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ΤΗΣ ΑΟΝ
Ο CEO της Aon Κύπρου, Φίλιππος
Μαννάρης, παρουσιάζει τα
επαγγελματικά και συνταξιοδοτικά
σχέδια της Aon και εξηγεί πού θα
πρέπει να επικεντρωθεί η προσοχή για
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού.

«Ο

ι προκλήσεις
για τη
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού
συστήματος θα πρέπει να
αντιμετωπιστούν με μια
πιο ολιστική στρατηγική»,
τονίζει σε συνέντευξή του
στο Economy Today o Διευθύνων Σύμβουλος της Aon
Κύπρου, Φίλιππος Μαννάρης, σημειώνοντας: «Ο
χώρος των επαγγελματικών
συντάξεων μπαίνει σε μια
νέα φάση, η οποία αναμένεται να δώσει νέα ώθηση και
νέο περιεχόμενο στον χώρο
αυτό». Παρουσιάζοντας τα
συνταξιοδοτικά και επαγγελματικά σχέδια της Aon,
αναφέρεται στα πλεονεκτήματά τους και στα αποτελέσματα που έχουν για τα μέλη
τους, ενώ, σε ό,τι αφορά το
Πολυ-επιχειρησιακό Ταμείο
Προνοίας για την Κύπρο
UnitedPensionsTM Cyprus
- MAP, εκφράζει περηφάνια για τις διακρίσεις και τη
σειρά από βραβεία που έχει
εξασφαλίσει.
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Ποια είναι η θέση σας σε
ό,τι αφορά τον διάλογο που
βρίσκεται σε εξέλιξη για τη
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος;
Η επάρκεια των συνταξιοδοτικών
εισοδημάτων είναι μια σημαντική
πρόκληση την οποία αντιμετωπίζει
σήμερα ο κόσμος, καθώς ορίζει τη
μελλοντική του οικονομική ευεξία.
Οι αποταμιεύσεις συνταξιοδότησης
πρόκειται να καταστούν ακόμη πιο
σημαντική πηγή εισοδήματος για
τους εργαζόμενους στο μέλλον
από ό,τι σήμερα. Ενώ τα οφέλη της
κοινωνικής ασφάλισης αποτελούν
πολύτιμο πλεονέκτημα για τους
εργαζόμενους, δεν αρκούν ώστε
να δώσουν επαρκή εισοδήματα
συνταξιοδότησης. Αυτό αφήνει
τους υπαλλήλους απροετοίμαστους για τη συνταξιοδότησή τους.
Καθώς εντείνονται οι πιέσεις για
να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι να
καλύψουν αυτό το κενό αποταμίευσης, οι εργοδότες θα πρέπει
να ενθαρρύνουν την εξοικονόμηση και να προωθήσουν την
οικονομική ευεξία, εισάγοντας
καλής ποιότητας και οικονομικά
αποδοτικές λύσεις αποταμίευσης,
που να αποδίδουν καλά οφέλη για
τα μέλη.

Το ΜΑΡ αξιοποιεί
την αγοραστική
δύναμη της Aon
για να παρέχει
πρόσβαση στις
χαμηλότερες
δυνατές αμοιβές
διαχείρισης
επενδύσεων από
τους καλύτερους
διαχειριστές
κεφαλαίων
στον κόσμο

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο
χώρος των επαγγελματικών
συνταξιοδοτικών παροχών προορίζεται για να συμβάλει στη λύση
των προβλημάτων του γενικότερου συνταξιοδοτικού συστήματος.
Ο χώρος των επαγγελματικών
συντάξεων, αν και δεν είναι νέος
στην Κύπρο, μπαίνει σε μια νέα
φάση, η οποία αναμένεται να δώσει νέα ώθηση και νέο περιεχόμενο στον χώρο αυτό.
Η συζήτηση για συνταξιοδοτική
μεταρρύθμιση δεν πρέπει να
περιορίζεται στον πρώτο πυλώνα
συνταξιοδότησης, καθώς οι
προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν με μια πιο ολιστική
στρατηγική. Για τη μεταρρύθμιση
του συνταξιοδοτικού συστήματος,
υπάρχουν ορισμένες βασικές
κατευθύνσεις:
- Η προώθηση της προσβασιμότητας και στα επαγγελματικά
συνταξιοδοτικά συστήματα για ενί-

σχυση της κάλυψης του εργατικού
δυναμικού.
- Η παροχή κινήτρων για αύξηση
του ρυθμού και της διάρκειας της
αποταμίευσης για συνταξιοδοτικούς σκοπούς.
- Η προώθηση της ενοποίησης ταμείων για μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας με την επίτευξη
οικονομιών κλίμακας, καλύτερης
διακυβέρνησης και μειωμένων
εξόδων, και συνεπώς με καλύτερα
συνταξιοδοτικά αποτελέσματα για
τους εργαζόμενους.
- Η ενίσχυση του εποπτικού και
ρυθμιστικού πλαισίου του συνταξιοδοτικού συστήματος.

