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Τι θα γίνουν λοιπόν τα παιδιά μας όταν 
μεγαλώσουν;
Τ.Ν: Το τι θα γίνουν θα το αποφασίσουν 
φυσικά τα ίδια. Η δική μας αγωνία ως 
γονείς είναι να διασφαλίσουμε τα μέσα, 
ώστε τα παιδιά να πετύχουν πράγματι τους 
στόχους και τις επιθυμίες τους. Εδώ λοι-
πόν, σαν επαγγελματίες ασφαλιστές της 
μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας της 
χώρας,  της Εθνικής ερχόμαστε να προ-
τείνουμε μια λύση.

Η οποία ποια θα μπορούσε να είναι;
Δ.Δ: Μέσα από προγράμματα ειδικά σχεδι-
ασμένα για παιδιά μπορούμε εμείς οι γονείς 
να προγραμματίσουμε από τώρα τη δημι-
ουργία ενός κεφαλαίου το οποίο θα δοθεί 
στο παιδί σε μια συγκεκριμένη ηλικία που 
εμείς θα επιλέξουμε. Το πρόγραμμα λει-
τουργεί σαν κουμπαράς «αναγκαστικής» 
αποταμίευσης. Από τώρα γνωρίζουμε το 
ποσό που θα δοθεί στο παιδί εγγυημένα. 
Για τα χρήματα που αποταμιεύουμε έχουμε 
κάθε χρόνο οφέλη φοροαπαλλαγής.
Υπάρχει ειδική  κάλυψη για τον γονέα 
συμβαλλόμενο, η οποία προβλέπει ότι 
-σε περίπτωση θανάτου ή ολικής αναπη-

ρίας- το πρόγραμμα για το παιδί συνεχίζει 
να πληρώνεται από την ίδια την εταιρεία 
κι έτσι είμαστε σίγουροι ότι ο στόχος που 
βάλαμε για το παιδί μας θα υλοποιηθεί ό,τι 
κι αν μας τύχει.

Στα 19 χρόνια της δικής σας επαγγελ-
ματικής πορείας, ποια ήταν η εμπειρία 
σας από παρόμοια προγράμματα;
Τ.Ν. Είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις 
παιδιά τα οποία ήταν μωρά, νήπια ή παι-
διά δημοτικού όταν ξεκινούσαν τα συμβό-
λαιά τους να φτάνουν στη λήξη ως φοι-
τητές και να ξεκινούν μεταπτυχιακά ή να 
στήνουν τις δικές τους δουλειές αξιοποι-
ώντας αυτά τα κεφάλαια που σιγά-σιγά 
οι γονείς τους δημιούργησαν. Έτσι, νιώ-
θουμε κι εμείς ότι έχουμε συμβάλλει λίγο 
σαν επαγγελματίες σύμβουλοι σε αυτές 
τους τις επιτυχίες.

Σας ευχαριστούμε πολύ.  
Τ.Ν: Και εμείς. Ήταν πραγματικά πολύ 
μεγάλη η χαρά που μας δόθηκε η ευκαι-
ρία να μιλήσουμε για αυτό το πολύ σοβαρό 
θέμα στο περιοδικό σας, για το οποίο να 
ευχηθούμε καλή επιτυχία.

Σε περιόδους οικονομικής κρίσης το μέλλον των παιδιών μας 
μοιάζει αρκετά δυσοίωνο, γεγονός που απασχολεί κάθε γονιό. 
Ο κ. Νεκτάριος Τζαβέλλας και η κ. Δέσποινα Δούκα 
συζήτησαν μαζί μας όλα εκείνα που μας προβληματίζουν. 
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Ο κ. Νεκτάριος Τζαβέλλας και η κ. Δέσποινα Δούκα συνεργάζονται με την 
Εθνική Ασφαλιστική από το 1992. Σήμερα είναι στη βαθμίδα του αναπληρωτή 
προϊσταμένου και της κορυφαίας ασφαλιστικής συμβούλου αντίστοιχα στην 
επιθεώρηση του κου Δημήτρη Αναστασίου.

w
w
w
.d
eu
x.
gr

EΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΗΣ
ΕΝΑ ΣΙΓΟΥΡΟ ΜΕΛΛΟΝ

Το «Παιδικό*» είναι ένα πρόγραμμα κατεξοχήν αποταμιευτικού 
χαρακτήρα και σας παρέχει την σιγουριά ενός εγγυημένου 

κεφαλαίου τότε ακριβώς που θα το χρειαστούν τα παιδιά σας. 
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έχει προσφορά!

Για όλο το 2011, με κάθε νέα εγγραφή στα προγράμματα 
αποταμίευσης που αφορούν στα παιδιά, παρέχεται 
δωρεάν η πρώτη δόση! 

Αποκλειστικά για όλους τους αναγνώστες 
του koitamama magazine:


