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 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 και το Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (LF) Fund of Funds της Eurobank Fund Management 
Company (LUX) S.A. το επισυναπτόμενο στο παρόν ασφαλιστήριο Παράρτημα του Ενημερωτικού Δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (LF) Fund of Funds της 

Eurobank Fund Management Company (LUX) S.A, που αφορά στο Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds - Life Cycle 2047 και το έντυπο Key Investor 

Information Document (KIID) με τις βασικές πληροφορίες της επένδυσης, το οποίο έχει συντάξει η 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 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Α/Κ): Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds - LifeCycle 2047 - Class Eurobank I, του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (LF) FUND 

OF FUNDS της Eurobank Fund Management Company (LUX) S.A. που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του 

Ασφαλιστηρίου. 
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. 
Ασφάλισμα: 

(Ασφαλισμένο κεφάλαιο) 
Tο χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στον Δικαιούχο, σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης, ή στον 
Ασφαλισμένο κατά τη λήξη της ασφάλισης. Αν με το ασφαλιστήριο παρέχεται και η κάλυψη ΑΠΑ το Ασφάλισμα αυτής 

συνίσταται στην καταβολή από την Εταιρεία για λογαριασμό του Αντισυμβαλλόμενου του οφειλόμενου Καθαρού Ασφαλίστρου 

Λογαριασμού σύμφωνα με τον όρο 5. 
Ασφαλισμένος: Tο φυσικό πρόσωπο επί της ζωής και υπέρ του οποίου συνάπτεται η παρούσα ασφάλιση. 
Ασφαλιστικό έτος: Η χρονική περίοδος δώδεκα (12) μηνών που μεσολαβεί από την ημερομηνία έναρξης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, η οποία 

είναι η ημερομηνία επετείου του συμβολαίου, και κάθε επόμενη δωδεκάμηνη περίοδος. 
Ασφάλιστρο: Tο χρηματικό ποσό που καταβάλλει ο Αντισυμβαλλόμενος στην Εταιρεία, για να είναι το ασφαλιστήριο σε πλήρη ισχύ. 
Ασφάλιστρο Επενδυτικού 

Σκέλους: 
Το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το εκάστοτε συνολικό καταβληθέν ασφάλιστρο των νόμιμων επιβαρύνσεων, και 

των ασφαλίστρων της Βασικής Κάλυψης Ζωής του 1ου μήνα που έπεται κάθε ημερομηνίας οφειλής ασφαλίστρων. Ειδικά για το 1ο 

οφειλόμενο ασφάλιστρο, το Ασφάλιστρο Επενδυτικού Σκέλους προκύπτει μετά από την αφαίρεση από το συνολικό καταβληθέν 

ασφάλιστρο των νόμιμων επιβαρύνσεων και των ασφαλίστρων της Βασικής Κάλυψης Ζωής και της κάλυψης ΑΠΑ (εφόσον η 

κάλυψη ΑΠΑ αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου) του 1ου μήνα που έπεται της ημερομηνίας έναρξης ισχύος 
του ασφαλιστηρίου. 

Βασική Ασφάλιση Ζωής: Στο παρόν ασφαλιστήριο η Βασική Κάλυψη (Ασφάλιση) Ζωής είναι η παροχή με κωδικό 10142 – Πρόσκαιρη Ασφάλιση Ζωής 

όπως αυτή αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών-Ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου. 
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. 
Επέτειος Ασφαλιστηρίου: Η ημερομηνία (ημέρα, μήνας) κάθε ημερολογιακού έτους που συμπίπτει με την ημερομηνία (ημέρα, μήνας) έναρξης ισχύος του 

Ασφαλιστηρίου. 
Εταιρεία: Η Ασφαλιστική Εταιρεία “Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής”, Πανεπιστημίου 33-35 & 

Κοραή, 10564 Αθήνα, Γ.Ε.ΜΗ.: 121651960000, ΑΦΜ: 094240124, που έχει σκοπό τη διενέργεια ασφαλίσεων προσώπων 
(ασφαλίσεις ζωής, ατυχημάτων, υγείας). 

Εταιρεία Διαχείρισης: Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "Eurobank Fund Management Company (LUX) S.A.", 5, rue Jean Monnet, L-2180 

Luxembourg. 
Εταιρεία υπεύθυνη για την 

επενδυτική διαχείριση του 

Αμοιβαίου Κεφαλαίου: 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Eurobank Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων», 

Σταδίου 10, 105 64 Αθήνα. 

Θεματοφύλακας του 

Αμοιβαίου Κεφαλαίου: 
Eurobank Private Bank (Luxembourg) S.A. 

Καθαρή Τιμή Μεριδίου: Η καθαρή τιμή μεριδίου του Aμοιβαίου Kεφαλαίου όπως αυτή υπολογίζεται και δημοσιεύεται καθημερινά στον ημερήσιο Τύπο. 
Καθαρό Ασφάλιστρο 

Λογαριασμού: 
Το μέρος (ποσοστό) του Ασφαλίστρου Επενδυτικού Σκέλους το οποίο υπό μορφή Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 

δημιουργεί τον Λογαριασμό Επένδυσης Ασφαλιστηρίου. Προσδιορίζεται δε, ανά Ασφαλιστικό έτος, σύμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα: 

Ασφαλιστικό 

Έτος 

1 ο ασφαλιστικό έτος 2 ο Ασφαλιστικό έτος 3 ο Ασφαλιστικό έτος Επόμενα Ασφαλιστικά 

έτη 

Καθαρό 

Ασφάλιστρο 
Λογαριασμού 

85% του 

Ασφαλίστρου 
Επενδυτικού Σκέλους 

92% του 

Ασφαλίστρου 
Επενδυτικού Σκέλους 

95% του 

Ασφαλίστρου 
Επενδυτικού Σκέλους 

100% του Ασφαλίστρου 

Επενδυτικού Σκέλους 

Το ποσό που δεν επενδύεται στον Λογαριασμό Επένδυσης Ασφαλιστηρίου παρακρατείται από την Εταιρεία και χρησιμοποιείται 

από αυτήν για την κάλυψη των Εξόδων Πρόσκτησης Εργασιών, την κάλυψη του κόστους της παρακολούθησης και λειτουργικής 
διαχείρισης του ασφαλιστηρίου καθώς και της αμοιβής της. 

Έξοδα Πρόσκτησης 

Εργασιών: 
Είναι οι δαπάνες της Εταιρείας που αφορούν στα έξοδα διεκπεραίωσης της αίτησης ασφάλισης, εκτίμησης και ανάληψης του 

κινδύνου, τα έξοδα κατάρτισης, έκδοσης και παράδοσης του ασφαλιστηρίου, τις αμοιβές των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και 

τα έξοδα τήρησης των αναγκαίων αρχείων. 

