
ΕΓΓΡΑΦΟ ΒΑΣΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΣΚΟΠΟΣ 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 ζημίες του παρόντος προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα 

προϊόντα. 

ΠΡΟΪΟΝ 

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

ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ; 
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HSBC ΕΥ ΖΗΝ Εξασφάλισης Plus από την εταιρεία Allianz 

Ελλάς Α.Α.Ε. 

www.allianz.gr.Τηλέφωνο +30 210 69 05 500 για 

περισσότερες πληροφορίες. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος – Δ/νση Εποπτείας Ιδιωτικής 

Ασφάλισης είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία 

συμμόρφωσης του προϊόντος αυτού 

Ημερομηνία Παραγωγής Εγγράφου : 01/01/2018. 

ΤΥΠΟΣ Επενδυτικό & Ασφαλιστικό Πρόγραμμα τύπου Unit Linked, Περιοδικών Καταβολών, σχεδιασμένο να καλύψει μία 

ευρεία γκάμα αναγκών συσσώρευσης κεφαλαίου. Επενδύει σε αμοιβαία κεφάλαια του Allianz Group  μέσω της PIMCO και 

της ALLIANZ GLOBAL INVESTORS. 

ΣΤΟΧΟΙ Το ΕΥ ΖΗΝ PLUS αποτελεί ένα ευέλικτο αποταμιευτικό, επενδυτικό και ασφαλιστικό Πρόγραμμα το οποίο σας 
προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής τριών Επενδυτικών Στρατηγικών με διαφορετικό προφίλ κινδύνου-απόδοσης 
(χαμηλού,μεσαίου,υψηλού ρίσκου) και με δυνατότητα ανακατανομής. Ο επενδυτικός σκοπός του HSBC ΕΥ ΖΗΝ 
Εξασφάλισης Plus είναι η επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης κυρίως από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου ομολόγων ή 
Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή Fund of Funds η οποία θα προέρχεται από εισόδημα και από υπεραξία κεφαλαίου, με 
την ανάληψη του μικρότερου δυνατού κινδύνου.  

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟΣ ΙΔΙΩΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Απευθύνεται αποκλειστικά στους πελάτες της HSBC που θέλουν να 
συσσωρεύσουν ένα κεφάλαιο που μελλοντικά θα χρησιμοποιηθεί για να καλυφθεί ένας οικονομικός στόχος τους π.χ.ένα 
εφάπαξ ποσό ή ένα επιπλέον εισόδημα κατά την περίοδο της συνταξιοδότησης ή ένα κεφάλαιο για την πληρωμή των 
σπουδών του παιδιού. Το HSBC ΕΥ ΖΗΝ Εξασφάλισης Plus απευθύνεται σε πελάτες οι οποίοι διαθέτουν κάποιες γνώσεις 
σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των προϊόντων Unit Linked, επιθυμούν διαχρονικά διαφύλαξη της αξίας των κεφαλαίων 
τους με μέσο επενδυτικο ορίζοντα αναλαμβάνοντας χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο,  οι οποίοι κατανοούν ότι ενδέχεται να 
χάσουν μέρος ή το σύνολο της επένδυσής τους. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Παροχή στη Λήξη : Στη λήξη της ασφάλισης καταβάλουμε το Κεφάλαιο Λήξης στον 
Ασφαλισμένο. Το Κεφάλαιο Λήξης ισούται με την αξία του Λογαριασμού Μεριδίων, την πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα μετά 
την ημερομηνία λήξης της ασφάλισης. Kεφάλαιο Θανάτου :Σε περίπτωση απώλειας της ζωής του Ασφαλισμένου πριν τη 
λήξη της ασφάλισης εφόσον το Συμβόλαιο είναι σε ισχύ ή έχει ελευθεροποιηθεί, καταβάλουμε στους δικαιούχους την αξία 
του Λογαριασμού Μεριδίων. Η αξία των εν λόγω παροχών εμφανίζεται στο τμήμα με τίτλο "Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι 
μπορώ να κερδίσω;". Εφάπαξ-Extra Καταβολή : Μπορείτε, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και όσες φορές το επιθυμείτε, να 
πραγματοποιήσετε έκτακτες καταβολές αποκτώντας τη δυνατότητα να ενισχύσετε με αυτόν τον τρόπο την αποταμίευσή σας. 
Εξαγορά : Έχετε το δικαίωμα να ρευστοποιήσετε ένα μέρος ή το σύνολο των μεριδίων που υπάρχουν στο Λογαριασμό σας 
μετά την καταβολή του ετησίου ασφαλίστρου που αντιστοιχεί στο πρώτο ασφαλιστικό έτος και  βάσει προϋποθέσεων. Σε 
περίπτωση που έχετε πραγματοποιήσει εφάπαξ-extra καταβολές ασφαλίστρων και ζητήσετε μερική εξαγορά, 
ρευστοποιούνται πρώτα τα μερίδια που προέρχονται από αυτές.  Στην ολική εξαγορά το Συμβόλαιο ακυρώνεται και ο 
Λογαριασμός μηδενίζεται. Ως μέγιστη ημερομηνία λήξης ορίζεται η ηλικία των 99 ετών. Η ασφάλιση διακόπτεται σε 
περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου ή σε περίπτωση ολικής εξαγοράς από τον λήπτη της ασφάλισης. Η Allianz 
Ελλάς Α.Α.Ε δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς το πρόγραμμα αυτό για το σύνολο των ασφαλισμένων υπό προϋποθέσεις 
ή να τροποποιήσει την Επενδυτική Στρατηγική της με προσθήκη ή κατάργηση Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή και με νέες 
αναλογίες κατανομής τους για την αγορά μεριδίων. 

