
Όροι Προγράμματος "Optimal III"
Ασφάλιση Ζωής συνδεδεμένης με Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων

aaaaaaaa
Πρόσκαιρη Ασφάλιση Ζωής-10146

Λογαριασμός Επένδυσης "Optimal III"-70048

Όρος 1.  Εισαγωγικές Παρατηρήσεις: Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία, τους παρόντες
Όρους Ασφάλισης Ζωής, αναπόσπαστο τμήμα των οποίων αποτελεί ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (LF) Fund of Funds της Eurobank
Fund Management Company (LUX) S.A., καθώς και τις δηλώσεις του Αντισυμβαλλόμενου και του Ασφαλισμένου, που περιέχονται στην αίτηση
ασφάλισης, η οποία επίσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ασφαλιστηρίου.

Όρος 2. Ορισμοί

Εταιρεία: Η Ασφαλιστική Εταιρεία “Eurolife FFH ΑΕΑΖ”, Πανεπιστημίου 33-35 & Κοραή, 10564 Αθήνα, Γ.Ε.ΜΗ.:
121651960000, ΑΦΜ: 094240124, που έχει σκοπό τη διενέργεια ασφαλίσεων προσώπων (ασφαλίσεις ζωής,
ατυχημάτων, υγείας).

Αντισυμβαλλόμενος:
(Λήπτης της ασφάλισης)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συνάπτει την παρούσα ασφάλιση και έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από το ασφαλιστήριο πριν από την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης.

Ασφαλισμένος: Tο φυσικό πρόσωπο επί της ζωής και υπέρ του οποίου συνάπτεται η παρούσα ασφάλιση.

Ασφάλισμα
(Ασφαλισμένο κεφάλαιο)

Tο χρηματικό ποσό που καταβάλλεται, στον Δικαιούχο, σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης
(απώλειας ζωής του Ασφαλισμένου), ή στον Ασφαλισμένο στην λήξη της ασφάλισης ή στον Αντισυμβαλλόμενο, σε
περίπτωση εξαγοράς πριν τη λήξη της ασφάλισης.

Δικαιούχος: Σε περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλισμένου, είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δικαιούται να εισπράξει το
Ασφάλισμα, ενώ σε περίπτωση επιβίωσης είναι ο ίδιος ο Ασφαλισμένος.

Ασφάλιστρο: Tο χρηματικό ποσό που καταβάλλει ο Αντισυμβαλλόμενος στην Εταιρεία, για να είναι το ασφαλιστήριο σε πλήρη
ισχύ.

Παροχή: Η κατά περίπτωση παρεχόμενη ασφάλιση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ασφαλιστηρίου.

Πρόσθετη Πράξη: Το έγγραφο που εκδίδει η Εταιρεία σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων του ασφαλιστηρίου.

Βασική Ασφάλιση Ζωής: Στο παρόν ασφαλιστήριο η Βασική Ασφάλιση Ζωής είναι η παροχή με κωδικό 10146 – Πρόσκαιρη Ασφάλιση Ζωής
όπως αυτή αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών-Ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου.

Λογαριασμός Επένδυσης
"Optimal III":

Λογαριασμός ταυτάριθμος με την παρούσα σύμβαση, που απεικονίζει σε κάθε χρονική στιγμή το πλήθος μεριδίων
της επένδυσης του Ασφαλισμένου. Η αξία του Λογαριασμού Επένδυσης "Optimal III" είναι κάθε μέρα ίση με το
γινόμενο των πιστωμένων μεριδίων επί την καθαρή τιμή του μεριδίου του κάθε Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου για όλη
την διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου (κωδικός 70048).

Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Α/Κ): Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Equity Blend - Σειρά Eurobank και Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF)
Fund of Funds - Global Low - Σειρά Eurobank του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (LF) Fund of Funds της Eurobank Fund
Management Company (LUX) S.A.

Θεματοφύλακας του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου:

Eurobank Private Bank (Luxembourg) S.A.

Κανονισμός του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου:

Το σύνολο των κανόνων κάτω από τους οποίους λειτουργεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Ο Κανονισμός του Αμοιβαίου
Κεφαλαίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου.

Μερίδιο του Υπό-Αμοιβαίου
Κεφαλαίου:

Η ελάχιστη ακέραια μονάδα υποδιαίρεσης του ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου (LF) Fund of Funds
Equity Blend - Σειρά Eurobank και του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου (LF) Fund of Funds - Global Low - Σειρά
Eurobank, με το οποίο συνδέεται η ασφάλιση.

Καθαρή Τιμή Μεριδίου: Η καθαρή τιμή μεριδίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όπως αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου και δημοσιεύεται καθημερινά στον ημερήσιο Τύπο.

Τιμή Διάθεσης Μεριδίου: Η τιμή διάθεσης του μεριδίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όπως αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου και δημοσιεύεται καθημερινά στον ημερήσιο Τύπο.

Τιμή Εξαγοράς Μεριδίου: Η τιμή εξαγοράς του μεριδίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όπως αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου και δημοσιεύεται καθημερινά στον ημερήσιο Τύπο.

