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Στις μέρες μας, το μόνο σίγουρο είναι
η αλλαγή.
Τα πολιτικά συστήματα και οι
οικονομικοί κύκλοι είναι εύθραυστοι.
Οι επιχειρήσεις και η οικογενειακή
ζωή μπορεί να εξελίσσονται σε
διαφορετικά μέρη του κόσμου.
Η αποστολή μας είναι να κάνουμε τα
πράγματα πιο απλά για εσάς και τους
αγαπημένους σας.

Αληθινό πάθος για την επίλυση
δύσκολων καταστάσεων
Οι ευκαιρίες εμφανίζονται παντού στο παγκόσμιο στερέωμα, το οποίο
διαρκώς αλλάζει. Κατά συνέπεια, έχει αυξηθεί εκθετικά η πολυπλοκότητα
της διαχείρισης κεφαλαίων.

Κάθε πρόσωπο μπορεί να κατέχει
περιουσιακά στοιχεία σε αρκετές χώρες
και να επενδύει σε διάφορες περιοχές
του κόσμου. Μέλη της ίδιας οικογένειας
ζουν στην άλλη άκρη του πλανήτη
και μετακινούνται με αεροπλάνα. Το
προσδόκιμο ζωής συνεχώς αυξάνεται,
κάτι που δίνει νέο νόημα στον σχεδιασμό
του μέλλοντος. Με όλες αυτές τις νέες
δυνατότητες, ο κόσμος έγινε μικρότερος,
με περισσότερες αλληλεπιδράσεις.
Παρά ταύτα, τα προσωπικά αλλά και τα
εταιρικά οικονομικά εκτίθενται ολοένα και
περισσότερο σε διαφορετικές νομοθεσίες
και κανονισμούς, οι οποίοι εξελίσσονται
διαρκώς.

Κάθε πολύπλοκη κατάσταση η οποία
εκτυλίσσεται σε πολλές χώρες βρίσκεται
στον πυρήνα της εξειδίκευσης και των
ικανοτήτων μας.
Ο στόχος μας στη Swiss Life Global
Solutions είναι να στηρίξουμε τα εύπορα
πρόσωπα και τις οικογένειές τους για να
σχεδιάσουν το μέλλον τους και να τους
βοηθήσουμε να ζήσουν τη ζωή τους,
μειώνοντας τους προβληματισμούς και
προσφέροντάς τους λύσεις σε έναν κόσμο
που αλλάζει διαρκώς.

Όποιες και αν είναι οι δικές σας περιστάσεις, οι
μοναδικές σας ανάγκες μπορούν να καλυφθούν μόνο με
τη σωστή οργάνωση των κεφαλαίων σας.
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Βαθιά κατανόηση των αναγκών
διαχείρισης κεφαλαίων
Οι οικονομικές λύσεις πρέπει να είναι διαφανείς, σταθερές και μακροπρόθεσμες.
Ταυτόχρονα, πρέπει να είναι και αρκετά ευέλικτες ώστε να προσαρμόζονται στη
ζωή σας, καθώς αυτή αλλάζει.

Οι εξατομικευμένες συμβουλές
είναι αυτό που χρειάζεστε για να
εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες
που συνεχώς παρουσιάζονται
σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι
διαρκώς εξελισσόμενες
οικονομικές αγορές και οι
ξεχωριστές τους απαιτήσεις
απαιτούν εξατομικευμένες,
μακροπρόθεσμες λύσεις που
διαφυλάσσουν τα περιουσιακά
σας στοιχεία.
Σκεπτόμενοι τις μελλοντικές
γενιές, πιστεύουμε ότι μια
βιώσιμη λύση θα πρέπει να
περιλαμβάνει τις πολλές πτυχές
της μεταβίβασης κεφαλαίων,
ώστε να διασφαλίσει το βέλτιστο
δυνατόν μέλλον για τους
αγαπημένους σας.

