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ACCELERATOR PLUS 2.0 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife A.E.A.Z. αποτελείται από: 
• Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Ασφάλισης

Συνδεδεμένης με αξία Μεριδίων Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων,
• Tον Ειδικό Κανονισμό Επενδυτικών Προγραμμάτων,
• Τη  Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,
• Τον Πίνακα Μεταβλητών Στοιχείων,
• Τυχόν Πρόσθετες Πράξεις,
• Τυχόν Συμπληρωματικά Ασφαλιστήρια,
• Τις ιατρικές εκθέσεις

(σε περίπτωση όπου απαιτούνται κατά τον προασφαλιστικό έλεγχο),
• Την Αίτηση Ασφάλισης, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται σε αυτό το Ασφαλιστήριο,

και τις δηλώσεις του Αντισυμβαλλομένου και/ή του Ασφαλισμένου που περιλαμβάνονται
σε αυτή, καθώς και

• Κάθε άλλο έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Αντισυμβαλλόμενο και/ή τον
Ασφαλισμένο, εφόσον έχει γίνει αποδεκτό από την Εταιρία.

Οι ασφαλιστικές καλύψεις, αν υπάρχουν, αρχίζουν από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος που
αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων, με την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί η πρώτη (1η)
δόση ασφαλίστρου που αναφέρεται σε αυτή.

Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα εναντίωσης σε περίπτωση που το περιεχόμενο του 
Ασφαλιστηρίου παρεκκλίνει από την Αίτηση Ασφάλισης ενός μήνα από την ημερομηνία 
παράδοσης του Ασφαλιστηρίου ή της λογιστικής εξόφλησης ολόκληρου του πρώτου (1ου) 
ασφαλίστρου, όποιο από τα δύο (2) είναι μεταγενέστερο. 

Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει μέσα στην ίδια προθεσμία δικαίωμα εναντίωσης, εάν για 
οποιονδήποτε λόγο δεν παρέλαβε τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Άρθρο 152, του Ν.Δ. 
4364/2016, ή δεν παρέλαβε τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου.  

Επιπλέον, ο Αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα υπαναχώρησης μέσα σε τριάντα (30) 
ημερολογιακές  ημέρες από την παράδοση του Ασφαλιστηρίου. Σε κάθε περίπτωση το 
δικαίωμα υπαναχώρησης  δεν μπορεί να ασκηθεί δύο μήνες  μετά την πληρωμή του πρώτου 
(1ου) ασφαλίστρου.  

1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
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Τόσο στην περίπτωση εναντίωσης όσο και υπαναχώρησης ο Αντισυμβαλλόμενος πρέπει να 
αποστείλει στην Εταιρία το σχετικό αίτημα. Σχετικό  έντυπο υπόδειγμα  επισυνάπτεται στο 
παρόν. 

Σε περίπτωση Εναντίωσης του Αντισυμβαλλομένου, η Εταιρία θα επιστρέψει τα ασφάλιστρα 
που έχουν καταβληθεί. 

Σε περίπτωση Υπαναχώρησης του Αντισυμβαλλομένου, η Εταιρία θα καταβάλει: 

α. την Αξία Λογαριασμού των Επενδυτικών Προγραμμάτων με βάση την Τιμή Εξαγοράς
 των Μεριδίων που θα ισχύει κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της 
 σχετικής δήλωσης Υπαναχώρησης, και 

β. την τυχόν διαφορά μεταξύ του Ασφαλίστρου Δόσης που καταβλήθηκε γι’ αυτό το 
Ασφαλιστήριο και του Επενδυόμενου Ασφαλίστρου, όπως αυτό ορίζεται στους Όρους 
αυτού του Ασφαλιστηρίου. 

Επίσης, εφόσον το Ασφαλιστήριο έχει Ασφαλισμένο Κεφάλαιο τότε από τα πιο πάνω ποσά 
παρακρατείται ένα μηνιαίο μικτό ασφάλιστρο που αντιστοιχεί στην κάλυψη ζωής. 

 
 
 
 
Οι ακόλουθοι όροι, όπου χρησιμοποιούνται στο Ασφαλιστήριο, θα έχουν την έννοια που 
δηλώνεται παρακάτω:  
 
Εταιρία: Η ασφαλιστική εταιρία MetLife Α.Ε.Α.Ζ., που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. 
Κηφισίας 119). 
 
Ασφαλισμένος: Το φυσικό πρόσωπο που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο. 
 
Αντισυμβαλλόμενος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνάπτει την ασφαλιστική σύμβαση, 
καταβάλλει τα ασφάλιστρα και έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την ασφαλιστική 
σύμβαση. Μπορεί να είναι ο ίδιος ο Ασφαλισμένος ή/και διαφορετικό πρόσωπο. 
 
Δικαιούχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ορίζεται εγγράφως  από τον Αντισυμβαλλόμενο 
στην Αίτηση Ασφάλισης ή σε άλλο έγγραφο αποδεκτό από την Εταιρία και στο οποίο 
καταβάλλονται οι παροχές του Ασφαλιστηρίου σε περίπτωση απώλειας ζωής του 
Ασφαλισμένου. Σε περίπτωση μη ορισμού Δικαιούχου, οι παροχές καταβάλλονται στους 
νόμιμους κληρονόμους του Ασφαλισμένου. 
 
Ασφαλισμένο Κεφάλαιο: Το ποσό κάλυψης που αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του 
Ασφαλιστηρίου. 
  
Ασφάλιστρο: Το ποσό που καταβάλλεται στην Εταιρία από τον Αντισυμβαλλόμενο, για τις 
παροχές του Ασφαλιστηρίου και αναγράφεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων. 
 
Πόλεμος: Κηρυγμένος ή ακήρυκτος, πολεμικές επιχειρήσεις, εισβολή, ενέργεια ξένης δύναμης, 
εχθροπραξίες, εμφύλιος πόλεμος, επανάσταση, εξέγερση, στάση, στρατιωτική εξουσία ή 
στρατιωτικός νόμος ή σφετερισμός της εξουσίας ή κατάσταση πολιορκίας ή οποιοδήποτε 

3. ΟΡΙΣΜΟΙ 
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γεγονός ή αιτία που προσδιορίζει την κήρυξη ή διατήρηση στρατιωτικού νόμου, συλλήψεις, 
καραντίνα ή τελωνειακούς κανονισμούς.  
 
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος: Η ημερομηνία που αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων. 
 
Ασφαλιστικό Έτος: Η περίοδος που αρχίζει από την Ημερομηνία Ενάρξεως Ισχύος του 
Ασφαλιστηρίου ή την επέτειό του και τελειώνει την προηγούμενη ημέρα της αμέσως επομένης 
επετείου του. 
 
Λέξεις στον ενικό αριθμό θα περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό και λέξεις στο αρσενικό γένος θα 
περιλαμβάνουν και το θηλυκό, εκτός αν από το κείμενο συνάγεται διαφορετικά.  
 
 
 
 

 
Ως Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος ορίζεται η ημερομηνία που αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών 
Στοιχείων, με την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί η πρώτη (1η) δόση ασφαλίστρου που επίσης 
αναφέρεται σε αυτή. 
Η ασφαλιστική σύμβαση ξεκινά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και λήγει σε όποια από τις 
παρακάτω περιπτώσεις προκύψει πρώτη: 

 
α) Την ημερομηνία απώλειας ζωής του Ασφαλισμένου. 
  
β) Όταν η Καθαρή Αξία Εξαγοράς, όπως ορίζεται στον Ειδικό Όρο “Ολική Εξαγοράς της 

Ασφάλισης" δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των χρεώσεων που αναφέρονται στον 
Ειδικό Όρο “Διαχείριση του Λογαριασμού των Επενδυτικών Προγραμμάτων”. Ειδικά μέχρι 
την πληρωμή των τριών (3) πρώτων ετησίων ασφαλίστρων, η διάταξη αυτή δεν ισχύει 
εφόσον έχουν καταβληθεί όλα τα οφειλόμενα ασφάλιστρα και το σύνολο των χρεώσεων είναι 
μικρότερο από την Αξία Λογαριασμού. 

  
γ) Με την καταβολή της Καθαρής Αξίας Εξαγοράς σύμφωνα με τον αντίστοιχο όρο. 
  

δ) Σε περίπτωση καταγγελίας της ασφαλιστικής σύμβασης από την Εταιρία σύμφωνα με 
τον Όρο “Το Αδιαφιλονίκητο του Ασφαλιστηρίου”. 

  
ε) Σε κάθε άλλη περίπτωση ορίζει ο Νόμος. 
 
 
 
 
Η Εταιρία έχει δικαίωμα να καταγγείλει την Ασφαλιστική Σύμβαση, οποτεδήποτε, μέσα σε 
ένα (1) μήνα από τότε που έλαβε γνώση των παρακάτω παραβάσεων του Ασφαλισμένου 
ή/και του Αντισυμβαλλομένου: 
 

• Δεν απάντησε με ειλικρίνεια και πληρότητα στις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στα 
έγγραφα που απαιτούνται από την Εταιρία για τη σύναψη της Ασφαλιστικής 
Σύμβασης. 

5.  ΤΟ ΑΔΙΑΦΙΛΟΝΙΚΗΤΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 

4. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
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• Δεν δήλωσε κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνώριζε, το οποίο ήταν αντικειμενικά 
ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου. 

 
Σε περίπτωση απώλειας  ζωής του Ασφαλισμένου  μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η Εταιρία 
απαλλάσσεται της υποχρέωσής της για καταβολή του Ασφαλισμένου Κεφαλαίου, εφόσον 
υπάρχει, παραμένει όμως η υποχρέωση καταβολής της Αξίας Λογαριασμού. 
 
Αν όμως το Ασφαλιστήριο αυτό διατηρηθεί σε ισχύ χωρίς διακοπή για δύο (2) συνεχή έτη, και με 
την προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισμένος βρίσκεται στη ζωή κατά τη λήξη της διετίας αυτής, και η 
Εταιρία δεν έχει καταγγείλει το Ασφαλιστήριο σύμφωνα με τα παραπάνω, η Εταιρία θα 
καταβάλει την παροχή σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους. 
 
Το παραπάνω δεν ισχύει για τυχόν Συμπληρωματικά Ασφαλιστήρια για τα οποία ισχύει πάντοτε 
ο πιο πάνω κανόνας ακυρότητας. 
 
Επίσης, το παραπάνω δεν ισχύει σε περίπτωση που δηλώθηκε λανθασμένη ηλικία σύμφωνα με 
τον Όρο “Διαφορά στα Στοιχεία του Ασφαλισμένου”. 
 
Σε περίπτωση που γίνει αύξηση του Ασφαλισμένου Κεφαλαίου ή σε περίπτωση που η 
Ασφαλιστική Σύμβαση πάψει να ισχύει και κατόπιν επαναφερθεί σε ισχύ σύμφωνα με τον Όρο 
“Επαναφορά Ασφαλιστηρίου σε Ισχύ”, τότε η παραπάνω περίοδος των δύο (2) ετών θα 
υπολογίζεται από την ημερομηνία αύξησης του Ασφαλισμένου Κεφαλαίου ή επαναφοράς του 
Ασφαλιστηρίου σε ισχύ και θα αφορά μόνο στα στοιχεία και τις πληροφορίες που δίνονται στην 
Εταιρία για την αύξηση του Ασφαλισμένου Κεφαλαίου ή την επαναφορά του Ασφαλιστηρίου σε 
ισχύ. 
 
 
 
 
Η αλλαγή του Δικαιούχου είναι δικαίωμα του Αντισυμβαλλομένου και γίνεται με γραπτή 
αίτησή του και τη συναίνεση του Ασφαλισμένου, εφόσον είναι διαφορετικά πρόσωπα. Η αλλαγή 
Δικαιούχου ισχύει μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης και έκδοση της αντίστοιχης 
Πρόσθετης Πράξης από την Εταιρία. Η τελευταία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε πληρωμή 
ή σχετική ενέργεια που έγινε πριν την καταχώρηση της αλλαγής αυτής. 
 