  

 

 

 
Λογαριασμός Επένδυσης Ασφαλιστηρίου (ΛΕΑ): Λογαριασμός ταυτάριθμος με το παρόν Ασφαλιστήριο, που απεικονίζει σε κάθε χρονική στιγμή το 

πλήθος μεριδίων της επένδυσης του Ασφαλισμένου. Η αξία του Λογαριασμού Επένδυσης είναι 

Όροι Προγράμματος “εξασφαλίζω επένδυση για το μέλλον ΙΙ” 
Ασφάλιση Ζωής συνδεδεμένης με Μερίδια Αμοιβαίου Κεφαλαίου 

 
Πρόσκαιρη Ασφάλιση Ζωής-10142  

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων – 12306 
Λογαριασμός Επένδυσης Life Cycle 2047-70070 
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κάθε μέρα ίση με το γινόμενο του πλήθους μεριδίων επί την καθαρή τιμή του μεριδίου για όλη την 
διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου. Ο Λογαριασμός Επένδυσης Ασφαλιστηρίου αναφέρεται στον 

Πίνακα Παροχών ως «Λογαριασμός Επένδυσης Life Cycle (2047) τακτικές». 
Μερίδιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Η ελάχιστη ακέραια μονάδα υποδιαίρεσης του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με το οποίο 

συνδέεται η ασφάλιση. 
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. 
Τιμή Διάθεσης Μεριδίου: Η τιμή διάθεσης του μεριδίου όπως αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό του Αμοιβαίου 

Κεφαλαίου (LF) Fund of Funds της Eurobank Fund Management Company (LUX) S.A. και 
δημοσιεύεται καθημερινά στον ημερήσιο Τύπο. 

Τιμή Εξαγοράς Μεριδίου: Η τιμή εξαγοράς του μεριδίου όπως αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό του Αμοιβαίου 

Κεφαλαίου (LF) Fund of Funds της Eurobank Fund Management Company (LUX) S.A. και 

δημοσιεύεται καθημερινά στον ημερήσιο Τύπο. 

  
 

 
Όρος 3. Παροχές Προγράμματος 

Παροχή στη λήξη της ασφάλισης, εφόσον ο Ασφαλισμένος βρίσκεται στη ζωή 

Στη λήξη της ασφάλισης η Εταιρεία θα καταβάλει στον Ασφαλισμένο (εφόσον βρίσκεται στη ζωή) την αξία του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλιστηρίου η οποία 

ισούται με το γινόμενο του πλήθουςτων Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επί την Τιμή Εξαγοράς Μεριδίου κατά την ημερομηνία λήξης της ασφάλισης. Η καταβολή 
της παροχής στη λήξη θα γίνεται μετά την υποβολή και τον έλεγχο όλων των δικαιολογητικών και νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως αυτά καθορίζονται από την 

Εταιρεία και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της Ελληνικής νομοθεσίας για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών στον φορολογικό τομέα. 

Παροχή σε περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης (Βασική Κάλυψη Ζωής) 

1. Σε περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης η Εταιρεία θα καταβάλει, στους Δικαιούχους το μεγαλύτερο ποσό από τα 

ακόλουθα: 
α) το 110% του καταβληθέντος Ασφαλίστρου Επενδυτικού Σκέλους 

β) την αξία του Λογαριασμού Επένδυσης κατά την ημερομηνία αναγγελίας στην Εταιρεία του θανάτου του Ασφαλισμένου. Θα συγκρίνεται δηλαδή η αξία του 

Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλιστηρίου κατά την ημερομηνία αναγγελίας στην Εταιρεία του θανάτου του Ασφαλισμένου με το 110% του καταβληθέντος 
Ασφαλίστρου Επενδυτικού Σκέλους και θα αποδίδεται στους Δικαιούχους το μεγαλύτερο εκ των δύο. 

Εξαιρέσεις 

α) Ο Ασφαλισμένος καλύπτεται μόνο εάν ταξιδεύει ως επιβάτης αεροσκαφών αναγνωρισμένων αεροπορικών εταιρειών, που εκτελούν τακτικά ή έκτακτα δρομολόγια 
(charters). Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου από αεροπορικό κίνδυνο, η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλλει μόνο την αξία εξαγοράς του 

Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλιστηρίου κατά την ημερομηνία επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης. 

β) Ο Ασφαλισμένος καλύπτεται σε περίπτωση αυτοκτονίας, μετά τη δεύτερη (2η) επέτειο από την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή της επαναφοράς του σε ισχύ. Σε 
αντίθετη περίπτωση, η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλλει μόνο την αξία εξαγοράς του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλιστηρίου κατά την ημερομηνία επέλευσης της 

ασφαλιστικής περίπτωσης. 

γ) Σε περίπτωση πολέμου κηρυγμένου ή ακήρυκτου ή πολεμικών επιχειρήσεων οιασδήποτε φύσεως, εάν ο Ασφαλισμένος υπηρετεί στις ένοπλες δυνάμεις οιασδήποτε 
χώρας ή επιστρατευθεί, αναστέλλεται η ισχύς του Ασφαλιστηρίου μέχρι τη λήξη της εμπολέμου καταστάσεως, οπότε το Ασφαλιστήριο επαναφέρεται σε ισχύ. Σε 

περίπτωση θανάτου του υπηρετούντος Ασφαλισμένου κατά την περίοδο αναστολής ισχύος του Ασφαλιστηρίου, η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλλει μόνο την αξία 

εξαγοράς του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλιστηρίου κατά την ημερομηνία επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης. 
δ) Εάν ο θάνατος του Ασφαλισμένου οφείλεται σε συμμετοχή του στην τέλεση ή στην απόπειρα τέλεσης κακουργήματος ή τρομοκρατικής ενέργειας, η Εταιρεία 

υποχρεούται να καταβάλλει μόνο την αξία εξαγοράς του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλιστηρίου κατά την ημερομηνία επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης. 

Παροχή «Απαλλαγής Πληρωμής Καθαρού Ασφαλίστρου Λογαριασμού, λόγω Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του Αντισυμβαλλόμενου» (ΑΠΑ) Η Παροχή αυτή 

ισχύει εφόσον η κάλυψη ΑΠΑ αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου. 

Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος (Λήπτης της ασφάλισης) καταστεί Μόνιμα και Ολικά Ανίκανος, συνεπεία Ατυχήματος ή Ασθένειας, κατά τη διάρκεια ισχύος της κάλυψης, 

ενεργοποιείται η Απαλλαγή Πληρωμής Καθαρού Ασφαλίστρου Λογαριασμού λόγω Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του Αντισυμβαλλόμενου (ΑΠΑ) και η Εταιρεία τον 
απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής του Καθαρού Ασφαλίστρου Λογαριασμού (που προέρχεται από τακτικές καταβολές ασφαλίστρου), που είναι πληρωτέο μετά 

την ημερομηνία αναγνώρισης εκ μέρους της Εταιρείας της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του Αντισυμβαλλόμενου. Η Εταιρεία δηλαδή θα καταβάλλει για λογαριασμό 

του Αντισυμβαλλόμενου το οφειλόμενο Καθαρό Ασφάλιστρο Λογαριασμού. Σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης, το ανώτατο χρονικό διάστημα 
καταβολής, εκ μέρους της Εταιρείας, της παροχής ΑΠΑ είναι δέκα πέντε (15) έτη ή μέχρι τη λήξη του Ασφαλιστηρίου, εφόσον το χρονικό διάστημα που υπολείπεται 

μέχρι τη λήξη του είναι μικρότερο των δέκα πέντε ετών, υπό την προϋπόθεση ότι ο Αντισυμβαλλόμενος παραμένει Μόνιμα και Ολικά Ανίκανος και σύμφωνα με τα 

κατωτέρω οριζόμενα: 
Ως Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα ή Ασθένεια ορίζεται η μόνιμη και πλήρης αδυναμία του Αντισυμβαλλομένου να ασχολείται με οποιοδήποτε επάγγελμα 

και να εκτελεί οποιαδήποτε εργασία με αμοιβή ή κέρδος για όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ως Ασθένεια ορίζεται κάθε νόσος ή πάθηση ή ανωμαλία της λειτουργίας των 

οργάνων του σώματος του ασφαλισμένου προσώπου, το οποίο μπορεί να προκαλέσει Μόνιμη Ολική Ανικανότητα και ως Ατύχημα κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται 
σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του ασφαλισμένου προσώπου, το οποίο μπορεί να προκαλέσει Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Η ΑΠΑ 

ενεργοποιείται εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

α. Η ημερομηνία συμβάντος του γεγονότος που προκάλεσε την Μόνιμη Ολική Ανικανότητα είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας έναρξης του Ασφαλιστηρίου. 
β. Ο Αντισυμβαλλόμενος κατά τον χρόνο του Ατυχήματος ή της Ασθενείας ασκούσε κανονικά ή θεωρείτο απόλυτα ικανός να ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα και 

δεν είχε συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του ή δεν είχε ήδη υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης γήρατος ή αναπηρίας σε Ταμείο Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης. 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναμονής έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της αναγγελίας του ατυχήματος ή της ασθένειας, πριν προχωρήσει στην αναγνώριση της 
ανικανότητας. 

Η Εταιρεία θα αποδεχθεί ως Μόνιμη και Ολική Ανικανότητα την: 

α) ολική και ανεπανόρθωτη απώλεια της όρασης και των δύο ματιών 

β) λειτουργική απώλεια και των δύο χεριών ή και των δύο ποδιών ή ενός χεριού και ενός ποδιού, και θα προχωρήσει στην ενεργοποίηση της παροχής Απαλλαγή 

Πληρωμής Καθαρού Ασφαλίστρου Λογαριασμού (ΑΠΑ), υπό την προϋπόθεση ότι η ασφαλιστική περίπτωση δεν εμπίπτει στις «Εξαιρέσεις της ΑΠΑ». 

Εάν η Μόνιμη Ολική Ανικανότητα έχει μεν εγγράφως γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία, δεν έχει γίνει όμως η αποδοχή της από την Εταιρεία ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει 
να καταβάλλει κανονικά τα ασφάλιστρα. 

 

Με την αναγνώριση της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας η Εταιρεία οφείλει να επιστρέψει, στον Αντισυμβαλλόμενο χωρίς τόκο τα ασφάλιστρα της κάλυψης ΑΠΑ και το 
Ασφάλιστρο Επενδυτικού Σκέλους που έχουν καταβληθεί από αυτόν από την ημερομηνία αναγνώρισης της ανικανότητας. 
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Κατά τη διάρκεια καταβολής της παροχής ΑΠΑ το ασφάλιστρο της Βασικής Κάλυψης Ζωής θα παρακρατείται από την Εταιρεία μέσω της ρευστοποίησης των 
αναλογούντων Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τον Λογαριασμό Επένδυσης Ασφαλιστηρίου. 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επανεκτιμήσει εάν ο Αντισυμβαλλόμενος έχει επανακτήσει την ικανότητά του για εργασία, είτε εξ’ ολοκλήρου είτε εν μέρει, και έχει 

το δικαίωμα, σ αυτή την περίπτωση να διακόψει άμεσα την παροχή της κάλυψης Απαλλαγή Πληρωμής Καθαρού Ασφαλίστρου Λογαριασμού. 
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαπιστώνει, με δικές της δαπάνες, οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο, κατά πόσο συνεχίζεται η ανικανότητα. 

Εξαιρέσεις της ΑΠΑ 

Η Εταιρεία δεν καλύπτει γεγονός που προκαλεί την ασφαλιστική περίπτωση και οφείλεται άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή μερικά: 

Σε πόλεμο κηρυγμένο ή ακήρυκτο, σε πολεμικά γεγονότα, σε εμφύλιο πόλεμο, σε εξέγερση, σε επανάσταση ή κατάσταση πολιορκίας. Σε άμεσες ή έμμεσες συνέπειες 

από τον μετασχηματισμό του ατομικού πυρήνα καθώς και σε ακτινοβολίες που προκαλούνται από την τεχνητή επιτάχυνση των ατομικών σωματιδίων. Σε συμμετοχή σε 

κάθε είδους αγώνα ταχύτητας με μηχανικά μέσα καθώς και στις σχετικές προπονήσεις και δοκιμές. Σε άσκηση βαρέων αθλημάτων, πυγμαχίας, πάλης, ποδοσφαίρου 
(επαγγελματικού και ημι-επαγγελματικού), πολεμικών τεχνών, πτώση με αλεξίπτωτο, ορειβασίας, σπηλαιολογίας καθώς και σε καταδύσεις με χρήση αναπνευστικής 

συσκευής. Σε ψυχικές, διανοητικές, νευροφυτικές και νευρικές διαταραχές καθώς και σε επιληψία. Σε λαϊκές ταραχές, σε οχλαγωγία, σε απεργία εκτός αν ο 

