
ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

10 λόγοι για να συμμετέχουμε
1. Τακτικές μηνιαίες εισφορές

Κάθε μήνα καταβάλλονται  στον ατομικό μας 

λογαριασμό εισφορές, βάσει των εισοδηματι-

κών μας δυνατοτήτων. Αυτές κυμαίνονται από 

€ 10 έως € 1.000 μηνιαίως.

2. Έκτακτες προαιρετικές εισφορές

Έχουμε τη δυνατότητα να καταβάλλουμε 

προαιρετικά έκτακτες καταβολές στον ατομικό 

μας κουμπαρά έως και δύο (2) φορές το χρόνο, 

μειώνοντας σημαντικά το ετήσιο φορολογητέο 

μας εισόδημα, αλλά επιπλέον προσβλέποντας 

σε μελλοντικές κεφαλαιακές υπεραξίες  μέσω 

της επαγγελματικής επενδυτικής διαχείρισης 

των εισφορών του Ταμείου. 

3. Εφάπαξ ή Σύνταξη

Ενισχύουμε το εισόδημά μας για το μέλλον, 

εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό εφάπαξ ποσό, 

ή λαμβάνοντας το συσσωρευμένο κεφάλαιο 

του ατομικού μας λογαριασμού σε τμηματικές 

καταβολές (καταβολή σύνταξης) 

4. Δυνατότητα αναπροσαρμογής των 
εισφορών

Έχουμε τη δυνατότητα μεταβολής του ύψους 

της καταβαλλόμενης τακτικής μηνιαίας εισφο-

ράς, μία (1) φορά το χρόνο.

5. Ισχυρά φορολογικά κίνητρα

Σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό καθεστώς:

• Οι ατομικές μας ετήσιες εισφορές μειώνουν 

το φορολογητέο μας εισόδημα και απαλ-

λάσσονται από την φορολογία εισοδήματος.

• Το χρηματικό ποσό που θα λάβουμε εφάπαξ 

απαλλάσσεται πλήρως από το φόρο εισοδή-

ματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Παράδειγμα: Για μικτό μισθό € 1.500, στην 

περίπτωση που εισφέρουμε € 600 το χρόνο 

για την αποταμίευσή μας, έχουμε ωφέλεια 

φόρου της τάξεως των € 168.

6. Βαθμοί ελευθερίας στον τρόπο λήψης 
της παροχής

Έχουμε τη δυνατότητα πλήρους ελευθερίας 

στην επιλογή του τρόπου λήψης της παροχής 

όταν πληρωθούν οι όροι του Καταστατικού 

(εφάπαξ / σύνταξη / συνδυασμός), ενώ σε πε-

ρίπτωση απώλειας ζωής, προβλέπεται πλήρες 

κληρονομικό δικαίωμα.

7. Προαιρετική συμμετοχή

Η συμμετοχή μας είναι οικειοθελής σύμφωνα με 

τους όρους του Καταστατικού.

8. Ασφαλιστικές καλύψεις

Ο Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών καλύπτει 

τους ασφαλιστικούς κινδύνους γήρατος και 

αναπηρίας των μελών του Ταμείου.

9. Επαγγελματική επενδυτική διαχείριση 
των αποθεματικών

Η επενδυτική στρατηγική του Ταμείου υλο-

ποιείται από την Ευρωπαϊκή Πίστη Asset 

Management ΑΕΔΑΚ. Το Ταμείο υπόκειται σε 

αυστηρή εποπτεία από 3 δημόσιους φορείς 

(Υπουργείο Εργασίας - Δ/νση Επαγγελματικής 

Ασφάλισης, Εθνική Αναλογιστική Αρχή και Επι-

τροπή Κεφαλαιαγοράς).

10. Άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση για την 
αποτίμηση του κουμπαρά 

Έχουμε ηλεκτρονική πρόσβαση με κωδι-

κό που μας παρέχεται στην ιστοσελίδα 

https://teaypoik.gr, ώστε να παρακολουθούμε 

ανά πάσα στιγμή την αξία του ατομικού μας 

λογαριασμού (κουμπαρά).

ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ | Ακαδημίας 76, 6ος όροφος,10678, Αθήνα | 210 - 6400013 |  info@teaypoik.gr


