
Altius Επιλογές Ζωής
Τώρα η Ασφάλεια 

προσαρμόζεται στο δικό 
σου τρόπο ζωής.



Επιλογές Ζωής
Ποιοί είναι οι στόχοι της ζωής σας;

Το δικό σας σπίτι;

H δική σας επιχείρηση;

H μόρφωση των παιδιών σας;

Γηρατειά απαλλαγμένα από οικονομικές
δυσχέρειες;

H προστασία της ζωής σας και των    
εξαρτωμένων σας;

H πραγματική απόδοση στις αποταμιεύσεις σας;

H δημιουργία κεφαλαίου για κάλυψη εκτάκτων 
αναγκών;

 
Για να γίνουν πραγματικότητα αυτές οι 
επιδιώξεις σας, πρέπει να έχετε διαθέσιμο το 
σωστό ποσό χρημάτων στα σωστά χέρια, στη 
σωστή χρονική στιγμή μέσα από το σωστό 
ασφαλιστικό - αποταμιευτικό σχέδιο.
 
Όμως οι στόχοι της ζωής σας απειλούνται από 
γεγονότα άγνωστα και απρόβλεπτα που 
μπορούν να συμβούν οποιαδήποτε στιγμή σε 
οποιοδήποτε άτομο. Γι’ αυτό η καταλληλότερη 
λύση είναι να μεριμνήσετε εκ των προτέρων όχι 
μόνο για τα προβλεπτά αλλά και για τα 
απρόβλεπτα.
 
Επειδή οι οικονομικές ανάγκες 
διαφοροποιούνται με γοργούς ρυθμούς και 
ποικίλουν από άτομο σε άτομο και από χρόνο σε 
χρόνο, η Altius Insurance έχει δημιουργήσει για 
σας τις “ΕΠΙΛOΓΕΣ ΖΩΗΣ”. Ένα σύγχρονο 
ασφαλιστικό - αποταμιευτικό σχέδιο νέας γενιάς 
με μοναδικό σκοπό την αποτελεσματική 
ικανοποίηση των δικών σας επιλογών και 
επιδιώξεων.
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Eπιλογές Προστασίας Zωής
Επιτρέπει την επιλογή Ασφαλιστικής Κάλυψης 
με βάση την ηλικία του Aσφαλισμένου και του 
ετήσιου ασφαλίστρου που καταβάλλεται.
 

Παράδειγμα:

 
H ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση θανάτου 
είναι το ασφαλισμένο κεφάλαιο ή το σύνολο του 
λογαριασμού επενδύσεως, όποιο από τα δύο 
είναι μεγαλύτερο σε αξία.
 
Eπιλογή Mείωσης - Aύξησης
Aσφαλιστικής Kάλυψης
Κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου έχετε 
την επιλογή να αυξήσετε ή να μειώσετε την 
Ασφαλιστική σας Κάλυψη.
 
Eπιλογή Mεταθανάτιας επαναφοράς 
σε ισχύ
Αν για οποιοδήποτε λόγο διακόψατε το 
συμβόλαιό σας και μέσα σε διάστημα ενός 
χρόνου από την ημέρα διακοπής επέλθει το 
μοιραίο, τότε οι κληρονόμοι σας μπορούν, αφού 
πληρώσουν τα μη καταβεβλημένα ασφάλιστρα, 
να επωφεληθούν ολόκληρο το ποσό της 
ασφάλισης θανάτου.

  ETHΣIO EΛAXIΣTO MEΓIΣTO 
 HΛIKIA ΚΑΘΑΡΟ AΣΦAΛIΣMENO AΣΦAΛIΣMENO
  AΣΦAΛIΣTPO KEΦAΛAIO KEΦAΛAIO 

 20 €2.000 €2.000 €220.000

 30 €2.000 €2.000 €180.000

 40 €2.000 €2.000 €140.000

 50 €2.000 €2.000 €100.000

 60 €2.000 €2.000 €60.000

Eπιλογή Μείωσης - Αύξησης 
Ασφαλίστρου
Το ελάχιστο ασφάλιστρο που μπορείτε να 
πληρώνετε είναι €42,72 το μήνα (€1,42 την 
ημέρα) ενώ μέγιστο όριο δεν υπάρχει. Κατά τη 
διάρκεια ισχύος του συμβολαίου, έχετε την 
επιλογή να αυξήσετε ή να μειώσετε το 
ασφάλιστρο ανάλογα με τις εκάστοτε οικονομικές 
και οικογενειακές σας ανάγκες. Επίσης έχετε 
επιλογή να αναστείλετε χωρίς οποιοδήποτε 
κόστος τις πληρωμές των ασφαλίστρων σας για 
περίοδο μέχρι και ενός έτους.

