Η Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης πέρασε τέλος Οκτωβρίου και το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Αστικών Συγκοινωνιών ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ. θέλει να ενημερώσει ότι ακόμη και στις σημερινές,
δύσκολες οικονομικές συνθήκες και τα μειωμένα εισοδήματα του κάθε αυτοκινητιστή, είναι εφικτό για τον
καθένα να αρχίζει να σχεδιάζει το μέλλον του και το μέλλον της οικογένειάς του.
Το Ταμείο μας διαθέτει όλα τα σύγχρονα εργαλεία, ώστε η σημερινή, συνετή οικονομική διαχείριση, ακόμη
και ενός ελάχιστου ποσού, μακροπρόθεσμα να έχει αποδόσεις. Κάθε αυτοκινητιστής είτε μεμονωμένα, είτε
μέσω του ΚΤΕΛ του μπορεί να συμμετέχει στο συνταξιοδοτικό εφάπαξ πρόγραμμα του Ταμείου, το οποίο
προσφέρει ευέλικτες λύσεις που προσαρμόζονται στις οικονομικές δυνατότητες του κάθε ασφαλισμένου
μέλους, καλύπτοντας ένα ευρύ ηλικιακό κοινό. Από ένα νέο που ξεκινά να οργανώνει το οικονομικό του
πλάνο για τα επόμενα χρόνια μέχρι έναν οικογενειάρχη που θέλει να προστατεύσει την οικογένεια του από
απρόβλεπτα μελλοντικά περιστατικά.
Η αποταμίευση δεν είναι άπιαστο όνειρο ακόμη και για τον εργαζόμενο των €600
Ακόμη και ένας εργαζόμενος των €600 μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα εφάπαξ επαγγελματικής
ασφάλισης που προσφέρει το Ταμείο μας. Για παράδειγμα, ένας αυτοκινητιστής που καταβάλλει €50 ή €100
το μήνα, μετά από 30 χρόνια δικαιούται να εισπράξει σημαντικά ποσά (παράδειγμα).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ας πάρουμε το παράδειγμα ενός αυτοκινητιστή που καταβάλλει 100 ευρώ μηνιαίως στο Ταμείο για τριάντα
χρόνια με μέση ετήσια απόδοση 0%. Στο τέλος της 30ετίας, θα έχει καταβάλει 36.000 ευρώ, και θα
δικαιούται να εισπράξει 36.000 ευρώ. Παράλληλα όμως, θα έχει όφελος πάνω από 18.000 ευρώ, από φόρο
εισοδήματος και προκαταβολή φόρου που δεν κατέβαλλε επειδή αποταμίευσε και τα ποσά αυτά δηλώθηκαν
ως έξοδα του λεωφορείου του.
Αντίστοιχα, αν πάρουμε το παράδειγμα ενός αυτοκινητιστή που καταβάλλει 100 ευρώ μηνιαίως στο Ταμείο
για τριάντα χρόνια με μέση ετήσια απόδοση 3%. Στο τέλος της 30ετίας, θα έχει καταβάλει 36.000 ευρώ, και
θα δικαιούται να εισπράξει πάνω από 57.000 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 60% περισσότερα χρήματα από όσα
αποταμίευσε. Συνεπώς, το συνολικό όφελος από φόρο εισοδήματος, προκαταβολή φόρου και αποδόσεις των
αποταμιεύσεων του μπορεί ενδεικτικά και να ξεπεράσει το ποσό που κατέβαλλε.

«Στις σημερινές συνθήκες αβεβαιότητας όσο πιο νωρίς ξεκινά κάποιος την αποταμίευση τόσο περισσότερα θα
είναι τα μελλοντικά του οφέλη. Για εκείνον ο οποίος έχει ξεκινήσει μόλις να εργάζεται, το Ταμείο μας έχει
προνοήσει, με μία μικρή, μηνιαία καταβολή, να επικεντρωθεί στην καριέρα του και να μην ανησυχεί για το
μέλλον του. Αλλά ακόμη και αν έχει κάποιος αργήσει να ξεκινήσει, το Ταμείο έχει φροντίσει ώστε τα ποσά που
μπορεί να αποταμιεύσει να εξασφαλίζουν το μέλλον το δικό του και της οικογένειας του».
Η τεχνογνωσία και οι συνεργάτες του Ταμείου αποτελούν την εγγύηση, για κάθε μέλος, ότι η διαχείριση
των κεφαλαίων του, γίνεται με αξιοπιστία και επαγγελματισμό, με σκοπό να του αποφέρει μόνο οφέλη και
πρόσθετη αξία, χωρίς αιφνιδιαστικές αλλαγές και μονόπλευρες αποφάσεις.
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