Ποσό για επένδυση σε
μερίδια Α/Κ:

Το μέρος του καταβληθέντος ασφαλίστρου όπως αυτό αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών- Ασφαλίστρων και
κατανέμεται στο ασφαλιστήριο ισομερώς σε μερίδια του κάθε Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου με το οποίο συνδέεται η
ασφάλιση.

Παροχή Προγράμματος: Στη λήξη της ασφάλισης σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος βρίσκεται στη ζωή η Εταιρεία θα καταβάλει στον ίδιο
την αξία του Λογαριασμού Επένδυσης "Optimal III" η οποία ισούται με το γινόμενο του πλήθους των μεριδίων των
Υπό-Αμοιβαίων Κεφαλαίων (LF) Fund of Funds Equity Blend - Σειρά Eurobank και (LF) Fund of Funds - Global
Low - Σειρά Eurobank επί την τιμή εξαγοράς του μεριδίου του αντίστοιχου Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου όπως αυτή
θα έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία λήξης της ασφάλισης.
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Σε περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλισμένου κατά την διάρκεια της ασφάλισης, η Εταιρεία θα καταβάλει στους
Δικαιούχους:
α) το ασφαλισμένο κεφάλαιο απώλειας ζωής όπως αυτό αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών-Ασφαλίστρων του
ασφαλιστηρίου,
β) την Αξία Εξαγοράς του Λογαριασμού Επένδυσης "Optimal III" η οποία ισούται με το γινόμενο του πλήθους των
μεριδίων των Υπό-Αμοιβαίων Κεφαλαίων (LF) Fund of Funds Equity Blend - Σειρά Eurobank και (LF) Fund of
Funds - Global Low - Σειρά Eurobank, επί την τιμή εξαγοράς του μεριδίου του αντίστοιχου Υπό-Αμοιβαίου
Κεφαλαίου, κατά την ημερομηνία αποδοχής από την Εταιρεία όλων των υποβληθέντων αναγκαίων δικαιολογητικών.

Όρος 3. Ευθύνη της Εταιρείας:  Η ευθύνη της Εταιρείας απορρέει αποκλειστικά από το ασφαλιστήριο και από τις Πρόσθετες Πράξεις τις
καταχωρημένες σ’ αυτό, εφόσον φέρουν την υπογραφή εξουσιοδοτημένου προσώπου και τη σφραγίδα της Εταιρείας.

Όρος 4. Υποχρεώσεις και δηλώσεις του Αντισυμβαλλόμενου και του Ασφαλισμένου:  Τον Αντισυμβαλλόμενο βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις
που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση, εκτός από εκείνες που από τη φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον Ασφαλισμένο. Ο
Ασφαλισμένος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τον Αντισυμβαλλόμενο.
Βάση για τη σύναψη της παρούσας ασφάλισης, αποτελούν οι δηλώσεις του Αντισυμβαλλόμενου και του Ασφαλισμένου που περιέχονται στην
αίτηση ασφάλισης. Οι δηλώσεις αυτές πρέπει να είναι πλήρεις και ακριβείς και να περιέχουν κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζουν και που
είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου. Εάν οι δηλώσεις, από δόλο του Αντισυμβαλλόμενου ή /και του Ασφαλισμένου,
περιέχουν ανακρίβειες ή έχουν αποσιωπηθεί σ’ αυτές περιστατικά που είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου, η Εταιρεία έχει
το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης της υποχρέωσης αυτής. Εάν η
ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας, η Εταιρεία απαλλάσσεται της υποχρέωσής της προς καταβολή του ασφαλίσματος.
Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης η Εταιρεία, επιστρέφει τα καταβληθέντα ασφάλιστρα που αντιστοιχούν στην Βασική Ασφάλιση Ζωής
καθώς και την αξία του Λογαριασμού Επένδυσης "Optimal III" η οποία υπολογίζεται με βάση την αξία εξαγοράς των μεριδίων του κάθε Υπο-
Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την ημερομηνία της καταγγελίας.
Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Εταιρείας. Η καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα.

Όρος 5. Διαφορά ηλικίας:  Σε περίπτωση που η ηλικία του Ασφαλισμένου δηλώθηκε λανθασμένα, το ασφάλισμα απώλειας ζωής της Βασικής
Ασφάλισης Ζωής θα τροποποιείται, ώστε να συνάδει με την πραγματική ηλικία του Ασφαλισμένου όταν έγινε η ασφάλιση. Εάν η πραγματική ηλικία
του Ασφαλισμένου ήταν εκτός των ορίων ασφάλισης σύμφωνα με τα τιμολόγια της Εταιρείας, τότε η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει,
σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος, το ασφαλιστήριο.