Αντισυμβαλλόμενος δεν συμμετείχε ενεργά σε αυτές τις εκδηλώσεις. Σε οδήγηση ή χρήση αεροπλάνων, ανεμοπτέρων ή άλλων εναέριων μέσων, εκτός εάν ο 

Αντισυμβαλλόμενος είναι επιβάτης αεροσκάφους αεροπορικής Εταιρείας που λειτουργεί νόμιμα και εκτελεί τακτικές γραμμές εναέριων συγκοινωνιών ή πτήσεις 

charters. Σε αλκοολική ηπατοπάθεια σε μέθη οδηγού, όπως αυτή προσδιορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί οδικής κυκλοφορίας. Σε χρήση ναρκωτικών ουσιών ή 

παραισθησιογόνων ουσιών, τοξικομανία, αλκοολισμό ή υπερβολική χρήση οινοπνευματωδών ποτών ή όταν η Μόνιμη και Ολική Ανικανότητα του Αντισυμβαλλομένου, 
συνέβη ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. Σε συμμετοχή του Αντισυμβαλλόμενου σε εγκληματικές ή τρομοκρατικές ενέργειες. 

Σε πρόκληση εκουσίων σωματικών βλαβών ανεξάρτητα από τη διανοητική ψυχική ή ψυχολογική κατάσταση του Αντισυμβαλλόμενου. Σε παθήσεις που οφείλονται στο 

Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS) ή συσχετιζόμενες με το AIDS, ή μόλυνση από τον ιό HIV. Σε σωματικές βλάβες καθώς και τις επιπλοκές 
τους που οφείλονται σε ατύχημα προγενέστερο της ημερομηνίας έναρξης ή επαναφοράς σε ισχύ της ασφάλισης και εκδηλώνονται μετά την έναρξη ή επαναφορά σε ισχύ 

της ασφάλισης. Σε παθήσεις προϋπάρχουσες της ημερομηνίας έναρξης ή επαναφοράς σε ισχύ της ασφάλισης καθώς και τιςεπιπλοκές τους. Σε περίπτωση που ο 

Αντισυμβαλλόμενος υπηρετεί τη θητεία του στις ένοπλες δυνάμεις ή όταν βρίσκεται σε ώρα υπηρεσίας στα σώματα ασφαλείαςοποιασδήποτε χώρας ή αρχής. 
Η κάλυψη της ΑΠΑ λήγει όταν: 

1. Λήξει, ακυρωθεί, εξαγορασθεί το Ασφαλιστήριο 

2. Ο Αντισυμβαλλόμενος συμπληρώσει το εξηκοστό πέμπτο (65ο ) έτος της ηλικίας του. 
3. Επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση της ΑΠΑ. 

4. Επέλθει ο θάνατος του Αντισυμβαλλόμενου. 
 

Όρος 4. Υποχρεώσεις Αντισυμβαλλόμενου και Ασφαλισμένου: Σε σχέση με την κάλυψη απώλειας ζωής του Ασφαλισμένου και την κάλυψη ΑΠΑ του 
Αντισυμβαλλόμενου, ο Αντισυμβαλλόμενος και ο Ασφαλισμένος, υπογράφοντας την αίτηση ασφάλισης, εξουσιοδοτούν την Εταιρεία και τα υπ΄ αυτής εξουσιοδοτημένα 

πρόσωπα ή / και Εταιρείες, να έχει δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε πληροφορία ή ιστορικό από τους ιατρούς και τα νοσηλευτικά ιδρύματα, που περιέθαλψαν και 

νοσήλευσαν τον ασθενή και να διενεργεί κάθε απαραίτητη σχετική έρευνα. Παρέχουν την εντολή στους παραπάνω ιατρούς και τα νοσηλευτικά ιδρύματα, να δίνουν 
γραπτά ή προφορικά τα στοιχεία που θα ζητήσει η Εταιρεία, απαλλάσσοντάς τους έτσι από τη δέσμευση του ιατρικού απορρήτου. Ο Αντισυμβαλλόμενος και ο 

Ασφαλισμένος αναλαμβάνουν επίσης την υποχρέωση, να εφοδιάζουν την Εταιρεία με κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο, το οποίο συμβάλλει στην αντικειμενική εκτίμηση 

της υποχρέωσής της για την καταβολή του ασφαλίσματος και το ύψος αυτής. Επιπλέον συμφωνούν σε οποιονδήποτε έλεγχο θελήσει να κάνει η Εταιρεία, προκειμένου 
να εκτιμήσει το περιστατικό του ατυχήματος ή της ασθένειας. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν αυτές οι υποχρεώσεις, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην καταβάλει 

οποιαδήποτε ασφάλισμα. Ενέργειες της Εταιρείας που αποβλέπουν στην εξακρίβωση των συνθηκών του Ατυχήματος, της Ασθένειας ή των συνεπειών τους, δεν μπορούν 

ποτέ να ερμηνευθούν ως παραδοχή υποχρέωσής της να καταβάλλει το ασφάλισμα. 
 

Όρος 5. Καταβολή Ασφαλίστρων: Το Ασφαλιστήριο ισχύει μετά την εξόφληση ολόκληρου του ποσού του ετησίου ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης, αναλόγως της 
συχνότητας καταβολής που έχει επιλεγεί και αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Το ασφάλιστρο περιλαμβάνει, πέραν των εκάστοτε νόμιμων επιβαρύνσεων: 

• Το Ασφάλιστρο Επενδυτικού Σκέλους , σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 2 και στον όρο 8. 

• Το ασφάλιστρο της Βασικής Κάλυψης Ζωής σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 8. 
• Εφόσον παρέχεται η κάλυψη ΑΠΑ και αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου, το ασφάλιστρο της κάλυψης ΑΠΑ σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στον όρο 8 και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει λήξει η κάλυψη της ΑΠΑ σύμφωνα με τους παρόντες όρους. 

Εφόσον ο Αντισυμβαλλόμενος το επιλέξει στην Αίτηση ασφάλισης, το ετήσιο ασφάλιστρο θα αυξάνεται κάθε χρόνο αυτόματα κατά ποσοστό 3,0% επί του αντίστοιχου 
προηγουμένου ετησίου. 