 
 
 
 
Προκειμένου να γίνει από τον Αντισυμβαλλόμενο εκχώρηση των δικαιωμάτων που απορρέουν 
από την ασφαλιστική σύμβαση απαιτείται η υποβολή έγγραφης αίτησης αυτού προς την 
Εταιρία και η σύμφωνη γνώμη αυτής, η οποία πιστοποιείται με την έκδοση Πρόσθετης 
Πράξης. Μετά την ολοκλήρωση της εκχώρησης η καταβολή τυχόν αποζημίωσης στον Eκδοχέα 
απαλλάσσει την Εταιρία από κάθε περαιτέρω υποχρέωση αποζημίωσης, ο δε εκχωρητής δεν 
διατηρεί κανένα δικαίωμα κατά της Εταιρίας.   
 
 
 
 

6.  ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  

7.  ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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Αν η ηλικία ή το φύλο του Ασφαλισμένου, στο βαθμό που αυτό αποτελεί παράγοντα 
εκτίμησης κινδύνου, όπως δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης είναι λανθασμένα, η Εταιρία 
έχει το δικαίωμα μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία που έγινε αντιληπτή η διαφορά 
να προσαρμόσει την Αξία Λογαριασμού και το τυχόν Ασφαλισμένο Κεφάλαιο, σύμφωνα με 
τα πραγματικά στοιχεία του Ασφαλισμένου κατά τη σύναψη της ασφάλισης.  
 
Αν η πραγματική ηλικία του Ασφαλισμένου βρισκόταν έξω από τα όρια που προβλέπουν τα 
σχετικά τιμολόγια της Εταιρίας, τότε η Εταιρία έχει δικαίωμα στο ίδιο χρονικό διάστημα να 
ακυρώσει, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Νόμος, το Ασφαλιστήριο με ταυτόχρονη επιστροφή 
της Αξίας Εξαγοράς  που στον μεταξύ χρόνο έχει σχηματιστεί. Αν το Ασφαλιστήριο έχει και 
Ασφαλισμένο Κεφάλαιο, στην περίπτωση καταγγελίας για τον παραπάνω λόγο, ο 
Αντισυμβαλλόμενος δικαιούται μόνο την Αξία Εξαγοράς. 
 
 
 
 
 
Τα ασφάλιστρα είναι ετήσια, προπληρωτέα και πρέπει να καταβάλλονται στην ημερομηνία κάθε 
επετείου του Ασφαλιστηρίου. Ωστόσο, μπορούν να εξοφλούνται και με συχνότερες ισόποσες 
προσυμφωνημένες δόσεις.  
 
Η καταβολή των ασφαλίστρων είναι υποχρέωση του Αντισυμβαλλομένου. Καθυστέρηση 
καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρων, δίνει στην Εταιρία το δικαίωμα καταγγελίας 
σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 6 του νόμου 2496/97 της ισχύουσας νομοθεσίας, με την 
επιφύλαξη της εφαρμογής του Όρου “Διακοπή της Καταβολής Ασφαλίστρων”.  
 
Η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση να αποστέλλει ειδοποιήσεις στον Αντισυμβαλλόμενο για 
την πληρωμή των ασφαλίστρων. Η τυχόν αποστολή τέτοιας ειδοποίησης δεν μπορεί με 
κανένα τρόπο να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τον Όρο αυτό. Η εξόφληση των ασφαλίστρων 
αποδεικνύεται μόνο εγγράφως και σύμφωνα με τους αποδεκτούς τρόπους πληρωμής 
ασφαλίστρων. 
 
 
 
 
Σε περίπτωση που τα ασφάλιστρα για το παρόν Ασφαλιστήριο δεν καταβληθούν κατά την 
ημερομηνία που καθίσταται ληξιπρόθεσμη οποιαδήποτε δόση ασφαλίστρου, έχουν εφαρμογή τα 
εξής:  
 
Εφόσον το σύνολο των χρεώσεων που αναφέρονται στον Ειδικό Όρο “Διαχείριση του 
Λογαριασμού των Επενδυτικών Προγραμμάτων” είναι μικρότερο από την Καθαρή Αξία 
Εξαγοράς, όπως αυτή ορίζεται στον Ειδικό Όρο “Ολική Εξαγορά της Ασφάλισης”, το 
Ασφαλιστήριο παραμένει σε ισχύ. 
 
Όταν το σύνολο των χρεώσεων που αναφέρονται στον Ειδικό Όρο “Διαχείριση του Λογαριασμού 
των Επενδυτικών Προγραμμάτων”, είναι μεγαλύτερο ή ίσο με την Καθαρή Αξία Εξαγοράς όπως 

8.  ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

9.  ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

10.  ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 
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αυτή ορίζεται στον Ειδικό Όρο “Ολική Εξαγορά της Ασφάλισης”, η Εταιρία δύναται να καταγγείλει 
το Ασφαλιστήριο σύμφωνα με όσα προβλέπονται  στον Όρο  “Πληρωμή των Ασφαλίστρων”. 
 
Σε  περίπτωση που εκτός του παρόντος Ασφαλιστηρίου ισχύουν και Συμπληρωματικά 
Ασφαλιστήρια, τότε: 
 
1. Εάν η Καθαρή Αξία Εξαγοράς, μετά την αφαίρεση του συνόλου των χρεώσεων που 

αναφέρονται στον Ειδικό Όρο “Διαχείριση του Λογαριασμού των Επενδυτικών 
Προγραμμάτων” επαρκεί για την εξόφληση των ασφαλίστρων των Συμπληρωματικών 
Ασφαλιστηρίων, τα ασφάλιστρα αυτά θα εξοφλούνται από την Αξία Λογαριασμού όπως 
αυτή ορίζεται στον Ειδικό Όρο “Ορισμοί”, μειώνοντας τον αριθμό των Μεριδίων του 
Λογαριασμού τόσο όσος θα ήταν ο αριθμός των Μεριδίων ισόποσης αξίας σύμφωνα με 
την Καθαρή Τιμή των Μεριδίων. 

 
Στην περίπτωση που τα ασφάλιστρα των Συμπληρωματικών Ασφαλιστηρίων εξοφληθούν 
σύμφωνα με τον πιο πάνω τρόπο και ο Αντισυμβαλλόμενος καταβάλει το ασφάλιστρο 
μέσα στις επόμενες δέκα πέντε (15) ημέρες, τότε τμήμα αυτού του ποσού θα 
χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση του ασφαλίστρου του  Ασφαλιστηρίου, ενώ το υπόλοιπο 
θα πιστώνεται κατά 100% στον Λογαριασμό. 

 
2. Εάν η Καθαρή Αξία Εξαγοράς μετά την αφαίρεση του συνόλου των χρεώσεων που 

αναφέρονται στον Ειδικό Όρο “Διαχείριση του Λογαριασμού των Επενδυτικών 
Προγραμμάτων” δεν επαρκεί για την εξόφληση των ασφαλίστρων των Συμπληρωματικών 
Ασφαλιστηρίων, τότε τα Συμπληρωματικά Ασφαλιστήρια καθίστανται άκυρα σύμφωνα με 
τον παραπάνω Όρο “Πληρωμή των Ασφαλίστρων”. 

 
Διευκρινίζεται ότι κατά τα πρώτα τρία (3) χρόνια ισχύος του Ασφαλιστηρίου όπου δεν έχει 
σχηματιστεί Αξία Εξαγοράς, καθυστέρηση καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρων 
συνεπάγεται καταγγελία του Ασφαλιστηρίου, σύμφωνα με τον Όρο “Πληρωμή των 
Ασφαλίστρων”. 
 

 
 
 
Η Εταιρία κατά τη διακριτική της ευχέρεια έχει τη δυνατότητα, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του 
Αντισυμβαλλομένου, να επαναφέρει το Ασφαλιστήριο σε ισχύ. Το Ασφαλιστήριο αυτό μπορεί να 
επαναφερθεί σε ισχύ μέσα σε έξι  (6) μήνες από την ημερομηνία της διακοπής πληρωμής των 
ασφαλίστρων.  Για την επαναφορά του σε ισχύ χρειάζονται: 
 
1. γραπτή αίτηση του Αντισυμβαλλομένου και του Ασφαλισμένου, εάν είναι διαφορετικά 

πρόσωπα, 
2. ικανοποιητική απόδειξη της ασφαλισιμότητας και της καλής υγείας του Ασφαλισμένου 

ή/και του Αντισυμβαλλομένου, , εφόσον απαιτείται και 
3. πληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων και απαιτητών ασφαλίστρων. 
 
Σε περίπτωση απώλειας ζωής κατά το χρόνο που το Ασφαλιστήριο δεν βρίσκεται σε ισχύ και 
πριν την ημερομηνία επαναφοράς του με έκδοση της αντίστοιχης Πρόσθετης Πράξης, η Εταιρία 
δεν έχει υποχρέωση καταβολής παροχών. 

11.  ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΙΣΧΥ 
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Αν ο Αντισυμβαλλόμενος, σε περίπτωση που είναι άλλος από τον Ασφαλισμένο, αποβιώσει 
κατά τη διάρκεια της ισχύος του Ασφαλιστηρίου, τα δικαιώματά του και οι υποχρεώσεις του 
μεταβιβάζονται στον Ασφαλισμένο, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά.  
 
Σε περίπτωση όπου ο Ασφαλισμένος είναι ανήλικος, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του 
Αντισυμβαλλομένου μπορούν να αναληφθούν από οποιονδήποτε τρίτο με την προηγούμενη 
έγγραφη συναίνεση του/-ων ασκούντος/-ων τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια του 
Ασφαλισμένου, συμπεριλαμβανομένων και του/-ων ιδίου/-ων. 

 
Αν ο Δικαιούχος αποβιώσει πριν τη συμπλήρωση δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία 
απώλειας ζωής του Ασφαλισμένου, τα δικαιώματά του μεταβιβάζονται στους νόμιμους 
κληρονόμους του Ασφαλισμένου, εκτός αν στο μεταξύ χρόνο η ασφαλιστική παροχή 
καταβλήθηκε στον Δικαιούχο. 
 
 
 
 
Σε περίπτωση που  η απώλεια Ζωής του Ασφαλισμένου επέλθει λόγω αυτοκτονίας ή απόπειρα 
αυτοκτονίας μέσα σε δύο (2) έτη από την Ημερομηνία Έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή 
επαναφοράς του σε ισχύ, ανεξάρτητα από τη διανοητική του κατάσταση, η Εταιρία θα 
καταβάλει μόνο την Αξία Λογαριασμού κατά την ημερομηνία της απώλειας ζωής, αφού 
αφαιρέσει πρώτα οποιεσδήποτε οφειλές του Αντισυμβαλλομένου προς την Εταιρία.  
 
Σε ό,τι αφορά στο Ασφαλισμένο Κεφάλαιο, εφόσον υπάρχει, ισχύουν οι προβλέψεις των του 
Ειδικού Όρου “Παροχές”.  
 
 
 
 
Αυτό το Ασφαλιστήριο καλύπτει τον Ασφαλισμένο ως πολίτη και από κινδύνους σε καιρό 
πολέμου. Σε καιρό ειρήνης, ο Ασφαλισμένος εξακολουθεί να καλύπτεται και κατά τη διάρκεια της 
θητείας του στις Ένοπλες Δυνάμεις.  
 
Σε περίπτωση Πολέμου και στην περίπτωση που ο Ασφαλισμένος υπηρετεί στις Ένοπλες 
Δυνάμεις ή κληθεί να υπηρετήσει σε αυτές, η ισχύς αυτού του Ασφαλιστηρίου, καθώς και 
οποιωνδήποτε Συμπληρωματικών Ασφαλιστηρίων που επισυνάπτονται σε αυτό, αναστέλλεται. 
 
