
 

   

 

Σκοπός 
Το έγγραφο αυτό παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες που σας δίνονται 

απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και ζημίες του προϊόντος 

αυτού και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα. 

Προϊόν  

Ονομασία προϊόντος: ALPHA ΕΞΕΛΙΞΗ  MULTI ASSET 85 

UPI 9201  / ISIN: GRF000350006  

Παραγωγός προϊόντος: ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ (εφεξής η «Εταιρεία») 

Εποπτική αρχή: Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος 

Για οποιαδήποτε πληροφορία, ερώτημα ή σχόλιο σχετικά με το προϊόν, μπορείτε να καλέσετε στο 210 3266904 ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

www.alphalife.gr. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο είναι ακριβείς κατά την 30/06/2022. 

Πρόκειται να αγοράσετε ένα προϊόν που δεν είναι απλό και ίσως δυσκολευτείτε να το κατανοήσετε. 

Τι είναι αυτό το προϊόν; 
Τύπος 
Επενδυτικό Προϊόν βασιζόμενο σε Ασφάλιση. Σε αυτό, ο Αντισυμβαλλόμενος φέρει τον επενδυτικό κίνδυνο. Η Ασφαλιστική Σύμβαση είναι ορισμένης 
διάρκειας, εφάπαξ καταβολής και παρέχει ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου.  
Στόχοι 
Σκοπός του  προϊόντος είναι η αξιοποίηση του επενδυόμενου ασφαλίστρου σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα,  μέσω της τοποθέτησης του συνολικού 
ασφαλίστρου προς επένδυση σε μερίδια του σύνθετου Αμοιβαίου Κεφαλαίου "Alpha Multi-Asset Protect 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο" (το «Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο»). Το εν λόγω Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξη κεφαλαιακής υπεραξίας και εισοδήματος σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω 
της έκθεσης που προσφέρει σε ένα διεθνές μικτό χαρτοφυλάκιο, καθώς και τη μόνιμη προστασία του 85% της υψηλότερης καθαρής τιμής μεριδίου που 
καταγράφεται σε οποιαδήποτε ημέρα αποτίμησης του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από την έναρξη της λειτουργίας του (εφεξής «Επίπεδο 
Προστασίας»). Για τον ως άνω σκοπό, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα συνάψει σύμβαση εξωχρηματιστηριακού παραγώγου μέσου (εφεξής «Σύμβαση 
Ανταλλαγής»), μέσω της οποίας θα προσφέρει έκθεση σε ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο διεθνών μετοχών, ομολόγων και μετρητών  (εφεξής 
«Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο»). Η ανωτέρω έκθεση επιτυγχάνεται μέσω δεικτών, Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης ή Διαπραγματεύσιμων 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFs). Το «Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο» αναπροσαρμόζεται δυναμικά από τον διαχειριστή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο πλαίσιο 
ενεργητικής διαχείρισης και δεν ακολουθεί δείκτη αναφοράς. Ο αντισυμβαλλόμενος της «Σύμβασης Ανταλλαγής», μέσω αλγορίθμου, θα ανακατανέμει 
τα στοιχεία ενεργητικού μεταξύ του «Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου» και μετρητών (εφεξής «Χαρτοφυλάκιο Προστασίας»), με σκοπό την επίτευξη του 
προαναφερόμενου «Επιπέδου Προστασίας». Όταν η αξία του «Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου» υποχωρεί, λόγω πτωτικής πορείας των αγορών, θα 
μειώνεται η έκθεση στο «Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο» και θα αυξάνεται αντίστοιχα, η έκθεση στο «Χαρτοφυλάκιο Προστασίας». Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν 
εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.  
Παράλληλα, το προϊόν παρέχει ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου. 
Πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο περιλαμβάνονται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
που σας παρέχεται μαζί με το παρόν έγγραφο και  είναι διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα www.alphamutual.gr. 
Στοχευόμενος ιδιώτης επενδυτής 

Το προϊόν απευθύνεται σε πελάτες λιανικής τραπεζικής οι οποίοι σωρευτικά: 