• Νόμιμες επιβαρύνσεις των Ασφαλίστρων 

Κατά την ημερομηνία έκδοσης του Ασφαλιστηρίου, οι νόμιμες επιβαρύνσεις είναι: 
• η εισφορά υπέρ του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής ανέρχεται σε 0,75% επί του ασφαλίστρου Βασικής Κάλυψης Ζωής, 0,75% επί του ασφαλίστρου ΑΠΑ (εφόσον 

παρέχεται και αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου) και 0,4% για το Ασφάλιστρο Επενδυτικού Σκέλους και  

• ο φόρος ασφαλίστρου ο οποίος ανέρχεται σε 15% επί των αντίστοιχων καθαρών ασφαλίστρων της ΑΠΑ (εφόσον παρέχεται και αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών 
του Ασφαλιστηρίου).  

Οι εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες επιβαρύνσεις παρακρατούνται από το αντίστοιχο καταβαλλόμενο ασφάλιστρο. 

• Καθαρό Ασφάλιστρο Λογαριασμού 

Το Καθαρό Ασφάλιστρο Λογαριασμού είναι το μέρος (ποσοστό) του Ασφαλίστρου Επενδυτικού Σκέλους το οποίο υπό μορφή μεριδίων του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου 

δημιουργεί τον Λογαριασμό Επένδυσης Ασφαλιστηρίου. Προσδιορίζεται δε, ανά ασφαλιστικό έτος, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

Ασφαλιστικό Έτος 1 ο ασφαλιστικό έτος 2 ο Ασφαλιστικό έτος 3 ο Ασφαλιστικό έτος Επόμενα Ασφαλιστικά έτη 

Καθαρό 

Ασφάλιστρο 

Λογαριασμού 

85% του Ασφαλίστρου 

Επενδυτικού Σκέλους 

92% του Ασφαλίστρου 

Επενδυτικού Σκέλους 

95% του Ασφαλίστρου 

Επενδυτικού Σκέλους 

100% του Ασφαλίστρου 

Επενδυτικού Σκέλους 

 

Τρόπος καταβολής ασφαλίστρου 

Τα ασφάλιστρα προκαταβάλλονται σε ετήσιες, εξαμηνιαίες, τριμηνιαίες ή μηνιαίες δόσεις ανάλογα με την επιλογή που έχει ορισθεί. 

• Σε περίπτωση που διακοπεί η καταβολή των ασφαλίστρων, τότε, αφού τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία (παροχή στον Αντισυμβαλλόμενο προθεσμίας ενός μηνός  

για την καταβολή του ασφαλίστρου εντος της οποίας ο Αντισυμβαλλόμενος δεν καταβάλει το οφειλόμενο ασφάλιστρο) το ασφαλιστήριο δεν ακυρώνεται, αλλά 
μετατρέπεται σε “ελεύθερο με υπόλοιπο μεριδίων”. Η μετατροπή του ασφαλιστηρίου σε “ελεύθερο με υπόλοιπο μεριδίων” συνεπάγεται ότι δεν αποστέλλονται 

ειδοποιήσεις τακτικής καταβολής ασφαλίστρου και τυχόν πληρωμή ασφαλίστρων δεν γίνεται δεκτή από την Εταιρεία παρά μόνο μετά από επαναφορά του 

Ασφαλιστηρίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 6. 
• Ο Λογαριασμός Επένδυσης Ασφαλιστηρίου συνεχίζει να υφίσταται. 

 

• Η Εταιρεία συνεχίζει να παρέχει την κάλυψη της Βασικής Ασφάλισης Ζωής και την κάλυψη ΑΠΑ (εφόσον η κάλυψη ΑΠΑ αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του 
Ασφαλιστηρίου) εισπράττοντας το μηνιαίο ασφάλιστρο μέσω ρευστοποίησης των αναλογούντων Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 
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Η ανωτέρω διαδικασία συνεχίζεται έως ότου η αξία του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλιστηρίου γίνει μικρότερη των (εκατό) 100,00 € οπότε και το Ασφαλιστήριο 
ρευστοποιείται πλήρως (ολική εξαγορά των μεριδίων) και καταβάλλεται η υπολειπόμενη αξία στον Αντισυμβαλλόμενο. 
 

Όρος 6. Επαναφορά: Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να αιτηθεί την επαναφορά σε ισχύ του Ασφαλιστηρίου εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία διακοπής των 

τακτικών καταβολών ασφαλίστρου υπό την προϋπόθεση ότι α) δεν καταβάλλεται η παροχή της ΑΠΑ (εφόσον αυτή έχει παρασχεθεί ως κάλυψη). β) το Ασφαλιστήριο 

παραμένει “ελεύθερο με υπόλοιπο μεριδίων” και δεν έχει ακυρωθεί. Αναγκαία προϋπόθεση για την επαναφορά σε ισχύ του Ασφαλιστηρίου είναι η εξόφληση όλων των 
οφειλομένων ασφαλίστρων της Βασικής Κάλυψης Ζωής μετά την τελευταία πληρωμή τακτικού ασφαλίστρου. 
 

Όρος 7. Καταβολή πρόσθετου (έκτακτου) εφάπαξ ασφαλίστρου. Ημερομηνία πίστωσης μεριδίων: Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής πρόσθετου (έκτακτου) 

εφάπαξ ασφαλίστρου στον Αντισυμβαλλόμενο μια φορά ανά Ασφαλιστικό έτος κατόπιν εγγράφου αιτήματος του. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί το 

σχετικό αίτημα. Το πρόσθετο εφάπαξ ασφάλιστρο μετά την αφαίρεση των νόμιμων επιβαρύνσεων ορίζεται ως “Πρόσθετο Ασφάλιστρο Επενδυτικού Σκέλους”. Τα ποσά 
που προκύπτουν από την εφαρμογή των ποσοστών που αναγραφονται στον παρακάτω Πίνακα (Πρόσθετο Καθαρό Ασφάλιστρο Λογαριασμού) προορίζονται για την 

αγορά Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο πλαίσιο του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλιστηρίου. 

 

Πρόσθετο Καθαρό Ασφάλιστρο Λογαριασμού 

• 95% του Πρόσθετου Ασφαλίστρου Επενδυτικού Σκέλους για τα πρώτα 3.000 € του Πρόσθετου Ασφαλίστρου Επενδυτικού Σκέλους 

• 97% του Πρόσθετου Ασφαλίστρου Επενδυτικού Σκέλους για τα επόμενα 12.000 € του Πρόσθετου Ασφαλίστρου Επενδυτικού Σκέλους. 

 

• 99% επί του υπολοίπου μέρους του Πρόσθετου Ασφαλίστρου Επενδυτικού Σκέλους. 
 