ΠΟΙΟΙ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΩ; 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

·················································································································· ◀ ▶ 
Χαμηλότερος κίνδυνος Υψηλότερος κίνδυνος 

1 2 3 4 5 6 7 

Ο Δείκτης κινδύνου υποθέτει ότι ο επενδυτής κατέχει το προϊόν για 15 έτη. 

Ο κίνδυνος μπορεί να διαφέρει σημαντικά έαν το συμβόλαιο εξαγοραστεί σε 

οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή εκτός από την προτεινόμενη περίοδο. 

Σε αυτή την περίπτωση ίσως ο επενδυτης χάσει μέρος της επένδυσης του. 
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Ο δείκτης κινδύνου σας βοηθά να εκτιμήσετε τους κινδύνους του προϊόντος και να το συγκρίνετε με άλλα παρόμοια προιόντα. 
Περιλαμβάνει πιθανές απώλειες που μπορούν να προκύψουν λόγω της μεταβλητότητας στην αγορά. Το προϊόν έχει 
βαθμολογηθεί με κατηγορία κινδύνου 2 από 7. 
 

ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 

Ο πίνακας παρουσιάζει τα χρήματα που μπορεί να σας επιστραφούν στην συνιστώμενη περίοδο διακράτησης και υπό 
διαφορετικά σενάρια, θεωρώντας ποσό επένδυσης  € 1.000 κατ' έτος. 
Τα σενάρια που εμφανίζονται δείχνουν 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 διατηρήσετε την επένδυση/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 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 ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ Η ΑLLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ; 

Στη περίπτωση κατά την οποία η Allianz Ελλάδος δεν θα μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, μπορεί να υποστείτε 

οικονομική ζημία. Σε περίπτωση ασφαλιστικής εκκαθάρισης, το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής μεριμνά για 

τη διατήρηση, τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ή την καταβολή αποζημίωσης έναντι της αξίας των συμβολαίων με βάση τα 

ανώτατα όρια αποζημίωσης που αναφέρονται στο αρ.7 του ν.3867/2010 

ΠΟΙΟ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ; 

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ 
Η μείωση της απόδοσης ανά έτος 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 τρέχον και το πρόσθετο 
κόστος.  
Τα ποσά που παρουσιάζονται εδώ είναι το σωρευτικό κόστος του ίδιου του προϊόντος, για τρεις διαφορετικές περιόδους 
διακράτησης. Περιλαμβάνουν δυνητικές κυρώσεις πρόωρης αποχώρησης. Tα ποσά αφορούν σε ενδεικτική επένδυση ποσού 
€ 1.000 κατ΄ έτος. Τα στοιχεία είναι εκτιμήσεις και ενδέχεται να μεταβληθούν στο μέλλον. 

Το πρόσωπο που σας πωλεί ή σας παρέχει συμβουλές σχετικά με αυτό το προϊόν ενδέχεται να σας επιβαρύνουν με άλλο 

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

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

Επένδυση € 1,000

€ 214 € 1,183 € 2,689

51.4% 3.3% 1.9%

Αν ρευστοποιήσετε μετά από 

15 έτη

Συνολικό κόστος

Αντίκτυπος στην απόδοση (RIY) ανά 

έτος

Αν ρευστοποιήσετε μετά από 1 

έτος

Αν ρευστοποιήσετε μετά από 8 

έτη

Επένδυση € 1,000  ετησίως 1 έτος 8 έτη 15 έτη

Σενάρια

€ 407 € 6,218 € 11,292

Μέση απόδοση κάθε έτος -59.3% -5.6% -3.6%

€ 482 € 6,924 € 13,314

Μέση απόδοση κάθε έτος -51.8% -3.2% -1.5%

€ 500 € 7,323 € 14,310

Μέση απόδοση κάθε έτος -50.0% -2.0% -0.6%

€ 519 € 7,749 € 15,403

Μέση απόδοση κάθε έτος -48.1% -0.7% 0.3%

€ 1,000 € 8,000 € 15,000

Ευνοικό σενάριο

Συσσωρευμένo επενδεδυμένο ποσό

Σενάριο ακραίων 

καταστάσεων

Δυσμενές σενάριο

Μετριοπαθές σενάριο

Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μετά το 

κόστος

Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μετά το 

κόστος

Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μετά το 

κόστος

Πόσα μπορεί να σας επιστραφούν μετά το 

κόστος



ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΧΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ 

ΚΑΝΩ ΑΝΑΛΗΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ; 

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 15  

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ; 

  
Για να μας υποβάλλετε το παράπονό σας, μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Παραπόνου στη 
ιστοσελίδα μας www.allianz.com.gr ή το αντίστοιχο έντυπο και να μας το στείλετε με όποιον τρόπο από τους παρακάτω σας 
εξυπηρετεί: 

•μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση customercontact@allianz.gr 

•μέσω φαξ στο 210 69 05 980 

•ταχυδρομικά, στη διεύθυνση: 

Allianz Ελλάς Α.Α.Ε. 

