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Menù fondi

Το συνταξιοδοτικό Ταμείο ALIFOND
ΣΚΟΠΟΙ

Το Συνταξιοδοτικό Ταμείο Alifond είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο που
τηρείται από το COVIP με τον αριθμό. 89. Ιδρύθηκε βάσει της συμφωνίας
που υπεγράφη στις 17 Απριλίου 1998 μεταξύ των εργοδοτικών
οργανώσεων που ανήκουν στην Federalimentare και των FAT-CISL, FLAICGIL και UILA-UIL. Αυτή η συμφωνία, η οποία ως εκ τούτου
αντιπροσωπεύει τη Θεσμική βάση του Ταμείου, εφαρμόζει το άρθρο 74 της
Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για εργαζόμενους των
βιομηχανιών του κλάδου των τροφίμων, που υπογράφηκε στις 6 Ιουλίου
1995 μεταξύ των προαναφερθεισών εργοδοτικών οργανώσεων που
ανήκουν στην CONFINDUSTRIA, την INTERSIND και τις FAT-CISL, FLAICGIL και UILA-UIL.
Το Συνταξιοδοτικό Ταμείο Alifond στοχεύει στην παροχή συνταξιοδοτικών
παροχών συμπληρωματικών ως προς το υποχρεωτικό σύστημα, σύμφωνα
με το Νομοθετικό Διάταγμα αρ. 5 Δεκεμβρίου 2005, αρ. 252.
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Τι είναι το ALIFOND
Το Alifond είναι το κεφαλαιοποιητικό ταμείο συμπληρωματικής
συνταξιοδότησης που ιδρύθηκε από τα μέρη που υπέγραψαν τη κλαδική
συλλογική σύμβαση CCNL στις 6 Ιουλίου 1995 για τον κλάδο τροφίμων.
Ιδρύθηκε στις 17 Απριλίου 1998, προοριζόμενο για εργαζομένους των
επιχειρήσεων που εφαρμόζουν την προαναφερθείσα σύμβαση και τους
εργαζομένους στους συναφείς τομείς (βιομηχανία ελαίων και βουτύρων,
βιομηχανία υποπροϊόντων σφαγείων, γαλακτοκομική βιομηχανία,
γαλακτοκομικών φυτών, βιομηχανία αρτοποιίας, βιομηχανία επεξεργασίας
φύλλων ξηρού καπνού σε χαλαρή κατάσταση, υπεργολαβία στη γεωργία).
Είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο και ο κύριος σκοπός του είναι να
εγγυηθεί στους εργαζομένους- μέλη του την απονομή μιας πρόσθετης
σύνταξης, συμπληρωματικής στη σύνταξη INPS.
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Τι είναι το ALIFOND
Η διαχείριση του Ταμείου ανατίθεται σε συλλογικά όργανα (Συνέλευση,
Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτές) που εκλέγονται από εγγεγραμμένους
εργαζόμενους και συνδεδεμένες εταιρείες. Το ταμείο υπόκειται σε
διαφορετικά επίπεδα ελέγχου στις δραστηριότητές του και τελεί υπό
την εποπτεία του Covip (εποπτική επιτροπή για τα συνταξιοδοτικά
ταμεία), όπως αναφέρεται στην ισχύουσα νομοθεσία.
Οι έλεγχοι στο ALIFOND:
Covip (Επιτροπή εποπτείας συνταξιοδοτικών ταμείων)
Διοικητικό Συμβούλιο (ελέγχει τη διοίκηση του Ταμείου και
παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το νόμο και το καταστατικό)
Ελεγκτική εταιρεία (λογιστικός έλεγχος)
Εσωτερικός έλεγχος (έλεγχος διαχείρισης και εσωτερικές διαδικασίες)
Δημοσιονομικός έλεγχος (έλεγχος οικονομικής διαχείρισης)
Alifond (31 Δεκεμβρίου 2017)
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❑ N° εγγεγραμμένων : 46.968
❑ N° Επιχειρήσεων: 1.735
❑ Κεφάλαιο: € 1.394.479.264
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Το Ταμείο Συντάξεων ALIFOND
Σε ποιους απευθύνεται;

Βιομηχανία τροφίμων
• βιομηχανία ελαίου και μαργαρίνης
• βιομηχανία υποπροϊόντων σφαγείων
• γαλακτοκομική βιομηχανία
• βιομηχανία αρτοποιίας
• βιομηχανία επεξεργασίας φύλλων καπνού
• γεωργικές υπεργολαβίες
• Εργοδοτικές οργανώσεις που ανήκουν στη Confindustria,
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Το Ταμείο Συντάξεων ALIFOND
Πώς λειτουργεί:
Με την εγγραφή στο Ταμείο, ανοίγεται ένας ατομικός λογαριασμός σύνταξης στο όνομα του
εργαζομένου, διαφορετικός από αυτόν των άλλων μελών, στον οποίο πληρώνεται περιοδικά η
εισφορά του εργαζομένου και αυτή του εργοδότη για εφάπαξ αποζημίωση,.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τα ποσά που καταβάλλουν τα μέλη στη χρηματοοικονομική
αγορά καταφεύγοντας σε εξειδικευμένες εταιρείες (οι διευθυντές). Αυτές οι εταιρείες επιλέγονται
με δημόσιο διαγωνισμό, βάσει της ικανότητας, της αξιοπιστίας και της σταθερότητάς τους.

Όταν το μέλος έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, που ορίζονται στο
υποχρεωτικό σύστημα συμμετοχής, με τουλάχιστον πέντε χρόνια συμμετοχής στα συστήματα
συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, μπορεί να ζητήσει:
• ένα επίδομα ζωής (σύνταξη) για ολόκληρο το ποσό της συσσωρευμένης θέσης ·
• ένα μέρος των κεφαλαιουχικών παροχών (μέγιστο 50%) και το υπόλοιπο υπό μορφή
προσόδου ·
• την εκκαθάριση ολόκληρης της δεδουλευμένης θέσης στο κεφάλαιο (υπό ορισμένες
προϋποθέσεις).
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Το Ταμείο Συντάξεων ALIFOND
Πλεονεκτήματα συμμετοχής
❑θα είστε σε θέση να δημιουργήσετε μια πρόσθετη σύνταξη, η οποία θα σας
βοηθήσει να διατηρήσετε το βιοτικό σας επίπεδο ως συνταξιούχος.
❑ καταβάλλοντας τη συνεισφορά σας, θα λάβετε επίσης την πληρωμή της
εισφοράς του εργοδότη.
❑ είναι βολικό από δημοσιονομική άποψη. Σε σύγκριση με άλλες μορφές
επενδύσεων και αποταμιεύσεων, υπάρχουν παραχωρήσεις και κίνητρα στη
φάση συνεισφοράς, στην παροχή υπηρεσιών και στις αποδόσεις.
❑ ISEE χαμηλότερο
❑ Μπόνους 80 € - σε περίπτωση παρακράτησης πληρωμών στο πακέτο
πληρωμών από τον εργοδότη, το σταθερό εισόδημα για σκοπούς ISEE
μειώνεται με ευεργετικά αποτελέσματα για την απόκτηση του Μπόνους 80 €
❑ έχετε χαμηλότερο κόστος από άλλες μορφές αποταμίευσης κοινωνικής
ασφάλισης (Open Funds and PIP)
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Το Ταμείο Συντάξεων ALIFOND
Τα οφέλη της ιδιότητας μέλους
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