Σε περίπτωση Πολέμου παρέχεται πλήρης κάλυψη, εφόσον το Ασφαλιστήριο αυτό έχει 
παραμείνει σε ισχύ χωρίς διακοπή για τουλάχιστον δύο (2) Ασφαλιστικά Έτη από την 
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος του ή την ημερομηνία επαναφοράς του σε ισχύ. Ωστόσο, σε 
περίπτωση που ο Ασφαλισμένος υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις ή κληθεί να υπηρετήσει σε 
αυτές και το Ασφαλιστήριο δεν έχει παραμείνει σε ισχύ για δύο (2) Ασφαλιστικά Έτη, η ισχύς του 
αναστέλλεται. 
 

12.  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ  
       ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ή ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

14.  ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΠΟΛΕΜΟΥ 

13.  ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ 
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Σε περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της αναστολής, η Εταιρία 
είναι υποχρεωμένη να πληρώσει την Αξία Λογαριασμού κατά την ημερομηνία απώλειας αυτής. 
 

Μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής, το Ασφαλιστήριο μπορεί να επαναφερθεί σε ισχύ, 
εφόσον ο Ασφαλισμένος ή/και ο Αντισυμβαλλόμενος το επιθυμεί. 

 
 
 
 
Τα ποσά παροχών που καταβάλλονται εφάπαξ από την Εταιρία σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο, 
μπορούν να καταβληθούν και με τους παρακάτω τρόπους διακανονισμού, ύστερα από αίτηση 
του προσώπου που δικαιούται να τα εισπράξει και εφόσον αυτό είναι φυσικό πρόσωπο.  
 
Για σκοπούς αυτού του Όρου, τα ποσά αυτά θα αναφέρονται ως Κεφάλαιο, το οποίο δύναται 
να καταβληθεί με έναν από τους εξής τρόπους (το σύνολο ή μέρος αυτού): 
 
α.   Καταβολή του Κεφαλαίου μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα 
β.   Καταβολή του Κεφαλαίου σε προκαθορισμένες δόσεις 
γ.   Καταβολή του Κεφαλαίου σε δόσεις μέσα σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα 
δ.   Ισόβια σύνταξη 
ε.   Ισόβια σύνταξη εγγυημένη για ορισμένη περίοδο 
στ. Ισόβια σύνταξη μεταβιβαζόμενη κατά 60% στον/η σύζυγο 
 
Σε περίπτωση επιλογής της καταβολής του Κεφαλαίου με έναν από τους παραπάνω τρόπους,  ο 
υπολογισμός του ποσού που θα καταβληθεί θα γίνεται από την Εταιρία με βάση τον πίνακα 
θνησιμότητας (ισχύει μόνο στην περίπτωση (δ), (ε) και (στ) ανωτέρω), το τεχνικό επιτόκιο και τα 
διαχειριστικά έξοδα που θα ισχύουν κατά τον χρόνο εκείνο.  

Επιπλέον, οι πιο πάνω τρόποι διακανονισμού παρέχουν δικαίωμα στο Προϊόν της 
Υπεραπόδοσης από την επένδυση του υπολοίπου του Κεφαλαίου, αφού αφαιρεθεί το εκάστοτε 
τεχνικό επιτόκιο που ορίζεται από την Εταιρία και τυχόν έξοδα. 
 
Μετά την καταβολή της πρώτης (1ης) μηνιαίας δόσης δεν επιτρέπεται αλλαγή του τρόπου 
καταβολής. Τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν σύμφωνα με οποιονδήποτε από τους πιο 
πάνω τρόπους διακανονισμού, δεν μπορούν να εκχωρηθούν ή να ενεχυριασθούν. 
 
Διευκρινίζεται ότι καμία επιλογή δεν είναι δυνατή αν η μηνιαία δόση που πρέπει να καταβληθεί 
είναι μικρότερη από το εκάστοτε κατώτατο όριο που ορίζεται από την Εταιρία, και το οποίο 
δημοσιεύεται στον δικτυακό ιστότοπό της. Είναι δυνατή όμως η εφαρμογή επιλογής, εάν η 
μηνιαία δόση, σε συνδυασμό με καταβολές παροχών άλλων ασφαλιστηρίων, είναι ίση ή 
μεγαλύτερη από το εκάστοτε κατώτατο όριο που ορίζεται από την Εταιρία. 
 
 
 
 
Όλα τα ασφάλιστρα και οι παροχές καταβάλλονται στο Επίσημο Νόμισμα της Ελλάδας κατά 
την ημερομηνία της καταβολής. 
 
 
 

15.  ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 

16.  ΝΟΜΙΣΜΑ 
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Κάθε εν γένει αξίωση διαφορά ή αμφισβήτηση που απορρέει ή προκύπτει από την ερμηνεία, 
εφαρμογή ή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, δύναται να παραπέμπεται σε διαμεσολάβηση 
του ν. 3898/2010, εφόσον αμφότερα τα μέρη συμφωνήσουν εγγράφως. Σε περίπτωση που 
επιθυμεί κάτι τέτοιο, ο αντισυμβαλλόμενος/ασφαλισμένος/δικαιούχος, θα ενημερώνει την εταιρεία 
εγγράφως προς τούτο, με έγγραφο που θα αποστέλλεται στην εταιρεία με συστημένη επιστολή. 
 
 
 
 
Κάθε διαφορά οποιασδήποτε μορφής τυχόν προκύψει από αυτό το Ασφαλιστήριο ή τα 
Συμπληρωματικά Συμβόλαια αυτού, μεταξύ της Εταιρίας και του Αντισυμβαλλομένου ή του 
Δικαιούχου ή άλλου τρίτου προσώπου υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των 
Δικαστηρίων των Αθηνών. 
 
 
 
 
Κάθε τροποποίηση των όρων της Σύμβασης Ασφάλισης γίνεται με την έκδοση Πρόσθετης 
Πράξης που επισυνάπτεται σε αυτό το Ασφαλιστήριο και πρέπει να έχει υπογραφεί από τον 
Νόμιμο Εκπρόσωπο της Εταιρίας ή άλλο πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο, σύμφωνα με τη 
σχετική νομοθεσία. 
 
 
 
 
 
Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει την Εταιρία σχετικά με 
οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία του (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: διεύθυνση 
κατοικίας, διεύθυνση επικοινωνίας, διεύθυνση εργασίας, διεύθυνση e-mail, αριθμό 
σταθερού ή κινητού τηλεφώνου), μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία που επήλθε 
τέτοια αλλαγή.  
 
Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος δεν ενημερώσει την Εταιρία εγγράφως μέσα στην 
παραπάνω προθεσμία, η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τη μη ενημέρωσή του εξαιτίας αυτού του 
λόγου. Επίσης, η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που στοιχεία της επικοινωνίας μεταξύ 
Εταιρίας και Αντισυμβαλλομένου περιέλθουν σε γνώση τρίτου, λόγω αυτής της αιτίας.  
 
 
 
 
 
Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την Εταιρία για 
οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στα στοιχεία  τα οποία δόθηκαν στο πλαίσιο της Αίτησης 
Ασφάλισης αναφορικά με την ταυτοποίησή του ως προσώπου υπαγόμενου στη νομοθεσία των 
Η.Π.Α. για τη «Φορολογική Συμμόρφωση των Λογαριασμών της Αλλοδαπής» (FATCA). Στην 
περίπτωση αυτή ο Αντισυμβαλλόμενος δύναται να υπαχθεί εκ νέου σε έλεγχο ταυτοποίησης. 
Παράλειψη ενημέρωσης ή άρνηση του Αντισυμβαλλόμενου να συνεργαστεί δεόντως και εντός 

18.  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ  

19.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

20.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

21.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ (FATCA) 

17.  ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ  
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της ταχθείσας από την Εταιρία προθεσμίας κατά την προσκόμιση των απαιτούμενων για την 
ταυτοποίηση πληροφοριών και εντύπων αποτελούν λόγο καταγγελίας της ασφαλιστικής 
σύμβασης κατά τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 8 του ν.2496/97. 
 
Δικαίωμα καταγγελίας της ασφαλιστικής σύμβασης αναγνωρίζεται και σε περίπτωση τυχόν 
ανάκλησης εκ των υστέρων της συγκατάθεσης του Αντισυμβαλλόμενου ή Ασφαλισμένου για τη 
συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση στοιχείων που αφορούν στη συμμόρφωση της Εταιρίας με 
την ως άνω νομοθεσία. 
 
 
 
 
α) Τα τέλη, τα δικαιώματα, οι φόροι και οι λοιπές, προβλεπόμενες από το νόμο, 

επιβαρύνσεις που αφορούν στην πληρωμή ασφαλίστρων επιβαρύνουν τον 
Αντισυμβαλλόμενο και καταβάλλονται μαζί με τα αντίστοιχα ασφάλιστρα. 
 

β) Τα τέλη και τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα, καθώς και οι φόροι για την καταβολή 
παροχής επιβαρύνουν αυτόν που την εισπράττει. Επιπλέον, όλα τα έξοδα στα οποία 
τυχόν υποβληθεί η Εταιρία για κατασχέσεις που της  επιβληθούν ως τρίτης, επιβαρύνουν 
αυτόν που δικαιούται αυτή την καταβολή. 

 
 
 
 
Για οποιαδήποτε ερώτηση ο Αντισυμβαλλόμενος και/ή ο Ασφαλισμένος μπορούν να 
απευθύνονται στον Ασφαλιστικό Σύμβουλο ή/και το Γραφείο Πωλήσεων, καθώς και στα Κεντρικά 
Γραφεία της Εταιρίας. 
 
Λεωφόρος Κηφισίας 119, 
151 24, Μαρούσι, Αθήνα 
Τηλ.: 210 8787000 
Fax.: 210 6123722 
e-mail: contact@metlife.gr 

 

22.  ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

23.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 

mailto:contact@metlife.gr
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ  

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 
 
 
 
Επενδυτικά Προγράμματα 
Εσωτερικά μεταβλητά κεφάλαια που οργανώνονται και διοικούνται από την Εταιρία και 
υπόκεινται στις ρυθμίσεις που προβλέπει η σχετική νομοθεσία. 
 
Ειδικός Κανονισμός Επενδυτικών Προγραμμάτων -  Κανονισμός 
Ο Κανονισμός που περιγράφει τη σύσταση των Επενδυτικών Προγραμμάτων, καθώς και τον 
τρόπο οργάνωσης και διοίκησης αυτών και αποτελεί μέρος αυτής της Σύμβασης Ασφάλισης. 
 
Μερίδια Επενδυτικού Προγράμματος 
Η περιουσία του κάθε Επενδυτικού Προγράμματος διαιρείται σε ισάξια μερίδια ή κλάσματα 
Μεριδίου. Ο συνολικός αριθμός των Μεριδίων αυξάνεται με την έκδοση νέων ή μειώνεται με την 
εξαγορά Μεριδίων που έχουν ήδη εκδοθεί. Τα Μερίδια αυτά χρησιμεύουν για τον καθορισμό των 
παροχών. 
 
Τιμή Μεριδίου 
Η Τιμή Μεριδίου του κάθε Επενδυτικού Προγράμματος όπως αυτή δημοσιεύεται στον ημερήσιο 
Τύπο με ευθύνη της Εταιρίας. Ο τρόπος υπολογισμού της Τιμής Μεριδίου ορίζεται στον Όρο 
“Υπολογισμός Τιμής Μεριδίου” του Κανονισμού. 
 
Καθαρή Τιμή Μεριδίου 
Οπουδήποτε αναφέρεται σε αυτό το Ασφαλιστήριο σε σχέση με πίστωση ή χρέωση μονάδων 
στο Λογαριασμό, η Καθαρή Τιμή Μεριδίου είναι αυτή που υπολογίστηκε την ημέρα που έγινε η 
σχετική πίστωση ή χρέωση και δημοσιεύθηκε στον ημερήσιο Τύπο της επόμενης ημέρας. 
 
Λογαριασμός Επενδυτικού Προγράμματος - Λογαριασμός 
Το πλήθος των Μεριδίων που αναλογούν σε αυτό το Ασφαλιστήριο και αποτελούν μέρος του 
συνόλου των Μεριδίων των Επενδυτικών Προγραμμάτων που έχει επιλέξει ο 
Αντισυμβαλλόμενος. 
 
Αξία Λογαριασμού  
Η  Αξία των Μεριδίων του Λογαριασμού των Επενδυτικών Προγραμμάτων την εκάστοτε χρονική 
στιγμή. Η Αξία του Λογαριασμού αυτού υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό του πλήθους των 
Μεριδίων επί την Καθαρή Τιμή του Μεριδίου του κάθε Επενδυτικού Προγράμματος που αναλογεί 
στο Ασφαλιστήριο. 
 
Κεφάλαιο Κινδύνου 
Η εκάστοτε θετική διαφορά μεταξύ του Ασφαλισμένου Κεφαλαίου και της Αξίας Λογαριασμού.  
 
 
 
 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ 
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Κεφάλαιο Ασφάλισης Ζωής 
 
Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί, είναι το ποσό που αναφέρεται στην Σελίδα Ειδικών Στοιχείων ή 
σε σχετική Πρόσθετη Πράξη ως : Ασφαλισμένο Κεφάλαιο. 
Πίνακας Μεταβλητών Στοιχείων  
 
Ο Πίνακας Μεταβλητών Στοιχείων αυτού του Ασφαλιστηρίου είναι μέρος της Σελίδας Ειδικών 
Στοιχείων και στο εξής θα καλείται Μεταβλητά Στοιχεία. Περιγράφει τα στοιχεία και τα έξοδα που 
ισχύουν κατά την έκδοση αυτού του Ασφαλιστηρίου και έχουν σχέση με τη διαχείρισή του και 
μπορεί να τροποποιηθούν από την Εταιρία με γραπτή κοινοποίηση προς τον 
Αντισυμβαλλόμενο. Τυχόν  τροποποίηση των Μεταβλητών Στοιχείων δεν έχει αναδρομική ισχύ. 
 
 
 
 
Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος αποβιώσει κατά τη διάρκεια ισχύος αυτού του 
Ασφαλιστηρίου, η Εταιρία θα καταβάλει στους Δικαιούχους την Αξία Λογαριασμού, καθώς και το 
τυχόν Κεφάλαιο Κινδύνου 
Από το ποσό που προκύπτει θα αφαιρεθούν τυχόν οφειλές του Αντισυμβαλλομένου , προς την 
Εταιρία. 

Η Εταιρία θα επιστρέψει ασφάλιστρα ,που τυχόν παρακρατήθηκαν από τον Λογαριασμό για   
την Ασφάλιση Ζωής, μετά την ημερομηνία απώλειας ζωής του ασφαλισμένου  

Σε περίπτωση αυτοκτονίας μετά την πάροδο των δύο (2) ετών από την Ημερομηνία Έναρξης 
Ισχύος θα ισχύουν τα παραπάνω αναφερόμενα εκτός αν μέσα στα δύο (2) χρόνια πριν την 
αυτοκτονία έγινε αύξηση του Κεφαλαίου Ασφάλισης Ζωής. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία θα 
καταβάλει την Αξία Λογαριασμού και το Κεφάλαιο Κινδύνου την ημερομηνία της απώλειας ζωής, 
μειωμένο κατά το ποσό της αύξησης, αφού αφαιρέσει πρώτα οποιεσδήποτε οφειλές του 
Αντισυμβαλλομένου προς την Εταιρία. 

Κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής της Ασφάλισης ο Αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα αλλαγής 
του Κεφαλαίου Ασφάλισης Ζωής, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις που αναφέρονται στα 
Μεταβλητά Στοιχεία. Η αλλαγή αυτή πραγματοποιείται με γραπτή αίτηση του 
Αντισυμβαλλομένου σε έντυπο της Εταιρίας,  το οποίο  θα παραληφθεί στα Κεντρικά Γραφεία 
της στην Αθήνα. Τυχόν έξοδα που σχετίζονται με την αλλαγή του Κεφαλαίου Ασφάλισης Ζωής 
θα επιμερίζονται στα Επενδυτικά Προγράμματα αναλογικά με το ύψος της Αξίας του 
Λογαριασμού εκείνη τη στιγμή και θα μειώνουν τον αριθμό των Μεριδίων του Λογαριασμού τόσο 
όσος θα ήταν ο αριθμός των Μεριδίων ισόποσης  αξίας σύμφωνα με την Καθαρή Τιμή των 
Μεριδίων. 

Σε περίπτωση που η Αξία Λογαριασμού δεν επαρκεί για να καλύψει τις χρεώσεις για το 
Κεφάλαιο Κινδύνου το Συμπληρωματικό Ασφαλιστήριο Ακυρώνεται. 

 
 
 
Ο Αντισυμβαλλόμενος δύναται να επιλέξει για την επένδυση του ασφαλίστρου είτε ένα ή 
περισσότερα από τα Διαθέσιμα Επενδυτικά Προγράμματα (κατά το ποσοστό που ο ίδιος θα 
επιλέξει), είτε έναν εκ των Διαθέσιμων Συνδυασμών Προεπιλεγμένων Επενδυτικών 

3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

2. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 
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Προγραμμάτων. Διευκρινίζεται ότι δεν είναι δυνατή η επιλογή Συνδυασμού Προεπιλεγμένου 
Επενδυτικού Προγράμματος και Επενδυτικού Προγράμματος. 
 
Α.  Σε περίπτωση επένδυσης του ασφαλίστρου σε ένα ή/και περισσότερα από τα διαθέσιμα 

Επενδυτικά Προγράμματα, το ποσό του Επενδυόμενου Ασφαλίστρου πιστώνεται στον 
Λογαριασμό, ανάλογα με το ποσοστό επένδυσης που έχει επιλέξει ο Αντισυμβαλλόμενος 
για το κάθε Επενδυτικό Πρόγραμμα στην Αίτηση Ασφάλισης. Το ελάχιστο ποσοστό 
επένδυσης για κάθε Επενδυτικό Πρόγραμμα ορίζεται σε 10%. 

 
Β.  Σε περίπτωση επένδυσης του ασφαλίστρου σε έναν από τους διαθέσιμους Συνδυασμούς 

Προεπιλεγμένων Επενδυτικών Προγραμμάτων, το ποσό του Επενδυόμενου Ασφαλίστρου 
πιστώνεται στον Λογαριασμό, ανάλογα με το ποσοστό επένδυσης που έχει οριστεί από 
την Εταιρία για το κάθε Επενδυτικό Πρόγραμμα. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση 
επένδυσης του ασφαλίστρου σε έναν από τους διαθέσιμους Συνδυασμούς, δεν υπάρχει 
δυνατότητα αλλαγής της σύνθεσης και της ποσοστιαίας κατανομής του ασφαλίστρου που 
έχει ορίσει η Εταιρία. 

 
 
 
 
Κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής της Ασφάλισης, ο Αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα αλλαγής 
της επενδυτικής του επιλογής από τα διαθέσιμα Επενδυτικά Προγράμματα σε Διαθέσιμο 
Συνδυασμό Επενδυτικών Προγραμμάτων ή/και το αντίθετο, είτε να αλλάξει την επενδυτική του 
επιλογή στα πλαίσια των προκαθορισμένων επιλογών των  Επενδυτικών Προγραμμάτων και 
των Διαθέσιμων Συνδυασμών Προεπιλεγμένων Επενδυτικών Προγραμμάτων.  
 
Ειδικότερα, ο Αντισυμβαλλόμενος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της επενδυτικής του επιλογής 
μεταβαίνοντας σε νέο Συνδυασμό Προεπιλεγμένων Επενδυτικών Προγραμμάτων που ορίζει η 
Εταιρία ή σε επιλογή εκ των Επενδυτικών Προγραμμάτων. Η αλλαγή αυτή πραγματοποιείται με 
γραπτή αίτηση του Αντισυμβαλλομένου σε έντυπο της Εταιρίας που θα παραληφθεί στα 
Κεντρικά Γραφεία της στην Αθήνα.  
 
Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρία θα αντικαταστήσει τα Μερίδια των Επενδυτικών 
Προγραμμάτων αυτού του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου με Μερίδια ίσης αξίας των νέων 
Επενδυτικών Προγραμμάτων με βάση την Καθαρή Τιμή των Μεριδίων την ημέρα υποβολής της 
σχετικής αίτησης από τον αντισυμβαλλόμενο. 
 
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση επένδυσης του Λογαριασμού σε έναν από τους Συνδυασμούς 
Προεπιλεγμένων Επενδυτικών Προγραμμάτων δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της σύνθεσης 
και των ποσοστών επένδυσης που έχει ορίσει η Εταιρία, καθώς επίσης και δυνατότητα 
συνδυασμού με άλλα Επενδυτικά Προγράμματα.  
 
Οι παραπάνω αλλαγές, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμένου αριθμού αλλαγών των 
Επενδυτικών Προγραμμάτων, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις που 
αναφέρονται στα Μεταβλητά Στοιχεία και όπως περιγράφονται παραπάνω στον Όρο.  
 
 
 
 

4. ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
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Κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής της Ασφάλισης ο Αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα αλλαγής 
της ποσοστιαίας κατανομής του Επενδυόμενου Ασφαλίστρου στα Επενδυτικά Προγράμματα 
σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις και τον επιτρεπτό αριθμό αλλαγών που αναφέρονται στα 
Μεταβλητά Στοιχεία. Η αλλαγή αυτή πραγματοποιείται με γραπτή αίτηση του 
Αντισυμβαλλομένου σε έντυπο της Εταιρίας το οποίο παραλαμβάνεται στα Κεντρικά Γραφεία της 
στην Αθήνα.  
 
Στο εξής τα ασφάλιστρα θα πιστώνονται με τα νέα ποσοστά κατανομής στα Επενδυτικά 
Προγράμματα που έχουν επιλεγεί.  
 
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση επένδυσης σε έναν από τους Συνδυασμούς Προεπιλεγμένων 
Επενδυτικών Προγραμμάτων, ο Αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα αλλαγής της ποσοστιαίας 
κατανομής του Επενδυόμενου Ασφαλίστρου αποκλειστικά σε κάποιον από τους υπόλοιπους 
διαθέσιμους Συνδυασμούς Προεπιλεγμένων Προγραμμάτων. Σε αυτή την περίπτωση ο 
Λογαριασμός θα μεταβεί στον νέο Συνδυασμό Προεπιλεγμένων Προγραμμάτων. 
 
 
 
 
Επιπλέον του Όρου “Πληρωμή των Ασφαλίστρων” των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου, 
ισχύουν τα πιο κάτω: 
 
Ασφάλιστρο Δόσης: Το ασφάλιστρο που καταβάλλεται για αυτή την Ασφάλιση και που 
εμφανίζεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. 
 
Επενδυόμενο Ασφάλιστρο: Το τμήμα του Ασφαλίστρου Δόσης που επενδύεται και 
υπολογίζεται ως το αποτέλεσμα που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του Ασφαλίστρου 
Δόσης με το αντίστοιχο ποσοστό του παρακάτω πίνακα: 
 

Καταβαλλόμενο 
Ασφάλιστρο 

Δόσης 
 

Ποσοστό Επένδυσης Ασφαλίστρου Δόσης ανά ετησιοποιημένο Ασφάλιστρο 
 

έως 899,99 € 
 

Από 900 € έως 1.199,99 € Από 1.200 € και άνω 

1ου έτους 
 60% 

 
80% 100% 

2ου έτους & κάθε 
επόμενο 

 100% 
 
 
 
 
Το πρώτο (1ο) Επενδυόμενο Ασφάλιστρο πιστώνεται στον Λογαριασμό την ημέρα της 
λογιστικής εξόφλησής του από το Λογιστήριο της Εταιρίας στα Κεντρικά Γραφεία στην Αθήνα, με 
την προϋπόθεση αποδοχής της αίτησης του αντισυμβαλλομένου από την Εταιρία, την ολοσχερή 

5.  ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΤΑ        
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

6.      ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

7.   ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 
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εξόφληση του συμφωνηθέντος ασφαλίστρου και την ταυτοποίηση της πληρωμής από την 
Εταιρία. 
 
 
 
 
 
Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής της Ασφάλισης γίνονται οι εξής πιστώσεις και χρεώσεις 
Μεριδίων στον Λογαριασμό: 
 
Πιστώσεις: 
 
Ασφάλιστρα: Το Επενδυόμενο Ασφάλιστρο πιστώνεται στον Λογαριασμό την επόμενη 
εργάσιμη της ημέρας καταβολής αυτού από τον αντισυμβαλλόμενο και με την προϋπόθεση ότι 
έχει τηρηθεί η εκάστοτε προβλεπόμενη διαδικασία πληρωμής από τον αντισυμβαλλόμενο. 
 
Η πίστωση αυτή γίνεται με την αύξηση των Μεριδίων του Λογαριασμού. Ο αριθμός των 
Μεριδίων που αυξάνουν τον Λογαριασμό υπολογίζεται με τη διαίρεση του Επενδυόμενου 
Ασφαλίστρου με την Τιμή Διάθεσης του Μεριδίου των Επενδυτικών Προγραμμάτων τη χρονική 
στιγμή της πίστωσης. 
 
Χρεώσεις: 
 
α) Κόστος Κάλυψης Ασφάλισης Ζωής 
Το μηνιαίο Κόστος Κάλυψης Ασφάλισης Ζωής, εφόσον υπάρχει, ισούται με το γινόμενο του 
Κεφαλαίου Κινδύνου επί το συντελεστή του μηνιαίου ασφαλίστρου ασφάλισης Ζωής με βάση την 
εκάστοτε ηλικία του Ασφαλισμένου, όπως αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανόνες της 
Εταιρίας και την ταξινόμηση κινδύνου. 
 
Αυτό επιμερίζεται στα Επενδυτικά Προγράμματα αναλογικά με το ύψος της Αξίας του 
Λογαριασμού εκείνη τη στιγμή και μειώνει τον αριθμό των Μεριδίων του Λογαριασμού τόσο όσος 
θα ήταν ο αριθμός των Μεριδίων ισόποσης αξίας σύμφωνα με την Καθαρή Τιμή των Μεριδίων. 
 
β) Διαχειριστικό Κόστος 
Το μηνιαίο διαχειριστικό κόστος αναφέρεται στα Μεταβλητά Στοιχεία. 
 
Το μηνιαίο διαχειριστικό κόστος επιμερίζεται στα Επενδυτικά Προγράμματα αναλογικά με το 
ύψος της Αξίας του Λογαριασμού εκείνη τη στιγμή και μειώνει τον αριθμό των Μεριδίων του 
Λογαριασμού τόσο όσος θα ήταν ο αριθμός των Μεριδίων ισόποσης αξίας σύμφωνα με την 
Καθαρή Τιμή των Μεριδίων. 
 
Η πρώτη χρέωση θα γίνεται κατά την ημερομηνία πίστωσης του Επενδυόμενου Ασφαλίστρου, 
ενώ κάθε επόμενη θα πραγματοποιείται στη μηνιαία επέτειο αυτής της Ασφάλισης ή την αμέσως 
επόμενη εργάσιμη ημέρα, αν η μηνιαία επέτειος δεν είναι εργάσιμη. 

Επιπλέον των πιο πάνω κινήσεων, η Εταιρία καταχωρεί στον Λογαριασμό τις σχετικές κινήσεις 
που περιγράφονται σε άλλα άρθρα των Γενικών και Ειδικών Όρων αυτού του Ασφαλιστηρίου. 
 
 

8.   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
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Αυτή η Ασφάλιση μπορεί να εξαγοραστεί ολικά, σε περίπτωση που έχει παραμείνει σε ισχύ επί 
τρία (3) πλήρη συνεχή ασφαλιστικά έτη, με την προϋπόθεση καταβολής των αντιστοίχων 
οφειλομένων ασφαλίστρων αυτής της περιόδου. 
 
Για την ολική εξαγορά της Ασφάλισης, απαιτείται γραπτή αίτηση του Αντισυμβαλλομένου, σε 
έντυπο της Εταιρίας, που υποβάλλεται στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα. 
 
Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρία υπολογίζει την Αξία Εξαγοράς πολλαπλασιάζοντας το πλήθος 
των Μεριδίων με την Τιμή Εξαγοράς τους. Ως τιμή του Μεριδίου λαμβάνεται η Τιμή Εξαγοράς 
την ημέρα υποβολής της αίτησης του αντισυμβαλλομένου για εξαγορά. 
 
Το ποσό που καταβάλλεται στον Αντισυμβαλλόμενο ονομάζεται Καθαρή Αξία Εξαγοράς και είναι 
η Αξία Εξαγοράς μειωμένη κατά το ποσοστό που εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. 
 
Πίνακας Μείωσης Αξίας Εξαγοράς 
 

 

 
Σε περίπτωση Ολικής Εξαγοράς, η ασφάλιση Ζωής σταματά να ισχύει την ημερομηνία 
παραλαβής της αίτησης για εξαγορά αυτής της Ασφάλισης. 
 
 
 
 
Αυτή η Ασφάλιση μπορεί να εξαγοραστεί μερικά, σε περίπτωση που έχει παραμείνει σε ισχύ επί 
τρία (3) πλήρη συνεχή ασφαλιστικά έτη, με την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το σύνολο των 
αντιστοίχων οφειλομένων ασφαλίστρων. 
 
Για τη μερική εξαγορά της Ασφάλισης, απαιτείται γραπτή αίτηση του Αντισυμβαλλομένου, σε 
έντυπο της Εταιρίας που υποβάλλεται στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα, σύμφωνα 
με τις σχετικές προβλέψεις που αναφέρονται στα Μεταβλητά Στοιχεία. Τυχόν έξοδα που 
σχετίζονται με τη μερική εξαγορά επιμερίζονται στα Επενδυτικά Προγράμματα αναλογικά με το 
ύψος της Αξίας του Λογαριασμού εκείνη τη στιγμή και μειώνουν τον αριθμό των Μεριδίων του 
Λογαριασμού τόσο όσος θα ήταν ο αριθμός των Μεριδίων ισόποσης αξίας σύμφωνα με την 
Καθαρή Τιμή των Μεριδίων. 
 
Το ποσό της μερικής εξαγοράς μειώνει τον αριθμό των Μεριδίων του Λογαριασμού τόσο όσος 
θα ήταν ο αριθμός των Μεριδίων ισόποσης αξίας σύμφωνα με την Τιμή Εξαγοράς των Μεριδίων, 
την ημέρα υποβολής της αίτησης του αντισυμβαλλομένου για μερική εξαγορά. 

Αριθμός Ετησίων Καταβληθέντων 
Ασφαλίστρων (ακέραια έτη) 

Ποσοστό Μείωσης της Αξίας 
Εξαγοράς 

Λιγότερα από 3  100% 
3 50% 
4 40% 
5 30% 
6 15% 

7 & άνω 0% 

9.   ΟΛΙΚΗ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

10.   ΜΕΡΙΚΗ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
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Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρία θα μειώνει το τυχόν Κεφάλαιο Ασφάλισης Ζωής κατά το ποσό 
της μερικής εξαγοράς. 
 
Στον Αντισυμβαλλόμενο καταβάλλεται το ποσό της Καθαρής Αξίας Μερικής Εξαγοράς και είναι  
το ποσό της μερικής εξαγοράς, όπως ορίζεται παραπάνω, μειωμένο κατά το ποσοστό του 
Πίνακα που εμφανίζεται στον Όρο “Ολική Εξαγορά της Ασφάλισης”, σύμφωνα με το ελάχιστο 
ποσό της Αξίας Λογαριασμού στον Πίνακα Μεταβλητών Στοιχείων. 
  
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση επένδυσης σε Συνδυασμό Προεπιλεγμένων Επενδυτικών 
Προγραμμάτων, τα Μερίδια αφαιρούνται από τα Επενδυτικά Προγράμματα αναλογικά προς το 
συνδυασμό, όπως αυτός έχει καθοριστεί από την Εταιρία. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο 
Αντισυμβαλλόμενος επιλέγει στο σχετικό έντυπο της Εταιρίας τα Επενδυτικά Προγράμματα από 
τα οποία θα αφαιρεθούν τα Μερίδια. 
 
 
 
 
 
Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος είναι άνω των δεκαοχτώ (18) και κάτω των εβδομήντα (70) 
ετών και νοσήσει σοβαρά από Καρκίνο, Καρδιακή Προσβολή, Στεφανιαία Νόσο που απαιτεί 
χειρουργική επέμβαση, Εγκεφαλικό Επεισόδιο, Νεφρική Ανεπάρκεια, Τύφλωση, Μεταμόσχευση 
Σημαντικού Οργάνου σύμφωνα με το Παράρτημα Σοβαρών Ασθενειών, έχει δικαίωμα να 
εξαγοράσει από το πρώτο (1ο) έτος ισχύος της Ασφάλισης το Λογαριασμό του Προγράμματος, 
είτε ολικά είτε μερικά, χωρίς εφαρμογή του παραπάνω Πίνακα Μείωσης Αξίας Εξαγοράς.  

Εφόσον ο Ασφαλισμένος είναι κάτω των δεκαοχτώ (18) και άνω των εβδομήντα (70) ετών και 
επιθυμεί Μερική ή Ολική Εξαγορά ισχύουν οι αντίστοιχοι Όροι με εφαρμογή του Πίνακα Μείωσης 
Αξίας Εξαγοράς. 

 
 
 
Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να κοινοποιεί στον Αντισυμβαλλόμενο αναλυτική 
ενημέρωση για την εξέλιξη της αξίας Λογαριασμού αυτής της Ασφάλισης τουλάχιστον μία (1) 
φορά τον χρόνο. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Τα ασφαλιστικά προϊόντα της METLIFE A.E.A.Z. προσφέρονται υπό τους περιορισμούς της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α’ 84) Πράξεως 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά 
κεφαλαίων», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.  

12.   ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

11.   ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΕΥΝΟΪΚΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΟΒΑΡΩΝ   
        ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 
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ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ 
ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 
 
 
 
 
1. Η Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής με την επωνυμία "METLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ (αποκαλούμενη για συντομία εφεξής "METLIFE 
A.E.A.Z."), με έδρα το Μαρούσι και αριθμό ΓΕΜΗ 123319501000  συγκρότησε  τα 
Εσωτερικά Μεταβλητά  Κεφάλαια με την ονομασία:  
 
METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND   
METLIFE GREEK EQUITY MULTIFUND   
METLIFE GLOBAL EQUITY MULTIFUND   
METLIFE GLOBAL BOND MULTIFUND   
METLIFE DOLLAR BOND MULTIFUND   
METLIFE DOLLAR EQUITY MULTIFUND   
METLIFE EUROPEAN EQUITY MULTIFUND   
METLIFE MONEY MARKET 
 
(αποκαλούμενα εφεξής "ΕΜΚ"). Το αρχικό ενεργητικό του εκάστου εκ των παραπάνω 
Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και 
καταβλήθηκε από την  METLIFE Α.Ε.Α.Ζ. την ημερομηνία έναρξης του καθενός ΕΜΚ. 
 

