ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
FULL [LIFE PLAN]
Άρθρο 1: Ορισμοί
«Εταιρία» : H Ανώνυμος Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ». Η έδρα της Εταιρίας είναι:
Λεωφόρος Συγγρού 103-105, 11745, ΑΘήνα, Ελλάδα. Αριθμός ΓΕΜΗ: 000224801000, τηλέφωνο: (+30)
2130318189 (Ελλάδα & εξωτερικό), Fax: (+30) 2109099111, Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
ethniki@insurance.nbg.gr, Ιστοσελίδα: www.ethniki-asfalistiki.gr.
«Συμβαλλόμενος (Λήπτης της ασφάλισης)»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι μόνιμος κάτοικος
Ελλάδας, με το οποίο η Εταιρία συνάπτει την ασφάλιση και υποχρεούται στην καταβολή του ασφαλίστρου,
έχοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Ασφαλιστική σύμβαση
και προβλέπονται από τη Νομοθεσία. Ρητά ορίζεται ότι συμβαλλόμενος δεν μπορεί να είναι φυσικό ή
νομικό πρόσωπο Η.Π.Α. με την έννοια του Κανονισµού S του περί Αξιών Νόµου των Ηνωµένων Πολιτειών
του 1933 «United States Securities Act of 1933», ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του νόμου 4493/2017
περί Φορολογικής Συμμόρφωσης των Λογαριασμών της Αλλοδαπής (εφεξής Foreign Accounts Tax
Compliance Act-FATCA). Ειδικότερα, φυσικό πρόσωπο ΗΠΑ θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο που α)
κατοικεί στις ΗΠΑ, β)είναι πολίτης/υπήκοος/κάτοχος πράσινης κάρτας των ΗΠΑ, γ) ανήκει στο στρατιωτικό
προσωπικό των ΗΠΑ ή στο προσωπικό που σχετίζεται με κυβερνητικό φορέα, υπηρεσία ή οργανισμό των
ΗΠΑ που βρίσκεται εκτός των ΗΠΑ, δ) έχει γεννηθεί στις ΗΠΑ, ε)έχει τρέχουσα ταχυδρομική διεύθυνση ή
διεύθυνση κατοικίας/διαμονής στις ΗΠΑ (συμπεριλαμβανομένης ταχυδρομικής θυρίδας στις ΗΠΑ), στ)έχει
τρέχοντα αριθμό τηλεφώνου στις ΗΠΑ, ζ)δίνει πάγιες εντολές για μεταφορά κεφαλαίων σε λογαριασμό
που τηρείται στις ΗΠΑ, στ) έχει χορηγήσει ισχύον πληρεξούσιο ή δικαίωμα υπογραφής σε πρόσωπο με
διεύθυνση στις ΗΠΑ. Νομικό Πρόσωπο ΗΠΑ θεωρείται α)Κάθε νομικό πρόσωπο, οποιασδήποτε μορφής,
που έχει έδρα ή βρίσκεται στις ΗΠΑ ή που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο των ΗΠΑ
β)οποιαδήποτε σύμπραξη ή οργανωμένη επιχείρηση ή εταιρία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο
των ΗΠΑ, γ)οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία της οποίας ο εκτελεστής διαθήκης ή ο διαχειριστής είναι
πρόσωπο των ΗΠΑ, δ)οποιοδήποτε καταπίστευμα του οποίου ο επίτροπος είναι πρόσωπο των
ΗΠΑ ε)οποιοδήποτε πρακτορείο ή υποκατάστημα ενός προσώπου των ΗΠΑ που βρίσκεται εκτός των ΗΠΑ
στ)οποιοσδήποτε μη επενδυτικός ή παρόμοιος λογαριασμός (που δεν είναι κληρονομία ή καταπίστευμα)
που κατέχει ένας έμπορος ή άλλος θεματοφύλακας για λογαριασμό ενός προσώπου Η.Π.Α. ή που κατέχει
ένας έμπορος ή θεματοφύλακας που είναι νομικό πρόσωπο και έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο των
ΗΠΑ ή εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, που να διαμένει στις ΗΠΑ και ζ)οποιαδήποτε σύμπραξη ή άλλο
νομικό πρόσωπο που (1) έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τους νόμους αλλοδαπής δικαιοδοσίας και (2) που έχει
συσταθεί από πρόσωπο των ΗΠΑ κυρίως με σκοπό την επένδυση σε κινητές αξίες που δεν είναι
εγγεγραμμένες στο χρηματιστήριο, εκτός εάν έχει ιδρυθεί και ανήκει σε διαπιστευμένους επενδυτές
σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία περί κινητών αξιών που δεν είναι φυσικά πρόσωπα, κληρονομίες
ή καταπιστεύματα.
«Μόνιμος κάτοικος Ελλάδας»: Ο Συμβαλλόμενος και ο Ασφαλισμένος στα πλαίσια του παρόντος, εφόσον
διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και δεν βρίσκεται στο εξωτερικό για περισσότερο από έξι (6) συνεχόμενους
μήνες. Σε κάθε περίπτωση πρόσωπα που διαμένουν προσωρινά στο εξωτερικό αλλά έχουν τόπο συνήθους
διαμονής στην Ελλάδα, όπως ενδεικτικά Έλληνες φοιτητές, μέλη του ελληνικού διπλωματικού σώματος
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και ναυτικοί θεωρούνται μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, εφόσον την έχουν δηλώσει ως μόνιμο τόπο κατοικίας
τους.
«Ασφαλισμένος»: Κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και επί της ζωής του
οποίου συνάπτεται η ασφάλιση και για το οποίο η Εταιρία έχει αναλάβει την υποχρέωση να καταβάλει το
Ασφάλισμα κατά τη λήξη. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο Ασφαλιστήριο, ο Ασφαλισμένος θεωρείται και
Συμβαλλόμενος. Τον Ασφαλισμένο βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική
σύμβαση οι οποίες από την φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον ίδιο. Ο Ασφαλισμένος έχει τις
ίδιες υποχρεώσεις με τον Συμβαλλόμενο αφού έχει λάβει γνώση της σύμβασης και έχει τη δυνατότητα να
τις εκπληρώσει. Ρητά ορίζεται ότι Ασφαλισμένος δεν μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο ΗΠΑ ως ορίζεται
ανωτέρω.
«Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο» ή «Ασφαλιστήριο»: Η σύμβαση ασφάλισης που συνάπτεται μεταξύ της
Εταιρίας και του Συμβαλλόμενου με βάση τους όρους της οποίας παρέχεται στον Ασφαλισμένο
ασφαλιστική κάλυψη. Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο φέρει την υπογραφή των εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων της Εταιρίας και περιλαμβάνει την Πρώτη Σελίδα του Ασφαλιστηρίου, τον Πίνακα Καλύψεων
και Παροχών (εφόσον υπάρχουν) και τους Όρους Ασφάλισης. Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, μαζί με την
αίτηση ασφάλισης, είναι τα μόνα έγγραφα που αποδεικνύουν την ασφαλιστική σύμβαση μεταξύ της
Εταιρίας και του Συμβαλλόμενου για την κάλυψη του Ασφαλισμένου.
«Πρόσθετη Πράξη»: Η πράξη που εκδίδει η Εταιρία με την οποία επέρχεται μερική τροποποίηση όρων ή
στοιχείων του ασφαλιστηρίου κατόπιν συμφωνίας του Συμβαλλομένου και της Εταιρίας. Αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.
«Ασφάλισμα κατά τη λήξη»: Στη λήξη του Ασφαλιστηρίου, η Εταιρία θα καταβάλλει στον Ασφαλισμένο,
εφόσον είναι στη ζωή, ποσό εφάπαξ ίσο με την αξία του Λογαριασμού Επένδυσης του Ασφαλιστηρίου
κατά την ημερομηνία λήξης του Ασφαλιστηρίου. Πλέον της αξίας λήξης και μόνο εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 12 των παρόντων όρων θα καταβάλλεται Επιβράβευση Δεκαετίας ή/και
Επιβράβευση Λήξης.
«Ασφάλισμα θανάτου»: Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου πριν από την ημερομηνία λήξης της
ασφάλισης, θα καταβληθεί στο Δικαιούχο Ασφαλίσματος η αξία του Λογαριασμού Επένδυσης, όπως έχει
διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία αναγγελίας του θανάτου, ή το σύνολο των καταβληθέντων Τακτικών
και Έκτακτων Ασφαλίστρων Επένδυσης, αφού αφαιρεθούν τυχόν φόροι και επιβαρύνσεις, όποιο εκ των
δύο είναι μεγαλύτερο.
«Δικαιούχος Ασφαλίσματος θανάτου»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή τα πρόσωπα, που ορίζονται στο
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο να εισπράξουν το Ασφάλισμα σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου .
«Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Ασφαλιστηρίου συμβολαίου» : Η ημερομηνία που αναγράφεται στην
Πρώτη Σελίδα του παρόντος Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου ως ημερομηνία έναρξης ασφάλισης και ισχύει
υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το οφειλόμενο ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση αυτού και δεν έχει
μεταβληθεί μέχρι την εξόφληση του ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης αυτού η δηλωθείσα στην αίτηση
ασφάλισης κατάσταση της υγείας του Ασφαλισμένου.
«Ασφαλιστικό Έτος»: Κάθε ετήσια περίοδος που αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του
παρόντος Ασφαλιστηρίου ή από την αντίστοιχη με αυτήν ημερομηνία των επόμενων ετών.
«Επέτειος Ασφαλιστηρίου»: Η ημερομηνία (ημέρα, μήνας) κάθε επόμενου έτους που ταυτίζεται με την
ημερομηνία (ημέρα, μήνας) έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου.
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«Διάρκεια Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου»: Η διάρκεια του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου σε έτη η οποία
αναγράφεται στην Πρώτη Σελίδα του παρόντος ασφαλιστηρίου.
«Ηλικία Ασφαλισμένου»: O πλησιέστερος στην ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης ακέραιος αριθμός
ετών ζωής που συμπληρώνει ο Ασφαλισμένος, με βάση την ημερομηνία γέννησης που έχει δηλωθεί στην
αίτηση ασφάλισης.
«Καθαρό Τακτικό Ασφάλιστρο» :Το χρηματικό ποσό που έχει υποχρέωση να καταβάλλει ο
Συμβαλλόμενος περιοδικά με τμηματικές καταβολές στην Εταιρία, για την παροχή της ασφαλιστικής
κάλυψης που προβλέπεται από το παρόν Ασφαλιστήριο και δεν περιλαμβάνει φόρους, τέλη και λοιπές
επιβαρύνσεις.
«Καθαρό Τακτικό Ασφάλιστρο Επένδυσης»: Το μέρος του Καθαρού Τακτικού Ασφαλίστρου που
επενδύεται με βάση τους όρους του παρόντος και αναγράφεται στην Πρώτη Σελίδα του Ασφαλιστηρίου
Συμβολαίου.