Όρος 6. Αδιαφιλονίκητο του ασφαλιστηρίου:  Εφόσον παρέλθει διετία (2) από την έναρξη ισχύος ή την επαναφορά σε ισχύ του ασφαλιστηρίου,
τα ασφάλιστρα καταβάλλονται κανονικά και ο Ασφαλισμένος βρίσκεται εν ζωή, η Εταιρεία δεν μπορεί να αμφισβητήσει το κύρος της ασφάλισης
ζωής, με την επιφύλαξη του Όρου 5 για τη διαφορά ηλικίας και του Όρου 4 για τις δηλώσεις του Αντισυμβαλλόμενου και του Ασφαλισμένου. Σε
περίπτωση αύξησης του ασφαλίσματος και προκειμένου για το ποσό της αύξησης και μόνο, τα δύο (2) έτη προσμετρώνται από την ημερομηνία
έκδοσης της σχετικής Πρόσθετης Πράξης.

Όρος 7. Δικαιούχοι:  Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα με έγγραφη αίτησή του στην Εταιρεία να ορίζει, να ανακαλεί και να μεταβάλλει τον ή
τους Δικαιούχους του ασφαλίσματος με τη συναίνεση του Ασφαλισμένου, εάν αυτός είναι διαφορετικό πρόσωπο. Εάν ο θάνατος του Ασφαλισμένου
προκληθεί από παράνομη, δόλια ή ηθελημένη ενέργεια του Δικαιούχου, τότε αυτός χάνει τα δικαιώματά του. Η ανάκληση ή η μεταβολή του ή των
Δικαιούχων, αποδεικνύεται μόνο με την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης και ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της. Η Εταιρεία δεν φέρει
καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πληρωμή ή σχετική ενέργειά της που έγινε πριν από την καταχώριση της αλλαγής αυτής.

Όρος 8. Έναρξη ισχύος της ασφάλισης:  Η ασφάλιση αρχίζει την ημερομηνία πληρωμής του εφάπαξ (ενιαίου) ασφαλίστρου.

Όρος 9. Πληρωμή των ασφαλίστρων:  Τα ασφάλιστρα προκαταβάλλονται εφάπαξ.

Όρος 10. Εξαγορά του ασφαλιστηρίου:  Η αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου σε κάθε χρονική στιγμή μέσα στο διάστημα της ισχύος της
ασφάλισης ορίζεται από την αντίστοιχη αξία εξαγοράς του Λογαριασμού Επένδυσης "Optimal III" του ασφαλιστηρίου. Η Βασική Ασφάλιση Ζωής
δεν παρέχει δικαίωμα εξαγοράς. Το δικαίωμα ολικής ή μερικής εξαγοράς του Λογαριασμού Επένδυσης "Optimal III" παρέχεται ένα (1) μήνα μετά
την ημερομηνία έναρξης του ασφαλιστηρίου. Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη ρευστοποίηση ίσου ποσοστού μεριδίων από
κάθε Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο καθ΄όλη την διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου. Ο ελάχιστος αριθμός μεριδίων που πρέπει να παραμένει στον
Λογαριασμό Επένδυσης δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερος του 50% του πλήθους μεριδίων κάθε Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου που
αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών-Ασφαλίστρων κατά την έκδοση του ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος με ένα ή
περισσότερα αιτήματά του, αιτηθεί εξαγορά ποσοστού μεριδίων μεγαλύτερου από το 50% του πλήθους μεριδίων κάθε Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου
που αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών-Ασφαλίστρων κατά την έκδοση του ασφαλιστηρίου, τότε η Εταιρεία θα προβεί σε ολική εξαγορά του
Λογαριασμού Επένδυσης "Optimal III". Η ολική εξαγορά του Λογαριασμού Επένδυσης "Optimal III" επιφέρει αυτόματα την ακύρωση της Βασικής
Ασφάλισης Ζωής και το ασφάλιστρο που καταβλήθηκε για αυτήν δεν επιστρέφεται στον Αντισυμβαλλόμενο. Η αποδιδόμενη αξία εξαγοράς
μεριδίων θα υπολογίζεται με την τιμή εξαγοράς του μεριδίου του κάθε Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως αυτή διαμορφώνεται την επόμενη
εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία παραλαβής από την Εταιρεία της ενυπόγραφης αίτησης εξαγοράς και θα καταβάλλεται μέσα σε πεντε (5)
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος από την Εταιρεία. Δεν υφίσταται δικαίωμα εξαγοράς του ασφαλιστηρίου α) σε
περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλισμένου πριν την ημερομηνία λήξης της ασφάλισης και β) κατά την ημερομηνία λήξης της ασφάλισης που
αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου ζωής.

Όρος 11. Εκχωρήσεις και Ενεχυριάσεις:  Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να ενεχυριάσει το ασφαλιστήριό του και να εκχωρήσει τα
δικαιώματα που απορρέουν από αυτό με τη συναίνεση του Ασφαλισμένου. Τέτοιες ενέργειες αναγνωρίζονται από την Εταιρεία, μόνο εφόσον
καταχωρηθούν στο ασφαλιστήριο με Πρόσθετη Πράξη ή με συμβολαιογραφικό έγγραφο, αντίγραφο του οποίου κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία με
δικαστικό επιμελητή. Στις περιπτώσεις αυτές, η εξαγορά του ασφαλιστηρίου, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που απορρέει από το ασφαλιστήριο,
απαιτούν την έγγραφη συγκατάθεση του ενεχυρούχου ή του εκδοχέα.