1. Eπιλογή Πληθωριστικής Aναπροσαρμογής
Το συμβόλαιο σας δίνει την δυνατότητα να 
εφαρμόσετε αυτόματη αύξηση του 
ασφαλίστρου σας από 3% μέχρι 12% κάθε 
χρόνο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο άμεσος 
αποπληθωρισμός της επένδυσης σας.

2. Επιλογή Διακοπής Πληρωμής Aσφαλίστρων
Aπό την στιγμή που το συμβόλαιο αποκτήσει 
ικανοποιητική αξία, αν αποκτήσετε παιδί 
μπορείτε να ζητήσετε προσωρινά τη διακοπή 
της πληρωμής των ασφαλίστρων σας, ενώ το 
ποσό το οποίο ήδη βρίσκεται πιστωμένο στο 
λογαριασμό σας συνεχίζει να συμμετέχει στα 
επενδυτικά ταμεία τα οποία έχετε ήδη επιλέξει.



Eπιλογές Aποταμίευσης
Σύμφωνα με το επενδυτικό σας προφίλ έχετε την 
επιλογή σχεδιασμού της επενδυτικής 
στρατηγικής των αποταμιεύσεων σας, ώστε να 
λαμβάνονται υπόψην οι Αρχές της Επένδυσης 
που είναι:

Όσο επιδιώκετε ψηλότερη απόδοση, τόσο 
αναλαμβάνετε μεγαλύτερο επενδυτικό 
κίνδυνο.        

Για να μειωθεί ο επενδυτικός κίνδυνος, θα 
πρέπει να συμβιβαστείτε με χαμηλότερα 
επίπεδα απόδοσης.

Η διασπορά των ασφαλίστρων που 
κατανέμονται στα διάφορα επενδυτικά ταμεία, 
αυξάνει ή μειώνει το επενδυτικό ρίσκο 
ανάλογα.

 
Κύρια Χαρακτηριστικά:

1. Ταυτόχρονες Πολλαπλές Επενδυτικές
    Επιλογές - Επενδυτικά Ταμεία

Έχετε την επιλογή ταυτόχρονης συμμετοχής 
σε οποιοδήποτε επενδυτικό ταμείο. Μπορείτε 
να αλλάξετε τις επενδυτικές σας επιλογές 
μέχρι και τέσσερις φορές ανά έτος. 

Altius Σταθερού Εισοδήματος
Οι συνεισφορές σε αυτό το Ταμείο επενδύονται 
κυρίως σε μετρητά και καταθέσεις και σε 
μικρότερα ποσοστά σε ομόλογα και επενδύσεις 
σταθερού εισοδήματος εσωτερικού και 
εξωτερικού.

•

•

•

Επενδυτικός Στόχος: Αναλλοίωτος στόχος του 
ταμείου αυτού είναι να συνδέσει την απόδοση των 
επενδύσεων που το απαρτίζουν με 
εξασφαλισμένες επενδύσεις σταθερών επιτοκίων 
ώστε η εκάστοτε αξία του κάθε επενδυτικού 
μεριδίου να είναι σταθερή και να μην υποχωρεί σε 
αξία (δεν επιτρέπονται επενδύσεις σε μετοχές). 
Για την επιτυχία αυτού του επενδυτικού προφίλ οι 
επενδύσεις που θα γίνονται θα είναι εξολοκλήρου 
σε τραπεζικές καταθέσεις, έντοκα γραμμάτια 
δημοσίου και σταθερού εισοδήματος 
τοποθετήσεις.
Επενδυτικός Ορίζοντας: Χαμηλού 
Επενδυτικού Ρίσκου