«Καθαρό Έκτακτο Ασφάλιστρο Επένδυσης»: Το ποσό του Έκτακτου Ασφάλιστρου επένδυσης, που
καταβάλλεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 11 , αφού αφαιρεθούν τυχόν φόροι, τέλη και
λοιπές επιβαρύνσεις.
«Επάγγελμα» : Το επάγγελμα του Συμβαλλόμενου ή/και του Ασφαλισμένου όπως αυτό δηλώθηκε στην
αρχική αίτηση ασφάλισης.
«Διεύθυνση Επικοινωνίας » : Διεύθυνση επικοινωνίας του Συμβαλλόμενου στην οποία θα αποστέλλονται
όλα τα ενημερωτικά έγγραφα και η οποία δηλώθηκε στην αρχική αίτηση ασφάλισης.
«ΟΣΕΚΑ»: Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) με την έννοια της Οδηγίας
2009/65/ΕΚ. Στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου και για τους σκοπούς σύνδεσης με τον Λογαριασμό
Επένδυσης Ασφαλιστηρίου οι ΟΣΕΚΑ έχουν τη μορφή Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
(ΕΕΜΚ). Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις
μελλοντικές.
«ΕΕΜΚ (SICAV)»: Η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου με την επωνυμία BNP PARIBAS
PERSPECTIVES (1 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France), η οποία έχει συσταθεί και καταχωρηθεί στη
Γαλλία, ως Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ /«UCITS»), έχει τη μορφή
Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) εποπτεύεται από την αρμόδια γαλλική αρχή και
λειτουργεί βάσει της γαλλικής νομοθεσίας.
«Εταιρία Διαχείρισης Κεφαλαίων»: Η Εταιρία με την επωνυμία "BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
France" (αποκαλούμενη για συντομία εφεξής "Εταιρία Διαχείρισης"), με έδρα τη Γαλλία(1, boulevard
Haussmann, 75009 Paris) , η σύσταση της οποίας έχει εγκριθεί από την αρμόδια γαλλική εποπτική αρχή
(Αρχή Χρηματοικονομικών Αγορών/Financial Markets Authority/Autorité des marchés financiers AM)F με
αριθμό μητρώου GP 96002 και η οποία έχει οριστεί ως διαχειριστής του χαρτοφυλακίου της ΕΕΜΚ από
την ΕΕΜΚ/SICAV, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
«Κύριο Επενδυτικό Τμήμα»: Το Επενδυτικό Τμήμα Υπο-Κεφάλαιο(Sub-Fund) της ΕΕΜΚ στο οποίο
επενδύονται τα ασφάλιστρα επένδυσης και του οποίου τη διαχείριση έχει αναλάβει η Εταιρία Διαχείρισης
Κεφαλαίων. Το Επενδυτικό Τμήμα/Υπο-Κεφάλαιο εμφανίζεται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος
«Πίνακες Βασικών Παραμέτρων Προγράμματος» και παρουσιάζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της ΕΕΜΚ
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καθώς και στα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID), που είναι αναρτημένα στην
ιστοσελίδα της Εταιρίας www.ethniki-asfalistiki.gr, στην τελευταία επικαιροποιημένη τους έκδοση.
«Δευτερεύον Επενδυτικό Τμήμα»: Το Επενδυτικό Τμήμα/ Υπο-Κεφάλαιο στο οποίο επενδύονται τα
ασφάλιστρα επένδυσης μετά την λήξη του Κύριου Επενδυτικού Τμήματος/ Υπο-Κεφαλαίου και ως την
λήξη του Ασφαλιστηρίου. Το Επενδυτικό αυτό Τμήμα εμφανίζεται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος
«Πίνακες Βασικών Παραμέτρων Προγράμματος» και παρουσιάζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της ΕΕΜΚ
καθώς και στα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID) της Εταιρίας Διαχείρισης
Κεφαλαίων, που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.ethniki-asfalistiki.gr, στην τελευταία
επικαιροποιημένη τους έκδοση.
«Ημερομηνία Μετάβασης»: Η ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί από την Εταιρία
Διαχείρισης συγχώνευση με απορρόφηση του Κύριου Επενδυτικού Τμήματος (με το οποίο συνδέεται ο
Λογαριασμός Επένδυσης Ασφαλιστηρίου) από το Δευτερεύον Επενδυτικό Τμήμα. Από την Ημερομηνία
Μετάβασης και μέχρι τη λήξη του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, ο Λογαριασμός Επένδυσης Ασφαλιστηρίου
θα συνδέεται με τις μετοχές/μερίδια του Δευτερεύοντος Επενδυτικού Τμήματος. Το έτος στο οποίο
εμπίπτει η Ημερομηνία Μετάβασης εμφανίζεται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος «Πίνακες Βασικών
Παραμέτρων Προγράμματος». Η Ημερομηνία Μετάβασης θα ανακοινωθεί από την Εταιρία Διαχείρισης
Κεφαλαίων και θα κοινοποιηθεί στον Συμβαλλόμενο, τουλάχιστον τρείς εργάσιμες ημέρες πριν.
«Εργάσιμη Ημέρα»: Ημέρα η οποία είναι εργάσιμη για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην
Ελλάδα και στη Γαλλία, ήτοι τις χώρες όπου εδρεύει η Εταιρία, η ΕΕΜΚ και η Εταιρία Διαχείρισης. Σε
περίπτωση που οιοδήποτε αίτημα στο πλαίσιο του παρόντος συμβολαίου λαμβάνεται σε οιαδήποτε μέρα
που δεν είναι εργάσιμη με την παραπάνω έννοια, θα θεωρείται ότι έχει ληφθεί την επόμενη εργάσιμη
ημέρα.
«Έντυπο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID)»: To έντυπο Key Investor Information
Document (KIID) με τις βασικές πληροφορίες της επένδυσης της ανωτέρω ΕΕΜΚ, το οποίο στην ισχύουσα
μορφή του εμφανίζεται στο Παράρτημα «Έντυπα Πληροφοριών Κεφαλαίων» και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω έντυπο ενδεχομένως να
αναθεωρηθεί/τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος συμβολαίου σε περίπτωση αλλαγής
οιασδήποτε αναφερόμενης σε αυτό πληροφορίας. Η Εταιρία ενημερώνει το Συμβαλλόμενο ότι το
επικαιροποιημένο έντυπο KIID καθώς και το επικαιροποιημένο Έντυπο Βασικών Πληροφοριών του
ανωτέρω ασφαλιστικού προγράμματος (με τίτλο Key Information Document) που χορηγήθηκε στο
Συμβαλλόμενο πριν την κατάρτιση του παρόντος ασφαλιστηρίου θα βρίσκονται αναρτημένα στην
ιστοσελίδα/διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας www.ethniki-asfalistiki.gr στην τελευταία επικαιροποιημένη
τους έκδοση. Ο Συμβαλλόμενος συναινεί στην παροχή πληροφοριών μέσω του ανωτέρω διαδικτυακού
τόπου, την οποία θεωρεί κατάλληλη στο πλαίσιο της παρούσας επιχειρηματικής σχέσης.
«Ενημερωτικό Δελτίο της ΕΕΜΚ»: Το Ενημερωτικό Δελτίο περιλαμβάνει την ονομασία κάθε Επενδυτικού
Τμήματος / Υπο - Κεφαλαίου και τη διάρκειά του, αναλυτικές πληροφορίες για τον επενδυτικό σκοπό και
την επενδυτική πολιτική του, το βαθμό των επενδυτικών κινδύνων του χαρτοφυλακίου του, τους κανόνες
αποτίμησης και γενικότερα το σύνολο των ουσιωδών πληροφοριών σε σχέση με την λειτουργία του
Επενδυτικού Τμήματος. Το Ενημερωτικό Δελτίο, στο οποίο περιλαμβάνεται αναλυτική περιγραφή τόσο
του Κύριου Επενδυτικού Τμήματος όσο και του Δευτερεύοντος Επενδυτικού Τμήματος βρίσκεται
αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας www.ethniki-asfalistiki.gr.
«Μετοχικό Κεφάλαιο ΕΕΜΚ (SICAV)»: Είναι το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΜΚ, όπως προβλέπεται στο
καταστατικό αυτής και στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.
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«Μετοχές/Μερίδια ΕΕΜΚ(SICAV)»: Διατίθενται προς απόκτηση, στο πλαίσιο του παρόντος
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, ξεχωριστές κατηγορίες Μετοχών/Μεριδίων, ανά Επενδυτικό Τμήμα/ΥποΚεφάλαιο της ΕΕΜΚ. Οι μετοχές αποκτώνται, στο πλαίσιο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, από την
Εταιρία για λογαριασμό του Συμβαλλομένου και εκδίδονται στο όνομα της Εταιρίας, η οποία
καταχωρείται ως μέτοχος στο σχετικό μητρώο που τηρείται από τον ορισθέντα Περιφερειακό Πράκτορα
Μεταβιβάσεων (Regional Transfer Agent), Εταιρία BNP Paribas Securities Services Luxembourg, Branch 60,
avenue J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg.
«Καθαρή τιμή μετοχής/μεριδίου»: Η καθαρή αξία της μετοχής/μεριδίου κάθε Επενδυτικού Τμήματος /
Υπο - Κεφαλαίου, στην οποία δεν συμπεριλαμβάνονται έξοδα και η οποία υπολογίζεται κάθε Εργάσιμη
Ημέρα και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας Διαχείρισης Κεφαλαίου https://www.bnpparibasam.gr.
«Τιμή Διάθεσης μετοχής/μεριδίου»: Η τιμή διάθεσης είναι η τιμή στην οποία αποκτάται η συμμετοχή στο
Επενδυτικό Τμήμα / Υπο - Κεφάλαιο. Η τιμή διάθεσης προκύπτει εάν στην καθαρή της μετοχής/ μεριδίου
προστεθεί η Προμήθεια Διάθεσης που εμφανίζεται στον Πίνακα 6 του Παραρτήματος «Πίνακες Βασικών
Παραμέτρων Προγράμματος».
«Τιμή Εξαγοράς μετοχής/μεριδίου»: Η τιμή εξαγοράς είναι η τιμή στην οποία ο μέτοχος εξαγοράζει,
μερικώς ή ολικώς, τις μετοχές/μερίδια του. Η τιμή εξαγοράς προκύπτει εάν από την καθαρή τιμή της
μετοχής / μεριδίου αφαιρεθεί η Προμήθεια Εξαγοράς που εμφανίζεται στον Πίνακα 6 του Παραρτήματος
«Πίνακες Βασικών Παραμέτρων Προγράμματος».
«Λογαριασμός Επένδυσης Ασφαλιστηρίου (Λ.Ε.Α.)»: Το πλήθος των μετοχών/ μεριδίων που αντιστοιχούν
ανά πάσα στιγμή στο συγκεκριμένο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, έχουν συνδεθεί με αυτό και έχουν
αποκτηθεί στο όνομα της Εταιρίας, για λογαριασμό του Συμβαλλομένου. Το υπόλοιπο του Λογαριασμού
ισούται κάθε φορά με τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του αριθμού των συνδεδεμένων με τον
Λογαριασμό μετοχών/μεριδίων και του αριθμού κάθε είδους εξαγορασθεισών μετοχών/μεριδίων με βάση
τους παρόντες όρους.