Όρος 12. Θάνατος, ανικανότητα, πτώχευση του Αντισυμβαλλόμενου:  Όταν ο Αντισυμβαλλόμενος είναι άλλο πρόσωπο από τον Ασφαλισμένο
και αποβιώσει ή απωλέσει τη δικαιοπρακτική του ικανότητα ή πτωχεύσει, τότε τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα
σύμβαση ασφάλισης μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον Ασφαλισμένο, εκτός εάν έχει ορισθεί διαφορετικά.

Όρος 13. Αντικατάσταση του ασφαλιστηρίου - αμετάβλητο των όρων του ασφαλιστηρίου:  Εάν το πρωτότυπο ασφαλιστήριο απολεσθεί,
αφαιρεθεί ή καταστραφεί, τότε ο Αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει αντίγραφο, με δική του ευθύνη και έξοδα, από την Εταιρεία. Εάν
η Εταιρεία δεν εφαρμόσει ή δεν επιμείνει στην αυστηρή εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης ή διατάξεων αυτού του ασφαλιστηρίου, σε οποιοδήποτε
χρόνο και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, αυτό δεν μπορεί να ερμηνευθεί σαν παραίτηση της Εταιρείας της σχετικής διατάξεως ή σαν
τροποποίηση αυτής, ούτε και ότι αυτή η διάταξη δεν θα εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε άλλο χρόνο και κάτω από οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες.

Όρος 14. Υποβολή Δικαιολογητικών:  Ο Ασφαλισμένος ή ο Δικαιούχος που έχει απαίτηση, θα πρέπει να υποβάλλει στην Εταιρεία μέσα σε
τριάντα (30) ημέρες τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και να συμπληρώσει τα έντυπα που θα παρέχονται σ’ αυτόν από την Εταιρεία. Ο
Ασφαλισμένος ή ο Δικαιούχος θα ενημερώνεται για τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή αποδεικτικά στοιχεία που θα πρέπει να υποβάλλει ανάλογα με
την περίπτωση της αποζημίωσής του.
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Όρος 15. Καταβολή του ασφαλίσματος:  Η Εταιρεία καταβάλλει το ασφάλισμα της Βασικής Ασφάλισης Ζωής (μόνο σε περίπτωση απώλειας ζωής
του Ασφαλισμένου πριν τη λήξη της ασφάλισης) και την Αξία Εξαγοράς του Λογαριασμού Επένδυσης "Optimal III" που προβλέπεται από το
ασφαλιστήριο, εφόσον της υποβληθούν, πιστοποιητικό γέννησης του Ασφαλισμένου και τα έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητα και το
δικαίωμα του Δικαιούχου, καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα απαιτούνται από την Εταιρεία για την εκπλήρωση των κανονιστικών της
υποχρεώσεων.
Για την καταβολή του ασφαλίσματος απώλειας ζωής, χρειάζεται επιπλέον ληξιαρχική πράξη θανάτου του Ασφαλισμένου. Η Εταιρεία θα
προχωρήσει στην καταβολή του ασφαλίσματος, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία που θα λάβει τα αναγκαία
δικαιολογητικά και το πρωτότυπο ασφαλιστήριο μαζί με όλες τις Πρόσθετες πράξεις που ενδεχομένως έχουν εκδοθεί και επισυναφθεί σ’ αυτό. Η
καταβολή του ασφαλίσματος γίνεται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας. Στην περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ της δηλωμένης και της
πραγματικής ηλικίας του Ασφαλισμένου, το ασφάλισμα της Βασικής Ασφάλισης Ζωής θα μειωθεί ή θα αυξηθεί ώστε να συνάδει με την πραγματική
ηλικία του Ασφαλισμένου. Μετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, παύει αυτοδικαίως η ισχύς του ασφαλιστηρίου.

Όρος 16. Φόροι και άλλες επιβαρύνσεις:  Οι φόροι ή άλλες επιβαρύνσεις επί των ασφαλίστρων, των εξοφλητικών αποδείξεων κ.λ.π., καθώς και
επί του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και οιασδήποτε παροχής εξ αυτού, βαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο, το Δικαιούχο, ή άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν
δικαιώματα που απορρέουν από το ασφαλιστήριο. Η αμοιβή διαχείρισης και η προμήθεια εξαγοράς του κάθε Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου,
αναγράφονται στο αντίστοιχο Παράρτημα του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Όλα τα έξοδα στα οποία θα υποβληθεί η Εταιρεία για
κατασχέσεις που της έχουν επιβληθεί στα χέρια της ως τρίτης, επιβαρύνουν αυτόν που δικαιούται την καταβολή. Τα ασφάλιστρα των
ασφαλιστηρίων ζωής υπόκεινται σε Εισφορά υπέρ του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, όπως αυτή καθορίστηκε με την 2636/24.11.2010 Πράξη
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, που ισχύει από την 01-01-2011 και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3867/2010
(ΦΕΚ Α’ 128). Η εισφορά αυτή βαρύνει κατά το ήμισυ τις ασφαλιστικές εταιρείες και κατά το ήμισυ τους αντισυμβαλλόμενους.