Altius Επιλέκτων
Οι συνεισφορές σε αυτό το Ταμείο επενδύονται σε 
μεγάλο ποσοστό σε μετοχές και αμοιβαία 
κεφάλαια εξωτερικού και σε μικρότερο ποσοστό 
σε μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού. Το 
κριτήριο επιλογής των μετοχών είναι η 
ικανοποιητική μερισματική πολιτική και ιστορικό 
κερδοφορίας που είναι καταχωρημένες σε 
επίσημες Ευρωπαϊκές χρηματαγορές και άλλες 
χρηματαγορές ανά το Παγκόσμιο.
Επενδυτικός Στόχος: Στόχος του ταμείου είναι 
να συνδέσει την μακροπρόθεσμη απόδοση του 
κεφαλαίου που το απαρτίζει με ισορροπημένες, 
μέτριου ρίσκου επενδύσεις, μέσα από μετοχές 
δημόσιων εταιριών, με ιστορικό κερδοφορίας και 
μερισματικής πολιτικής (blue chips).
Επενδυτικός Ορίζοντας: 
Μεσομακροπρόθεσμα: Μέτριου μέχρι 
Υψηλού Επενδυτικού Ρίσκου
Βραχυπρόθεσμα: Υψηλού Επενδυτικού 
Ρίσκου



Altius Μετοχικό Εσωτερικού
Οι συνεισφορές σε αυτό το Ταμείο επενδύονται 
σε μετοχές δημοσίων εταιριών εισηγμένων και 
καθημερινά διαπραγματεύσιμων στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, που 
παρουσιάζουν ευκαιρίες ανάπτυξης, κέρδους, 
συγχώνευσης ή/και εξαγοράς. Λόγω της ψηλής 
μεταβλητότητας του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου ένα μεγάλο ποσοστό παραμένει σε 
μετρητά και καταθέσεις.  
Επενδυτικός Στόχος: Στόχος του ταμείου είναι 
να συνδέσει την μακροπρόθεσμη απόδοση του 
κεφαλαίου που το απαρτίζει με ψηλής απόδοσης 
επενδύσεις, μέσα σε συνθήκες υψηλού ρίσκου, 
επενδύοντας σε μετοχές εταιριών με μεγάλες 
αυξομειώσεις πιθανότητας συγχώνευσης, 
εξαγοράς και προοπτικής ανάπτυξης.
Επενδυτικός Ορίζοντας: 
Μεσομακροπρόθεσμα: Μέτριου μέχρι 
Υψηλού Επενδυτικού Ρίσκου
Βραχυπρόθεσμα: Υψηλού Επενδυτικού 
Ρίσκου

Altius Διεθνές
Οι συνεισφορές σε αυτό το Ταμείο επενδύονται 
κυρίως σε μείγμα μετοχών, χρεογράφων 
διεθνών χρηματιστηρίων και αμοιβαία κεφάλαια 
στο εξωτερικό. Επενδύσεις σε αξίες εκτός 
Ευρωζώνης, δημιουργούν κέρδος ή απώλειες 
κατά την μετατροπή των αξιών σε ευρώ, που 
είναι το νόμισμα που ισχύει και εκφράζει αυτό το 
Ταμείο, λόγω συναλλαγματικών διακυμάνσεων.
Επενδυτικός Στόχος: Στόχος του ταμείου είναι 
η μεγιστοποίηση της απόδοσης επενδύοντας σε 
μετοχές, χρεόγραφα διεθνών χρηματιστηρίων 
και αμοιβαία κεφάλαια στο εξωτερικό.

Επενδυτικός Ορίζοντας: 
Μεσομακροπρόθεσμα: Μέτριου μέχρι 
Υψηλού Επενδυτικού Ρίσκου
Βραχυπρόθεσμα: Υψηλού Επενδυτικού 
Ρίσκου

2. Επιλογή Eφάπαξ Kαταβολής
Έχετε την επιλογή να προβαίνετε όποτε το 
επιθυμείτε σε επιπρόσθετες καταβολές στα 
επενδυτικά ταμεία και να αυξάνετε τον αριθμό 
των επενδυτικών μεριδίων, που είναι 
πιστωμένα στο συμβόλαιό σας. Oι εφάπαξ 
καταβολές επενδύονται με ποσοστό 100%.