«Αξία Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλιστηρίου»: Η αξία των μετοχών/ μεριδίων που συνδέονται με το
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ανά πάσα χρονική στιγμή, στην οποία δε συμπεριλαμβάνονται οι
εξαγορασθείσες μετοχές/μερίδια. Η αξία των μετοχών/μεριδίων ισούται με το γινόμενο του πλήθους των
μετοχών/μεριδίων επί της καθαρής τιμής της μετοχής/μεριδίου. Η Εταιρία δεν παρέχει οιαδήποτε
μορφής εγγύηση για την απόδοση ή διατήρηση των επενδυόμενων στα ανωτέρω Επενδυτικά
Τμήματα/Υπο - Κεφάλαια ποσών. Τον επενδυτικό κίνδυνο (λχ, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο συνδεδεμένο
με τα παράγωγα μέσα) φέρει αποκλειστικά ο Συμβαλλόμενος. Ειδικότερα, πιθανοί κίνδυνοι θα
μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση της αξίας επένδυσης , απώλειες σε σχέση με το αρχικό επενδεδυμένο
κεφάλαιο ή ακόμη και πλήρη απώλεια αυτού είναι ενδεικτικά : α) Πιστωτικός κίνδυνος: κίνδυνος
υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας ή κίνδυνος αθέτησης πληρωμής ενός εκδότη που θα
μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση της αξίας των χρηματοπιστωτικών μέσων με τα οποία συνδέονται τα
Επενδυτικά Τμήματα/Υπο-Κεφάλαια. β) Κίνδυνος συνδεδεμένος με τα παράγωγα μέσα: η χρήση
παράγωγων προϊόντων μπορεί να ενισχύσει τις μεταβολές της αξίας των επενδύσεων και, συνεπώς, να
εντείνει την μεταβλητότητα των αποδόσεων.
«Ελάχιστη Αξία Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλιστηρίου»: Το ελάχιστο όριο της Αξίας Λογαριασμού
Επένδυσης Ασφαλιστηρίου που εμφανίζεται στον Πίνακα 7 του Παραρτήματος «Πίνακες Βασικών
Παραμέτρων Προγράμματος», κάτω από το οποίο διενεργείται Αυτόματη Εξαγορά (Άρθρο 10.3 των
παρόντων Όρων).
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«Επενδυόμενο Ποσό Τακτικού Ασφαλίστρου Επένδυσης»: Το μέρος του «Καθαρού Τακτικού
Ασφαλίστρου Επένδυσης» που επενδύεται στα ανωτέρω Επενδυτικά Τμήματα/Υπο – Κεφάλαια , όπως
αναγράφεται στην Πρώτη Σελίδα του συμβολαίου. Το ποσοστό του «Καθαρού Τακτικού Ασφαλίστρου
Επένδυσης» που αποτελεί το «Επενδυόμενο Ποσό Τακτικού Ασφαλίστρου Επένδυσης» διαφοροποιείται
ανάλογα με το Ασφαλιστικό Έτος και εμφανίζεται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος «Πίνακες Βασικών
Παραμέτρων Προγράμματος».
«Επενδυόμενο Ποσό Εκτάκτου Ασφαλίστρου Επένδυσης»: Το μέρος του «Καθαρού Εκτάκτου
Ασφαλίστρου Επένδυσης» που επενδύεται στα ανωτέρω Επενδυτικά Τμήματα/Υπο – Κεφάλαια. Το
ποσοστό του «Καθαρού Έκτακτου Ασφαλίστρου Επένδυσης» που αποτελεί το «Επενδυόμενο Ποσό
Εκτάκτου Ασφαλίστρου Επένδυσης» εμφανίζεται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος «Πίνακες Βασικών
Παραμέτρων Προγράμματος» .
«Κεφάλαιο Κινδύνου»: Η θετική διαφορά μεταξύ των καταβληθέντων Καθαρών Ασφαλίστρων Επένδυσης
(τακτικών και εκτάκτων) και της συνολικής Αξίας Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλιστηρίου.
Άρθρο 2. Συμβαλλόμενος
2.1 Αλλαγή Συμβαλλομένου
Ο Συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να ορίσει άλλο Συμβαλλόμενο με γραπτή δήλωσή του υπογεγραμμένη
και από τους δύο και με την έγγραφη συναίνεση του Ασφαλισμένου, εφόσον ο τελευταίος είναι ενήλικας.
Αν ο Συμβαλλόμενος, σε περίπτωση που είναι άλλος από τον Ασφαλισμένο, αποβιώσει κατά τη διάρκεια
ισχύος του Ασφαλιστηρίου, τα δικαιώματά του και οι υποχρεώσεις του μεταβιβάζονται στον
Ασφαλισμένο, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά.
2.2 Υποκατάστατος Συμβαλλόμενος
Ο Συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να ορίσει στην αρχική αίτηση ασφάλισης ή σε μεταγενέστερο της
έκδοσης του Ασφαλιστηρίου χρόνο Υποκατάστατο Συμβαλλόμενο. Ο ορισμός Υποκατάστατου
Συμβαλλομένου μετά την έκδοση του Ασφαλιστηρίου προϋποθέτει έγγραφη συναίνεση του
Ασφαλισμένου, εφόσον ο τελευταίος είναι ενήλικας, καθώς και του Υποκατάστατου Συμβαλλόμενου. Ο
Υποκατάστατος Συμβαλλόμενος αποκτά την ιδιότητα του Συμβαλλομένου στην περίπτωση που αποβιώσει
ο Συμβαλλόμενος πριν τον Ασφαλισμένο και κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου.
Άρθρο 3. Δικαιούχος Ασφαλίσματος Θανάτου
Το δικαίωμα του ορισμού Δικαιούχου ή Δικαιούχων σε περίπτωση Θανάτου ανήκει στον Συμβαλλόμενο
με την προϋπόθεση ότι υπάρχει έγγραφη συναίνεση του Ασφαλισμένου εφόσον ο τελευταίος είναι
ενήλικας. Αν ορισθεί ένας Δικαιούχος και αποβιώσει πριν την καταβολή του ασφαλίσματος, τα δικαιώματά
του μεταβιβάζονται στον Συμβαλλόμενο. Αν δεν έχει ορισθεί Δικαιούχος ή αν αυτός αποποιήθηκε το
ασφάλισμα, Δικαιούχος θεωρείται ο Συμβαλλόμενος. Στην περίπτωση που έχουν οριστεί περισσότεροι του
ενός Δικαιούχοι και δεν ορίζονται ποσοστά διανομής του ασφαλίσματος, η διανομή γίνεται ισομερώς,
δηλαδή σε ίσα ποσοστά. Στην περίπτωση που έχουν οριστεί περισσότεροι του ενός Δικαιούχοι και ένας
από αυτούς αποβιώσει πριν την καταβολή του ασφαλίσματος, τα δικαιώματά του μεταβιβάζονται στους
υπόλοιπους Δικαιούχους.
3.1 Υποκατάστατος Δικαιούχος
Ο Συμβαλλόμενος δύναται να ορίσει εξ αρχής υποκατάστατο Δικαιούχο ο οποίος παίρνει την θέση του
Δικαιούχου αν κατά τον θάνατο του Ασφαλισμένου δεν επιζεί κανένας Δικαιούχος.
3.2 Αλλαγή Δικαιούχου
Για την αλλαγή του Δικαιούχου ή την αντικατάστασή του σε περίπτωση που αυτός αποβιώσει, απαιτείται
έγγραφη δήλωση του Συμβαλλομένου, με έγγραφη συναίνεση του Ασφαλισμένου εφόσον ο τελευταίος
είναι ενήλικας, και ισχύει από την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης αυτής από την Εταιρία. Η αλλαγή
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του Δικαιούχου πιστοποιείται με την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης και ισχύει από την ημερομηνία
έκδοσής αυτής.
3.3 Έκπτωση Δικαιούχου
Αν οποιοσδήποτε Δικαιούχος, ή άλλο άτομο που με οποιοδήποτε τρόπο ενδιαφέρεται για την ασφάλιση
αυτή ή έχει έννομο συμφέρον στο παρόν Ασφαλιστήριο, προκαλέσει το θάνατο ή αποπειραθεί να
θανατώσει τον Ασφαλισμένο ή συντελέσει εκ προθέσεως με οιονδήποτε τρόπο στην επέλευση του
ασφαλιστικού κινδύνου, χάνει ολοκληρωτικά και εκπίπτει από κάθε δικαίωμά του που πηγάζει από το
παρόν Ασφαλιστήριο.
Σε περίπτωση που κάποιος από τους Δικαιούχους χάσει τα δικαιώματά του για τον παραπάνω λόγο, τα
δικαιώματα των τυχόν άλλων Δικαιούχων, που δεν έχουν καμιά ευθύνη, διατηρούν την πλήρη ισχύ τους.
Άρθρο 4. Ασφάλιστρο – Επιβαρύνσεις
4.1 Καταβολή Ασφαλίστρου
Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και καταβάλλεται πριν την έναρξη κάθε ετήσιας επετείου του Ασφαλιστηρίου
εφάπαξ ή σε δόσεις. Ειδικότερα, μπορεί να συμφωνηθεί κατά την ασφάλιση η καταβολή του σε
εξαμηνιαίες, τριμηνιαίες ή μηνιαίες δόσεις, με επιβάρυνση των τυχόν συμπληρωματικών καλύψεων κατά
2%, 3% ή 4% αντίστοιχα, ή με όποια επιβάρυνση θα ισχύει με βάση την τιμολογιακή/εμπορική πολιτική
της Εταιρίας για την οποία η Εταιρία θα ενημερώσει σχετικά τον Συμβαλλόμενο. Απαραίτητη προϋπόθεση
για την καταβολή του ετησίου ασφαλίστρου σε δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις είναι η καταβολή του
ασφαλίστρου μέσω πάγιας εντολής με χρέωση πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού. Εάν
ακυρωθεί η πάγια εντολή παύει αυτόματα η καταβολή του ετησίου ασφαλίστρου σε δώδεκα (12) μηνιαίες
δόσεις και η καταβολή στο εξής θα γίνεται σε τριμηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την πρώτη τρίμηνη
επέτειο του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου που ακολουθεί την ακύρωση της πάγιας εντολής.
Η καταβολή του ασφαλίστρου γίνεται στις καθοριζόμενες στην Πρώτη Σελίδα του παρόντος
Ασφαλιστηρίου ημερομηνίες, με τους εκάστοτε οριζόμενους από την Εταιρία τρόπους πληρωμής, για τους
οποίους ενημερώνεται ο Συμβαλλόμενος από την Εταιρία.
Ο Συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να αλλάξει τον τρόπο και τη συχνότητα πληρωμής του ασφαλίστρου, με
γραπτή δήλωσή του, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας τιμολογιακής/εμπορικής
πολιτικής της Εταιρίας.
