
 

 

 

 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

(ΚΩΔ. ΚΑΛΥΨΗΣ 10549) 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

Κωδικός Ειδικών Όρων: 10549/ 10.2018 / Ι.2. / Ind.L. / Ε.Ο. 

 

Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους παρόντες Ειδικούς Όρους καθώς και από τους Γενικούς Όρους Ασφάλισης Ζωής οι οποίοι 

είναι αναπόσπαστο μέρος του παρόντος ασφαλιστηρίου. 
 

Άρθρο 1. Περιγραφή της κάλυψης 

1. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής εγγυημένης σύνταξης για δεκαπέντε (15) έτη σύμφωνα με έναν από τους 

πιο κάτω τρόπους καταβολής, που ο Αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να επιλέξει στην αίτηση ασφάλισης: 
 

Επιλογή Α) Εγγυημένη Σύνταξη με ελάχιστη περίοδο καταβολής 10 ετών. Η Εταιρεία θα καταβάλει στον Ασφαλισμένο 

συνταξιοδοτική παροχή, από την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης για διάρκεια δεκαπέντε (15) ετών και για όσο χρονικό 

διάστημα είναι εν ζωή, ίση με το ασφαλισμένο κεφάλαιο (ποσό σύνταξης) που αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών-Ασφαλίστρων 

του ασφαλιστηρίου και με τη συχνότητα καταβολής που αναγράφεται σε αυτόν. Εάν επέλθει ο θάνατος του Ασφαλισμένου κατά 

την διάρκεια της 10ετούς περιόδου από την έναρξη συνταξιοδότησης, η Εταιρεία συνεχίζει να καταβάλλει στους Δικαιούχους του, 

όπως αυτοί ορίζονται στο ασφαλιστήριο, το ποσό του ασφαλισμένου κεφαλαίου (ποσό σύνταξης) που έχει συμφωνηθεί, έως τη 

λήξη της 10ετούς περιόδου καταβολής της σύνταξης. 
 

Επιλογή Β) Εγγυημένη Σύνταξη με ελάχιστη περίοδο καταβολής 10 ετών με επιπλέον εφάπαξ καταβολή ποσού  πέντε (5) 

ετήσιων συντάξεων στην λήξη της συνταξιοδότησης. Η Εταιρεία θα καταβάλει στον Ασφαλισμένο συνταξιοδοτική παροχή, από 

την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης για διάρκεια δεκαπέντε (15) ετών και για όσο χρονικό διάστημα είναι εν ζωή, ίση 

με το ασφαλισμένο κεφάλαιο (ποσό σύνταξης) που αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών-Ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου και με 

τη συχνότητα καταβολής που αναγράφεται σε αυτόν. Εάν επέλθει ο θάνατος του Ασφαλισμένου κατά την διάρκεια της 10ετούς 

περιόδου από την έναρξη συνταξιοδότησης, η Εταιρεία συνεχίζει να καταβάλλει στους Δικαιούχους του, όπως αυτοί ορίζονται στο 

ασφαλιστήριο, το ποσό του ασφαλισμένου κεφαλαίου (ποσό σύνταξης) που έχει συμφωνηθεί, έως τη λήξη της 10ετούς περιόδου 

καταβολής της σύνταξης. Στη λήξη της περιόδου καταβολής  σύνταξης και εφόσον ο ασφαλισμένος είναι εν ζωή, η Εταιρεία θα 

καταβάλει στον Ασφαλισμένο εφάπαξ ποσό το οποίο θα ισούται με πέντε (5) ετήσιες συντάξεις. 

 
 
 

Η έναρξη της εγγυημένης περιόδου είναι η ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης του Ασφαλισμένου. 
 

2. Σε περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλισμένου πριν την ημερομηνία συνταξιοδότησης του και εφόσον το ασφαλιστήριο 

βρίσκεται σε ισχύ, τότε η Εταιρεία θα καταβάλει στους Δικαιούχους, ασφάλισμα ίσο με το σύνολο των καταβληθέντων μέχρι τη 

στιγμή του θανάτου καθαρών ασφαλίστρων. 

3. Η Εταιρεία διατηρεί δικαίωμα ελέγχου οποτεδήποτε, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο Ασφαλισμένος ή οι Δικαιούχοι της 

συντάξεως βρίσκονται στη ζωή.  
  

4. Το εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των αξιών και παροχών είναι 2,00 % μέχρι την έναρξη 

της συνταξιοδότησης και 0,75% κατά τη διάρκεια καταβολής της σύνταξης. 
 

Άρθρο 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στην απόδοση των περιουσιακών στοιχείων της Βασικής Ασφάλισης Ζωής 

Η παρούσα κάλυψη δεν παρέχει δικαίωμα Συμμετοχής στην απόδοση των περιουσιακών στοιχείων της Βασικής Ασφάλισης 

Ζωήςόπως περιγράφεται στο Άρθρο 15 των Γενικών Όρων Ασφάλισης Ζωής. 
 