Αυτόματη Εξασφαλισμένη Ενίσχυση
του Επενδυόμενου Ασφαλίστρου

Εξασφαλισμένο ποσοστό επένδυσης 103% 
επί του καθαρού επενδυόμενου ασφαλίστρου 
από το 3ο μέχρι το 10ο έτος.

Εξασφαλισμένο ποσοστό επένδυσης 105% 
επί του καθαρού επενδυόμενου ασφαλίστρου 
από το 11ο έτος μέχρι το έτος λήξεως του 
συμβολαίου.

Αυτόματη Χορήγηση Επενδυτικών
Μεριδίων

Παραχώρηση χαριστικών επενδυτικών 
μεριδίων από το τέλος του  πέμπτου έτους και 
για κάθε έτος που ακολουθεί, μέχρι του 
τελευταίου έτους προ της λήξεως του 
συμβολαίου, με βάση τους όρους του.

Κατά τη λήξη παραχωρείται αύξηση των 
πιστωμένων μεριδίων κατά 1,5%. Αυτή η 
χορήγηση επιδρά ουσιαστικά στο να μειώνει 
τη διαφορά του 5% μεταξύ της τιμής 
προσφοράς και της τιμής εξαργύρωσης.
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  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
 ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΣΤΗ ΛΗΞΗ
   ΜΕ 3% ΜΕ 8%

 30 10 €21.100 €27.600

 30 20 €50.100 €87.000

 30 30 €88.600 €211.400

 40 10 €20.800 €27.300

 40 20 €49.600 €86.200

 40 30 €88.000 €209.500

 50 10 €20.000 €26.000

 50 20 €47.900 €83.200

 50 25 €65.000 €131.000

Αξίες Εξαγοράς
O πιο κάτω πίνακας δείχνει τις ενδεικτικές αξίες 
εξαγοράς ενός συμβολαίου με καθαρό 
ασφάλιστρο €2.000 ετησίως και με επιλογή 
κάλυψης θανάτου €30.000.

Eπιλογή Aνάληψης
Σε περίπτωση που χρειάζεστε μετρητά, αυτό 
γίνεται με την εξαργύρωση αριθμού επενδυτικών 
μεριδίων.

Κατά τη διακοπή ή με τη λήξη του ασφαλιστηρίου 
σας, έχετε τρεις κύριες επιλογές ως προς τη 
μέθοδο ανάληψης της επένδυσης σας.

Επιλογή εφάπαξ Ανάληψης.
Μπορείτε να πάρετε όλο το μέρος της 
επένδυσης σας εφάπαξ και η ασφάλεια σας να 
σταματήσει να ισχύει.
Επιλογή μερικής εφάπαξ Ανάληψης.
Μπορείτε να πάρετε μέρος της επένδυσης σας 
εφάπαξ και το υπόλοιπο σε τακτές χρονικές 
δόσεις.

Επιλογή μετατροπής του σχεδίου σε 
σύνταξη.   
Μπορείτε να πάρετε ολόκληρη την επένδυση 
σας με δόσεις, αφήνοντας το υπόλοιπο της 
επένδυσης σας να συνεχίζει να επενδύεται 
στα επενδυτικά ταμεία τα οποία έχετε ήδη 
επιλέξει.

Επιλογή Συμπληρωματικών 
Ωφελημάτων
Έχετε την επιλογή να συνδυάσετε το προϊόν με 
σειρά άλλων ωφελημάτων προστασίας όπως:

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη για εσάς και 
την  οικογένειά σας.

Κάλυψη Σοβαρών Aσθενειών.

Kάλυψη για Aπώλεια Zωής από  οποιαδήποτε 
αιτία.

Kάλυψη για Aπώλεια Zωής λόγω Ατυχήματος.

Κάλυψη για Mόνιμη Oλική Aνικανότητα για   
εργασία.

Κάλυψη για Προσωρινή Oλική Aνικανότητα 
για εργασία λόγω Aτυχήματος ή Aσθένειας.