Όρος 17. Παραγραφή:  Απαιτήσεις που απορρέουν από την παρούσα ασφάλιση, παραγράφονται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Όρος 18. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία:  Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. Για κάθε εκ του παρόντος ασφαλιστηρίου διαφορά, τα
συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν την αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.

Όρος 19. Δικαίωμα Εναντίωσης/Υπαναχώρησης:  Για κάθε παρέκκλιση του ασφαλιστηρίου από την αίτηση ασφάλισης, ο Αντισυμβαλλόμενος
(λήπτης της ασφάλισης) έχει δικαίωμα εναντίωσης, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας με συστημένη επιστολή στην Εταιρεία “Δήλωση
Εναντίωσης”, μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία που παρέλαβε το ασφαλιστήριο. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο
Αντισυμβαλλόμενος, δεν παρέλαβε εντύπως ή με ηλεκτρονικό τρόπο 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 Γενικούς και Ειδικούς Όρους που διέπουν την ασφάλιση, έχει
δικαίωμα εναντίωσης, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας με συστημένη επιστολή στην Εταιρεία “Δήλωση Εναντίωσης”, εντός δεκατεσσάρων
(14) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης σ’ αυτόν του ασφαλιστηρίου. Ο Αντισυμβαλλόμενος δικαιούται, για λόγους ανεξάρτητους από τους
προαναφερόμενους, να υπαναχωρήσει από την σύμβαση ασφάλισης, αποστέλλοντας στην Εταιρεία σχετική συστημένη επιστολή, εντός τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία παράδοσης σ’ αυτόν του ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση εναντίωσης/υπαναχώρησης από την ασφαλιστική σύμβαση,
επιστρέφονται τα καταβληθέντα ασφάλιστρα. Η άσκηση του δικαιώματος της Υπαναχώρησης/ Εναντίωσης επιφέρει την ακύρωση της Σύμβασης εξ
αρχής, αμέσως και αυτόματα από την παράδοση στο ταχυδρομείο της προαναφερόμενης επιστολής.

Όρος 20. Ενημέρωση του Αντισυμβαλλομένου για την αξία του Λογαριασμού Επένδυσης "Optimal III":  Η Εταιρεία οφείλει να ενημερώνει
τον Αντισυμβαλλόμενο σχετικά με την εξέλιξη της Αξίας του Λογαριασμού Επένδυσης "Optimal III". Η ενημέρωση γίνεται με επιστολή που
αποστέλλεται στο τέλος της κάθε διαχειριστικής χρήσης με απλό ταχυδρομείο, στη δηλωθείσα στην Εταιρεία από τον Αντισυμβαλλόμενο
διεύθυνση, και περιλαμβάνει την ανάλυση του Λογαριασμού Επένδυσης "Optimal III". Η ενημέρωση μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού μέσου,
εφόσον το επιθυμεί ο Αντισυμβαλλόμενος.

Όρος 21. Χρονικό διάστημα Επένδυσης:  Το χρονικό διάστημα μεταξύ καταβολής των ασφαλίστρων και πίστωσης των μονάδων, δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις (5) πέντε εργάσιμες ημέρες.

Όρος 22. Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου:  Ο Αντισυμβαλλόμενος ή / και ο Ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει και να
παραλάβει δωρεάν από την έδρα της Εταιρείας, το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank καθώς και την ιστοσελίδα www.eurobankam.gr τον
Κανονισμό λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (LF) Fund of Funds στον οποίο ανήκει το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Equity
Blend - Σειρά Eurobank και το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds - Global Low - Σειρά Eurobank, το Ενημερωτικό Δελτίο και τις
περιοδικές Οικονομικές Εκθέσεις. Ο Κανονισμός κατά το τμήμα αυτού που αφορά στο ως άνω Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Equity
Blend - Σειρά Eurobank και στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds - Global Low - Σειρά Eurobank αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των
όρων του παρόντος ασφαλιστηρίου.
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Αυτή η σελίδα είναι σκόπιμα κενή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) FUND OF FUNDS – GLOBAL LOW
(Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο)

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Παράρτημα πρέπει να μελετηθούν σε συνδυασμό με το πλήρες κείμενο του Ενημερωτικού
Δελτίου και τον Κανονισμό Λειτουργίας.

1. Νόμισμα Αναφοράς

Ευρώ (EUR)

2. Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει σε κεφαλαιακή απόδοση σε μεσαίο / μακροχρόνιο ορίζοντα παρέχοντας μία συντηρητική, ισορροπημένη
έκθεση σε πληθώρα κατηγοριών επενδύσεων που περιλαμβάνουν μετοχές, ομόλογα, ακίνητη περιουσία, εμπορεύματα και ρευστά διαθέσιμα.