 

.Το πρόσθετο εφάπαξ ασφάλιστρο δεν συμμετέχει στη διαμόρφωση του ασφαλίστρου και του Ασφαλίσματος της παροχής ΑΠΑ (εφόσον αυτή παρέχεται). Εάν γίνει 

καταβολή πρόσθετου εφάπαξ ποσού και εκκρεμεί απαιτητή δόση ασφαλίστρου, τότε θα εξοφλείται πρώτα η οφειλόμενη δόση ασφαλίστρου και τυχόν διαφορά θα 

χρησιμοποιείται σαν πρόσθετο εφάπαξ ασφάλιστρο. 
 

Όρος 8. Χρεώσεις Ασφαλίστρου 

1. Ασφάλιστρο Επενδυτικού Σκέλους: Από τα καταβληθέντα ασφάλιστρα και μετά την παρακράτηση των εκάστοτε νόμιμων επιβαρύνσεων και των ασφαλίστρων της 

Βασικής Κάλυψης Ζωής, που αναλογούν στον 1ο μήνα που έπεται της εκάστοτε ημερομηνίας οφειλής καθώς και αυτών της ΑΠΑ (μόνο αυτών που αναλογούν στον 1ο 

μήνα που έπεται της ημερομηνίας έναρξης του ασφαλιστηρίου και εφόσον η κάλυψη ΑΠΑ αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του ασφαλιστηρίου) το υπολειπόμενο 
μέρος του ασφαλίστρου είναι το Ασφάλιστρο Επενδυτικού Σκέλους. Σύμφωνα με τον Πίνακα Ποσοστών Επένδυσης του Ασφαλιστηρίου, κατά το πρώτο ασφαλιστικό 

έτος τοποθετείται στον Λογαριασμό Επένδυσης Ασφαλιστηρίου υπό μορφή Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου το 85% του Ασφαλίστρου Επενδυτικού Σκέλους ώστε 

να διαμορφωθεί το Καθαρό Ασφάλιστρο Λογαριασμού. Τα επόμενα ασφαλιστικά έτη το ποσοστό τουΑσφαλίστρου Επενδυτικού Σκέλους που τοποθετείται στον 

Λογαριασμό Επένδυσης Ασφαλιστηρίου υπό μορφή Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαμορφώνεται σε 92% το δεύτερο έτος, 95% το τρίτο έτος και 100% το 

τέταρτο και όλα τα επόμενα έτη. 
 

2. Ασφάλιστρο Βασικής Ασφάλισης Ζωής: Το ασφάλιστρο της Βασικής Κάλυψης Ζωής είναι μηνιαίο και απαιτητό κάθε μήνα κατά την ημερομηνία που ορίζεται στο 

Ασφαλιστήριο. Με εξαίρεση το ασφάλιστρο της Βασικής Κάλυψης Ζωής του 1ου μήνα ισχύος της ασφάλισης και του μήνα που έπεται της ημερομηνίας οφειλής κάθε 
δόσης του Ασφαλιστηρίου, τα οποία καταβάλλονται απευθείας από τον Αντισυμβαλλόμενο στην Εταιρεία, το ασφάλιστρο της Βασικής Κάλυψης Ζωής εισπράττεται από 

την Εταιρεία δια της ρευστοποίησης σε μηνιαία βάση των μεριδίων του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλιστηρίου που αντιστοιχούν στην αξία του. Το ασφάλιστρο της 

Βασικής Κάλυψης Ζωής είναι το μεγαλύτερο από τα παρακάτω δύο ποσά: 
Α) το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή σε μηνιαία βάση του ετήσιου συντελεστή (δηλαδή το 1/12 αυτού) στο «Ποσό Αναφοράς», αναλόγως της ηλικίας 

του Ασφαλισμένου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Ηλικία Ετήσιος συντελεστής 

Έως 30 ετών 10,25% 

Από 31 έως 40 ετών 10,26% 

Από 41 έως 50 ετών 10,44% 

Από 51 έως 60 ετών 10,97% 

Από 61 ετών και άνω 15,43% 

   

Ως «Ποσό Αναφοράς» ορίζεται η διαφορά μεταξύ του 110% του συνόλου των καταβληθέντων καθαρών Ασφαλίστρων Επενδυτικού Σκέλους ως την ημερομηνία 

οφειλής του ασφαλίστρου και της αξίας του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλιστηρίου όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με βάση την τελευταία διαθέσιμη τιμή μεριδίου κατά 

την ημερομηνία που προηγείται της ημερομηνίας οφειλής του ασφαλίστρου. 
Β) το ποσό που αντιστοιχεί σε μηνιαία βάση στο 1/12 του 0,20% της αξίας του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλιστηρίου όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με βάση την 

τελευταία διαθέσιμη τιμή μεριδίου κατά την ημερομηνία που προηγείται της ημερομηνίας οφειλής του ασφαλίστρου. 

3. Ασφάλιστρο κάλυψης της Απαλλαγής Πληρωμής Καθαρού Ασφαλίστρου Λογαριασμού λόγω Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του Αντισυμβαλλόμενου για εργασία 
(ΑΠΑ). Ισχύει εφόσον η κάλυψη ΑΠΑ αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου. 

Το ασφάλιστρο της κάλυψης Απαλλαγής Πληρωμής Καθαρού Ασφαλίστρου Λογαριασμού λόγω Ανικανότητας του Αντισυμβαλλομένου (ΑΠΑ) για οποιαδήποτε 

εργασία είναι μηνιαίο και απαιτητό κάθε μήνα κατά την ημερομηνία που ορίζεται στο Ασφαλιστήριο. Με εξαίρεση το ασφάλιστρο της κάλυψης ΑΠΑ του 1ου μήνα 
ισχύος της ασφάλισης (τα οποία καταβάλλονται απευθείας από τον Αντισυμβαλλόμενο στην Εταιρεία), το ασφάλιστρο της κάλυψης εισπράττεται από την Εταιρεία δια 

της ρευστοποίησης σε μηνιαία βάση των μεριδίων του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλιστηρίου που αντιστοιχούν στην αξία του. Η καταβολή των ασφαλίστρων 

συνεχίζεται για όλη τη χρονική περίοδο ισχύος της κάλυψης που έχει συμφωνηθεί και αναγράφεται στο ασφαλιστήριο ή μέχρι την αναγνώριση εκ μέρους της Εταιρείας 
της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του Αντισυμβαλλόμενου σύμφωνα με τους παρακάτω όρους. Το ασφάλιστρο της κάλυψης ΑΠΑ είναι το ποσό που προκύπτει από 