• διαθέτουν επαρκές υπόλοιπο διαθέσιμων αποταμιεύσεων, πέραν του ποσού προς επένδυση, για την κάλυψη των λοιπών αναγκών τους,  

• στοχεύουν στην επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα (τουλάχιστον 10 ετών), 

• επιθυμούν να αποκτήσουν έκθεση σε ένα διεθνές μικτό χαρτοφυλάκιο, με τρόπο που περιορίζει τις ενδεχόμενες απώλειες από την έκθεση αυτή, 

• επιθυμούν κάλυψη του ασφαλισμένου προσώπου σε περίπτωση απώλειας ζωής κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης,  

• ανήκουν στο ηλικιακό φάσμα 18 έως 65 ετών (Ασφαλισμένος) και 18 έως 80 ετών (Συμβαλλόμενος).  

Ασφαλιστικές παροχές 
Το προϊόν αυτό περιλαμβάνει παροχές στη λήξη της Ασφαλιστικής Σύμβασης, ή σε περίπτωση εξαγοράς (μερικής ή ολικής) αυτής, καθώς και σε 
περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια ισχύος της. 
Παροχή στη λήξη: Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος είναι εν ζωή κατά τη λήξη της Ασφαλιστικής Σύμβασης, η Εταιρία θα καταβάλει στους ορισθέντες 
για την περίπτωση αυτή Δικαιούχους και κατά τα αντίστοιχα ποσοστά την αξία του Επενδυτικού Λογαριασμού, η οποία προκύπτει από την ρευστοποίηση 
των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τις καταχωρημένες στον Επενδυτικό Λογαριασμό μονάδες στις τρέχουσες αποτιμήσεις τους.  
Παροχή σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου: Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Σύμβασης , η Εταιρία 
θα καταβάλει στους ορισθέντες για την περίπτωση αυτή Δικαιούχους και κατά τα αντίστοιχα ποσοστά την αξία του Επενδυτικού Λογαριασμού, η οποία 
προκύπτει από την ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τις καταχωρημένες στον Επενδυτικό Λογαριασμό μονάδες στις 
τρέχουσες αποτιμήσεις τους, καθώς και το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο Θανάτου. 
Η χρέωση για την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου (ασφάλιστρο βιομετρικού κινδύνου) υπολογίζεται επί του 
εφάπαξ καθαρού ασφαλίστρου (όπως προκύπτει μετά την αφαίρεση από το συνολικά καταβαλλόμενο ποσό των επιβαρύνσεων για Δικαίωμα 
Συμβολαίου και Εισφορά Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής), ανάλογα με την ηλικία του Ασφαλισμένου και τη διάρκεια της ασφάλισης κατά την έναρξη του 
ασφαλιστηρίου, και καταβάλλεται στην έναρξη της Ασφαλιστικής Σύμβασης (ως τμήμα του Μικτού Ασφαλίστρου). Ο αντίκτυπος του ασφαλίστρου 
βιομετρικού κινδύνου στην απόδοση της επένδυσης στη λήξη της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης παρουσιάζεται στο τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι 
το κόστος;».  
Παροχή σε περίπτωση, ολικής ή μερικής, εξαγοράς: Καταβολή ποσού ίσου με το σύνολο ή μέρος, αντίστοιχα, της αξίας του Επενδυτικού Λογαριασμού 

κατά την ημερομηνία εξαγοράς, αφαιρουμένων τυχόν χρεώσεων εξαγοράς οι οποίες αναφέρονται στο τμήμα με τίτλο «Για πόσο χρονικό διάστημα 

πρέπει να το έχω στην κατοχή μου και μπορώ να κάνω ανάληψη χρημάτων πριν από τη λήξη του;».  

Πληροφορίες σχετικά με την αξία των εν λόγω παροχών περιλαμβάνονται στο τμήμα με τίτλο «Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;». 