Οι οικονομικές λύσεις πρέπει να
είναι αναγνωρισμένες, διαφανείς
και προσαρμοσμένες στις
τρέχουσες ανάγκες σας και να
προσφέρουν επαρκή ευελιξία,
ώστε να προσαρμόζονται στις
επερχόμενες αλλαγές των
εκάστοτε τοπικών κανονισμών.
Επιλέγοντας την ασφάλεια
ζωής σας, εδραιώνετε την
ολοκληρωμένη διαχείριση των
κεφαλαίων σας με τον τρόπο που
ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες
σας.

Καθώς η ζωή προχωρά, οι προτεραιότητές σας
αλλάζουν και οι ανάγκες σας εξελίσσονται.

Πέρα από τα σύνορα

Κινητικότητα προσώπων και
περιουσιακών στοιχείων σε όλον
τον κόσμο

Ευελιξία

Προσωποποιημένες λύσεις με
μεγάλη γκάμα προϊόντων

Συμμόρφωση

Διαφανείς, έγκριτες λύσεις που
ενημερώνονται συνεχώς

Μακροπρόθεσμα
Σταθερές και αξιόπιστες
λύσεις για δεκαετίες

Διαδοχή

Λύσεις προσαρμοσμένες στην
κάθε γενιά

Προστασία

Διαφυλάσσουμε τα
περιουσιακά στοιχεία και τους
επενδυτές
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Στόχος μας, η συνέχεια.
Μπορείτε να εδραιώσετε μια προσωπική
σχέση με τον έμπιστο σύμβουλό σας.
Η εδραιωμένη εμπειρογνωμοσύνη μας
στην ασφάλεια ζωής στηρίζει απόλυτα το
προσεκτικά σχεδιασμένο πλάνο διαχείρισης
κεφαλαίων σας.

Ασφαλιστικές λύσεις για
ολοκληρωμένη διαχείριση κεφαλαίων
Σε συνεργασία με τους επιλεγμένους μας συνεταίρους από αναγνωρισμένα οικονομικά και
νομικά ιδρύματα, συνδυάζουμε την ασφάλεια ζωής με μια ευρεία γκάμα επενδυτικών
ευκαιριών για να καλύψουμε όλες τις απαιτήσεις σας.

Ασφάλεια ζωής

Σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη και
παγκόσμια ασφάλεια ζωής με τη μέγιστη
δυνατή προσαρμοστικότητα, βάσει των
αναγκών σας.
Ασφαλισμένοι

Μπορείτε να ασφαλίσετε ένα ή
περισσότερα άτομα με ένα ασφαλιστήριο

Δικαιούχοι

Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα

Όροι Δικαιούχων

Επενδυτικές ευκαιρίες

Θα αναζητήσουμε τις οικονομικές
δυνατότητες που ταιριάζουν καλύτερα στο
επενδυτικό σας προφίλ και τις απαιτήσεις που
υφίστανται σε άλλες χώρες.
Οικονομικά κέντρα

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα αναγνωρισμένα
κέντρα μας για τα περιουσιακά σας στοιχεία

Έμπιστοι σύμβουλοι

Μπορείτε να εδραιώσετε μια προσωπική σχέση με
τους έμπιστους συμβούλους σας

Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις απαιτήσεις
σας ανά πάσα στιγμή
(π.χ. βάσει ηλικίας, ποσοστό κεφαλαίων)

Μπορείτε να έχετε έναν ή περισσότερους διαχειριστές
περιουσιακών στοιχείων και θεματοφύλακες

Κατοικίες

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα
περιουσιακών στοιχείων όταν διαμορφώνετε το
επενδυτικό σας προφίλ

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη σύμβασή σας ανάλογα
με τον σχεδιασμό της παγκόσμιας περιουσίας σας

Επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη ζωής
Μπορείτε να αυξήσετε την κάλυψη ζωής
όπως εσείς επιθυμείτε

Προσαρμοστικότητα

Μπορείτε να αλλάξετε τις παραμέτρους του συμβολαίου
και να έχετε πρόσβαση στην αξία της επένδυσής σας

Επενδυτική ευελιξία

Συνάλλαγμα

Μπορείτε να επιλέξετε και να συνδυάσετε διάφορα
νομίσματαl

Πληροφόρηση

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε απλοποιημένη
πληροφόρηση για τα περιουσιακά σας στοιχεία, η οποία θα
περιλαμβάνεται στη σύμβασή σας
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Σχέσεις εμπιστοσύνης με
νόημα
Η μακρόχρονη εμπειρία μας και η συνεργασία με φημισμένα χρηματοπιστωτικά και νομικά
ιδρύματα αποδεικνύει ότι μαζί μπορούμε να διαμορφώσουμε τη λύση που θα καλύπτει
πλήρως τις ανάγκες σας.