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλων οργανισμών συλλογικών
επενδύσεων, όπως περιγράφονται στο αρθρ. 41 (1) παρ. (e) του Νόμου 2010 συμπεριλαμβάνοντας Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.
ή ETF’s) που επενδύουν κυρίως σε 1) μετοχικές κινητές αξίες και παράγωγα μέσα σχετιζόμενα με αυτές, 2) μεταβιβάσιμα χρεόγραφα και παράγωγα
μέσα σχετιζόμενα με αυτά, 3) εμπορεύματα μέσω επιτρεπόμενων επενδυτικών μέσων και παραγώγων μέσων σχετιζομένων με αυτά και 4)
τραπεζικές καταθέσεις ή/και μέσα χρηματαγοράς.

Επιπλέον, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί και θα επενδύει κάποιες φορές (μέχρι ποσοστού 50% των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού του)
απευθείας σε τραπεζικές καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς.

Ρευστά διαθέσιμα, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να
χρησιμοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περιγράφονται στις ενότητες 3.1 και 4 στο Ενημερωτικό Δελτίο.

3. Προφίλ επενδυτικών κινδύνων

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως αυτοί που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχικές αξίες, σε ακίνητη
περιουσία (εταιρίες αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας ή REITS), σε εμπορεύματα και σε αξίες σταθερού εισοδήματος, όπως είναι ο κίνδυνος
αγοράς, ο κίνδυνος επιτοκίου και πιστωτικοί κίνδυνοι, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, καθώς και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χρήση
παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων όπου γίνεται χρήση αυτών. Οι κίνδυνοι αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στην ενότητα «Παράγοντες
Κινδύνου» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.

Η συνολική έκθεση του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR). Το επίπεδο
της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 100%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό της μόχλευσης βασίζεται στο άθροισμα των
ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων (sum of the notionals).

Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το
ακόλουθο: 10% MSCI AC World + 25% BofA ML EMU Broad Market Index + 65% Eonia TR Index (DBDCONIA Index).

4. Προφίλ του τυπικού επενδυτή

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία χαμηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιζητούν αποδόσεις μέσα
από ένα χαρτοφυλάκιο ευρείας διασποράς, τα στοιχεία του ενεργητικού του οποίου επενδύονται σε μερίδια διαφόρων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (multi – manager),
διαφόρων επενδυτικών κατηγοριών (multi – asset) και επενδυτικών σκοπών και επιδιώκουν να επωφεληθούν από την ενεργή διαχείρισή τους.

5. Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων)

Η ημέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 16η Σεπτεμβρίου 2013. Κατά τη διάρκεια της μονοήμερης αυτής περιόδου, θα
γίνονται δεκτές διαθέσεις με τιμή μεριδίου 10 Ευρώ. Η καταβολή της αξίας για τις διαθέσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της
ημέρας πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες που ορίζονται στην ενότητα 6.2. σημείο Ι του Ενημερωτικού Δελτίου.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δύναται να επιβληθεί προμήθεια διάθεσης μέχρι 2% επί του ποσού της διάθεσης.

6. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

7. Σειρές Μεριδίων

Υπάρχουν επί του παρόντος 8 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου:

- Eurobank - Eurobank I - Romania (RON) - Private Banking Class

- Eurobank DIS - Postbank (BGN) - Private Banking DIS - Interamerican

Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

- Οι Σειρές με τον όρο «Ι» στην ονομασία τους διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και συνακόλουθα επωφελούνται από ένα μειωμένο
φόρο (“taxe d’abonnement”),

- Όλες οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Ευρώ (EUR) με εξαίρεση τις Σειρές Postbank (BGN) Class που έχει ως
νόμισμα αναφοράς το Βουλγαρικό Λέβα (BGN) και Romania (RON) που έχει ως νόμισμα αναφοράς το Ρουμανικό Λέι (RON).

- Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά στην άλλη ως ακολούθως:

Σειρά Eurobank I Eurobank Interamerican Postbank (BGN) Romania (RON)
Private Banking

Class
Eurobank DIS

Private Banking
DIS
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Αμοιβή
Διαχείρισης

0,90% 1,90% 1,90% 1,90% 2,90% 1,90% 1,90% 1,90%

Προμήθεια
εξαγοράς

0,5% 1,5% 1,5% 1,5% 2,5% 0% 1,5% 0%

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώματα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που προκύπτουν στην περίπτωση
λύσης του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Τα Μερίδια των Σειρών Eurobank I, Eurobank, Postbank (BGN), Romania (RON) και Private Banking Class δεν διανέμουν μέρισμα (όπως ορίζεται
στην ενότητα 9 «Πολιτική Διανομής Μερισμάτων» του Ενημερωτικού Δελτίου).

Τα Μερίδια των Σειρών Eurobank DIS και Private Banking DIS διανέμουν μέρισμα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική Διανομής
Μερισμάτων» του Ενημερωτικού Δελτίου).