Μετά την καταβολή της πρώτης δόσης των ασφαλίστρων, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για
την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης, κάθε καθυστέρηση καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης
ασφαλίστρου, καθώς και η μερική καταβολή αυτής, δίνει στην Εταιρία το δικαίωμα να καταγγείλει τη
σύμβαση αποστέλλοντας γραπτή ενημέρωση στον Συμβαλλόμενο, στην οποία γνωστοποιείται ότι η
περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει, μετά πάροδο ενός (1) μηνός από την
κοινοποίηση, τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης. Ειδικά στην περίπτωση που έχουν συμπληρωθεί τρεις
συνεχόμενοι μήνες ισχύος μετά την έναρξη του Ασφαλιστηρίου, σε περίπτωση μη καταβολής
ληξιπρόθεσμων ασφαλίστρων αυτό καθίσταται ελεύθερο περαιτέρω καταβολής ασφαλίστρων με βάση
όσα προβλέπονται στο άρθρο 8 των παρόντων όρων. Η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να τον ειδοποιήσει
σχετικά με την υποχρέωσή του αυτή. Τυχόν υπενθύμιση της υποχρέωσης για πληρωμή του ασφαλίστρου
με τους ισχύοντες κάθε φορά, στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής της Εταιρίας, τρόπους ειδοποίησης
(επιστολή, e-mail, τηλέφωνο ή μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο) δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν τροποποίηση
του γενικού αυτού κανόνα.
4.2 Χαρτόσημα, Φόροι και άλλες νόμιμες Επιβαρύνσεις
Κάθε είδους φόρος, τέλος, κράτηση, δικαίωμα, προμήθεια, αμοιβή ή επιβάρυνση σε σχέση με το παρόν
Ασφαλιστήριο ή Πρόσθετες Πράξεις αυτού, σε σχέση με τις ασφαλιστικές καλύψεις ή με κάθε είδους
ασφαλιστική αποζημίωση ή/και παροχή που καταβάλλεται με βάση το παρόν, σε σχέση με οποιοδήποτε
έγγραφο συνδέεται με την ασφάλιση, με τις αποδείξεις είσπραξης ασφαλίστρων και γενικά σε σχέση με
κάθε πράξη σχετική με την παρούσα σύμβαση ασφάλισης, επιβαλλόμενος από διατάξεις που ισχύουν
κατά την έκδοση του Ασφαλιστηρίου ή θα ισχύσουν μετά την έκδοσή του, βαρύνει τους ενδιαφερομένους,
Συμβαλλόμενο ή Ασφαλισμένο ή Δικαιούχο. Ειδικότερα, τα τέλη, οι φόροι και τα έξοδα εξόφλησης του
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Ασφαλιστηρίου, καθώς επίσης και όλα γενικά τα έξοδα της Εταιρίας από κατασχέσεις που επιβάλλονται
στα χέρια της ως τρίτης ή από εκχωρήσεις του Ασφαλισμένου Ποσού, βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο που
παρέχει την εξόφληση (Συμβαλλόμενο ή Ασφαλισμένο ή Δικαιούχο) ή τους νόμιμους διαδόχους του.
4.3 Εισφορά υπέρ εγγυητικού κεφαλαίου
Τα ασφάλιστρα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων Ζωής υπόκεινται σε εισφορά υπέρ του εγγυητικού
κεφαλαίου ζωής όπως αυτή καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές πράξεις της
Τράπεζας της Ελλάδος.
4.4 Δικαίωμα
Η πρώτη απόδειξη του πρώτου ασφαλιστικού έτους, επιβαρύνεται με το ύψος του Δικαιώματος, το ύψος
του οποίου ορίζεται στον Πίνακα 5 του Παραρτήματος «Πίνακες Βασικών Παραμέτρων Προγράμματος» .
Άρθρο 5. Δικαίωμα Εναντίωσης /Υπαναχώρησης
Ο Συμβαλλόμενος έχει το Δικαίωμα Εναντίωσης, εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του
Ασφαλιστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του Ν.Δ. 2496/97, αν το περιεχόμενο του Ασφαλιστηρίου
παρεκκλίνει από την αίτηση για ασφάλιση.
Επίσης, ο Συμβαλλόμενος έχει το Δικαίωμα Εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν.Δ. 2496/97
σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν παρέλαβε έγγραφο με τις πληροφορίες που προβλέπονται
στο άρθρο 152 του Ν.4364/2016 κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για ασφάλιση ή παρέλαβε το
Ασφαλιστήριο χωρίς τους ασφαλιστικούς όρους που διέπουν την ασφάλιση. Στις περιπτώσεις της
Εναντίωσης, η Εταιρία επιστρέφει στον Συμβαλλόμενο το συνολικό καταβληθέν ασφάλιστρο.
Ο Συμβαλλόμενος, εκτός των ανωτέρω Δικαιωμάτων Εναντίωσης, δικαιούται να Υπαναχωρήσει από την
σύμβαση, εντός 30 ημερών από την στιγμή που πληροφορήθηκε τη σύναψη της σύμβασης. (άρθρο 153
του Ν. 4364/2016). Η κοινοποίηση της υπαναχώρησης συνεπάγεται την εφεξής απαλλαγή του
Συμβαλλόμενου από όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή. Η Εταιρία στην
περίπτωση αυτή θα επιστρέψει το καταβληθέν ασφάλιστρο που αφορά σε τυχόν συμπληρωματικές
καλύψεις και τις αντιστοιχούσες σε αυτό επιβαρύνσεις, όπως και την Αξία του Λογαριασμού Επένδυσης
του Ασφαλιστηρίου. όπως αυτή υπολογίζεται εντός 3 (τριών) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
παραλαβής του αντίστοιχου εντύπου υπαναχώρησης από την Εταιρία.
Ο Συμβαλλόμενος ασκεί το δικαίωμα υπαναχώρησης αποστέλλοντας συστημένη επιστολή µε απόδειξη
παραλαβής στην Έδρα της Εταιρίας - Λ. Συγγρού 103-105 Αθήνα 11745 - , το έντυπο Υπόδειγμα “Δήλωση
Υπαναχώρησης” που βρίσκεται στο τέλος των Όρων Ασφαλιστηρίου Ζωής Συνδεδεμένου με Επενδύσεις .
Άρθρο 6. Εκχώρηση ή Ενεχυρίαση
Ο Συμβαλλόμενος διατηρεί το δικαίωμα, Εκχώρησης των απαιτήσεων ή αξιώσεων που προέρχονται από
το Ασφαλιστήριο ή την Ενεχυρίασή του με έγγραφη συναίνεση του Ασφαλισμένου, αν αυτός είναι άλλο
πρόσωπο και ισχύουν από την κοινοποίησή τους με δικαστικό επιμελητή στα Κεντρικά γραφεία της
Εταιρίας. Καταβολή της Εταιρίας σ’ εκπλήρωση υποχρεώσεών της από το Ασφαλιστήριο προς εκδοχέα ή
ενεχυρούχο πιστωτή δεν είναι δυνατό να θεωρείται ότι έγινε κακώς. Ο Δικαιούχος του ασφαλίσματος σε
περίπτωση θανάτου δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να ενεχυριάσει το ασφάλισμα χωρίς την έγγραφη
συναίνεση του Συμβαλλόμενου ή σε περίπτωση ασφάλισης ζωής τρίτου, αυτού του τρίτου εφόσον έχει
δικαίωμα ορισμού Δικαιούχου.
Άρθρο 7. Υποχρεώσεις Συμβαλλόμενου, Ασφαλισμένου ή Δικαιούχου (κατά περίπτωση)
Πέραν των άλλων υποχρεώσεών τους που προβλέπονται στους Όρους του παρόντος Ασφαλιστήριου, ο
Συμβαλλόμενος και ο Ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένοι:
7.1 Κατά την σύναψη της ασφάλισης
Να απαντήσουν με απόλυτη ειλικρίνεια στις ερωτήσεις που περιέχονται στην αίτηση ασφάλισης και γενικά
να δηλώσουν για την κατάσταση της υγείας του Ασφαλισμένου, το επάγγελμά του και να αναφέρουν κάθε
πληροφορία, στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζουν και που είναι αντικειμενικά ουσιώδες προκειμένου η
Εταιρία να εκτιμήσει ορθά τον κίνδυνο που αναλαμβάνει.
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Η ακριβής και ορθή δήλωση ηλικίας του Ασφαλισμένου αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την εκτίμηση του
κινδύνου. Αναληθής δήλωση ηλικίας θεωρείται ότι ασκεί επιρροή στην εκτίμηση του κινδύνου. Η Εταιρία
έχει το δικαίωμα να ζητήσει πιστοποιητικό γέννησης του Ασφαλισμένου πριν από κάθε πληρωμή
οποιουδήποτε ποσού βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Αν αποδειχτεί ότι η ηλικία του Ασφαλισμένου
κατά την ημερομηνία σύναψης της ασφάλισης ήταν μεγαλύτερη απ’ αυτήν που δηλώθηκε, το ποσόν που
πρέπει να πληρωθεί από την Εταιρία σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο θα είναι εκείνο για το οποίο
αρχικώς ασφαλίστηκε ο Ασφαλισμένος, μειωμένο κατά την διαφορά των ασφαλίστρων που όφειλε να έχει
πληρώσει έως την ημερομηνία επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης με βάση την πραγματική του
ηλικία και το ίδιο τιμολόγιο. Ειδικά ορίζεται ότι αν η πραγματική ηλικία του Ασφαλισμένου κατά την
έναρξη της ασφάλισης ήταν έξω από τα όρια των σχετικών τιμολογίων, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει
τη σύμβαση και ο Συμβαλλόμενος δικαιούται μόνο την αξία εξαγοράς.
7.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης
 Να ενημερώνουν εγγράφως την Εταιρία για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας και στη
διεύθυνση του Συμβαλλόμενου, που αναγράφονται στην Πρώτη Σελίδα του παρόντος ασφαλιστηρίου
και την οποία αναγνωρίζει η Εταιρία ως μόνη έγκυρη. Η αποστολή και η εν γένει κοινοποίηση
οιουδήποτε εγγράφου στη διεύθυνση αυτή είναι έγκυρη και επιφέρει τις προβλεπόμενες από το νόμο
συνέπειες. Περαιτέρω, ο Συμβαλλόμενος δηλώνει στην Εταιρία και ηλεκτρονική διεύθυνση
επικοινωνίας, η αποστολή και η εν γένει κοινοποίηση οιουδήποτε εγγράφου στη διεύθυνση αυτή είναι
επίσης έγκυρη και επιφέρει τις προβλεπόμενες από το νόμο συνέπειες.
 Να ενημερώνουν εγγράφως την Εταιρία για την μεταβολή του επαγγέλματος, που έχει δηλωθεί στην
αίτηση ασφάλισης.
 Να ενημερώνουν άμεσα και εγγράφως την Εταιρία σε περίπτωση που καταστούν πρόσωπα ΗΠΑ, στα
οποία δεν διατίθεται το παρόν συμβόλαιο,
 Να καταβάλει (ο Συμβαλλόμενος) το ασφάλιστρο στις αναφερόμενες στην Πρώτη Σελίδα του
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου ημερομηνίες πληρωμής.