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την Ασφαλιστική Σύμβαση με βάση τους όρους που ειδικώς συμφωνούνται σε αυτή, συμπεριλαμβανομένης, 

ενδεικτικά, της περίπτωσης που ο Αντισυμβαλλόμενος δεν παρέχει ή παρέχει αναληθείς ή ασαφείς δηλώσεις / απαντήσεις σχετικά με την εκτίμηση του 

κινδύνου ή την επαλήθευση των στοιχείων ταυτοποίησής του. Επιπλέον, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στην έκδοση του Ασφαλιστηρίου, 

κατόπιν διενέργειας ελέγχων στα στοιχεία της Αίτησης Ασφάλισης, καθώς και σε περίπτωση ακύρωσης συνολικά του Προγράμματος για όλους τους 

αιτούντες. Στην περίπτωση αυτή, το Μικτό Ασφάλιστρο θα αποδεσμεύεται και το Ασφαλιστήριο δεν θα εκδίδεται. 

 Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών 
  Κωδ. Εγγράφου: 2021069201 

http://www.alphalife.gr/


 

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω; 
Οι εξελίξεις της αγοράς στο μέλλον δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια. Τα σενάρια αποτελούν μόνο ενδείξεις κάποιων από τα πιθανά 
αποτελέσματα που βασίζονται σε πρόσφατες αποδόσεις. Οι πραγματικές αποδόσεις θα μπορούσαν να είναι χαμηλότερες.  
 

 

 

 

 
Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 10 έτη. Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να παρουσιάσει 

σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο* και ενδέχεται να εισπράξετε λιγότερα. Ίσως αναγκαστείτε να 

επωμιστείτε σημαντικό επιπλέον κόστος για να ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο (από το 1ο έως και το 4ο έτος). Πληροφορίες αναφορικά 

με τις χρεώσεις εξαγοράς παρατίθενται στο τμήμα με τίτλο «Για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να το έχω στην κατοχή μου και μπορώ να 

κάνω ανάληψη χρημάτων πριν από τη λήξη του;». 

 

*Αφορά την περίπτωση ολικής ή μερικής εξαγοράς. 

 
Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου του προϊόντος αυτού, σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό 

είναι το προϊόν να χάσει αξία λόγω διακυμάνσεων στις χρηματοοικονομικές αγορές ή λόγω αδυναμίας πληρωμής από πλευράς της Εταιρείας. Η Εταιρεία 

έχει κατατάξει το προϊόν αυτό στο επίπεδο 5 από 7, το οποίο αντιστοιχεί στη «μεσαία-υψηλή» κατηγορία κινδύνου. Η κατάταξη αυτή βαθμολογεί ως 

«χαμηλό» το επίπεδο πιθανών ζημιών από μελλοντικές επιδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «Alpha Multi-Asset Protect 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο» 

και ως «πιθανό» το ενδεχόμενο κακές συνθήκες της αγοράς να έχουν αντίκτυπο στην ικανότητα της Εταιρείας να σας πληρώσει. Το πρώτο σκέλος της 

αξιολόγησης προκύπτει από την ανάλυση των σχετικών ιστορικών αποδόσεων, ενώ το δεύτερο σκέλος της αξιολόγησης βασίζεται στην πιστοληπτική 

αξιολόγηση της Ελλάδας. Το προϊόν αυτό δεν παρέχει εγγύηση ή άλλη προστασία του επενδυόμενου κεφαλαίου σας από ενδεχόμενες μελλοντικές 

αρνητικές επιδόσεις της αγοράς. Ωστόσο, το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο του προϊόντος (Αμοιβαίο Κεφάλαιο), έχει μερική προστασία κεφαλαίου 

έναντι του κινδύνου αγοράς, εξασφαλίζοντας το 85% της υψηλότερης καθαρής τιμής μεριδίου που καταγράφεται σε οποιαδήποτε ημέρα αποτίμησης 

του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από την έναρξη της λειτουργίας του, επομένως, ενδέχεται να χάσετε ένα μέρος της επένδυσής σας. Αν η 

Εταιρεία δεν μπορέσει να σας καταβάλει όσα σας οφείλονται, θα μπορούσατε να χάσετε ολόκληρη την επένδυσή σας. Ωστόσο, μπορείτε να 

επωφεληθείτε από ένα σύστημα προστασίας των καταναλωτών (βλέπε τμήμα με τίτλο «Τι συμβαίνει αν η  ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΖΩΗΣ δεν είναι σε θέση να πληρώσει;»). Ο δείκτης που αναφέρεται ανωτέρω δεν λαμβάνει υπόψη αυτή την προστασία.  