Πελατειακή
σχέση

Πελάτης

· Υποβάλλει αίτηση για συμβόλαιο
· Επιλέγει ασφαλιστικό προφίλ
· Πληρώνει τα ασφάλιστρα

Ασφαλιστική
σύμβαση

Συμφωνητικό
διανομής

Συμφωνητικό
διαχείρισης
επενδύσεω

Έμπιστος σύμβουλος
· Συμβουλεύει και εκπροσωπεί τον πελάτη
· Ορίζει και συμβουλεύει σχετικά με τον
σχεδιασμό διαχείρισης κεφαλαίων
· Συντονίζει τις λεπτομέρειες της
ασφαλιστικής σύμβασης με τον ασφαλιστή

Swiss Life

Συμφωνία
θεματοφύλακα

· Συνεργασία με τον έμπιστο σύμβουλό
σας για την εφαρμογή της στρατηγικής
σχεδιασμού κεφαλαίων
· Διαχείριση του ασφαλιστηρίου
· Παροχή πληροφόρησης στον πελάτη σε
σχέση με το ασφαλιστήριο

Διαχειριστής περιουσιακών
στοιχείων

· Επενδύει τα περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με την

επενδυτική στρατηγική που έχει επιλέξει ο πελάτης

Θεματοφύλακας

· Ανοίγει τον αποκλειστικό λογαριασμό του κεφαλαίου
· Αφαιρεί τις χρεώσεις και μεταφέρει τα περιουσιακά
στοιχεία
· Ενημερώνει τον ασφαλισμένο για την κατάσταση του
λογαριασμού

Με την εμπειρία μας εκτός συνόρων και τις αποδεδειγμένες παγκόσμιες
υποδομές μας μπορούμε να ανταποκριθούμε σε κάθε σας απαίτηση.

?
Ποιος θα είναι ο κάτοχος του ασφαλιστηρίου;

Μπορείτε να είστε ο άμεσος κάτοχος του ασφαλιστηρίου ή να το
κατέχετε μέσω νομικής οντότητας.

Τι επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης ζωής μπορείτε
να επιλέξετε;

Μπορείτε να επιλέξετε το ελάχιστο που απαιτείται για τη χώρα
διαμονής σας ή να ορίσετε ένα υψηλότερο επίπεδο, ανάλογα με τις
ανάγκες σχεδιασμού των περιουσιακών σας στοιχείων.

Μπορείτε να αλλάξετε τους δικαιούχους;

Μπορείτε να τροποποιήσετε τον δικαιούχο ή τους δικαιούχους ανά
πάσα στιγμή.

Είναι δυνατόν να έχετε πρόσβαση στην αξία του
ασφαλιστηρίου σας κατά τη διάρκεια της ζωής σας;

Μπορείτε να αφαιρέσετε περιουσιακά στοιχεία ανά πάσα στιγμή,
ζητώντας πλήρη ή μερική εξαγορά.

Ποιες επιλογές πιθανών επενδύσεων μπορούν να
συσχετιστούν με το ασφαλιστήριό σας;
Μπορείτε να ορίσετε την προσωπική επενδυτική σας στρατηγική
με τον έμπιστο σύμβουλό σας, σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες
μακροπρόθεσμου σχεδιασμού περιουσιακών στοιχείων και διαδοχής.
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Παγκόσμια ομάδα ειδικών στη
διάθεσή σας
Βασιζόμενη σε παγκόσμια εμπειρία δεκαετιών, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία
σε τοπικό επίπεδο, η Swiss Life Global Solutions προσφέρει μια ευρεία γκάμα
διασυνοριακών ασφαλιστικών λύσεων για εύπορα πρόσωπα και διεθνείς εταιρείες.