την εφαρμογή ετήσιου συντελεστή (αναλόγως της ηλικίας του Αντισυμβαλλομένου) επί του ετησίου Καθαρού Ασφαλίστρου Λογαριασμού που προέρχεται από τακτικές 

καταβολές ασφαλίστρου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 

Ηλικία Ετήσιος συντελεστής 

Έως 30 ετών 1,93% 

Από 31 έως 40 ετών 3,09% 

Από 41 έως 50 ετών 6,53% 

Από 51 έως 60 ετών 9,50% 

Από 61 ετών και άνω 13,41% 

 

Όρος 9. Λειτουργία του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλιστηρίου. Ο Λογαριασμός Επένδυσης Ασφαλιστηρίου: 



 

Σελίδα 5 από 6 

 

1. Πιστώνεται με τα μερίδια του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου με τα οποία συνδέεται το Ασφαλιστήριο. Ο αριθμός των Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που 
πιστώνονται θα προκύπτει από την διαίρεση του Καθαρού Ασφαλίστρου Λογαριασμού με την τιμή διάθεσης του μεριδίου την ημέρα της πίστωσης. Ημέρα πίστωσης 

ορίζεται, κατά μέγιστο η πέμπτη (5η) εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημέρας είσπραξης από την Εταιρεία του οφειλομένου ασφαλίστρου. 

2. Χρεώνεται με μερίδια του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου για την πληρωμή του ασφαλίστρου της Βασικής Κάλυψης Ζωής και του ασφαλίστρου της κάλυψης ΑΠΑ 
(εφόσον η κάλυψη ΑΠΑ αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου). Ο αριθμός των Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που χρεώνονται θα προκύπτει 

από την διαίρεση του ασφαλίστρων της Βασικής Κάλυψης Ζωής και του ασφαλίστρου της κάλυψης ΑΠΑ (εφόσον η κάλυψη ΑΠΑ αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών 

του Ασφαλιστηρίου και δεν έχει λήξει σύμφωνα με τους παρόντες όρους), με την τιμή εξαγοράς του μεριδίου του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου την ημέρα της χρέωσης. 
Ημέρα χρέωσης είναι, κατά μέγιστο η πέμπτη (5η) εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημέρας υπολογισμού του οφειλομένου ασφαλίστρου. 

3. Στην περίπτωση που το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διανείμει μέρισμα, θα πιστώνεται με τον αριθμό των μεριδίων που προκύπτουν από τη διαίρεση του συνολικού 

μερίσματος χρήσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με την τιμή διάθεσης των αντιστοίχων μεριδίων την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού έτους. Το συνολικό 
μέρισμα χρήσεως θα υπολογίζεται από τον πολλαπλασιασμό του μερίσματος χρήσεως ανά μερίδιο, μετά την αφαίρεση φόρων και τελών, επί τον αριθμό των 

κατανεμημένων στο Ασφαλιστήριο μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου την τελευταία ημέρα του προηγούμενου έτους. 
 

Όρος 10. Αξία Εξαγοράς ή Εξαγορά του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλιστηρίου: Από την 1η εργάσιμη ημέρα μετά την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου 

παρέχεται η δυνατότητα Ολικής Εξαγοράς του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλιστηρίου με βάση τους παρακάτω όρους ολικής εξαγοράς. Επιπλέον από το 2ο 

ασφαλιστικό έτος παρέχεται η δυνατότητα μερικής εξαγοράς του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλιστηρίου με βάση τους παρακάτω όρους μερικής εξαγοράς. Η 

καταβολή της αξίας εξαγοράς θα γίνει μετά από προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών και νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως αυτά καθορίζονται από την Εταιρεία και 

εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της Ελληνικής νομοθεσίας. Δικαίωμα ολικής εξαγοράς του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλιστηρίου (όπως αυτός έχει διαμορφωθεί 
από τις τακτικές και τυχόν έκτακτες καταβολές ασφαλίστρου) παρέχεται άμεσα μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου. Το τελικό ποσό ολικής 

εξαγοράς που καταβάλλεται στον Αντισυμβαλλόμενο προκύπτει από τα ποσοστά, που ορίζει ο παρακάτω Πίνακας επί της εκάστοτε αξίας του Λογαριασμού Επένδυσης 

Ασφαλιστηρίου. 
Πίνακας ποσοστών Ολικής Εξαγοράς του Λογαριασμού Επένδυσης 

Ασφαλιστικό έτος 1ο 2ο 3ο 4ο - 10ο 11ο + εφεξής 

Ποσοστό εξαγοράς επί της αξίας του 
Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλιστηρίου 

90% 95% 95% 98% 100% 

 

Η ολική εξαγορά του Λογαριασμού Επένδυσης επιφέρει αυτόματα και την ακύρωση όλων των παροχών του Ασφαλιστηρίου (Βασική Κάλυψη Ζωής και ΑΠΑ εφόσον η 
κάλυψη ΑΠΑ παρέχεται και αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου). Το ασφάλιστρο που έχει καταβληθεί για την προαναφερθείσα παροχή δεν 

επιστρέφεται στον Αντισυμβαλλόμενο καθώς δεν παρέχουν δικαίωμα εξαγοράς. 

Από το 2ο ασφαλιστικό έτος και μία (1) φορά ανά ασφαλιστικό έτος, μπορεί να υποβληθεί αίτημα μερικής εξαγοράς (ρευστοποίησης) του Λογαριασμού Επένδυσης 

μέχρι το 50% επί του συνόλου των μεριδίων που τον απαρτίζουν. Το τελικό ποσό μερικής εξαγοράς που καταβάλλεται στον Αντισυμβαλλόμενο προκύπτει από τα 

ποσοστά, που ορίζει ο παρακάτω Πίνακας επί της εκάστοτε αξίας των εξαγοραζόμενων μεριδίων. 

 
Πίνακας ποσοστών Μερικής Εξαγοράς του Λογαριασμού Επένδυσης 

Ασφαλιστικό έτος 2ο  3ο  4ο - 10ο  11ο  + εφεξής 

Ποσοστό εξαγοράς επί της αξίας των 
εξαγοραζόμενων μεριδίων 

95% 95% 98% 100% 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος μερικής εξαγοράς είναι η εξόφληση όλων των απαιτητών δόσεων ασφαλίστρου. Η αποδιδόμενη αξία 

εξαγοράς μεριδίων, θα υπολογίζεται με την τιμή εξαγοράς του μεριδίου όπως αυτή διαμορφώνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία παραλαβής από την 

Εταιρεία της ενυπόγραφης αίτησης εξαγοράς και θα καταβάλλεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος. 
 

