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Α. Εισαγωγικά

Ενημέρωση / Συγκρίσεις (-2021)

Επιλογές / Εφαρμογή (2022-)

2



Β. Κοινωνική προστασία στην Ελλάδα

Κοινωνική ασφάλιση

Κύρια (eΕΦΚΑ)

Επικουρική (ΕΤΕΑΕΠ)

Επαγγελματική ασφάλιση

Υποχρεωτική (N. 4052/2012)

Προαιρετική (N. 3029/2002)

Ιδιωτικές ασφαλιστικές συμβάσεις

Ομαδικές (ΝΔ. 400/1970, N. 2496/1977)

Ατομικές (ΝΔ. 400/1970, N. 2496/1977)

Λοιποί λογαριασμοί

Αλληλοβοηθητικά ταμεία/σωματεία

Λογαριασμοί χωρίς νομική προσωπικότητα
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Γ. Πανευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά προϊόντα

I. Κοινωνική ασφάλιση διακινούμενων προσώπων (Κανονισμοί

ΕΚ 883/2004 και 987/2009)

II. Ιδιωτικά ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα (ΡΕΡΡ) (ΕΚ

2019/1238, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου,

20.06.2019)

Έννοια ΡΕΡΡ: Εθελοντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα ατομικής

σύνταξης μέσω μακροπρόθεσμης συσσώρευσης κεφαλαίων σε υπο

λογαριασμούς των διάφορων παρόχων σε ευρωπαϊκές χώρες

Ενιαίοι κανόνες: Για την καταχώριση, παραγωγή, διανομή και

εποπτεία των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων
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Δ. Πλεονεκτήματα των πανευρωπαϊκών συντάξεων έναντι

της εθνικής επαγγελματικής και ιδιωτικής ασφάλισης

1. Ευρύτατο φάσμα παρόχων, όπως ασφαλιστικές εταιρίες, τράπεζες,

ΤΕΑ, επιχειρήσεις επενδύσεων και διαχειριστές κεφαλαίων.

2. Δυνατότητα παρόχων να πωλούν λογικά τιμολογημένα προϊόντα σε

διάφορα κράτη-μέλη.

3. Επαρκέστερη προστασία προς κάλυψη κινδύνων μακροζωίας στην

περίπτωση των PEPPs ισόβιας προσόδου.

4. Διεύρυνση της διακρατικής/ευρωπαϊκής αγοράς κεφαλαίων με

υψηλότερες αποδόσεις και βελτίωση συντάξεων.

5. Δυνατότητα αλλαγής παρόχου χωρίς προηγούμενη καταγγελία της

ασφαλιστικής σύμβασης μετά από μια πενταετία.

6. Πλήρης κεφαλαιοποίηση της συμπληρωματικής ασφάλισης με ένα

φιλικό προς τον καταναλωτή προϊόν.

7. Περισσότερες επιλογές επενδυτικών στρατηγικών στους

αποταμιευτές με διαφορετικά χαρακτηριστικά κινδύνου-απόδοσης.

8. Διασφαλισμένη ενημέρωση των υποψήφιων αποταμιευτών από τους

παρόχους και διανομείς ΡΕΡΡ.
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9. Αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της γήρανσης πληθυσμού και

των χαμηλών επιτοκίων

10.Προσφορά ασφαλιστικών προϊόντων με μακροπρόθεσμο

συνταξιοδοτικό χαρακτήρα, π.χ. ετήσιες προσόδους, εφάπαξ ποσά ή

και συνδυασμό αυτών

11.Διευκόλυνση της μεταφοράς δικαιωμάτων από χώρα σε χώρα της

ΕΕ

12.Προαγωγή της ενιαίας αγοράς εργασίας και προϊόντων μέσω της

ηλεκτρονικής διανομής των PEPP

13.Τυποποιημένη (;) έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα των

εισφορών για επαγγελματική και ιδιωτική ασφάλιση

14.Συνέχιση καταβολής εισφορών σε περίπτωση μετεγκατάστασης σε

άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ

15.Καταχώρηση των παραγωγών και των προϊόντων τους (ΡΕΡΡ) σε

κεντρικό ευρωπαϊκό μητρώο (ΕΙΟΡΑ) για μια εποπτεία

πανευρωπαϊκής κλίμακας
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Ε. Συμπέρασμα

Απάντηση στα ερωτήματα:

Διατήρηση,

τροποποίηση

ή

αντικατάσταση της συμπληρωματικής μας ασφάλισης;
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