Άρθρο 8. Ελεύθερο περαιτέρω καταβολής ασφάλιστρων
Εφόσον το Ασφαλιστήριο έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τρεις συνεχόμενους μήνες πλήρους ισχύος από
την έναρξη αυτού και δεν καταβληθεί οποιαδήποτε δόση ασφαλίστρου έως την ημερομηνία που
καθίσταται ληξιπρόθεσμη, τότε το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο καθίσταται «ελεύθερο περαιτέρω πληρωμής
ασφαλίστρων». Ο Λογαριασμός Επένδυσης συνεχίζει να χρεώνεται με τα κάθε είδους έξοδα διαχείρισης
καθώς και με την χρέωση θνησιμότητας, όπως αυτά περιγράφονται στους Όρους του παρόντος όσον
αφορά στις συμπληρωματικές καλύψεις ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 4.1. και στην ισχύουσα
νομοθεσία.
Άρθρο 9: Επαναφορά σε ισχύ
Εφόσον το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο έχει μετατραπεί σε «Ελεύθερο περαιτέρω καταβολής ασφαλίστρων»,
είναι δυνατό να επανέλθει σε πλήρη ισχύ με τις συμπληρωματικές καλύψεις που τυχόν περιλαμβάνονται
σε αυτό, εφόσον η Εταιρία εξακολουθεί να τα παρέχει κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος
επαναφοράς και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Α. Υποβληθεί έγγραφη αίτηση του Συμβαλλόμενου στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας μέσα σε
προθεσμία δύο (2) ετών από την ημερομηνία που έγινε ληξιπρόθεσμη και απαιτητή η πρώτη
ανεξόφλητη δόση του ασφαλίστρου.
Β. Υποβληθούν ικανοποιητικά για την Εταιρία αποδεικτικά στοιχεία για την καλή κατάσταση της υγείας
του Ασφαλισμένου, υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι θα γίνουν αποδεκτά από την Εταιρία σύμφωνα με
την πρακτική και τους κανόνες που ακολουθεί και εφαρμόζει.
Γ. Καταβληθούν τα ληξιπρόθεσμα Ασφάλιστρα της επένδυσης και των συμπληρωματικών καλύψεων
που τυχόν περιλαμβάνονται στο Ασφαλιστήριο, προσαυξημένα κατά το ποσοστό που ορίζεται στον
Πίνακα 8 του Παραρτήματος «Πίνακες Βασικών Παραμέτρων Προγράμματος», από την
συμφωνηθείσα ημερομηνία επαναφοράς, καθώς και η τρέχουσα δόση.
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Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης επαναφοράς του Ασφαλιστηρίου σε πλήρη ισχύ, εκδίδεται από την
Εταιρία Πρόσθετη Πράξη επαναφοράς. Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί τα ληξιπρόθεσμα
ασφάλιστρα, καθώς και η τρέχουσα δόση και η Εταιρία δεν κάνει αποδεκτή την αίτηση επαναφοράς, διότι
δεν συντρέχουν σωρευτικά οι παραπάνω προϋποθέσεις, η Εταιρία θα επιστρέφει τα ληξιπρόθεσμα
ασφάλιστρα και την τρέχουσα δόση άτοκα και το Ασφαλιστήριο δεν θα επανέρχεται σε πλήρη ισχύ.
Ρητά ορίζεται ότι δεν μπορεί να λάβει χώρα επαναφορά του συμβολαίου σε περίπτωση ολικής, αυτόματης
και υποχρεωτικής εξαγοράς αυτού.
Άρθρο 10. Εξαγορά του Ασφαλιστηρίου
Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο μπορεί να εξαγοραστεί κατόπιν υποβολής γραπτής αίτησης του
Συμβαλλομένου προς την Εταιρία, εφόσον προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και
νομιμοποιητικά έγγραφα και έχουν εξοφληθεί τα ασφάλιστρα που αντιστοιχούν στους τρεις πρώτους
μήνες και έχει παραμείνει σε πλήρη ισχύ για τουλάχιστον τρεις ημερολογιακούς μήνες από την
ημερομηνία έναρξης ισχύος του.
10.1 Ολική Εξαγορά
Ο Συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ρευστοποίηση του συνόλου των μετοχών/μεριδίων του
Λογαριασμού Επένδυσης του Ασφαλιστηρίου. Η αξία ολικής εξαγοράς υπολογίζεται ως γινόμενο του
πλήθους των μεριδίων/μετοχών που συνδέονται με τον Λογαριασμό Επένδυσης του Ασφαλιστηρίου επί
την Τιμή Εξαγοράς μετοχής/μεριδίου κατά την ημερομηνία εκτέλεσης της εντολής εξαγοράς. Η εξαγορά
των μετοχών/μεριδίων πραγματοποιείται εντός 3 (τριών) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
παραλαβής της αίτησης εξαγοράς.
Το ποσό που καταβάλλεται στον Συμβαλλόμενο είναι η ως άνω αξία ολικής εξαγοράς μειωμένη κατά το
ποσοστό χρέωσης που αντιστοιχεί στο Ασφαλιστικό Έτος κατά το οποίο υποβάλλεται το αίτημα εξαγοράς,
το οποίο εμφανίζεται στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος «Πίνακες Βασικών Παραμέτρων Προγράμματος».
Ειδικά, για Ασφαλιστήρια που έχουν καταστεί «Ελεύθερα περαιτέρω καταβολής ασφάλιστρων» σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο Άρθρο 8, το ποσό που καταβάλλεται στον Συμβαλλόμενο είναι η ως άνω αξία
εξαγοράς μειωμένη κατά το ποσοστό χρέωσης που αντιστοιχεί στο Ασφαλιστικό Έτος κατά το οποίο το
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατέστη «Ελεύθερο περαιτέρω καταβολής ασφάλιστρων»
10.2 Μερική Εξαγορά
Ο Συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ρευστοποίηση μέρους των μετοχών/μεριδίων του
Λογαριασμού Επένδυσης του Ασφαλιστηρίου. Η αξία μερικής εξαγοράς υπολογίζεται ως γινόμενο του
πλήθους των συνδεόμενων με τον Λογαριασμό Επένδυσης του Ασφαλιστηρίου μετοχών/μεριδίων του
Λογαριασμού Επένδυσης του Ασφαλιστηρίου που ο συμβαλλόμενος επιθυμεί να εξαγοράσει, επί την Τιμή
Εξαγοράς μετοχής/μεριδίου κατά την ημερομηνία εκτέλεσης της εντολής εξαγοράς. Η εξαγορά των
μετοχών/μεριδίων πραγματοποιείται εντός 3 (τριών) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής
της αίτησης εξαγοράς. Η Αξία του του Λογαριασμού Επένδυσης του Ασφαλιστηρίου μετά την Μερική
Εξαγορά δεν μπορεί να υπολείπεται ποσού ίσου με το διπλάσιο της ελάχιστης αξίας Λογαριασμού
Επένδυσης που αναγράφεται στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος «Πίνακες Βασικών Παραμέτρων
Προγράμματος».
Το ποσό που καταβάλλεται στον Συμβαλλόμενο είναι η ως άνω αξία μερικής εξαγοράς μειωμένη κατά το
ποσοστό χρέωσης που αντιστοιχεί στο Ασφαλιστικό Έτος κατά το οποίο υποβάλλεται το αίτημα εξαγοράς
το οποίο εμφανίζεται στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος «Πίνακες Βασικών Παραμέτρων Προγράμματος».
Ειδικά, για Ασφαλιστήρια που έχουν καταστεί «Ελεύθερα περαιτέρω καταβολής ασφάλιστρων» σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο Άρθρο 8, το ποσό που καταβάλλεται στο Συμβαλλόμενο είναι η ως άνω αξία μερικής
εξαγοράς μειωμένη κατά το ποσοστό χρέωσης που αντιστοιχεί στο Ασφαλιστικό Έτος κατά το οποίο το
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατέστη «Ελεύθερο περαιτέρω καταβολής ασφάλιστρων .
10.3 Αυτόματη Εξαγορά
Στην περίπτωση που, μετά τη συμπλήρωση του δεύτερου Ασφαλιστικού Έτους, η Αξία του Λογαριασμού
Επένδυσης του Ασφαλιστηρίου υπολείπεται της ελάχιστης αξίας Λογαριασμού Επένδυσης που
εμφανίζεται στον Πίνακα 7 του Παραρτήματος «Πίνακες Βασικών Παραμέτρων Προγράμματος», τότε το
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Ασφαλιστήριο εξαγοράζεται αυτόματα και το ποσό της αξίας εξαγοράς που προκύπτει αποδίδεται στο
Συμβαλλόμενο.
10.4 Υποχρεωτική εξαγορά
Σε περίπτωση υποχρεωτικής ρευστοποίησης των συνδεόμενων με τον Λογαριασμό Επένδυσης του
Ασφαλιστηρίου Επενδυτικών Κεφαλαίων / Υπο - Κεφαλαίων από την Εταιρία Διαχείρισης τους με βάση
όσα προβλέπονται στο Ενημερωτικό Δελτίο της ΕΕΜΚ και στο Καταστατικό αυτής ή σε περίπτωση που η
σύμβαση για τη διάθεση των συγκεκριμένων μεριδίων/μετοχών με τον ανωτέρω αναφερόμενο
Περιφερειακό Πράκτορα Μεταβιβάσεων (Regional Transfer Agent) λυθεί για οιοδήποτε λόγο ή σε
περίπτωση που ο Συμβαλλόμενες καταστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο Η.Π.Α., σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στον ορισμό Συμβαλλομένου, το ασφαλιστήριο εξαγοράζεται υποχρεωτικά και η αξία
εξαγοράς καταβάλλεται στο Συμβαλλόμενο.
Άρθρο 11. Έκτακτη καταβολή ασφαλίστρου
Μετά την πάροδο ενός έτους από την έναρξη του Ασφαλιστηρίου, ο Συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα,
πέραν του ορισθέντος τακτικού Ασφαλίστρου, να πραγματοποιεί έκτακτη καταβολή μία φορά ανά
ασφαλιστικό έτος. Προκειμένου να είναι δυνατή η πραγματοποίηση έκτακτης καταβολής ασφαλίστρου το
Ασφαλιστήριο πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη ισχύ και να μην υφίσταται τρέχουσα ανεξόφλητη οφειλή
τακτικού Ασφαλίστρου. Δεν παρέχεται δικαίωμα εκτάκτων καταβολών κατά τα τρία τελευταία έτη πριν
την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης .
Η έκτακτη καταβολή πιστοποιείται με πρόσθετη πράξη στην οποία αναγράφονται το ποσό της έκτακτης
καταβολής και η ημερομηνία πίστωσής του αντίστοιχου επενδυόμενου ποσού στον Λογαριασμό
Επένδυσης του Ασφαλιστηρίου. Το ύψος του ελάχιστου και του μέγιστου ποσού που γίνεται αποδεκτό
από την Εταιρία ως έκτακτη καταβολή αναγράφεται στον Πίνακα 9 του Παραρτήματος «Πίνακες Βασικών
Παραμέτρων Προγράμματος».
