
Μάθετε περισσότερα: 
τηλεφωνήστε από σταθερό στο 801 11 11 247
και από κινητό ή από το εξωτερικό 
στο +30 210 6505000, 
επισκεφθείτε το www.emporiki.gr 
ή ελάτε να µιλήσουµε από κοντά. 
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∆ηµιουργήστε σήµερα
ένα κεφάλαιο
για το µέλλον

του παιδιού σας

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
SmileΠαιδί



Αποταµιεύστε για το παιδί σας µε ασφάλεια, 
ευελιξία και εγγυηµένη ετήσια απόδοση 3%

Με τo πρόγραµµα SmileΠαιδί µπορείτε από σήµερα 
να δηµιουργήσετε το απαραίτητο κεφάλαιο, το οποίο 
θα στηρίξει το παιδί σας στα πρώτα του ενήλικα 
βήµατα και θα:  
• του εξασφαλίσει τις σπουδές του 
• το βοηθήσει στα επαγγελµατικά του όνειρα
• το ενισχύσει στη δηµιουργία της δικής του
 οικογένειας 

Βασικά χαρακτηριστικά 
• τακτικές καταβολές που ξεκινούν από €30 το µήνα 
• εγγυηµένη ετήσια απόδοση 3% και συµµετοχή
 στις υπεραποδόσεις σε όλη τη διάρκεια της
 αποταµίευσης (µέσος όρος 4,55% την τελευταία
 5ετία) 
• προστασία από τον πληθωρισµό µέσω
 αυτόµατης αναπροσαρµογής των τακτικών
 καταβολών 3% ή 5% ετησίως
• δυνατότητα ρευστοποίησης του λογαριασµού
 σας µετά τον πρώτο χρόνο
• ασφαλιστική προστασία: σε περίπτωση απώλειας
 ζωής ή µόνιµης ολικής ανικανότητας από ασθένεια
 ή ατύχηµα του συµβαλλόµενου*, η αποταµίευση
 συνεχίζεται κανονικά από την Crédit Agricole Life
 και στη λήξη το παιδί σας λαµβάνει το συνολικό
 κεφάλαιο.

Το αποταµιευτικό πρόγραµµα SmileΠαιδί σχεδιάστηκε 
από την Crédit Agricole Life και παρέχεται αποκλειστικά 
από το δίκτυο καταστηµάτων της Εµπορικής Τράπεζας.

Γιατί να επιλέξετε το SmileΠαιδί; 
• το κεφάλαιο που δηµιουργείτε για το παιδί σας
 είναι εγγυηµένο στη λήξη 
• σας προσφέρεται πλήρης ευελιξία για να:
 - αυξοµειώσετε το ύψος των καταβολών σας
  καθώς και τη συχνότητά τους (µηνιαία,
  τριµηνιαία, εξαµηνιαία ή ετήσια)
  προσαρµόζοντάς τες στις δικές σας ανάγκες
 - ενισχύετε το λογαριασµό του παιδιού σας µε
  έκτακτες καταβολές όποτε το επιθυµείτε 
 - προσαρµόζετε τη χρονική διάρκεια του
  προγράµµατος, έως και 25 έτη, ανάλογα µε την
  ηλικία του παιδιού και πότε θέλετε να λάβει το
  κεφάλαιό του
 - επιλέγετε τον τρόπο που θα λάβει το παιδί σας
  το κεφάλαιο στη λήξη [είτε ως εφάπαξ είτε σε
  τέσσερις (4) ετήσιες ισόποσες δόσεις]
• οι καταβολές σας εισπράττονται εύκολα και
 γρήγορα απευθείας µέσω του λογαριασµού σας
 στην Εµπορική Τράπεζα ή µέσω της πιστωτικής
 σας κάρτας
• έχετε φορολογικές ελαφρύνσεις, µε βάση την
 εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία

Ενδεικτικό Παράδειγµα
για γονέα 35 ετών, που αποταµιεύει για τη δηµιουργία 
κεφαλαίου για το παιδί του:

Τα παραπάνω ποσά υπολογίστηκαν µε ενδεικτική ετήσια απόδοση 4,5% 
για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος και ετήσια αναπροσαρµογή 
ασφαλίστρων 5%.

Αυτό το φυλλάδιο δεν αποτελεί, ούτε αντικαθιστά την προσυµβατική 
ενηµέρωση του προγράµµατος SmileΠαιδί, το οποίο βρίσκεται στη 
διάθεσή σας στα καταστήµατα της Εµπορικής Τράπεζας.

∆ιάρκεια

Μηνιαίες καταβολές 

€50
€100
€200

€14.542
€29.084
€43.626

15 χρόνια

€23.694
€47.388
€71.081

€36.218
€72.435
€108.653

20 χρόνια 25 χρόνια

*Ισχύει για συµβαλλόµενο µέχρι την ηλικία των 50 ετών.