2. Η METLIFE Α.Ε.Α.Ζ. ευθύνεται για κάθε αμέλεια ως προς τη διαχείριση των EMK έναντι 
των αντισυμβαλλομένων, σύμφωνα με το N.4364/2016. Οι αντισυμβαλλόμενοι δεν 
ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις της METLIFE A.E.A.Z. και του Θεματοφύλακα 
κατά την άσκηση των καθηκόντων των τελευταίων. 
 

3. Τα καθήκοντα Θεματοφύλακα του ΕΜΚ ασκεί η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την 
επωνυμία "Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία", με έδρα την Αθήνα (οδός 
Όθωνος, αριθμό 8, Τ.Κ. 105 57), Αριθμό Μητρώου ΑΕ 6068/06/B/86/07 και εγγραφή στο 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο  Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000, σύμφωνα με όσα ορίζουν οι 
Ν.4099/2012 και Ν.4416/2016, όπως τροποποιημένοι ισχύουν. Ο Θεματοφύλακας 
ευθύνεται έναντι του ΕΜΚ, των αντισυμβαλλομένων και της METLIFE A.E.A.Z. για την 
απώλεια, από το ίδιο ή από τρίτο στον οποίο έχει ανατεθεί η θεματοφυλακή, 
χρηματοπιστωτικών μέσων που τίθενται σε θεματοφυλακή σύμφωνα με όσα ορίζουν οι 
Ν.4099/2012 και Ν.4416/2016. Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται επίσης έναντι του ΕΜΚ και 
των αντισυμβαλλομένων για οποιεσδήποτε τυχόν άλλες ζημιές υποστούν, ως 
αποτέλεσμα της εκ προθέσεως ή εξ αμελείας μη ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων 
που υπέχει σύμφωνα με όσα ορίζουν οι προαναφερθέντες νόμοι.     

 
 
 
 
1. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4364/2016, όπως 

τροποποιημένος ισχύει και από τον παρόντα κανονισμό (κατωτέρω για συντομία "ο 
Κανονισμός"). 

 
2. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο είναι ομάδα περιουσίας, η οποία αποτελείται από 

μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων του στοιχείου ε, παρ. 1 του άρθρου 59 
του Ν.4099/2012, όπως τροποποιημένος ισχύει και από μέσα χρηματαγοράς και 

1.  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
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μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ’ αδιαιρέτου στους 
αντισυμβαλλόμενους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων καθενός και την οποία 
διαχειρίζεται η METLIFE Α.Ε.Α.Ζ σύμφωνα με τις διατάξεις περί αμοιβαίων κεφαλαίων 
Ν.4099/2012, όπως τροποποιημένος ισχύει και με τις διατάξεις του παρόντος 
Κανονισμού. 

 
3. Το Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο έχει αόριστη διάρκεια. Η διαχειριστική χρήση του 

EMK λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. 
 
 
 
 
1. METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND  

 
Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του ΕΜΚ είναι η μακροπρόθεσμη αύξηση του κεφαλαίου με 
την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων, τόσο από υπεραξίες όσο και από εισόδημα, μέσω 
επενδύσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ του στοιχείου ε’ της παραγράφου 1 του 
Άρθρου 59 του Ν.4099/2012, όπως τροποποιημένος ισχύει. Το ΕΜΚ επενδύει σε μερίδια 
αμοιβαίων κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ, που επενδύουν στις Ευρωπαϊκές Αγορές Εταιρικών και 
Κυβερνητικών Ομολόγων (90%-100%) και σε χρηματικά διαθέσιμα/τραπεζικές καταθέσεις και 
Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων σε ποσοστό (0%-10%).  
Το ΕΜΚ απευθύνεται σε μακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα 
διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ευρωπαϊκών ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων και είναι 
διατεθειμένοι να αναλάβουν μεσαίου επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο. Ο αναλαμβανόμενος 
κίνδυνος πηγάζει κυρίως από τις διακυμάνσεις των τιμών των αμοιβαίων κεφαλαίων που 
επενδύει το ΕΜΚ εξαιτίας της μεταβλητότητας των τιμών των υποκείμενων επενδύσεων οι 
οποίες έχουν μεταξύ άλλων άμεση συνάρτηση με την πορεία των επιτοκίων και τον πιστωτικό 
κίνδυνο των εκδοτών των ομολόγων. 
 
2. METLIFE GREEK EQUITY MULTIFUND 

 
Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του ΕΜΚ είναι η μακροπρόθεσμη αύξηση του κεφαλαίου με 
την επίτευξη υψηλών αποδόσεων, που προέρχονται κυρίως από υπεραξίες και δευτερευόντως 
από εισόδημα, μέσω επενδύσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ του στοιχείου ε’ της 
παραγράφου 1 του Άρθρου 59 του Ν.4099/2012, όπως τροποποιημένος ισχύει. Το ΕΜΚ 
επενδύει σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ, που επενδύουν στο Ελληνικό Χρηματιστήριο 
σε ποσοστό (90%-100%) και σε χρηματικά διαθέσιμα/τραπεζικές καταθέσεις και Αμοιβαία 
Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων σε ποσοστό (0%-10%). Το ΕΜΚ απευθύνεται σε 
μακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα διαφοροποιημένο 
χαρτοφυλάκιο μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν στο Χρηματιστήριο Αθηνών και 
είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλό επενδυτικό κίνδυνο προκειμένου να αποκομίσουν 
υπεραξίες.  Ο κίνδυνος πηγάζει κυρίως από τις διακυμάνσεις των τιμών των αμοιβαίων 
κεφαλαίων που επενδύει το ΕΜΚ εξαιτίας της μεταβλητότητας των τιμών των μετοχών που 
διακρατώνται στα χαρτοφυλάκιά τους.   
 
3. METLIFE GLOBAL EQUITY MULTIFUND 

   
Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του ΕΜΚ είναι η μακροπρόθεσμη αύξηση του κεφαλαίου με 
την επίτευξη υψηλών αποδόσεων, που προέρχονται κυρίως από υπεραξίες και δευτερευόντως 
από εισόδημα, μέσω επενδύσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ του στοιχείου ε’ της 
παραγράφου 1 του Άρθρου 59 του Ν.4099/2012, όπως τροποποιημένος ισχύει. Το ΕΜΚ 
επενδύει σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ, που επενδύουν στις Διεθνείς αγορές μετοχών 
σε ποσοστό (90%-100%) και σε χρηματικά διαθέσιμα/τραπεζικές καταθέσεις και Αμοιβαία 
Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων σε ποσοστό (0%-10%). Το ΕΜΚ απευθύνεται σε 
μακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα διεθνές διαφοροποιημένο 
χαρτοφυλάκιο μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλό 

3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ    
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επενδυτικό κίνδυνο προκειμένου να αποκομίσουν υπεραξίες.  Ο κίνδυνος πηγάζει κυρίως από τις 
διακυμάνσεις των τιμών των αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύει το ΕΜΚ εξαιτίας της 
μεταβλητότητας των τιμών των μετοχών που διακρατώνται στα χαρτοφυλάκιά τους.   
 
4. METLIFE GLOBAL BOND MULTIFUND 

 
Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του ΕΜΚ είναι η μακροπρόθεσμη αύξηση του κεφαλαίου με 
την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων, που προέρχονται τόσο από υπεραξίες όσο και από 
εισόδημα, μέσω επενδύσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ του στοιχείου ε’ της 
παραγράφου 1 του Άρθρου 59 του Ν.4099/2012, όπως τροποποιημένος ισχύει. Το ΕΜΚ 
επενδύει σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ, που επενδύουν στις διεθνείς αγορές 
ομολόγων σε ποσοστό (90%-100%) και σε χρηματικά διαθέσιμα/τραπεζικές καταθέσεις και 
Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων σε ποσοστό (0%-10%). Το ΕΜΚ απευθύνεται σε 
μακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα διαφοροποιημένο 
χαρτοφυλάκιο ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων κυρίως επενδυτικής διαβάθμισης παγκοσμίως 
και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μεσαίου επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο. Ο αναλαμβανόμενος 
κίνδυνος πηγάζει κυρίως από τις διακυμάνσεις των τιμών των αμοιβαίων κεφαλαίων που 
επενδύει το ΕΜΚ εξαιτίας της μεταβλητότητας των τιμών των υποκείμενων επενδύσεων οι οποίες 
έχουν μεταξύ άλλων άμεση συνάρτηση με την πορεία των επιτοκίων και τον πιστωτικό κίνδυνο 
των εκδοτών των ομολόγων. 
 
5. METLIFE DOLLAR BOND MULTIFUND  

 
Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του ΕΜΚ είναι η μακροπρόθεσμη αύξηση του κεφαλαίου με 
την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων μακροχρόνια, που προέρχονται τόσο από υπεραξίες 
όσο και από εισόδημα, μέσω επενδύσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ του 
στοιχείου ε’ της παραγράφου 1 του Άρθρου 59 του Ν.4099/2012, όπως τροποποιημένος ισχύει. 
Το ΕΜΚ επενδύει σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ, που επενδύουν σε Δολαριακά 
Κυβερνητικά και Εταιρικά Ομόλογα (90%-100%) και σε Χρηματικά Διαθέσιμα/Τραπεζικές 
Καταθέσεις και Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων (0%-10%). Το ΕΜΚ απευθύνεται σε 
μακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα διαφοροποιημένο 
χαρτοφυλάκιο δολαριακών ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων κυρίως επενδυτικής διαβάθμισης 
και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μεσαίου επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο. Ο αναλαμβανόμενος 
κίνδυνος πηγάζει κυρίως από τις διακυμάνσεις των τιμών των αμοιβαίων κεφαλαίων που 
επενδύει το ΕΜΚ εξαιτίας της μεταβλητότητας των τιμών των υποκείμενων επενδύσεων οι οποίες 
έχουν μεταξύ άλλων άμεση συνάρτηση με την πορεία των επιτοκίων, τον πιστωτικό κίνδυνο των 
εκδοτών των ομολόγων και τον συναλλαγματικό κίνδυνο. 

 
6. METLIFE DOLLAR EQUITY MULTIFUND  

 
Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του ΕΜΚ είναι η μακροπρόθεσμη αύξηση του κεφαλαίου με 
την επίτευξη υψηλών αποδόσεων, που προέρχονται κυρίως από υπεραξίες και δευτερευόντως 
από εισόδημα, μέσω επενδύσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ του στοιχείου ε’ της 
παραγράφου 1 του Άρθρου 59 του Ν.4099/2012, όπως τροποποιημένος ισχύει. Το ΕΜΚ 
επενδύει σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ, που επενδύουν στα χρηματιστήρια της 
Βόρειας Αμερικής (90%-100%) και σε χρηματικά διαθέσιμα/τραπεζικές καταθέσεις και Αμοιβαία 
Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων (0%-10%). Το ΕΜΚ απευθύνεται σε μακροπρόθεσμους 
επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχικών 
αμοιβαίων κεφαλαίων με επίκεντρο τις ΗΠΑ και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν υψηλό 
επενδυτικό κίνδυνο προκειμένου να αποκομίσουν υπεραξίες.  Ο κίνδυνος πηγάζει κυρίως από τις 
διακυμάνσεις των τιμών των αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύει το ΕΜΚ εξαιτίας της 
μεταβλητότητας των τιμών των μετοχών που διακρατώνται στα χαρτοφυλάκιά τους. 
 