Άρθρο 12. Επιβραβεύσεις
12.1 Επιβράβευση Δεκαετίας
Εφόσον το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο βρίσκεται σε πλήρη ισχύ κατά τη δέκατη επέτειο από την Ημερομηνία
Ισχύος του και δεν υφίστανται ανεξόφλητες οφειλές ασφαλίστρων, θα συνδεθούν με τον Λογαριασμό
Επένδυσης του Ασφαλιστηρίου μετοχές/μερίδια που θα αντιστοιχούν σε ποσό ίσο με το ποσοστό το οποίο
εμφανίζεται στον Πίνακα 10 του Παραρτήματος «Πίνακες Βασικών Παραμέτρων Προγράμματος» επί την
αξία του όπως θα έχει διαμορφωθεί τότε. Στην περίπτωση που η διάρκεια του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου
είναι δεκαετής, το ποσό της Επιβράβευσης Δεκαετίας θα αποδοθεί κατά τη λήξη του Ασφαλιστηρίου μαζί
με το Ασφάλισμα.
12.2 Επιβράβευση Λήξης
Εφόσον συντρέχουν τα παρακάτω:
 Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών
 Τα Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο βρίσκεται σε πλήρη ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης του
 Δεν υφίστανται ανεξόφλητες οφειλές ασφαλίστρων
τότε κατά τη λήξη του Ασφαλιστηρίου θα αποδοθεί μαζί με το Ασφάλισμα και η Επιβράβευση Λήξης. Το
ποσό της Επιβράβευσης Λήξης θα είναι ίσο με το ποσοστό, το οποίο εμφανίζεται στον Πίνακα 10 του
Παραρτήματος «Πίνακες Βασικών Παραμέτρων Προγράμματος», της αξίας του Λογαριασμού Επένδυσης
του Ασφαλιστηρίου, όπως αυτή θα έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία λήξης του Ασφαλιστηρίου.
Άρθρο 13. Λειτουργία Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλιστηρίου (Λ.Ε.Α.)
Ο Λογαριασμός Επένδυσης δημιουργείται για κάθε Ασφαλιστήριο ταυτόχρονα με την έναρξη ισχύος του.
13.1 Σύνδεση μετοχών/μεριδίων στον Λογαριασμό Επένδυσης του Ασφαλιστηρίου
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Η σύνδεση των μετοχών/μεριδίων με τον Λογαριασμό Επένδυσης του Ασφαλιστηρίου θα
πραγματοποιείται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία είσπραξης του ασφαλίστρου
(τακτικού ή εκτάκτου) από την Εταιρία, δηλαδή από την ημερομηνία κατά την οποία το ποσό είναι
διαθέσιμο στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία από λάθος στα στοιχεία
της πληρωμής, το οποίο δεν οφείλεται στην Εταιρία, δεν είναι δυνατή η πίστωση του ασφαλίστρου στην
Εταιρία, η πιο πάνω ημερομηνία μετατίθεται μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Το πλήθος των
μετοχών/μεριδίων που, μέσω της επένδυσης, συνδέονται με τον Λογαριασμό του Ασφαλιστηρίου
προκύπτει από την διαίρεση του επενδυόμενου ποσού του ασφαλίστρου (τακτικού ή εκτάκτου), με την
Τιμή Διάθεσης της μετοχής/μεριδίου.
Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την καταβολή Επιβράβευσης Δεκαετίας σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Άρθρο 25 του παρόντος, η σύνδεση των μετοχών/μεριδίων με τον Λογαριασμό Επένδυσης
του Ασφαλιστηρίου θα πραγματοποιείται εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της 10ης
επετείου του συμβολαίου. Το πλήθος των μετοχών/μεριδίων που, μέσω της επένδυσης, συνδέονται με
τον Λογαριασμό του Ασφαλιστηρίου προκύπτει από την διαίρεση του ποσού που αντιστοιχεί στην
Επιβράβευση Δεκαετίας, με την Τιμή Διάθεσης της μετοχής/μεριδίου.
13.2 Χρεώσεις στον Λογαριασμό Επένδυσης του Ασφαλιστηρίου με εξαγορά μετοχών/μεριδίων
Α. Χρέωση θνησιμότητας: Σε μηνιαία βάση, θα πραγματοποιείται χρέωση θνησιμότητας στο Λογαριασμό
Επένδυσης του Ασφαλιστηρίου που θα είναι ανάλογη με το εκάστοτε τρέχον Κεφάλαιο Κινδύνου, εφόσον
αυτό υφίσταται κατά τη χρονική στιγμή του υπολογισμού. Η χρέωση θα διενεργείται με εξαγορά
περιλαμβανόμενων στο λογαριασμό μετοχών/μεριδίων. Το πλήθος των μετοχών/μεριδίων που θα
ρευστοποιείται θα είναι ίσης αξίας, υπολογιζόμενης με βάση την Καθαρή Τιμή μετοχής/μεριδίου, με το
γινόμενο του Κεφαλαίου Κινδύνου επί το ένα δωδέκατο της πιθανότητας θανάτου που αντιστοιχεί στην
εκάστοτε ηλικία του Ασφαλισμένου, με βάση τον πίνακα θνησιμότητας που χρησιμοποιεί η Εταιρία ο
οποίος αναγράφεται στον Πίνακα 4 του Παραρτήματος «Πίνακες Βασικών Παραμέτρων Προγράμματος».
Β. Χρέωση παγίου εξόδου: Σε μηνιαία βάση, θα πραγματοποιείται χρέωση παγίου εξόδου στο
Λογαριασμό Επένδυσης του Ασφαλιστηρίου. Η χρέωση θα διενεργείται με εξαγορά των
περιλαμβανόμενων στο λογαριασμό μετοχών/μεριδίων. Το πλήθος των μετοχών/μεριδίων που θα
ρευστοποιείται θα είναι ίσης αξίας, υπολογιζόμενης με βάση την Καθαρή Τιμή μετοχής/μεριδίου, με το
ένα δωδέκατο του ετησίου παγίου εξόδου το οποίο περιγράφεται στον Πίνακα 5 του Παραρτήματος
«Πίνακες Βασικών Παραμέτρων Προγράμματος».
Γ. Χρέωση εξόδων διαχείρισης: Σε μηνιαία βάση, θα πραγματοποιείται χρέωση εξόδων διαχείρισης στο
Λογαριασμό Επένδυσης του Ασφαλιστηρίου. Η χρέωση θα διενεργείται με εξαγορά περιλαμβανόμενων
στον λογαριασμό μετοχών/μεριδίων. Το πλήθος των μετοχών/μεριδίων που θα ρευστοποιείται θα είναι
ίσης αξίας, υπολογιζόμενης με βάση την Καθαρή Τιμή μετοχής/μεριδίου, με το ένα δωδέκατο του
ποσοστιαίου ετησίου κόστους διαχείρισης, το οποίο περιγράφεται στον Πίνακα 5 του Παραρτήματος
«Πίνακες Βασικών Παραμέτρων Προγράμματος», εφαρμοζόμενου επί της Αξίας του Λογαριασμού
Επένδυσης όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία της χρέωσης.
Άρθρο 14. Ενημέρωση Συμβαλλομένου
Η Εταιρία θα ενημερώνει εγγράφως το Συμβαλλόμενο με κάθε πρόσφορο μέσο, μια (1) φορά ανά έτος,
για το πλήθος των μετοχών/μεριδίων που αντιστοιχούν στο Λογαριασμό Επένδυσης του Ασφαλιστηρίου
του, την αξία αυτού και το σύνολο των επενδυτικών κινήσεων (συμμετοχών και εξαγορών μετοχών) που
έγιναν σε αυτόν κατά τη διάρκεια του διαστήματος που μεσολάβησε από την προηγούμενη αντίστοιχη
ενημέρωση.
Άρθρο 15. Εξαιρέσεις
Η ασφαλιστική κάλυψη θανάτου δεν παρέχεται όταν προέρχεται, προκαλείται ή οφείλεται άμεσα ή
έμμεσα:
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 Σε πολεμικά γεγονότα (πόλεμος, εξεγέρσεις, εμφύλιες διαμάχες, στρατιωτικές επιχειρήσεις), χρήση
πυρηνικών όπλων, μετάδοση ατομικής ενέργειας που προκαλείται τεχνητά και ιοντίζουσες
ακτινοβολίες.
 Σε συμμετοχή του ασφαλισμένου σε τρομοκρατικές πράξεις, παράνομες και εγκληματικές ενέργειες,
σε αγώνες ταχύτητας με μηχανικά μέσα.
 Σε πτώση του ασφαλισμένου με αλεξίπτωτο, σε αυτόνομες καταδύσεις ερασιτεχνικές ή
επαγγελματικές, σε χρήση εκρηκτικών υλών.
 Σε συμμετοχή του ασφαλισμένου σε πτήσεις με οποιοδήποτε αεροσκάφος, με οποιαδήποτε ιδιότητα
καθώς και με αιωρόπτερα ή αερόστατα.
 Διευκρινίζεται ότι καλύπτεται ο κίνδυνος θανάτου του ασφαλισμένου όταν αυτός επιβαίνει σαν
επιβάτης αεροσκαφών αεροπορικών εταιριών που λειτουργούν νόμιμα και εκτελούν τακτικές γραμμές
εναερίων συγκοινωνιών ή γραμμές charters.
Άρθρο 16. Αυτοκτονία ή θανάτωση
 Εάν ο Ασφαλισμένος αυτοκτόνησε, η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλει το Ασφάλισμα Θανάτου,
εφόσον έχουν περάσει δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από τη σύναψη της σύμβασης. Το ίδιο ισχύει και
για κάθε μεταγενέστερη συμφωνία με την οποία αυξάνεται το ασφαλιστικό ποσό.
 Ο Δικαιούχος εκπίπτει από το δικαίωμά του αν με πρόθεση προκάλεσε το θάνατο του Ασφαλισμένου
ή αποπειράθηκε να τον θανατώσει.
Άρθρο 17. Πληρωμή Ασφαλίσματος σε περίπτωση Θανάτου
H πληρωμή ποσού που οφείλεται στον ή στους Δικαιούχους με βάση το παρόν Ασφαλιστήριο θα γίνεται
από την Εταιρία μετά την υποβολή και τον έλεγχο όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών εγγράφων.
Για την καταβολή οποιασδήποτε ασφαλιστικής αποζημίωσης, ο Συμβαλλόμενος ή ο Δικαιούχος, κατά
περίπτωση, υποχρεούνται:
 Να καταθέσουν γραπτή αναγγελία εντός οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία του περιστατικού, στα
Κεντρικά γραφεία της Εταιρίας.
 Να δίνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και να υποβάλουν στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται
με τις περιστάσεις και τις συνέπειες επέλευσης του κινδύνου που προβλέπονται στους παρόντες
όρους, καθώς και κάθε έγγραφο που θα τους ζητηθεί από την Εταιρία.
