυτού σχετίζεται με την συνιστώμενη περίοδο διακράτησης του 

ασφαλιστικού προϊόντος με το οποίο είναι συνδεδεμένο.  

 

Για περισσότερη πληροφόρηση σε σχέση με τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης του ασφαλιστικού προϊόντος πα-

ρακαλούμε όπως δείτε το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του ασφαλιστικού προϊόντος. 

Πως μπορώ να υποβάλω καταγγελία? 

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραπονεθείτε οποιαδήποτε στιγμή για αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία που έχετε 

λάβει, μπορείτε να  συμπληρώσετε την αίτηση παραπόνων μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

www.eurolife.com.cy/epikoinonia/complaint/ 

    

Άλλες σχετικές πληροφορίες  

 

Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για το συγκεκριμένο προϊόν ή για άλλα προϊόντα που διατίθενται από την 

εταιρία, παρακαλούμε να επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας: www.eurolife.com.cy  
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