 
 
 



ΔΕ
ΙΓΜ

Α

ΕΝΤΥΠΟ 1632  Accelerator Plus 2.0 
 
 

 
 
01/02/2018  Σελίδα 21 από 28 
 
 

7. METLIFE EUROPEAN EQUITY MULTIFUND  
 

Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του ΕΜΚ είναι η μακροπρόθεσμη αύξηση του κεφαλαίου με 
την επίτευξη υψηλών αποδόσεων, που προέρχονται κυρίως από υπεραξίες και δευτερευόντως 
από εισόδημα, μέσω επενδύσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ του στοιχείου ε’ της 
παραγράφου 1 του Άρθρου 59 του Ν.4099/2012, όπως τροποποιημένος ισχύει. Το ΕΜΚ 
επενδύει σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ, που επενδύουν στα Ευρωπαϊκά 
Χρηματιστήρια (90%-100%) και σε χρηματικά διαθέσιμα/τραπεζικές καταθέσεις και Αμοιβαία 
Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων (0%-10%). Το ΕΜΚ απευθύνεται σε μακροπρόθεσμους 
επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχικών 
αμοιβαίων κεφαλαίων με επίκεντρο τις Ευρωπαϊκές Αγορές και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν 
υψηλό επενδυτικό κίνδυνο προκειμένου να αποκομίσουν υπεραξίες.  Ο κίνδυνος πηγάζει κυρίως 
από τις διακυμάνσεις των τιμών των αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύει το ΕΜΚ εξαιτίας της 
μεταβλητότητας των τιμών των μετοχών που διακρατώνται στα χαρτοφυλάκιά τους.   
 
8. METLIFE MONEY MARKET  

 
Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του ΕΜΚ είναι η μακροπρόθεσμη διατήρηση του κεφαλαίου με 
την επίτευξη ικανοποιητικών αποδόσεων, που προέρχονται κυρίως από εισόδημα και 
δευτερευόντως από υπεραξίες, μέσω επενδύσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ του 
στοιχείου ε’ της παραγράφου 1 του Άρθρου 59 του Ν.4099/2012, όπως τροποποιημένος ισχύει. 
Το ΕΜΚ επενδύει σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων και 
Ομολογιακών βραχυπρόθεσμης διάρκειας και σε χρηματικά διαθέσιμα/τραπεζικές καταθέσεις 
(0%-100%). Το ΕΜΚ απευθύνεται σε μακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν εναλλακτικές 
των παραδοσιακών μορφών τραπεζικής κατάθεσης και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν 
χαμηλού επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.  Ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος πηγάζει κυρίως από τις 
διακυμάνσεις των τιμών των αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύει το ΕΜΚ εξαιτίας της 
μεταβλητότητας των τιμών των υποκείμενων επενδύσεων οι οποίες έχουν μεταξύ άλλων άμεση 
συνάρτηση με την πορεία των επιτοκίων και τον πιστωτικό κίνδυνο των εκδοτών ομολόγων-
τραπεζικών ιδρυμάτων.   
 
 

 
 
Οι επενδύσεις στα ΕΜΚ επιτρέπεται να πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε: 

    
α) Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. εγκεκριμένων βάσει των εθνικών νομοθεσιών με τις οποίες επήλθε 

εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, όπως τροποποιημένη ισχύει και τις συναφείς 
με αυτή λοιπές κοινοτικές Οδηγίες, ή και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, 
ανεξάρτητα από εάν εδρεύουν σε κράτος μέλος, σύμφωνα με τον Ν.4099/2012, όπως 
τροποποιημένος ισχύει. 

 
β) Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα αποδοτέες στους καταθέτες σε πρώτη ζήτηση ή 

προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) μηνών, εφόσον το πιστωτικό 
ίδρυμα έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος - μέλος ή εάν η καταστατική έδρα του 
πιστωτικού ιδρύματος βρίσκεται σε τρίτο κράτος, εφόσον το ίδρυμα υπόκειται σε 
καθεστώς προληπτικής εποπτείας, το οποίο θεωρείται τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτό 
που προβλέπει οι κοινοτική νομοθεσία. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
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Το Εσωτερικό Μεταβλητό  Κεφάλαιο επιτρέπεται: 
 

α) να αποκτά μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ του στοιχείου ε΄της παρ. 1 του 
άρθρου  59 του Ν.4099/2012, όπως τροποποιημένος ισχύει, μέχρι 20% του καθαρού 
ενεργητικού ανά αμοιβαίο κεφάλαιο. 

 
β) να επενδύει σε καταθέσεις του στοιχείου στ΄της παρ. 1 του άρθρου 59 του 

Ν.4099/2012, όπως τροποποιημένος ισχύει. Το ΕΜΚ δεν επιτρέπεται να τοποθετεί 
άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε καταθέσεις στο ίδιο 
πιστωτικό ίδρυμα. 

 
γ) Το ΕΜΚ δεν επιτρέπεται να αποκτά ποσοστό μεγαλύτερο του 25% των κατά τον χρόνο 

κτήσεως κυκλοφορούντων μεριδίων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου που εμπίπτει στην 
έννοια του άρθρου 2 του Ν.4099/2012, όπως τροποποιημένος ισχύει. 

 
 
 
 
 
 
 
1. Το καθαρό ενεργητικό του Εσωτερικού Μεταβλητού Κεφαλαίου, ο αριθμός των μεριδίων 

του, η καθαρή τιμή του μεριδίου του, η τιμή διάθεσης και η τιμή εξαγοράς του 
υπολογίζονται κάθε εργάσιμη ημέρα και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της METLIFE 
Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Ν.4099/2012, όπως 
τροποποιημένος ισχύει. 
 

2.  
 

α) Ο προσδιορισμός της αξίας του καθαρού ενεργητικού του Εσωτερικού Μεταβλητού 
Κεφαλαίου γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος άρθρου. Για τον 
προσδιορισμό της αξίας του καθαρού ενεργητικού του ΕΜΚ αφαιρούνται οι 
προμήθειες, αμοιβές και έξοδα σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού.  

 
β) Για τον προσδιορισμό της καθαρής τιμής του μεριδίου του ΕΜΚ διαιρείται το σύνολο 

της αξίας του καθαρού ενεργητικού του με τον αριθμό των μεριδίων του. Η τιμή 
διάθεσης και η τιμή εξαγοράς του μεριδίου του ΕΜΚ επιτρέπεται να υπερβαίνει ή να 
υπολείπεται, αντίστοιχα, της καθαρής τιμής του μεριδίου του κατά το ποσοστό της 
αντίστοιχης προμήθειας της METLIFE Α.Ε.Α.Ζ. 

3. Η METLIFE Α.Ε.Α.Ζ. αποτιμά τα στοιχεία του ενεργητικού του ΕΜΚ σύμφωνα με 
λογιστικούς κανόνες, όπως διαμορφώνονται από την Επιτροπή Λογιστικής 
Τυποποίησης και Ελέγχων, στο πλαίσιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων μετά από 
εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

4. Με εξαίρεση τις υποχρεωτικές από τον παρόντα νόμο δημοσιεύσεις, κάθε δημοσίευση 
σχετικά με το ΕΜΚ γίνεται με έξοδα της METLIFE A.E.A.Z. 

. 
 
 
 
  

6. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

5. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
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1. Η περιουσία του εκάστοτε EΜK διαιρείται σε ισάξια μερίδια ή κλάσματα μεριδίου. Ο 

αριθμός των κυκλοφορούντων μεριδίων αυξάνεται με την έκδοση και διάθεση νέων ή 
μειώνεται με την εξαγορά μεριδίων τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί. 

 
2. Κατά την ημερομηνία σύστασης του εκάστοτε EMK, η τιμή έκδοσης του μεριδίου είχε 

οριστεί σε 3  ευρώ ανά μερίδιο. 
 
 
3. Η τιμή διάθεσης και η τιμή εξαγοράς των μεριδίων του εκάστοτε ΕΜΚ υπερβαίνει την 

αξία του ή υπολείπεται αντιστοίχως της αξίας του, κατά την προμήθεια συμμετοχής ή 
εξαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος Κανονισμού. 

 
4. Η συμμετοχή στο EMK αποδεικνύεται με την καταχώρηση των αντίστοιχων μεριδίων και 

των στοιχείων του δικαιούχου ή των δικαιούχων τους σε ειδικό μητρώο, το οποίο θα 
τηρείται σε ηλεκτρονικό μέσο.   

 

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

1. Για την απόκτηση μεριδίων απαιτούνται τα παρακάτω: 
α) υποβολή αίτησης ασφάλισης προς την METLIFE A.E.A.Z. η οποία θα διασφαλίζει 

την ταυτοποίηση των στοιχείων του υποψηφίου αντισυμβαλλομένου. 
 

β) αποδοχή της αίτησης του αντισυμβαλλομένου από την METLIFE Α.Ε.Α.Ζ., σε 
συνέχεια ελέγχου των δικαιολογητικών που εκάστοτε απαιτούνται. 

 
γ) ολοσχερής εξόφληση του συμφωνηθέντος ασφαλίστρου και ταυτοποίηση της 

πληρωμής από τη METLIFE A.E.A.Z. 
 
Ακολούθως, η MetLife A.E.A.Z. οφείλει αμελλητί όπως καταθέσει τα προς επένδυση 
ποσά στους λογαριασμούς υποδοχής των προς επένδυση ΕΜΚ. 
 

2. Η τιμή διαθέσεως των μεριδίων προσδιορίζεται με βάση την αξία του μεριδίου την ημέρα 
καταβολής του συνολικού προς επένδυση ποσού στον λογαριασμό υποδοχής του ΕΜΚ 
στον θεματοφύλακα από την METLIFE A.E.A.Z. H τιμή προσδιορίζεται σύμφωνα με το 
Άρθρο 6, με βάση την αξία του μεριδίου της ίδιας ημέρας που υπολογίζεται την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα και αναρτάται στην ιστοσελίδα της METLIFE Α.Ε.Δ.Α.Κ. σύμφωνα με το 
Άρθρο 11 του Ν.4099/2012, όπως τροποποιημένος ισχύει.  

 
Ειδικότερα για τις συμμετοχές που προκύπτουν δυνάμει συμβολαίων τακτικών 
καταβολών, για την εμπρόθεσμη συμμετοχή θα πρέπει να έχει τηρηθεί η εκάστοτε 
προβλεπόμενη διαδικασία πληρωμής από τον αντισυμβαλλόμενο. 

 

 

 

7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

8. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
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ΟΡΟΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ  
 
1. Η εξαγορά των μεριδίων είναι υποχρεωτική όταν το ζητήσει ο αντισυμβαλλόμενος ή 

πραγματοποιείται δυνάμει των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 
 

2. Η αξία των μεριδίων που εξαγοράζονται καταβάλλεται μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες 
από την ημέρα παραλαβής της αίτησης του αντισυμβαλλόμενου για την εξαγορά στα 
κεντρικά γραφεία της εταιρείας.  

 
3. Η τιμή εξαγοράς προσδιορίζεται από την τιμή των μεριδίων την ημέρα υποβολής της 

αίτησης του αντισυμβαλλομένου για την εξαγορά. Η τιμή αυτή προσδιορίζεται, σύμφωνα 
με το άρθρο 6, με βάση την αξία του μεριδίου της ίδιας ημέρας που υπολογίζεται την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα και αναρτάται στην ιστοσελίδα της METLIFE Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο 
διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Ν.4099/2012, όπως τροποποιημένος ισχύει. 

 

 

 

 

1. Προμήθειες που βαρύνουν τους αντισυμβαλλόμενους κατά την αγοροπωλησία των 
μεριδίων: 

 
Η τρέχουσα προμήθεια διάθεσης και εξαγοράς μεριδίων είναι μηδενική συνεπώς οι Τιμές 
Διάθεσης και Εξαγοράς ισούνται με την Καθαρή Τιμή του μεριδίου. H ΜETLIFE A.E.A.Z. 
δύναται όπως καθορίσει προμήθεια διάθεσης μέχρι του ποσοστού 2% επί της αξίας των 
μεριδίων και προμήθεια εξαγοράς μέχρι 1% επί της αξίας του μεριδίου. Η ΜETLIFE 
A.E.A.Z. θα γνωστοποιήσει στους αντισυμβαλλόμενους οποιαδήποτε αλλαγή στην 
τιμολογιακή της πολιτική, η οποία θα ισχύει για το μέλλον.  