Όρος 11. Χρονικό διάστημα Επένδυσης: Το χρονικό διάστημα μεταξύ καταβολής των ασφαλίστρων και πίστωσης των μονάδων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες. 
 

Όρος 12. 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 εφόσον αυτός είναι διαφορετικό πρόσωπο. 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, η σύναψη δανείου καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που απορρέει από το Ασφαλιστήριο, απαιτούν την έγγραφη 

συγκατάθεση του ενεχυρούχου ή του εκδοχέα. 
 

Όρος 13. 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 το παρόν Ασφαλιστήριο μεταβιβάζονται 

αυτοδικαίως στον Ασφαλισμένο, εκτός εάν έχει ορισθεί διαφορετικά. 
 

Όρος 14. Καταβολή του ασφαλίσματος: Η Εταιρεία καταβάλλει το ασφάλισμα που προβλέπεται από το Ασφαλιστήριο, εφόσον της υποβληθούν τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 

• πιστοποιητικό γεννήσεως του Ασφαλισμένου, 

• έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητα, το δικαίωμα του Δικαιούχου καθώς και την υποχρέωση της Εταιρείας να πληρώσει το ασφάλισμα. 
Ειδικότερα για την καταβολή του ασφαλίσματος θανάτου, χρειάζονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

• ληξιαρχική πράξη θανάτου του Ασφαλισμένου, 

• ιατρική έκθεση κατά το νόμο για τα αίτια του θανάτου, 
• οποιοδήποτε άλλο ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο η Εταιρεία ενδεχομένως ζητήσει ή έγγραφο που απαιτείται από διάταξη του νόμου. 

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. 
 

Όρος 15. Παραγραφή: Απαιτήσεις που απορρέουν από την παρούσα ασφάλιση, παραγράφονται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. 
 

Όρος 16. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία: Για κάθε εκ του παρόντος ασφαλιστηρίου διαφορά, τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν την εφαρμογή των νόμων της 

Ελληνικής Δημοκρατίας και την αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. 
 

Όρος 17. 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. 
 



 

Σελίδα 6 από 6 

 

Όρος 18. 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, εφόσον έχει λάβει γνώση της σύμβασης και έχει τη δυνατότητα να τις εκπληρώσει. 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 Κάλυψη Ζωής και της ΑΠΑ (εφόσον η 

κάλυψη ΑΠΑ αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου) καθώς και την αξία του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλιστηρίου η οποία υπολογίζεται με βάση 
την αξία εξαγοράς των Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την ημερομηνία της καταγγελίας. Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημιάς 

της Εταιρείας. Η καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα. 
 

Όρος 19. 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 θανάτου 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 20. Έναρξη ισχύος της ασφάλισης: Η ασφάλιση αρχίζει την ημερομηνία που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο υπό την προϋπόθεση πληρωμής του ετησίου 
ασφαλίστρου ή της 1ης δόσης του. 
 

Όρος 21. 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 22. Υποβολή Δικαιολογητικών: Ο Ασφαλισμένος ή ο Δικαιούχος που έχει απαίτηση, θα πρέπει να υποβάλλει στην Ασφαλιστική Εταιρεία μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και να συμπληρώσει τα έντυπα που θα παρέχονται σ’ αυτόν από την Ασφαλιστική 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. 
 

Όρος 23. Χαρτόσημο, φόροι και άλλες επιβαρύνσεις: Οι φόροι ή άλλες επιβαρύνσεις επί των ασφαλίστρων, των εξοφλητικών αποδείξεων κ.λ.π., καθώς και επί του 

Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου και οιασδήποτε παροχής εξ αυτού, βαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο, το Δικαιούχο, ή άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν δικαιώματα που 
απορρέουν από το ασφαλιστήριο. Τα έξοδα και οι δαπάνες που βαρύνουν το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο αναγράφονται στην ενότητα 8 του συνημμένου Παραρτήματος του 

Ενημερωτικού Δελτίου. 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 ασφαλισμένους. 
 

Όρος 24. Δικαίωμα Εναντίωσης/Υπαναχώρησης: Για κάθε παρέκκλιση του ασφαλιστηρίου από την αίτηση ασφάλισης, ο Αντισυμβαλλόμενος (λήπτης της 

ασφάλισης) έχει δικαίωμα εναντίωσης, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας 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 το 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 «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 παρούσα σύμβαση ασφάλισης, αποστέλλοντας στην Εταιρεία σχετική επιστολή, εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία παράδοσης σ’αυτόν του ασφαλιστηρίου. 

Σε περίπτωση εναντίωσης/υπαναχώρησης από την ασφαλιστική σύμβαση, επιστρέφονται τα καταβληθέντα ασφάλιστρα. 
 

Όρος 25. Ενημέρωση του Αντισυμβαλλομένου για την αξία του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλιστηρίου: Η Εταιρεία οφείλει να ενημερώνει τον 
Αντισυμβαλλόμενο σχετικά με την εξέλιξη της αξίας του Λογαριασμού Επένδυσης Ασφαλιστηρίου. Η ενημέρωση γίνεται με επιστολή που αποστέλλεται στο τέλος της 

διαχειριστικής χρήσης με απλό ταχυδρομείο, στη δηλωθείσα στην Εταιρεία από τον Αντισυμβαλλόμενο διεύθυνση, και περιλαμβάνει την ανάλυση του Λογαριασμού 

Επένδυσης Ασφαλιστηρίου. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού μέσου εφόσον το επιθυμεί ο Αντισυμβαλλόμενος. 
 

Όρος 26. Κανονισμός Λειτουργίας 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.eurobank.gr τον Κανονισμό λειτουργίας του Αμοιβαίου 

Κεφαλαίου (LF) FUND OF FUNDS στο οποίο ανήκει το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds - LifeCycle 2047 - Class Eurobank I, το Ενημερωτικό Δελτίο και 

τις περιοδικές Οικονομικές Εκθέσεις. Ο Κανονισμός κατά το τμήμα αυτού που αφορά στο συνδεδεμένο με το παρόν ασφαλιστήριο Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund 
of Funds - LifeCycle 2047 - Class Eurobank I αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των όρων του παρόντος ασφαλιστηρίου. 

Μετά τους παρόντες όρους ακολουθεί το Παράρτημα του Ενημερωτικού Δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (LF) Fund of Funds που αφορά στο Υπό-Αμοιβαίο 

Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds - Life Cycle 2047 

Η Eurolife FFH ΑΕΑΖ δεν παρέχει καμία εγγύηση για το επενδυτικό σκέλος του ασφαλιστηρίου. 