Με γραφεία στην Ευρώπη και
την Ασία, η ομάδα μας που
αποτελείται από 200 ειδικούς
συνδυάζει την επαγγελματική
εμπειρία από κάθε ήπειρο.
Είμαστε ειδικοί στη διασυνοριακή
ασφάλιση με αναγνωρισμένη
αξία.
Οι λύσεις που προσφέρουμε
καλύπτουν πάνω από 80 χώρες.
Συνεχίζουμε να επεκτείνουμε
την παρουσία μας, με σκοπό να
καλύψουμε τις εξατομικευμένες
απαιτήσεις της δικής σας
κινητικότητας.

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τα
πιο επαγγελματικά καθιερωμένα
χρηματοπιστωτικά και νομικά
ιδρύματα για να είμαστε
βέβαιοι ότι μπορούμε να σας
προσφέρουμε λύσεις ύψιστης
ποιότητας.
Καθώς λειτουργούμε στα πιο
κομβικά χρηματοοικονομικά
κέντρα του κόσμου, αποτελούμε
ηγετική δύναμη στην παροχή
διακεκριμένων ασφαλιστικών
λύσεων. Είμαστε περήφανοι
για την προσοχή που
επιδεικνύουμε στη λεπτομέρεια
και για τη φροντίδα με την οποία
δημιουργούμε κάθε λύση που
προσφέρουμε.

Μάθαμε να σκεφτόμαστε και να δρούμε σε
παγκόσμια κλίμακα χάρη στη διασυνοριακή
εμπειρία δεκαετιών που κατέχουμε.
Μειώνουμε την πολυπλοκότητα δημιουργούμε λύσεις
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Σεβόμαστε την κληρονομιά της
Swiss Life
Η Swiss Life Group είναι ένας από τους κορυφαίους παρόχους ολοκληρωμένων
υπηρεσιών ασφάλισης ζωής, σύνταξης και οικονομικών λύσεων στην Ευρώπη.

Η Swiss Life Group ιδρύθηκε το 1857 και
είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο SIX Swiss
Exchange (SLHN). Παρέχει ολοκληρωμένες
και εξατομικευμένες συμβουλές σε εταιρικούς
και μη πελάτες, καθώς και μια ευρεία γκάμα
από τα δικά της προϊόντα, αλλά και αυτά των
συνεργατών της, μέσω του δυναμικού δικτύου
πωλήσεων και διανομέων, όπως είναι οι
ασφαλιστικοί πράκτορες και οι τράπεζες.
Ο όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελβετία,
τη Γερμανία και τη Γαλλία και έχει κέντρα
επιχειρήσεων στο Λουξεμβούργο, το
Λιχτενστάιν και τη Σιγκαπούρη. Η παρουσία
μας στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες
διασφαλίζεται μέσω της Swiss Life Select και
της Chase de Vere.

Πλέον οι άνθρωποι ζουν περισσότερο,
μετακινούνται περισσότερο και διαμορφώνουν
τη ζωή τους μέσα στο δικό τους, προσωπικό
πλαίσιο. Έχουν πληθώρα ιδεών για το μέλλον.
Ακολουθούν σταδιοδρομίες, κάνουν σχέδια για
οικογένεια και για δικό τους σπίτι ή
ανυπομονούν για τη σύνταξή τους. Ζουν και
εργάζονται σύμφωνα με τις δικές τους αξίες. Σε
έναν διαρκώς εναλλασσόμενο κόσμο που
προσφέρει αμέτρητες ευκαιρίες, ένα μόνο
πράγμα παραμένει αμετάβλητο: η επιθυμία μας
για ψυχική ηρεμία.
Γι’ αυτό λοιπόν βαδίζουμε προς τον στόχο μας με
ξεκάθαρη στρατηγική και στηρίζουμε τους
πελάτες μας, ώστε να μπορούν να ζήσουν
περισσότερα χρόνια με σιγουριά, όπως θα
επιλέξουν οι ίδιοι.

«Σήμερα ζούμε περισσότερο.
Πρέπει να έχουμε σχέδιο για το
μέλλον μας. Στη Swiss Life
στηρίζουμε τους πελάτες μας,
ώστε να μπορούν να ζήσουν με
σιγουριά τη ζωή που επιλέγουν.»
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