Λεωφόρος Αθηνών 110, Κτίριο Γ’ 

104 42 Αθήνα 

Η Εταιρία μας, μέσω κατάλληλης διαδικασίας επιβεβαιώνει την παραλαβή της Φόρμας Υποβολής Παραπόνου και προχωράει 
άμεσα στις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να σας απαντήσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. 

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία διαχείρισης και επίλυσης του παραπόνου σας από την Εταιρία μας δεν διακόπτει την 
παραγραφή των έννομων αξιώσεων σας. Σε περίπτωση που η απάντησή μας δεν σας ικανοποιεί, έχετε το δικαίωμα να 
απευθυνθείτε για εξωδικαστική λύση στις Αρχές, όπως ενδεικτικά, στον Συνήγορο του Καταναλωτή και την Τράπεζα της 
Ελλάδος.  

ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Εκτός από το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας, πριν τη σύναψη της ασφάλισης θα παραλάβετε ενημερωτικό υλικό  από τον 
συνεργάτη της Εταιρίας μας το οποίο περιέχει πληροφορίες που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες. Εκτός από τις πληροφορίες που 
προβλέπει ο νόμος, περιλαμβάνει χρήσιμα στοιχεία για την Εταιρία μας, τα ασφαλιστικά προγράμματα που διαθέτουμε αλλά 
και τα δικαιώματά σας. 

Tο υλικό αυτό, έχει στόχο να αποτελέσει ένα χρήσιμο «εργαλείο» ενημέρωσης ώστε οι αποφάσεις που θα πάρετε να 
ανταποκρίνονται στις πραγματικές σας ανάγκες. Με τη σύναψη της ασφάλισης θα σας παραδοθεί το Συμβόλαιό σας ενώ κατά 
τη διάρκεια αυτής θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις πληρωμής ασφαλίστρων και τυχόν άλλο πληροφοριακό υλικό. 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο site μας www.allianz.gr 

Ο ανωτέρω πίνακας παρουσιάζει τα κόστη σε διαφορετικές χρονικές περιόδους διακράτησης. Tα ποσά αφορούν σε ενδεικτική 

επένδυση ποσού € 1.000. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται βασίζονται εν μέρει σε παρελθοντικά στοιχεία και ως εκ τούτου 

μπορεί να αλλάξουν στο μέλλον. 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει: 

– τον ετήσιο αντίκτυπο των διαφόρων τύπων κόστους στην απόδοση της επένδυσης την οποία ενδέχεται να λάβετε στο τέλος 

της συνιστώμενης περιόδου διακράτησης· 

– τη σημασία των διαφόρων κατηγοριών κόστους. 

Δημόσιας Χρήσης | Allianz 

Προτείνουμε στους επενδυτές να διατηρούν το προϊόν τουλάχιστον για 15 χρόνια καθώς υπάρχουν ευμετάβλητα συστατικά 
στο προϊόν που απαιτούν μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Για μια περίοδο 15 ετών μετά από κάθε πληρωμή ασφαλίστρων, 
οποιαδήποτε αποεπένδυση θα επιβαρύνεται με έξοδα τέλους ύψους  1% του ποσού που αποεπενδύεται. 

0.2%

0.0%

0.2%

1.5%

Έφάπαξ κόστος

Κόστος εισόδου

Ο αντίκτυπος του κόστους που πληρώνετε όταν εισέρχεστε στην επένδυσή 

σας. [Αυτό είναι το ανώτατο ποσό που θα πληρώσετε, και μπορεί να 

πληρώσετε λιγότερα]. Ο αντίκτυπος του κόστους που ήδη περιλαμβάνεται 

στην τιμή. [Αυτό είναι το ανώτατο ποσό που θα πληρώσετε, και μπορεί να 

πληρώσετε λιγότερα]. Εδώ περιλαμβάνεται το κόστος της διανομής του 

προϊόντος σας.

Κόστος αποχώρησης
Ο αντίκτυπος του κόστους για να εξέλθετε από την επένδυση

σας στη λήξη.

Τρέχον κόστος

Κόστος συναλλαγών

χαρτοφυλακίου

Ο αντίκτυπος του κόστους για την εκ μέρους μας αγορά και

πώληση υποκείμενων επενδύσεων για το προϊόν.

Άλλα τρέχοντα

κόστη

Ο αντίκτυπος του κόστους που εισπράτουμε κάθε έτος για τη

διαχείριση των επενδύσεων σας.

Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει τον αντίκτυπο στην απόδοση ανά έτος