8. Έξοδα και Δαπάνες

Δαπάνες συναλλαγής Μεριδιούχου:

- Προμήθεια διάθεσης: Μέχρι 3%

- Προμήθεια εξαγοράς: Βλ. Πίνακα ανωτέρω

- Προμήθεια μετατροπής: Δεν μπορεί να υπερβαίνει την διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης που καταβλήθηκε αρχικά κατά την
αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και της προμήθειας διάθεσης που ισχύει στην Σειρά στην οποία
γίνονται Μεριδιούχοι.

Ετήσιες λειτουργικές Δαπάνες:

- Αμοιβή Διαχείρισης: Βλ. Πίνακα ανωτέρω (*)

- Αμοιβή Φορέα Διοίκησης
& Τήρησης Μητρώου:

Μέχρι 0,10% ετησίως

- Αμοιβή Θεματοφύλακα: Μέχρι 0,50% ετησίως

(*) Οι Αμοιβές Διαχείρισης μπορούν να εφαρμοστούν και στα δύο επίπεδα (Αμοιβαίο Κεφάλαιο και
Ο.Σ.Ε.Κ.Α./άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων), αλλά το συνολικό ποσό των αμοιβών διαχείρισης για
το τμήμα των στοιχείων του ενεργητικού που επενδύονται στους Ο.Σ.Ε.Κ.Α./άλλους Οργανισμούς Συλλογικών
Επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό του 4% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού.

Tο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επιβαρύνεται με όλες τις υπόλοιπες χρεώσεις και δαπάνες που περιγράφονται στην ενότητα «Έξοδα και Δαπάνες
του Αμοιβαίου Κεφαλαίου», που περιλαμβάνουν για παράδειγμα, τραπεζικές, χρηματιστηριακές και συναλλακτικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών
και νομικών συμβούλων, καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις.

9. ISIN κωδικοί

Eurobank (LF) Fund of Funds – Global Low LU0956610256

Eurobank I (LF) Fund of Funds – Global Low LU0956610413

Postbank (BGN) (LF) Fund of Funds – Global Low LU1199652337

Romania (RON) (LF) Fund of Funds – Global Low LU0956610769

Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global Low LU1102788616

Eurobank DIS (LF) Fund of Funds – Global Low LU1195533937

Interamerican (LF) Fund of Funds – Global Low LU1244597024

Private Banking DIS (LF) Fund of Funds – Global Low LU1195534158
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (LF) FUND OF FUNDS- EQUITY BLEND
(Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο)

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Παράρτημα πρέπει να μελετηθούν σε συνδυασμό με το πλήρες κείμενο του Ενημερωτικού
Δελτίου και τον Κανονισμό Λειτουργίας.

1. Νόμισμα Αναφοράς

Ευρώ (EUR)

2. Επενδυτικός Σκοπός και Επενδυτική Πολιτική

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και
άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, όπως περιγράφονται στο αρθρ. 41 (1) παρ. (e) του Νόμου 2010 και οι οποίοι επενδύουν κυρίως σε
μετοχικές κινητές αξίες.

Δευτερευόντως, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύσει σε Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που
επενδύουν σε τραπεζικές καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς και μεταβιβάσιμα χρεόγραφα.

Ρευστά διαθέσιμα, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να
χρησιμοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά περιγράφονται στις ενότητες 3.1 και 4 στο Ενημερωτικό Δελτίο.

3. Προφίλ επενδυτικών κινδύνων

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κυρίως αυτοί που συνδέονται με επενδύσεις σε μετοχικές αξίες, όπως ο κίνδυνος
αγοράς, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, καθώς και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων όπου γίνεται
χρήση αυτών. Οι κίνδυνοι αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο επενδυτικός σκοπός καθώς και η στοχευόμενη από αυτόν απόδοση θα επιτευχθούν.

Η συνολική έκθεση του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται με τη μεθοδολογία της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο (Relative VAR).

Το επίπεδο της μόχλευσης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 100%. Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για τον υπολογισμό της μόχλευσης βασίζεται στο
άθροισμα των ονομαστικών αξιών των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων (sum of the notionals).

Το χαρτοφυλάκιο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Σχετικής Αξίας σε Κίνδυνο του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το
ακόλουθο: 90% MSCI AC World + 10% Eonia TR Index.

4. Προφίλ του τυπικού επενδυτή

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου και απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν να συμμετέχουν σε
ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, τα στοιχεία του ενεργητικού του οποίου επενδύονται σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μεριδίων διαφόρων
Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με στόχο την επίτευξη κερδών από την ενεργή διαχείρισή τους.

5. Περίοδος αρχικής προσφοράς (έναρξης διαθέσεων)

Η ημέρα έναρξης διαθέσεων στο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα είναι η 18η Σεπτεμβρίου 2006. Κατά τη διάρκεια της μονοήμερης αυτής περιόδου, θα
γίνονται δεκτές διαθέσεις με τιμή μεριδίου 1 Ευρώ. Η καταβολή της αξίας για τις διαθέσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της
ημέρας πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες που ορίζονται στην ενότητα 6.2. σημείο Ι του Ενημερωτικού Δελτίου

Κατά τη διάρκεια της περιόδου έναρξης των διαθέσεων δύναται να επιβληθεί προμήθεια διάθεσης μέχρι 2% επί του ποσού της διάθεσης.

