
 
 

 
Σελίδα 1 από 2 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΚΑΤΟΧΩΝ  

Gold & Black ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ Ε.Τ.Ε.» 
 

Το παρόν έγγραφο είναι περίληψη των όρων του υπ΄αριθμ. 53888/4 Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ομαδικής 
Ασφάλισης, που υπέγραψε η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. με την Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» και έχει 
σκοπό να ενημερώσει τα πρόσωπα που δικαιούνται να ασφαλιστούν σύμφωνα με την παράγραφο 2, για τις 
παροχές που προσφέρει το πρόγραμμα αυτό, χωρίς καμία επιβάρυνσή τους, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας 
του. 
 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ 
Συμβαλλόμενος: H ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., η οποία συμβάλλεται με την Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η 
ΕΘΝΙΚΗ» για την κατάρτιση του ανωτέρω Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ομαδικής Ασφάλισης, η οποία έχει την 
υποχρέωση καταβολής του συμφωνηθέντος ασφαλίστρου στην Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» για κάθε 
Ασφαλισμένο. 
Ασφαλισμένος: Το φυσικό πρόσωπο, η ηλικία του οποίου είναι μεταξύ 18 και 70 ετών, είναι μόνιμος κάτοικος 
Ελλάδας και κάτοχος Gold ή Black Πιστωτικής Κάρτας της Ε.Τ.Ε. 
Δικαιούχος είναι η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε..  
Ατύχημα: Όλα τα τραύματα και γενικά οι σωματικές βλάβες που προέρχονται από αιτία βίαιη, εξωτερική, 
αιφνίδια, τυχαία και απόλυτα ανεξάρτητη από την θέληση του Ασφαλισμένου. 
Ασφαλιστικό έτος: Το χρονικό διάστημα μεταξύ της έναρξης του ασφαλιστηρίου και της πρώτης επετείου 
του ή το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο συνεχών επετείων του ασφαλιστηρίου. 
Ημερομηνία  που αναφέρεται σε έναρξη ή λήξη χρονικής περιόδου, θεωρείται η 00.01 ώρα της ημερομηνίας 
αυτής.  
 
 
2. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Ως ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης για κάθε πρόσωπο που δικαιούται ν’ ασφαλιστεί, ορίζεται η ημερομηνία 
κατά την οποία οι κατωτέρω προϋποθέσεις πληρούνται σωρευτικά:  
(α) Έχει καταβληθεί ολόκληρο το εφάπαξ ασφάλιστρο στην Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ». 
(β) Είναι κάτοχος της Gold ή Black πιστωτικής κάρτας. 
 
 

 

3. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  
Ως ημερομηνία λήξης της ασφάλισης θεωρείται η προγενέστερη από τις παρακάτω ημερομηνίες:  
(α) Η ημερομηνία θανάτου του Ασφαλισμένου.  
(β) Η ημερομηνία του ατυχήματος που οδήγησε σε Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. 
(γ) Η ημερομηνία κατά την οποία ο Ασφαλισμένος γίνεται 70 ετών. 
(δ) Η ημερομηνία άσκησης από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος του δικαιώματός του να καταγγείλει το 

Ασφαλιστήριο ή οποιαδήποτε κάλυψη σύμφωνα με τους όρους αυτού. 
(ε) Η ημερομηνία άσκησης του Δικαιώματος Αίτησης Ακύρωσης Ασφάλισης από τον Ασφαλισμένο. 
 
 
4. Ασφαλιστική Κάλυψη 
 

Ασφάλιση Θανάτου ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα 
Κάτοχος Black Πιστωτικής Κάρτας  
- Αν καλυπτόμενο με την παρούσα ασφάλιση ατύχημα έχει σαν συνέπεια τον Θάνατο του Ασφαλισμένου, θα 
καταβάλλεται στον δικαιούχο το υπόλοιπο του λογαριασμού της Black Πιστωτικής κάρτας,  όπως αυτό 
εμφανίζεται κατά την ημερομηνία θανάτου του ασφαλιζομένου προσώπου και μέχρι το ποσό των € 6.000. 
- Αν καλυπτόμενο με την παρούσα ασφάλιση ατύχημα έχει σαν συνέπεια την Μόνιμη Ολική Ανικανότητα του 
Ασφαλισμένου, θα καταβάλλεται στον δικαιούχο το υπόλοιπο του λογαριασμού της Black Πιστωτικής κάρτας  
όπως αυτό εμφανίζεται κατά την ημερομηνία μόνιμης ολικής ανικανότητας του ασφαλιζομένου προσώπου και 
μέχρι το ποσό των € 6.000. 
Κάτοχος Gold Πιστωτικής Κάρτας  
- Αν καλυπτόμενο με την παρούσα ασφάλιση ατύχημα έχει σαν συνέπεια τον Θάνατο του Ασφαλισμένου, θα 
καταβάλλεται στον δικαιούχο το υπόλοιπο του λογαριασμού της Gold Πιστωτικής κάρτας, όπως αυτό 
εμφανίζεται κατά την ημερομηνία θανάτου του ασφαλιζομένου προσώπου και μέχρι το ποσό των € 4.000. 
- Αν καλυπτόμενο με την παρούσα ασφάλιση ατύχημα έχει σαν συνέπεια την Μόνιμη Ολική Ανικανότητα του 
Ασφαλισμένου, θα καταβάλλεται στον δικαιούχο το υπόλοιπο του λογαριασμού της Gold Πιστωτικής κάρτας  
όπως αυτό εμφανίζεται κατά την ημερομηνία μόνιμης ολικής ανικανότητας του ασφαλιζομένου προσώπου και 
μέχρι το ποσό των € 4.000. 
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Η Ασφάλιση Θανάτου ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα ισχύει εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
(α) Το ατύχημα συνέβη κατά τον χρόνο που ίσχυε για τον Ασφαλισμένο η ασφάλιση. 
(β) Ο Θάνατος ή η Μόνιμη Ολική Ανικανότητα συνέβη αμέσως ή μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την στιγμή 