 
2. Αμοιβές και έξοδα που βαρύνουν το ενεργητικό του ΕΜΚ: 
 

α) Για την κάλυψη των διαχειριστικών της εξόδων η METLIFE Α.Ε.Α.Ζ. δικαιούται 
ποσόν ύψους μέχρι 1,0% ετησίως για κάθε ΕΜΚ στα οποία αναφέρεται ο κανονισμός 
εκτός από το ΕΜΚ «METLIFE MONEY MARKET» για το οποίο τα διαχειριστικά 
έξοδα είναι μέχρι ύψους 0,5% ετησίως. Η αμοιβή υπολογίζεται επί του μέσου όρου 
των ημερησίων αποτιμήσεων της καθαρής αξίας του ΕΜΚ. 

 
β) Αμοιβή θεματοφυλακής μέχρι 0,05% ετησίως. Η αμοιβή υπολογίζεται επί του μέσου 

όρου των ημερησίων αποτιμήσεων της καθαρής αξίας του ΕΜΚ. 
 
γ) Οι δαπάνες μεταφοράς κεφαλαίων από και προς άλλες τράπεζες εσωτερικού και 

εξωτερικού.  
 

δ) Τα Έξοδα και προμήθειες συναλλαγών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του 
ΕΜΚ. 

 
 
 
 

 

9. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ 
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Τα εισοδήματα κάθε ΕΜΚ τα οποία προέρχονται από διανομή κερδών των στοιχείων του 
Ενεργητικού του, μετά από την παρακράτηση τυχόν αναλογούντων φόρων, θα παραμένουν στο 
Ενεργητικό του. 

 

 

 

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα λύσης του ΕΜΚ εφόσον έχει ενημερώσει εκ προοιμίου τον 
Αντισυμβαλλόμενο. 

 

 

 

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του Κανονισμού και κάθε τροποποίησή του θα 
κοινοποιείται στον Αντισυμβαλλόμενο και θα ισχύει για το μέλλον. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα ασφαλιστικά προϊόντα της METLIFE A.E.A.Z. προσφέρονται υπό τους περιορισμούς της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α’ 84) Πράξεως 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά 
κεφαλαίων», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 

11.  ΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 

 
 
 
 
1. Καρκίνος:  
Κάθε κακοήθης όγκος που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και εξάπλωση των 
κακοηθών κυττάρων με διήθηση και καταστροφή του φυσιολογικού ιστού. Η διάγνωση αυτή 
πρέπει να αποδειχθεί από ιστολογικά στοιχεία κακοήθειας και να επιβεβαιωθεί από ογκολόγο ή 
παθολογοανατόμο.  
 
Εξαιρούνται τα ακόλουθα :  

• Όλοι οι όγκοι που χαρακτηρίζονται ιστολογικά ως καλοήθεις, προκαρκινωματώδεις, 
οριακά κακοήθεις  και χαμηλής κακοήθειας συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου in 
situ ή οποιοσδήποτε όγκος χαρακτηρίζεται σαν Τa σύμφωνα με την τελευταία AJCC 
TNM ταξινόμηση. 

• Υπερκεράτωση, βασικοκυτταρικό και ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του δέρματος, εκτός 
αν διηθούν την επιδερμίδα. 

• Όποιασδήποτε μορφής καρκίνος του προστάτη, εκτός αν περιγράφεται ιστολογικά ως 
Gleason score ίσο ή μεγαλύτερο του 6 ή έχει εξελιχθεί τουλάχιστον στο στάδιο T2N0M0 
σύμφωνα με τη τελευταία AJCC TNM ταξινόμηση. 

• Θηλώδες καρκίνωμα του θυρεοειδή αδένα, το οποίο δεν επεκτείνεται εκτός του οργάνου 
• Όλοι οι όγκοι σε παρουσία λοίμωξης από HIV. 

 
2. Καρδιακή Προσβολή (έμφραγμα μυοκαρδίου):  
Νέκρωση τμήματος του καρδιακού μυός ως αποτέλεσμα της απόφραξης ενός ή περισσοτέρων 
στεφανιαίων αγγείων λόγω αρτηριοσκλήρωσης, σπασμού, θρόμβου ή εμβολής. Όλα τα 
παρακάτω κριτήρια πρέπει να συνυπάρχουν: 

• Οξεία καρδιακά συμπτώματα και στοιχεία συμβατά με καρδιακή προσβολή 
• Νέες Ηλεκτροκαρδιογραφικές ( ΗΚΓ) μεταβολές με ανάπτυξη οποιουδήποτε από τα 

επόμενα: ST αύξηση ή κατάσπαση, αναστροφή κύματος T, παθολογικά κύματα Q ή 
μπλοκ του αριστερού σκέλους της καρδιάς 

• Απεικονιστικά στοιχεία για πρόσφατη απώλεια κινητικότητας καρδιακού μυός ή 
ανωμαλία στην κινητικότητα του καρδιακού τοιχώματος 

• Διάγνωση μέσω στεφανιογραφίας,  θρόμβου εντός των στεφανιαίων αγγείων 
 

Όλες οι υπόλοιπες μορφές οξέως στεφανιαίου συνδρόμου, εξαιρούνται. 
 
3. Στεφανιαία Νόσος που απαιτεί Χειρουργική Επέμβαση:  
Η πραγματική υποβολή σε χειρουργική επέμβαση ανοικτού θώρακα για αποκατάσταση της 
στένωσης ή της απόφραξης μίας ή περισσότερων στεφανιαίων αρτηριών με αορτοστεφανιαίο 
μόσχευμα. Αυτή η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται με αγγειογραφικές ενδείξεις σημαντικής 
απόφραξης στεφανιαίας αρτηρίας και η επέμβαση πρέπει να θεωρείται ιατρικώς αναγκαία από 
σύμβουλο καρδιολόγο. Η αγγειοπλαστική και όλες οι άλλες ενδαρτηριακές τεχνικές με βάση 
καθετήρα, οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις με laser εξαιρούνται. 
 
4. Εγκεφαλικό Επεισόδιο:  
Πρωτοεμφανισθέν αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο οδήγησε σε μη αναστρέψιμη, 
νέκρωση του εγκεφαλικού ιστού συνεπεία ανεπαρκούς αιμάτωσης ή συνεπεία αιμορραγίας, που 
είχαν ως αποτέλεσμα όλα τα ακόλουθα: 
 

• Έναρξη νέων νευρολογικών συμπτωμάτων συμβατών με εγκεφαλικό 
• Παρουσία μόνιμης νευρολογικής βλάβης η οποία επιβεβαιώνεται από νευρολόγο 

τουλάχιστον 3 μήνες μετά το επεισόδιο  

1. ΟΡΙΣΜΟΙ 
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• Ευρήματα στη Μαγνητική Τομογραφία, στην Αξονική Τομογραφία, ή άλλες αξιόπιστες 
τεχνικές απεικόνισης, τα οποία είναι σύμφωνα με τη διάγνωση νέου εγκεφαλικού 
επεισοδίου 

Tα παρακάτω εξαιρούνται:  
• Παροδικά ισχαιμικά επεισόδια 
• Αγγειακή νόσος που προσβάλλει τον οφθαλμό ή το οπτικό νεύρο 
• Εγκεφαλική αιμορραγία συνεπεία προϋπάρχουσας εγκεφαλικής βλάβης 
• Εγκεφαλικό το οποίο εμφανίζεται σε απεικονιστικό έλεγχο αλλά δεν έχει δώσει 

συμπτώματα 

5. Νεφρική Ανεπάρκεια:  
Χρόνια μη αναστρέψιμη ανεπάρκεια και των δύο (2) νεφρών η οποία χρειάζεται είτε μόνιμη 
αιμοκάθαρση είτε μεταμόσχευση νεφρού, κατόπιν επιβεβαίωσης θεράποντος νεφρολόγου.  
Η οξεία, αναστρέψιμη νεφρική ανεπάρκεια η οποία απαιτεί προσωρινή αιμοκάθαρση, εξαιρείται. 
 
6. Τύφλωση:  
Ολική, μη αναστρέψιμη και κλινικά επιβεβαιωμένη απώλεια της όρασης και των δύο (2) 
οφθαλμών συνεπεία πάθησης ή ατυχήματος. Η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται από 
οφθαλμολόγο και η κατάσταση να μην μπορεί να διορθωθεί με ιατρικές τεχνικές ή άλλη βοήθεια. 
 
7. Μεταμόσχευση Σημαντικού Οργάνου:  
Η μη αναστρέψιμη βλάβη της καρδιάς, των πνευμόνων, του ήπατος, του παγκρέατος, του 
νεφρού, ή οποιοσδήποτε  συνδυασμός  αυτών, για την οποία είναι ιατρικά επιβεβλημένο να γίνει  
πλήρης αντικατάσταση ολόκληρου του οργάνου (για το ήπαρ ισχύει και η μερική αντικατάστασή 
του)  με ένα ολόκληρο όργανο  από  ανθρώπινο δότη  και είτε ο ασθενής έχει τοποθετηθεί σε 
κατάλογο μεταμόσχευσης ή τέτοια διαδικασία μεταμόσχευσης έχει εκτελεστεί. 

 
 
 
 
Σε περίπτωση που οι παραπάνω σοβαρές ασθένειες προκλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από τα 
ακόλουθα, η Ολική ή Μερική Εξαγορά του Προγράμματος θα γίνεται σύμφωνα με τους 
αντίστοιχους Όρους, με εφαρμογή του Πίνακα Μείωσης Εξαγοράς και τυχόν χρονικού 
περιορισμού 3ετίας: 
 
1. Ηθελημένο αυτοτραυματισμό ή ηθελημένη ασθένεια ανεξάρτητα από τη διανοητική 

κατάσταση του Ασφαλισμένου.  
 

2. Διάπραξη, απόπειρα διάπραξης ή πρόκληση βιαιοπραγίας ή ποινικού αδικήματος ή 
συμμετοχή σε αναταραχή. 
 

3. Ατυχήματα που θα συμβούν κατά τον χρόνο της υπηρεσίας του Ασφαλισμένου στις 
ένοπλες δυνάμεις οποιασδήποτε χώρας ή διεθνούς αρχής σε καιρό πολέμου ή σε καιρό 
ειρήνης, καθώς και σε περίπτωση εισβολής, ενέργειας ξένης δύναμης, εχθροπραξιών, 
εμφυλίου πολέμου, επανάστασης, εξέγερσης, στάσης, επιβολής στρατιωτικού νόμου ή  
κατάστασης πολιορκίας, συλλήψεων ή καραντίνας.  
 
Η εξαίρεση αυτή δεν θα επηρεάζεται από καμία τροποποίηση, εκτός αν αναφέρεται ειδικά 
σε αυτή συνολικά ή μερικά. 
 

4. Χρήση ναρκωτικών ουσιών & μέθη όπως αυτή ορίζεται από τον Νόμο. 
 

5. Ακτινοβολία, πυρηνική αντίδραση, ή ραδιενεργό μόλυνση. 
 

2. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
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6. Δηλητηρίαση, εισπνοή δηλητηριωδών αερίων ή καπνού. 
 

7.  Εφόσον κατά τον χρόνο της απώλειας ο Ασφαλισμένος πάσχει από AIDS, «Σύνδρομο 
Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας» ή σχετιζόμενο με το AIDS σύνδρομο ή είναι 
φορέας του ιού HIV. Για τους σκοπούς της παρούσης εξαίρεσης ο όρος «Σύνδρομο 
Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας» θα σημαίνει αυτά που καθόρισε ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας.  
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