 Να εξουσιοδοτούν νομίμως την Εταιρία για έλεγχο, με οποιοδήποτε εντεταλμένο όργανο ή συνεργάτη
της, του πλήρους ιατρικού φακέλου και όλων των εγγράφων ή άλλων στοιχείων που αφορούν
οποιαδήποτε απαίτησή τους για καταβολή ασφαλίσματος με βάση το παρόν.
Πριν υποβληθούν όλα τα απαραίτητα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά ή δεν ολοκληρωθούν από την
Εταιρία όλες οι ενέργειες που έχουν σχέση με το περιστατικό, η Εταιρία δεν υποχρεούται σε πληρωμή
ασφαλίσματος.
Ενέργειες της Εταιρίας που αποβλέπουν στην εξακρίβωση των συνθηκών του περιστατικού ή των
συνεπειών του, δεν συνεπάγονται υποχρέωσή της για καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης.
Άρθρο 18 Διακανονισμός Ασφαλίσματος κατά την λήξη της ασφάλισης
Α. Στην λήξη της ασφάλισης καταβάλλεται στον Ασφαλισμένο το Ασφάλισμα Λήξης, εφόσον αυτός θα
βρίσκεται στη ζωή κατά την ημερομηνία αυτή,
Β. Εναλλακτικά στη λήξη της ασφάλισης ο Ασφαλισμένος, κατόπιν υποβολής γραπτού αιτήματος προς
την Εταιρία, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει διακανονισμό του Ασφαλίσματος κατά τη Λήξη με μια από
τις παρακάτω «Εναλλακτικές Μηνιαίες Συντάξεις»:
1. Ελεύθερη επιλογή σύνταξης:
i. Ορισμένης διάρκειας.
ii. Συγκεκριμένου ποσού, μέχρι εξάντλησης του αποθέματος συνταξιοδότησης υπολογιζόμενου με την
τότε ισχύουσα τεχνική βάση.
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Ισόβιας διάρκειας, εναλλακτική μηνιαία σύνταξη από τις παρακάτω αναφερόμενες:
i. Ισόβια μηνιαία σύνταξη
ii. Ισόβια μηνιαία σύνταξη με εγγυημένη περίοδο καταβολής διάρκεια 5 ή 10 ετών.
iii. Ισόβια μεταβιβαζόμενη κατά 100% σε τρίτο πρόσωπο
Ο υπολογισμός της «Εναλλακτικής Μηνιαίας Σύνταξης», των παραπάνω περιπτώσεων (1) και (2), θα
πραγματοποιείται σύμφωνα με την τεχνική βάση (πίνακες θνησιμότητας και επιτόκια) που θα ισχύει
κατά την ημερομηνία άσκησης της επιλογής.
Εφόσον έχει επιλεχθεί ο διακανονισμός να γίνει βάσει κάποιας από τις παραπάνω υποπεριπτώσεις
(i, ii, iii) της περίπτωσης (2), και έχει ξεκινήσει η καταβολή ισόβιας μηνιαίας σύνταξης, δεν είναι
δυνατή η περαιτέρω τροποποίηση-αλλαγή του επιλεγμένου τρόπου διακανονισμού.
Γ. Απαραίτητες προϋποθέσεις, για την άσκηση από τον Ασφαλισμένο των εναλλακτικών δυνατοτήτων
που περιγράφονται, στην παράγραφο Β:
 Στις παραπάνω περιπτώσεις (1) και (2) είναι:
o κατά την ημερομηνία άσκησης της επιλογής, το υπολογιζόμενο ποσό «Εναλλακτικής Μηνιαίας
Σύνταξης» να μην υπολείπεται του ελάχιστου ποσού σύνταξης που γίνεται αποδεκτό από την
Εταιρία κατά την ημερομηνία άσκησης της επιλογής.
o Η ηλικία του, κατά την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησής του, να είναι μικρότερη ή ίση
των 75 ετών.
 Στις παραπάνω υποπεριπτώσεις (i, ii, iii) της περίπτωσης (2) είναι, κατά την ημερομηνία άσκησης
της επιλογής, η ηλικία του Συνταξιοδοτούμενου να είναι μεγαλύτερη ή ίση των 60 ετών.
Μετά την υποβολή από τον Ασφαλισμένο αιτήματος για επιλογή «Εναλλακτικής Μηνιαίας Σύνταξης» η
Εταιρία θα του αποστέλλει ενημερωτική επιστολή, προκειμένου εκείνος να επιλέξει τον τρόπο
διακανονισμού καταβολής του Ασφαλίσματος κατά τη λήξη.
Εφόσον έχει επιλεχθεί ο διακανονισμός να γίνει βάσει κάποιας από τις παραπάνω υποπεριπτώσεις (i,
ii) της περίπτωσης (1), και έχει ξεκινήσει η καταβολή μηνιαίας σύνταξης, σε περίπτωση θανάτου του
Ασφαλισμένου, επιστρέφεται στο Δικαιούχο η παρούσα αξία των υπολειπόμενων καταβολών
«Μηνιαίων Συντάξεων».
Εφόσον έχει επιλεχθεί ο διακανονισμός να γίνει βάσει κάποιας από τις παραπάνω υποπεριπτώσεις ( i,
ii, iii) της περίπτωσης (2), και έχει ξεκινήσει η καταβολή μηνιαίας σύνταξης, σε περίπτωση θανάτου
του Ασφαλισμένου, δεν παρέχεται Ασφάλισμα θανάτου.
2.

Άρθρο 19. Διαφορά Ηλικίας
Η ακριβής και ορθή δήλωση ηλικίας του Ασφαλισμένου αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την εκτίμηση του
κινδύνου. Αναληθής δήλωση ηλικίας θεωρείται ότι ασκεί επιρροή στην εκτίμηση του κινδύνου. Η Εταιρία
έχει το δικαίωμα να ζητήσει πιστοποιητικό γέννησης του Ασφαλισμένου πριν από κάθε πληρωμή
οποιουδήποτε ποσού βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Αν αποδειχτεί ότι η ηλικία του Ασφαλισμένου
κατά την ημερομηνία σύναψης της ασφάλισης ήταν μεγαλύτερη απ’ αυτήν που δηλώθηκε, το ποσόν που
πρέπει να πληρωθεί από την Εταιρία σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο θα είναι εκείνο για το οποίο
αρχικώς ασφαλίστηκε ο Ασφαλισμένος, μειωμένο κατά την διαφορά των ασφαλίστρων που όφειλε να έχει
πληρώσει έως την ημερομηνία επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης με βάση την πραγματική του
ηλικία και το ίδιο τιμολόγιο. Ειδικά ορίζεται ότι αν η πραγματική ηλικία του Ασφαλισμένου κατά την
έναρξη της ασφάλισης ήταν έξω από τα όρια των σχετικών τιμολογίων, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει
τη σύμβαση.
Άρθρο 20. Παύση ισχύος Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου
Το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο παύει να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Μετά την επέλευση του ασφαλισμένου κινδύνου (Θάνατος)
β. Κατά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην Πρώτη Σελίδα του Ασφαλιστηρίου.
γ. Εάν δεν εξοφληθούν τα ασφάλιστρα που αντιστοιχούν στους πρώτους τρεις μήνες ισχύος .
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δ. Σε περίπτωση ολικής, αυτόματης ή υποχρεωτικής εξαγοράς.
ε. Σε περίπτωση που η αξία του ΛΕΑ δεν επαρκεί για την χρέωση των διαφόρων διαχειριστικών εξόδων.
Άρθρο 21. Καταγγελία Συμβολαίου
Σε περίπτωση παράβασης από δόλο των υποχρεώσεων του Συμβαλλομένου ή του Ασφαλισμένου κατά τη
σύναψη της ασφάλισης, κατά την διάρκεια της ασφάλισης ή κατά την επέλευση του κινδύνου, η Εταιρία
έχει δικαίωμα να καταγγείλει την Ασφαλιστική Σύμβαση, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που
έλαβε γνώση της παράβασης (άρθρο 3 Ν. 2496/97). Αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της
παραπάνω προθεσμίας η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσής της για καταβολή ασφαλίσματος. Τα
αποτελέσματα της καταγγελίας ισχύουν άμεσα. Η Εταιρία δικαιούται μόνο το δεδουλευμένο ασφάλιστρο.
Αν το Ασφαλιστήριο έχει αποκτήσει αξία εξαγοράς ο Συμβαλλόμενος δικαιούται μόνο το ποσόν της
εξαγοράς όπως αυτό προσδιορίζεται στο σχετικό πίνακα. Συμφωνείται ειδικά ότι η Εταιρία διατηρεί το
δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης στις προβλεπόμενες από την ασφαλιστική νομοθεσία περιπτώσεις
(Ν.2496/1997 ως κάθε φορά ισχύει), ενδεικτικά δε και στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) αν η επέλευση του κινδύνου σχετίζεται με διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης με δόλο ποινικού
αδικήματος του Ασφαλισμένου.
β) αν η δηλωθείσα στην αίτηση ασφάλισης ηλικία του Ασφαλισμένου είναι αναληθής και εκτός των
προβλεπόμενων ηλικιακών ορίων του τιμολογίου.
γ) για δόλια συμπεριφορά ή για κακόπιστη συμπεριφορά έναντι της Εταιρίας, για απόπειρα εξαπάτησης ή
παραπλάνησης για λήψη παράνομης αξίωσης του Ασφαλισμένου ή του Συμβαλλόμενου.
Η καταγγελία της σύμβασης για έναν εκ των ανωτέρω λόγων είναι δυνατόν να γίνει ακόμη και μετά την
επέλευση του κινδύνου. Τέλος, η καθυστέρηση της καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου δίνει
το δικαίωμα στην Εταιρία να καταγγείλει τη σύμβαση. Η καταγγελία γίνεται με γραπτή δήλωση στον
Συμβαλλόμενο στην οποία γνωστοποιείται ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου θα
επιφέρει μετά την πάροδο (1) μηνός από την κοινοποίηση της δήλωσης τη λύση της σύμβασης. Τα
αποτελέσματα της καταγγελίας για τις προαναφερόμενες παραγράφους α, β, γ όταν ασκείται από την
Εταιρία, δεν μπορούν να επέρχονται πριν την πάροδο τριάντα (30) ημερών από τότε που θα περιέλθει
στον Συμβαλλόμενο (άρθρο 8 Ν.2496/97).
Τέλος η Εταιρία έχει δικαίωμα να καταγγείλει άμεσα το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε περίπτωση
που ο συμβαλλόμενος κατά τη διάρκεια αυτού καταστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο με ενδείξεις
φορολογικής υποχρέωσης στις Η.Π.Α. με την έννοια του νόμου 4493/2017 περί Φορολογικής
Συμμόρφωσης των Λογαριασμών της Αλλοδαπής (Foreign Accounts Tax Compliance Act-FATCA), σύμφωνα
με όσα αναφέρονται στον ορισμό του Συμβαλλομένου.
