Τηλ.: 7000 2424
Φαξ: 2278 0589

Ηλεκτρ. Ταχ: members@lifegoalsfund.net
Ταχ. Θυρίδα: 25193-1307, Λευκωσία

Κωδικός ΧΕ LGF:

ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ / ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΟΥΣ
Όνομα / Επίθετο
Αρ. Ταυτότητας /
Διαβατηρίου

Αρ. Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

Ημερομηνία
Γέννησης

Ημερομηνία
Εργοδότησης

Διεύθυνση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου

Τηλέφωνο
Επικοινωνίας

Διεύθυνση
Εργοδότης

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ
Το Μέλος θα συνεισφέρει €________________________ μηνιαίως ή ποσοστό ___________% από το μηνιαίο μεικτό του μισθό
(διαγράψτε ανάλογα).

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ*
Επιλέξτε το συνταξιοδοτικό σχέδιο που επιθυμείτε να συμμετέχετε από τις επιλογές που αναφέρονται πιο κάτω
(παρακαλούμε επιλέγξτε το σχετικό τετράγωνο).
Συντηρητικό Χαρτοφυλάκιο
Χαμηλό ρίσκο. Επικεντρώνεται στη διαφύλαξη του
κεφαλαίου,
στοχεύοντας
παράλληλα
σε
σχετικά
χαμηλότερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις.Το χαρτοφυλάκιο
είναι σχεδιασμένο για μέλη με χαμηλή ανοχή ρίσκου ή μέλη
που έχουν μικρότερο επενδυτικό ορίζοντα.

Δυναμικό Χαρτοφυλάκιο
Μεσαίο Ρίσκο. Το χαρτοφυλάκιο αυτό στοχεύει σε μακροχρόνια
αύξηση της αξίας, διατηρώντας σημαντικό μέρος του σε
επενδύσεις χαμηλότερου επενδυτικού κινδύνου. Έχει
υψηλότερες προοπτικές αύξησης της αξίας του από αυτές των
χαρτοφυλακίων χαμηλότερου ρίσκου εφόσον αναλαμβάνει
υψηλότερο ρίσκο.

Ισορροπημένο Χαρτοφυλάκιο
Χαμηλό – Μεσαίο Ρίσκο. Στοχεύει σε σταθερές
μακροπρόθεσμες αποδόσεις. Έχει χαμηλότερες προοπτικές
αύξησης της αξίας του από αυτές των χαρτοφυλακίων
υψηλότερου ρίσκου εφόσον αναλαμβάνει χαμηλότερο
ρίσκο.

Επιθετικό Χαρτοφυλάκιο
Μεσαίο – Υψηλό Ρίσκο. Στοχεύει στην μακροπρόθεσμη
ανατίμηση κεφαλαίου και την παροχή ενός διεθνώς
διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου αποτελούμενο από
μετρητά, ισοδύναμα μετρητών, μετοχές, επενδύσεις σταθερού
εισοδήματος και εναλλακτικών επενδύσεων και την επίτευξη.
Διατηρεί ένα επενδυτικό προφίλ υψηλών στόχων με υψηλότερη
μεταβλητότητα αποδόσεων.

Καταθετικό Χαρτοφυλάκιο
Μετρητά – Είναι σχεδιασμένο για μέλη που επιθυμούν να διατηρήσουν το κεφάλαιο τους σε μετρητά και να μην αναλάβουν
επιπλέον ρίσκο. Τα κεφάλαια του χαρτοφυλακίου τηρούνται σε μετρητά ή ισοδύναμα αυτών σε διάφορα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα.

ΔΗΛΩΣΗ
Επιβεβαιώνω ότι αποδέχομαι τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις και επιβεβαιώνω την επιλογή του παραπάνω
συνταξιοδοτικού σχεδίου σχεδίου.
Επιβεβαιώνω ότι έλαβα και αποδέχομαι τους Κανόνες Λειτουργίας του LifeGoals Multi-Employer Provident Fund (το «Ταμείο»)** και
ως εκ τούτου επιβεβαιώνω την εγγραφή μου στο Ταμείο, που υπόκειται στην έγκριση της Διαχειριστικής Επιτροπής και συνεπάγεται
την αποκοπή του σχετικού τέλους εγγραφής από τον ατομικό μου λογαριασμό.***
Δηλώνω ότι γνωρίζω τις διατάξεις του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου
138(Ι)/2001**** και με την υπογραφή της παρούσας δήλωσης δίνω τη ρητή συγκατάθεσή μου για τη συλλογή και επεξεργασία των
προσωπικών μου δεδομένων.
Όνομα:

Ημερομηνία:

Υπογραφή:
*Σύμφωνα με το Νόμο 208(I)/2012 που προβλέπει για την ίδρυση, εγγραφή, λειτουργία και εποπτεία των ταμείων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, «Συνταξιοδοτικό
σχέδιο» σημαίνει σχέδιο που λειτουργεί με βάση νομοθεσία, σύμβαση, συμφωνία, έγγραφο καταπιστεύματος ή κανόνες, βάσει των οποίων καθορίζεται ποιες συνταξιοδοτικές
παροχές χορηγούνται και υπό ποιους όρους. **Το Ταμείο είναι εγγεγραμμένο Ταμείο Προνοίας που ρυθμίζεται από το Νόμο 208(Ι)/2012 και τους Κανονισμούς του Εφόρου
Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών της Κυπριακής Δημοκρατίας. ***Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το τμήμα «Τέλη & Χρεώσεις» της Ιστοσελίδας
www.lifegoalsfund.net. ****Για τους σκοπούς της παροχής υπηρεσιών προς τους Συμμετέχοντες Εργοδότες και τα Μέλη, το Ταμείο θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα όπως το όνομα, αριθμό δελτίου ταυτότητας, διεύθυνση κλπ. Το Ταμείο δεσμεύεται όπως συμμορφώνεται με τη νομοθεσία για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το Νόμο 138(Ι)/2001 και όπως λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Μέλους. Όλα τα προσωπικά
δεδομένα θα παραμείνουν απόρρητα και θα αντιμετωπίζονται ως τέτοια. Όλα τα προσωπικά δεδομένα δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους, εκτός από τις περιπτώσεις όπου
επιτρέπεται από το Νόμο. Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, το Μέλος έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση και να ενημερώνει τα προσωπικά του δεδομένα.

Λεπτομέρειες για τα διαθέσιμα Συνταξιοδοτικά Σχέδια μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.lifegoalsfund.net
LGF100031
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