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων.

Lady Plan (Καλύπτει καρκίνο του μαστού & 
του τραχήλου).

Κάλυψη ιατρικών εξόδων & επίδομα 
δωματίου.
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Συνεργασία & Eξυπηρέτηση
Η επιλογή για τη σωστή και ολοκληρωμένη 
ασφάλιση, πρέπει να σας δίνει τη δυνατότητα να 
ανταποκρίνεστε στις συνεχείς εξελίξεις και 
οικονομικές επιδιώξεις με βάση τους 
μηχανισμούς απόδοσης και ευελιξίας του 
σχεδίου.

Η Altius Insurance, σας προσφέρει σήμερα τις 
“ΕΠIΛOΓEΣ ZΩHΣ” που θα δώσουν υπεραξία 
στη Ζωή σας.

Μαζί δημιουργούμε μια σταθερή, ουσιαστική και 
μακροχρόνια συνεργασία γιατί πελάτης για μας 
σημαίνει Σχέση μιας Oλόκληρης Ζωής.

Πως μπορώ να το αποκτήσω; 

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα πλεονεκτήματα 
των καλύψεων του “Altius Επιλογές Ζωής” από 
τα γραφεία της Altius Insurance όπως 
παρατίθενται στις διευθύνσεις στην επόμενη 
σελίδα. 

Σημείωση:
Αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο συνοψίζει τα 
κύρια χαρακτηριστικά του Ασφαλιστηρίου. 
Λεπτομέρειες και δείγμα του Ασφαλιστηρίου ή 
του ενημερωτικού δελτίου, μπορείτε να 
προμηθευτείτε από τον Ασφαλιστικό σας 
Σύμβουλο ή τα κατά τόπους γραφεία μας.



Επικοινωνήστε μαζί μας

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
Γενική Διεύθυνση & Γραφείο Εξυπηρέτησης 
Πελατών
Γωνία Λεωφόρου Κέννεντυ και Οδού Στασίνου
Τ.Θ. 26516, 1640 Λευκωσία
Τηλ.: 22379999, Φαξ: 22379097
E-mail: customer_service@altiusinsurance.com.cy

Καταστήματα Πωλήσεων Λευκωσίας
Λεωφόρος Στροβόλου 124Γ
5ος όροφος
2042 Λευκωσία
Τηλ.: 22311333, 22394600 Φαξ: 22313520

Κατάστημα Πωλήσεων Λευκωσίας 
Λεωφόρος Τσερίου 201 
Διαμ. 101, 2047 Στρόβολος
Τηλ.:22328066, 22328067, 22328068, 
Φαξ: 22328069 

ΛΑΡΝΑΚΑ
Κατάστημα Πωλήσεων Λάρνακας
Λεωφόρος Αρτέμιδος 33
Metropolitan House, 5ος όροφος
6025 Λάρνακα 
Τηλ.: 24651414, Φαξ: 24651616

ΛΕΜΕΣΟΣ
Κατάστημα Πωλήσεων Λεμεσού
Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 134
Yiota Court, 2ος όροφος
3021 Λεμεσός
Τηλ.: 25819646, Φαξ: 25732251

ΠΑΦΟΣ
Κατάστημα Πάφου 
Λεωφόρος Νικολάου Νικολαΐδη 16
Μέγαρο Τρύφωνος, 1ος όροφος, Γραφείο 102
8010 Πάφος
Τηλ.: 26910001, Φαξ: 26912576
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ΓΩΝΙΑ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΥ
Τ.Θ. 26516, 1640 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΤΗΛ.: 22379999, ΦΑΞ: 22379097
www.altiusinsurance.eu

E-mail: customer_service@altiusinsurance.com.cy

H Altius Insurance με εμπνευσμένο όραμα  και 
ισχυρές  αξίες  στοχεύει στην κάλυψη κάθε 
ξεχωριστής ασφαλιστικής ανάγκης, μέσω 
σύγχρονων, ολοκληρωμένων και ευέλικτων 
προγραμμάτων, στους τομείς των Aσφαλίσεων 
Zωής και Γενικών Aσφαλίσεων.