διαχείρισης του λογαριασμού τους
και διάφορες επιλογές επενδυτικών
στρατηγικών. Μέχρι σήμερα έχουν
ενταχθεί πέραν των 200 εργοδοτών από Κύπρο και Ελλάδα και
πέραν των 3.200 μελών.
Είμαστε πολύ περήφανοι για τη
δουλειά που κάνουμε για τα μέλη
μας. Στο MAP Fund έχει απονεμηθεί μια σειρά από βραβεία της
ευρωπαϊκής βιομηχανίας συντάξεων, που επαινούν το Ταμείο μας.
Ακολουθούν μερικές από τις πρόσφατες επιτυχίες μας στα Βραβεία
IPE Awards 2020, το κορυφαίο
γεγονός της ευρωπαϊκής βιομηχανίας συνταξιοδοτικών ταμείων.

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΤΗΣ ΑΟΝ

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Ποια είναι τα συνταξιοδοτικά/επαγγελματικά σχέδια που προσφέρετε;
H Aon παρέχει το Πολυεπιχειρησιακό Ταμείο Προνοίας
για την Κύπρο UnitedPensionsTM
Cyprus - MAP Fund: σε λειτουργία
από 1/1/2015, εντάσσονται
εργοδότες που δεν διαχειρίζονται
δικό τους εταιρικό ταμείο, εγγεγραμμένο στον Έφορο, προσφέρει
στα μέλη συνολικές υπηρεσίες

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία IPE
Awards είναι o μεγαλύτερος
θεσμός για τα ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά ταμεία, με τη συμμετοχή
αρκετών εκατοντάδων ταμείων
το 2020, από 23 χώρες, που
καλύπτουν περισσότερα από 70
εκατομμύρια μέλη και 2 τρισεκατομμύρια ευρώ.
• WINNER - Best Small
Pension Fund (assets
less than €1bn)

• HIGHLY COMMENDED
- Multi-employer /
Professional
 Pension Fund
• HIGHLY COMMENDED Pensions Governance
& Administration
• HIGHLY COMMENDED Small Countries
Γιατί κάποιος να επιλέξει το
δικό σας πρόγραμμα και κυρίως γιατί κάποιος να επενδύσει σε ένα από τα σχέδιά σας;
Υπάρχουν τρεις βασικοί τομείς
στους οποίους εστιάσαμε στον
σχεδιασμό του Ταμείου μας:
υπηρεσίες μελών, βελτίωση των
αποτελεσμάτων για τα μέλη και
αποτελεσματικότητα κόστους.
Εφαρμόζουμε μια μοναδική και
ισχυρή επενδυτική διαδικασία, που
υποστηρίζεται από την παγκόσμια
τεχνογνωσία επενδύσεων της Aon.
Ως η μεγαλύτερη εταιρεία επενδυτικών υπηρεσιών για ταμεία προνοίας στον κόσμο, με περισσότερα
από $3,7 τρισ. υπό συμβουλή, είναι εξαιρετικά απαιτητική σε όλα τα
στάδια, από το χτίσιμο επενδυτικής
στρατηγικής μέχρι τη διαχείριση
του κινδύνου, την έρευνα και αξιο-

λόγηση διαχειριστών κεφαλαίων
και την παρακολούθηση.
Ένα πολυ-επιχειρησιακό ταμείο
μπορεί να παρέχει πιο αποδοτικές
επιλογές από ό,τι είναι συνήθως
διαθέσιμες σε μικρότερα εταιρικά
ταμεία προνοίας. Το ΜΑΡ αξιοποιεί
την αγοραστική δύναμη της Aon
για να παρέχει πρόσβαση στις
χαμηλότερες δυνατές αμοιβές
διαχείρισης επενδύσεων από τους
καλύτερους διαχειριστές κεφαλαίων στον κόσμο. Ως αποτέλεσμα, το
ΜΑΡ προσφέρει καλύτερες και πιο
αποδοτικές επιλογές, καταλήγοντας σε καλύτερα αποτελέσματα
για τα μέλη.
www.aonsolutions.com.cy
www.map.fund
+357 22 458011

ΚΑΛΥΤΕΡΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ
• Μειωμένος κίνδυνος
με την ανάθεση διαχείρισης επενδύσεων
σε εξειδικευμένους
διαχειριστές κεφαλαίων.
• Βελτίωση εμπιστοσύνης που προκύπτει
από την αμερόληπτη
προσέγγιση επενδύσεων από τον παγκόσμιο
ηγέτη στην παροχή
συμβουλών επενδύσεων συνταξιοδότησης.
• Καλύτερες αποφάσεις που υποστηρίζονται από την
τεχνολογία και από
εκσυγχρονισμένες
επιλογές.
• Χαμηλότερα έξοδα
μέσω της αποτελεσματικότητας και
μεγαλύτερης κλίμακας
εργασιών.
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Building a strategy today
can empower your tomorrow
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