 

Σενάρια Επίδοσης 

*Αφορά το ασφάλιστρο κάλυψης θανάτου. 

Αυτός ο πίνακας δείχνει το ποσό που θα μπορούσε να σας επιστραφεί κατά τη διάρκεια των επόμενων 10 ετών (συνιστώμενη περίοδος διακράτησης), 

κάτω από διαφορετικά σενάρια, υποθέτοντας ότι επενδύετε Ευρώ 10.000,00 εφάπαξ. Για τους σκοπούς των σεναρίων επίδοσης, η ηλικία του 

Ασφαλισμένου θεωρείται ίση με 50 έτη και η διάρκεια της Ασφαλιστικής Σύμβασης ίση με 10 έτη (συνιστώμενη περίοδος διακράτησης). Τα σενάρια που 

εμφανίζονται δείχνουν ποιες επιδόσεις θα μπορούσε να έχει η επένδυσή σας. Μπορείτε να το συγκρίνετε με τα σενάρια αντίστοιχων  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 ποσό που θα λάβετε (πέραν του ασφαλίσματος θανάτου, εφόσον συντρέχει περίπτωση) 

ποικίλλει ανάλογα με τις επιδόσεις του συγκεκριμένου Αμοιβαίου Κεφαλαίου και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα διακρατήσετε το προϊόν. Το 

σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι μπορείτε να κερδίσετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς και δεν λαμβάνει υπόψη την περίπτωση κατά την οποία 

δεν είναι σε θέση η Εταιρεία να σας πληρώσει. Τα αποτελέσματα που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλα τα κόστη τα οποία σας επιβαρύνουν, αλλά δεν 

περιλαμβάνουν το κόστος που ενδέχεται να πληρώσετε στον σύμβουλο ή στον διανομέα σας. Τα αποτελέσματα δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική 

φορολογική σας κατάσταση, η oποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το ποσό που θα σας επιστραφεί.  

 
 
 
 

Επένδυση                   10.000,00 €       
Ασφάλιστρο *            25,10 € 
  

1 έτος 5 έτη 10 έτη 
(Συνιστώμενη 

περίοδος 
διακράτησης) 

Σενάρια Επιβίωσης 
 
Ακραίο σενάριο               Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος 

6.979,80€ 7.159,36€ 6.638,88€ 

                                             Μέση απόδοση κάθε έτος -30,20% -6,46% -4,01% 
Δυσμενές σενάριο           Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος 8.381,29€ 7.909,92€ 7.132,74€ 
                                             Μέση απόδοση κάθε έτος -16,19% -4,58% -3,32% 
Μετριοπαθές σενάριο    Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος 9.140,47€ 10.463,58€ 11.635,20€ 
                                             Μέση απόδοση κάθε έτος -8,60% 0,91% 1,53% 
Ευνοϊκό σενάριο              Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μείον το κόστος 9.940,19€ 12.677,30€ 15.294,06€ 
                                             Μέση απόδοση κάθε έτος -0,60% 4,86% 4,34% 
Συσσωρευμένο επενδεδυμένο ποσό 10.000€ 10.000€ 10.000€ 

Σενάριο Θανάτου  
Ασφαλιζόμενο συμβάν     Πόσα μπορεί να επιστραφούν στους δικαιούχους σας μείον το κόστος 

10.117,06€ 10.959,09€ 12.130,71€ 

! 

1 2 3 4 5 6 7 

Χαμηλότερος κίνδυνος  Υψηλότερος κίνδυνος  



Τι συμβαίνει αν η ALPHA LIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ δεν είναι σε θέση να πληρώσει; 
Αν η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να πληρώσει τις παροχές του προγράμματος μπορείτε να επωφεληθείτε από ένα σύστημα προστασίας των καταναλωτών. 

Το «Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής» («Εγγυητικό») είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που τελεί υπό την εποπτεία και τον 

έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος, με στόχο την προστασία ασφαλισμένων στον κλάδο ζωής σε περίπτωση πτώχευσης ή ανάκλησης της άδειας 

λειτουργίας της ασφαλιστικής τους επιχείρησης. Εάν η Εταιρεία τεθεί υπό ασφαλιστική εκκαθάριση λόγω αφερεγγυότητας και το Εγγυητικό δεν δύναται 

να διατηρήσει και να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος του χαρτοφυλακίου ζωής της σε άλλη ασφαλιστική ή σε άλλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, το 

Εγγυητικό καταβάλλει αποζημίωση έναντι της αξίας των ασφαλιστικών συμβάσεων αυτών, αλλά και έναντι εκκρεμών ζημιών και πληρωτέων παροχών 

με ανώτατο όριο τις Ευρώ 30.000,00 ανά Ασφαλιστική Σύμβαση και ανά δικαιούχο ασφαλίσεων ζωής και τις Ευρώ 60.000,00 για τις αποζημιώσεις  

θανάτου και μόνιμης ολικής ανικανότητας. Το Εγγυητικό υποκαθίσταται στα δικαιώματα των δικαιούχων για τα καταβαλλόμενα σε αυτούς χρηματικά  

ποσά.  

Ποιο είναι το κόστος; 
Η μείωση της απόδοσης (Reduction in Yield - 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 περιόδους διακράτησης. Περιλαμβάνουν τις χρεώσεις εξαγοράς που εφαρμόζονται 

στο προϊόν. Τα στοιχεία προϋποθέτουν ότι επενδύετε Ευρώ 10.000,00 εφάπαξ. 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 το παρόν προϊόν ενδέχεται να σας επιβαρύνει με πρόσθετο κόστος. Αν συμβεί αυτό, το 
εν λόγω πρόσωπο θα σας δώσει πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο κόστος και θα σας υποδείξει τον αντίκτυπο που θα έχει όλο το κόστος στην 
επένδυσή σας κατά την πάροδο του χρόνου. 
Σύνθεση του κόστους 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει: 1. τον ετήσιο αντίκτυπο των διαφόρων τύπων κόστους στην απόδοση της επένδυσης την οποία ενδέχεται να λάβετε 
στο τέλος της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης (10 έτη), 2. τη σημασία των διαφόρων κατηγοριών κόστους. 

 

 (*) Δ/Υ = Δεν Υπάρχει 
Για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να το έχω στην κατοχή μου και μπορώ να κάνω ανάληψη χρημάτων πριν από τη  
λήξη του; 
 

Η συνιστώμενη περίοδος διακράτησης είναι τα 10 έτη. Η Ασφαλιστική Σύμβαση αποκτά αξία εξαγοράς από την έναρξη της ισχύος της. Μπορείτε να 
εξαγοράσετε (είτε μερικά είτε ολικά) το Ασφαλιστήριό σας, υποβάλλοντας  σχετικό αίτημα στην Εταιρεία. Η εξαγορά από το 1ο μέχρι το 4ο έτος ενδέχεται 
να επηρεάσει σημαντικά τις επιδόσεις του προϊόντος, καθώς σε αυτό το χρονικό διάστημα επιβαρύνεστε με χρεώσεις οι οποίες κυμαίνονται από 1% έως 
5% επί της αξίας του Επενδυτικού Λογαριασμού (Ολική Εξαγορά) ή επί της αξίας του αιτούμενου ποσού εξαγοράς (Μερική Εξαγορά), ανάλογα με τον 
χρόνο εξαγοράς. Πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο των χρεώσεων εξαγοράς περιλαμβάνονται στο τμήμα με τίτλο «Ποιο είναι το Κόστος;». Σας 
παρέχεται το δικαίωμα εναντίωσης εντός 30 ημερών λόγω παρέκκλισης των όρων από την αίτηση ασφάλισης ή  εντός 14 ημερών λόγω μη παραλαβής 
εγγράφου με τις πληροφορίες του Άρθρου 152 Παρ. 1 του Ν.4364/2016, όπως επίσης  και το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 30 ημερών  από την 
παραλαβή της Ασφαλιστικής Σύμβασης.  
 