6. Εταιρεία υπεύθυνη για την επενδυτική διαχείριση ενεργητικού του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

7. Σειρές Μεριδίων

Υπάρχουν επί του παρόντος 9 διαθέσιμες Σειρές Μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου:

- Eurobank - Eurobank (USD) -Postbank - Private Banking Class

- Eurobank I - Romania - Postbank (BGN) - Private Banking Class (USD)

- Interamerican

Οι Σειρές έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

- Οι Σειρές με τον όρο «I» στην ονομασία τους διατίθενται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές και συνακόλουθα επωφελούνται από ένα μειωμένο
φόρο (“taxe d’abonnement”),

- Οι προαναφερθείσες Σειρές έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Ευρώ (EUR) με εξαίρεση τις Σειρές Eurobank (USD) και Private Banking Class
(USD) οι οποίες έχουν ως νόμισμα αναφοράς το Δολάριο ΗΠΑ (USD) και τη Σειρά Postbank (BGN) που έχει ως νόμισμα αναφοράς το
Βουλγαρικό Λέβα (BGN).

- Η εφαρμοστέα μέγιστη Αμοιβή Διαχείρισης και προμήθεια εξαγοράς διαφέρουν από τη μία Σειρά στην άλλη ως ακολούθως:

Σειρά Eurobank I Eurobank
Eurobank

(USD)
Postbank

Postbank
(BGN)

Romania
Private

Banking Class

Private
Banking Class

(USD)
Interamerican

Αμοιβή
Διαχείρισης

0,9% 1,9% 1,9% 2,9% 2,9% 2,9% 1,9% 1,9% 1,9%

Αριθμος Συμβολαίου 1-000-881710 Σελίδα 9 από 10
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Προμήθεια
εξαγοράς

0,5% 1,5% 1,5% 2,5% 2,5% 2,5% 0% 0% 1,5%

Όλα τα Μερίδια που ανήκουν στην ίδια Σειρά θα έχουν τα ίδια δικαιώματα είτε στην εξαγορά, είτε στα έσοδα που προκύπτουν στην περίπτωση
λύσης του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Τα Μερίδια των Σειρών δεν διανέμουν μέρισμα (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 «Πολιτική Διανομής Μερισμάτων» του Ενημερωτικού Δελτίου).

8. Έξοδα και Δαπάνες

Δαπάνες συναλλαγής Μεριδιούχου:

- Προμήθεια διάθεσης: Μέχρι 3%

- Προμήθεια εξαγοράς: Βλ. Πίνακα ανωτέρω

- Προμήθεια μετατροπής: Δεν μπορεί να υπερβαίνει την διαφορά μεταξύ της προμήθειας διάθεσης που καταβλήθηκε αρχικά κατά την
αγορά των Μεριδίων της Σειράς που αφήνουν και της προμήθειας διάθεσης που ισχύει στην Σειρά στην οποία
γίνονται Μεριδιούχοι.

Ετήσιες λειτουργικές Δαπάνες:

- Αμοιβή Διαχείρισης: Βλ. Πίνακα ανωτέρω (*)

- Αμοιβή Φορέα Διοίκησης
& Τήρησης Μητρώου:

Μέχρι 0,10% ετησίως

- Αμοιβή Θεματοφύλακα: Μέχρι 0,50% ετησίως

(*) Οι Αμοιβές Διαχείρισης μπορούν να εφαρμοστούν και στα δύο επίπεδα (Αμοιβαίο Κεφάλαιο και
Ο.Σ.Ε.Κ.Α./άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων), αλλά το συνολικό ποσό των αμοιβών διαχείρισης για
το τμήμα των στοιχείων του ενεργητικού που επενδύονται στους Ο.Σ.Ε.Κ.Α./άλλους Οργανισμούς Συλλογικών
Επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό του 4% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού.

Tο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επιβαρύνεται με όλες τις υπόλοιπες χρεώσεις και δαπάνες που περιγράφονται στην ενότητα «Έξοδα και Δαπάνες
του Αμοιβαίου Κεφαλαίου», που περιλαμβάνουν για παράδειγμα, τραπεζικές, χρηματιστηριακές και συναλλακτικές προμήθειες, αμοιβές ελεγκτών
και νομικών συμβούλων, καθώς και φορολογικές επιβαρύνσεις

9. ISIN κωδικοί

Eurobank (LF) Fund of Funds - Equity Blend LU0272937516

Eurobank I (LF) Fund of Funds - Equity Blend LU0272937862

Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend LU0647577252

Romania (LF) Fund of Funds - Equity Blend LU0272939488

Postbank (LF) Fund of Funds - Equity Blend LU0272939215

Postbank (BGN) (LF) Fund of Funds - Equity Blend LU0391048815

Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Equity Blend LU1102787212

Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend LU1102787303

Interamerican (LF) Fund of Funds - Equity Blend LU1923391467

Αριθμος Συμβολαίου 1-000-881710 Σελίδα 10 από 10Αριθμος Συμβολαίου 1-000-881710 Σελίδα 10 από 10