του ατυχήματος. 
(γ) Το ατύχημα αποτέλεσε την άμεση και αποκλειστική αιτία του Θανάτου ή της Μόνιμης Ολικής 

Ανικανότητας του Ασφαλιζομένου. 
(δ) Το ποσοστό της Μόνιμης Ανικανότητας κατέστη οριστικό. 
 
Ειδικοί Ορισμοί: 
Ως Μόνιμη Ολική Ανικανότητα θεωρείται: (α) Η αθεράπευτη ολική απώλεια της λειτουργίας (χρήσης) των δύο 
ματιών, των δύο χεριών, των δύο ποδιών, του ενός ματιού και του ενός χεριού ή ποδιού, του ενός χεριού και 
του ενός ποδιού, συμπεριλαμβανομένης και της ολικής παραλυσίας. (β) Η αθεράπευτη φρενοβλάβεια που 
καθιστά τον Ασφαλισμένο ανίκανο για κάθε εργασία ή ενασχόληση. Οι δύο περιπτώσεις Μόνιμης Ολικής 
Ανικανότητας, συμφωνούνται περιοριστικά και όχι ενδεικτικά. 
 
Περιορισμοί – Εξαιρέσεις: 
Δεν καλύπτονται με την παρούσα ασφάλιση τα ατυχήματα και οι συνέπειές τους, που οφείλονται ολικά ή 
μερικά, άμεσα ή έμμεσα: 
(α) Σε ασθένεια ή σε προϋπάρχουσα σωματική ή πνευματική αναπηρία. 
(β) Σε ιατρική ή χειρουργική θεραπεία, εκτός εάν αυτή οφείλεται σε καλυπτόμενο με την παρούσα ασφάλιση 
ατύχημα. 
(γ) Σε μέθη ή σε χρήση ναρκωτικών, τοξικών ουσιών, φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή. 
(δ) Σε χρησιμοποίηση από τον Ασφαλισμένο αεροπλάνων που δεν ανήκουν σε αναγνωρισμένες εταιρίες και 
δεν εκτελούν κανονικά δρομολόγια ή charters, ελικοπτέρων, ανεμοπτέρων, αεροστάτων ή σε συμμετοχή του 
ασφαλιζομένου σε επίσημους ή όχι αγώνες ταχύτητας ή δεξιοτεχνίας με οποιοδήποτε μέσο. 
(ε) Σε αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, ανεξάρτητα από τη διανοητική του κατάσταση. 
(στ) Σε πόλεμο κηρυγμένο ή ακήρυκτο, εξωτερικό ή εμφύλιο, με οποιαδήποτε όπλα. Σε πολιτικές ή 
στρατιωτικές στάσεις, επαναστάσεις ή λαϊκές ταραχές. 
(ζ) Σε εγκαύματα ή αλλοιώσεις των ιστών οι οποίες οφείλονται σε ακτίνες "Χ" ή ραδίου ή παραγώγων του, 
εκρήξεις θερμότητας ή ακτινοβολιών που προέρχονται από μεταστοιχείωση του ατομικού πυρήνα (διάσπαση, 
συγχώνευση, τήξη, ραδιενέργεια), τεχνητή επιτάχυνση των ατομικών μορίων, αυτόματη ανάφλεξη ή έκρηξη 
των ραδιενεργών υλών. 
Επίσης, δεν καλύπτονται τα ατυχήματα: 
- τα οποία συμβαίνουν κατά την διάρκεια διάπραξης από τον Ασφαλισμένο εγκλήματος σε βαθμό 
κακουργήματος,  
- που δεν προκάλεσαν ορατούς μώλωπες ή τραύματα στο εξωτερικό του σώματος, εκτός από την περίπτωση 
του πνιγμού ή εσωτερικών τραυμάτων που διαπιστώνονται αντικειμενικά. 
 
 
5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
Ορίζεται ως δικαιούχος του προβλεπόμενου από το ασφαλιστήριο ασφαλιζόμενου ποσού για την περίπτωση 
Θανάτου από Ατύχημα ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας, η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., η οποία και 
θα θεωρείται ως μόνος και αποκλειστικός ανέκκλητος δικαιούχος του ασφαλίσματος, με σκοπό την εξόφληση 
του υπολοίπου του λογαριασμού της Gold ή Black Πιστωτικής κάρτας. 