Πώς μπορώ να υποβάλλω καταγγελία; 
Σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλλετε παράπονα σχετικά με το προϊόν ή τη συμπεριφορά της Εταιρείας ή προσώπου που παρέχει συμβουλές 
αναφορικά με το προϊόν μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εταιρεία ή στα καταστήματα της Alpha Bank είτε ηλεκτρονικά στο www.alphalife.gr και με e-
mail στο info@alphalife.gr, είτε τηλεφωνικά στο 210 3266904 (ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ) και στο 801 11326000 (Alpha Bank), 
είτε με fax στο 210 3266900, είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση Πεσμαζόγλου 12-14, 10564 Αθήνα. 
 

Άλλες σχετικές πληροφορίες 
Ενδεχόμενες επικαιροποιήσεις ή αναθεωρήσεις των εγγράφων βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 

www.alphalife.gr. Τυχόν πρόσθετα έγγραφα πληροφοριών δύναται να παρέχονται μόνο κατόπιν αιτήματός σας. 

Επένδυση              10.000,00 €                   
Σενάρια Αν ρευστοποιήσετε  

μετά από 1 έτος 
Αν ρευστοποιήσετε  
μετά 5 έτη 

Αν ρευστοποιήσετε στα 10 έτη 
(στη συνιστώμενη περίοδο 
διακράτησης) 

Συνολικό κόστος 
1.079,29€ 650,57€ 723,41€ 

Αντίκτυπο στην απόδοση (RIY) ανά έτος 
10,79% 1,22% 0,61% 

Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει τον αντίκτυπο στην απόδοση ανά έτος 

Εφάπαξ 
κόστος 

Κόστος εισόδου 0,59% 
Το ποσοστό που παρουσιάζεται αποτυπώνει τον αντίκτυπο του κόστους που πληρώνετε όταν 
εισέρχεστε στην επένδυση. 

Κόστος αποχώρησης 0,00% 
Το ποσοστό που παρουσιάζεται αποτυπώνει τον αντίκτυπο του κόστους  για να εξέλθετε από 
την επένδυσή σας στη λήξη. 

Τρέχον  
κόστος 

Κόστος συναλλαγών 
χαρτοφυλακίου 

Δ/Υ 
Το ποσοστό που παρουσιάζεται αποτυπώνει τον αντίκτυπο για την εκ μέρους της  Εταιρείας 
αγορά και πώληση υποκείμενων επενδύσεων για το προϊόν. 

Κόστος ασφάλισης 0,03% 
Το ποσοστό που παρουσιάζεται αποτυπώνει τον αντίκτυπο του ποσού που πληρώνετε για να 
αγοράσετε ασφαλιστική προστασία. 

Άλλα τρέχοντα κόστη 0,00% 
Το ποσοστό που παρουσιάζεται αποτυπώνει τον αντίκτυπο του κόστους που εισπράττει η  
Εταιρεία κάθε έτος για τη διαχείριση των επενδύσεών σας. 

Πρόσθετο 
κόστος 

Αμοιβές επιδόσεων Δ/Υ 
Το ποσοστό που παρουσιάζεται αποτυπώνει τον αντίκτυπο του κόστους των αμοιβών 
επιδόσεων.  Αυτές τις εισπράττει η  Εταιρεία από την επένδυσή σας αν οι επιδόσεις του 
προϊόντος είναι ανώτερες από το σημείο αναφοράς του. 

Ποσοστά συμμετοχής 
επί του κεφαλαίου 

Δ/Υ 
Το ποσοστό που παρουσιάζεται αποτυπώνει τον αντίκτυπο του κόστους των ποσοστών 
συμμετοχής επί του κεφαλαίου. Αυτά τα εισπράττει η  Εταιρεία  όταν η επένδυση έχει 
καλύτερες επιδόσεις από ένα προκαθορισμένο ποσοστό. 

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 10 έτη 

http://www.alphalife.gr/