Άρθρο 22. Παραγραφή
Κάθε αξίωση που πηγάζει από το Ασφαλιστήριο παραγράφεται αφού περάσουν πέντε (5) χρόνια από το
τέλος του χρόνου μέσα στον οποίο γεννήθηκε η αξίωση και σε κάθε περίπτωση με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία. Αναστολή αυτής της παραγραφής για οποιονδήποτε λόγο πέραν από τους νόμιμους,
αποκλείεται και διακοπή της γίνεται μόνο με την έγερση τακτικής αγωγής και τις επακόλουθες
διαδικαστικές πράξεις.
Άρθρο 23. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Αρμοδιότητα Δικαστηρίων
Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό και κάθε διαφορά οποιασδήποτε φύσης μεταξύ του Συμβαλλομένου
ή του Ασφαλισμένου ή κάθε άλλου τρίτου έχοντος έννομο συμφέρον και της Εταιρίας, η οποία είναι
δυνατό να προκύψει από το παρόν Ασφαλιστήριο, υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των
αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας και εκδικάζεται απ’ αυτά. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με το
Ασφαλιστήριο και τους όρους θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου περί ασφαλιστικής συμβάσεως και
της ισχύουσας νομοθεσίας.
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Άρθρο 24. Έγγραφα – Κοινοποιήσεις
Η Εταιρία δεσμεύεται μόνο με τα έγγραφα που αποτελούν το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο και φέρουν την
υπογραφή των εξουσιοδοτημένων προσώπων της. Οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
διαμεσολαβούν για την κατάρτιση της παρούσας ασφάλισης δεν έχουν το δικαίωμα να καταρτίζουν ή να
μεταβάλουν τους όρους Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων ή να αναλαμβάνουν στο όνομα της Εταιρίας και για
λογαριασμό της, υποχρεώσεις. Έγγραφα που υπογράφονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
διαμεσολαβούν στην ασφάλιση δεν δεσμεύουν την Εταιρία.
Άρθρο 25: Νομοθεσία για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Η Εταιρία, ως χρηματοπιστωτικός οργανισμός, έχει την υποχρέωση πριν καταρτίσει ή προβεί σε οιαδήποτε
τροποποίηση σε σχέση με Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο ή πριν πραγματοποιήσει οιαδήποτε συναλλαγή βάσει
αυτού, σε περίπτωση που το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας για την
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ισχύει και τις σχετικές
αποφάσεις των αρμοδίων Εποπτικών Αρχών, να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα βάσει αυτών και βάσει της
σχετικής Πολιτικής και των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών εφαρμογής Μέτρων Δέουσας Επιμέλειας.
Στο πλαίσιο αυτό ενδέχεται να ζητηθεί από την Εταιρία, τυχόν συνεργαζόμενους ασφαλιστικούς
διαμεσολαβητές ή σχετικώς νομίμως εξουσιοδοτηθέντες να προσκομιστούν από τον Συμβαλλόμενο,
Ασφαλισμένο ή Δικαιούχο τα προβλεπόμενα στα ανωτέρω έγγραφα πιστοποίησης ταυτότητας,
προέλευσης των κεφαλαίων και γενικότερα οιαδήποτε απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία, τα οποία
οφείλουν να προσκομίσουν άμεσα μόλις τους ζητηθούν. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω
υποχρέωσης, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει σε οιαδήποτε συναλλαγή με τα πρόσωπα
αυτά και να προβεί στις απαιτούμενες με βάση την ανωτέρω νομοθεσία ενέργειες (όπως ενδεικτικά
οριστική διακοπή επιχειρηματικής σχέσης και εξέτασης ενδεχομένου αναφοράς στην αρμόδια Αρχή).
Επιπλέον, ενδέχεται να ζητηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο δικαιολογητικά για την επικαιροποίηση των εν
λόγω στοιχείων, ως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, τα οποία ο συμβαλλόμενος αναλαμβάνει
την υποχρέωση να προσκομίσει άμεσα στην Εταιρία. Τα ανωτέρω δεδομένα θα τηρούνται σε αρχείο στην
Εταιρία σύμφωνα με τη νομοθεσία και ισχύουσα Πολιτική αυτής και ενδέχεται να διαβιβαστούν σε
ελληνικές αρμόδιες αρχές, στην Εταιρία Διαχείρισης Κεφαλαίων, στον Περιφερειακό Πράκτορα
Μεταβιβάσεων (Regional Transfer Agent), σε θυγατρικές αυτών ή σε αρμόδιες εποπτικές αρχές αυτών στη
Γαλλία και στο Λουξεμβούργο.
Άρθρο 26: Αιτιάσεις/Παράπονα-Φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών
Σύμφωνα με την Πολιτική Αιτιάσεων της Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» και τις σχετικές πράξεις της Τράπεζας της
Ελλάδος, για οιοδήποτε παράπονο/αιτίαση κάθε πρόσωπο που έχει τις προϋποθέσεις να εγείρει αιτίαση
(όπως ενδεικτικά είναι ο Λήπτης της ασφάλισης/αντισυμβαλλόμενος, ο Ασφαλισμένος, ή/και Δικαιούχος
αποζημίωσης), μπορεί να απευθύνεται:
- στην Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Αιτιάσεων & Παραπόνων της Εταιρίας, Λ. Συγγρού 103-105, 117 45
Αθήνα, τηλ. 210 9099777, fax 210 9099846, email: parapona@insurance.nbg.gr. Ο συνήθης χρόνος
ανταπόκρισης στις έγγραφες αιτιάσεις είναι (15) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της
αιτίασης, ενώ σε καμία πάντως περίπτωση ο χρόνος απάντησης δε μπορεί να υπερβαίνει τις (50)
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υποβολής αυτής- σε αρμόδιες Αρχές όπως
ενδεικτικά Συνήγορος του Καταναλωτή και Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
μέσα στις εκάστοτε ισχύουσες προθεσμίες.
Για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια στα οποία ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι η ΕΤΕ, για τυχόν
παράπονά σας σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης μπορείτε να
απευθύνεστε:
- στα αρμόδια στελέχη του Καταστήματος συνεργασίας σας
- στον Τομέα Διακυβέρνησης Θεμάτων Πελατείας της Εθνικής Τράπεζας:
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στο 800 11 88988 (για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο εντός Ελλάδας) ή στο +30 210 48 06 100
(για κλήσεις από κινητό τηλέφωνο και το εξωτερικό), τις ημέρες και ώρες που αναφέρονται στην
ιστοσελίδα της Τράπεζας www.nbg.gr,
 συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής σχολίων, υποδείξεων ή παραπόνων, που
είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, www.nbg.gr,
 στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση customer.service@nbg.gr,
 αποστέλλοντας επιστολή ή το σχετικό έντυπο, το οποίο είναι διαθέσιμο στα Καταστήματα της
Τράπεζας:
o ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τομέας Διακυβέρνησης
Θεμάτων Πελατείας, Ομήρου 30, 106 72 Αθήνα, ή
o μέσω fax στο +30 210 33 47 740.
Περαιτέρω, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας ως κάθε φορά
ισχύει, τα ως άνω πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης τυχόν διαφορών που θα
προκύψουν με την Εταιρία σε σχέση με το παρόν με Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο απευθυνόμενα στους
αναγνωρισμένους από την κείμενη νομοθεσία Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, όπως: 1)
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, 2) Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ADR POINT, 3)
Το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ (Ε.Ι.Ε.Σ.) 4) To ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΛΥΣΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ
(startADR).
Περαιτέρω
πληροφορίες
σε
σχέση
με
τους
αναγνωρισμένους/πιστοποιημένους φορείς μπορούν να αναζητηθούν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή (ιστοσελίδα http://www.efpolis.gr). Ρητά διευκρινίζεται ότι η Εταιρία δεν
δεσμεύεται ούτε υπέχει κάποια υποχρέωση για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ανακύψει σε σχέση με
το παρόν με Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο με τη χρήση των ανωτέρω φορέων εναλλακτικής επίλυσης
διαφορών, τυχόν αίτημα των ανωτέρω προσώπων για την επίλυση διαφοράς με τη χρήση αυτών θα
εξετάζεται κάθε φορά μεμονωμένα.
Επισημαίνεται ότι η προσφυγή στα ως άνω όργανα, αρχές ή φορείς, δε διακόπτει την παραγραφή των
σχετικών αξιώσεων, ενώ σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στη
δικαιοσύνη.

Η ΕΘΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πίνακας 1 : Επενδυτικό Τμήμα/ Υπο-Κεφάλαιο
Κύριο Επενδυτικό Τμήμα/ Υπο-Κεφάλαιο
Δευτερεύον Επενδυτικό Τμήμα/ Υπο-Κεφάλαιο
Έτος Ημερομηνίας Μετάβασης

BNP Paribas Perspectives 2037-2039
BNP Paribas Perspectives Court Terme
2037

Πίνακας 2 : Ποσοστά επενδυόμενου ασφαλίστρου
Ποσοστό Καθαρού
Ασφαλιστικό Έτος
Τακτικού Ασφαλίστρου
Επένδυσης που επενδύεται
1
90,0%
2
95,0%
3
97,5%
4 και άνω
100%

Ποσοστό του Καθαρού Εκτάκτου
Ασφαλίστρου που επενδύεται
99,0%
99,0%
99,0%
99,0%

Πίνακας 3 : Ποσοστά χρέωσης σε περίπτωση Ολικής ή Μερικής Εξαγοράς
Ποσοστό Χρέωσης επί της αξίας του
Ασφαλιστικό Έτος
Λογαριασμού Επένδυσης
Ασφαλιστηρίου
1
45,0%
2
35,0%
3
20,0%
4
10,0%
5
5,0%
6
5,0%
7+
0%

Πίνακας 4 : Χρέωση θνησιμότητας
Βάση υπολογισμού
Κεφάλαιο Κινδύνου
Πίνακας θνησιμότητας
EAE 2012A

Πίνακας 5 : Χρεώσεις διαχείρισης
Ετήσιο πάγιο έξοδο
Ποσοστιαίο ετήσιο κόστος διαχείρισης
Δικαίωμα (επί του πρώτου ασφαλίστρου)

€ 20
0,5%
€ 10
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Πίνακας 6 : Προμήθειες Διάθεσης και Εξαγοράς Μετοχών/Μεριδίων
Προμήθεια Διάθεσης
0,50%
Προμήθεια Εξαγοράς
0%

Πίνακας 7 : Ελάχιστη Αξία Λογαριασμού Επένδυσης ασφαλιστηρίου
Ελάχιστο Όριο
€ 500

Πίνακας 8 : Προσαύξηση για επαναφορά Ασφαλιστηρίου
Ποσοστό προσαύξησης ληξιπρόθεσμων ασφαλίστρων
2%

Πίνακας 9 : Έκτακτες καταβολές
Ελάχιστο αποδεκτό ποσό
2 Ετήσια Καθαρά Ασφάλιστρα
Μέγιστο αποδεκτό ποσό
8 ετήσια Καθαρά ασφάλιστρα

Πίνακας 10 : Ποσοστά Επιβραβεύσεων
Ποσοστό Επιβράβευσης Δεκαετίας
Ποσοστό Επιβράβευσης Λήξης

1,5%
2%
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