Άρθρο 3. Μη Ισχύς Άρθρων των Γενικών Όρων 

Τα Άρθρα 15. (περί Δικαιώματος Συμμετοχής στην απόδοση των περιουσιακών στοιχείων της Βασικής Ασφάλισης Ζωής), 16. 

(περί αποκλεισμού επαγγελμάτων), 17. (περί αεροπορικών κινδύνων), 18. (περί αυτοκτονίας), 19. (περί συμμετοχής σε πόλεμο), 

20. (περί συμμετοχής σε τέλεση κακουργήματος) των Γενικών Όρων Ασφάλισης Ζωής της παρούσης Συμβάσεως, δεν ισχύουν 

στην περίπτωση της συγκεκριμένης κάλυψης. 
 

Άρθρο 4. Εξαγορά του ασφαλιστηρίου 

Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στο Άρθρο 8 περιπτ. β) των παρόντων Ειδικών Όρων, εάν ζητηθεί η εξαγορά του 

ασφαλιστηρίου τότε η Εταιρεία καταβάλλει αμέσως ποσό ίσο με αυτό της αξίας εξαγοράς σύμφωνα με τον Πίνακα Αξιών του 

ασφαλιστηρίου. 
 

Άρθρο 5. Διάρκεια ασφάλισης 

Η παρούσα κάλυψη έχει διάρκεια δεκαπέντε έτη (15)  και λήγει: 
 

α) Με το θάνατο του Ασφαλισμένου, με την επιφύλαξη του Άρθρου 1 των παρόντων Ειδικών Όρων. 
 

β) Με τη λήξη της εγγυημένης περιόδου και τη παύση καταβολής της σύνταξης όπου η Εταιρεία καταβάλλει σύνταξη στους 

Δικαιούχους σύμφωνα με το Άρθρο 1 των παρόντων Ειδικών Όρων και 
 
 

γ) Με την εξαγορά του ασφαλιστηρίου (Άρθρο 12 των Γενικών Όρων). 



 

 

 

Άρθρο 6. Πληρωμή των ασφαλίστρων 

Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται έναντι πληρωμής ασφαλίστρων, το ύψος των οποίων αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών-

Ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου. Τα ασφάλιστρα είναι ετήσια και η Εταιρεία μπορεί να δεχθεί την καταβολή των ετησίων 

ασφαλίστρων σε τμηματικές δόσεις, εξαμηνιαίες προσαυξημένες με ένα τοις εκατό (1%) ή τριμηνιαίες προσαυξημένες με ενάμισι 

τοις εκατό (1,5%) ή μηνιαίες προσαυξημένες με δύο τοις εκατό (2%).   

Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται έως την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης. Η διάρκεια πληρωμής των ασφαλίστρων 

αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου. 
 

 

Άρθρο 7 Ειδικοί Περιορισμοί 

Μετά την έναρξη της συνταξιοδότησης, ο Αντισυμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλισμένος δεν έχει: 
 

α) Δικαίωμα καταγγελίας (διακοπής) ή δικαίωμα να ζητήσει την τροποποίηση  της παρούσας ασφάλισης, ιδίως δε της συχνότητας 

καταβολής της σύνταξης. 
 

β) Δικαίωμα εξαγοράς του παρόντος ασφαλιστηρίου. 
 

Η υποχρέωση της Εταιρείας εξαντλείται στην καταβολή στον Ασφαλισμένο ή στους Δικαιούχους που ορίζονται στο 

ασφαλιστήριο, της σύνταξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 1 των παρόντων Ειδικών Όρων. 
 

Άρθρο 8. Υποχρεώσεις των Δικαιούχων 

Οι Δικαιούχοι υποχρεούνται σε διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία θανάτου του Ασφαλισμένου να ειδοποιήσουν την 

Εταιρεία.  
 

Εάν η Εταιρεία έχει καταβάλει οποιοδήποτε ποσό σύνταξης λόγω μη έγκαιρης ειδοποίησης της για τον θάνατο του Ασφαλισμένου, 

τότε η Εταιρεία δεν υπέχει υποχρέωση για το ποσόν αυτό έναντι των Δικαιούχων, προς τους οποίους θα συνεχίσει να καταβάλλει 

το ποσό σύνταξης που έχει συμφωνηθεί από την ημερομηνία αναγγελίας του θανάτου του Ασφαλισμένου και έως τη λήξη της 

εγγυημένης περιόδου καταβολής της σύνταξης. 
 

Άρθρο 9. Δικαίωμα αλλαγής τρόπου διακανονισμού των ασφαλιστικών παροχών 

Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα μετά τη σύναψη της ασφάλισης και μέχρι έξι (6) μήνες, πριν από την ημερομηνία 

συνταξιοδότησης να μεταβάλει, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα του προς την Εταιρεία, την επιλογή για τη καταβολή της 

συνταξιοδοτικής παροχής που έχει καθοριστεί στο ασφαλιστήριο και να δηλώσει έναν από τους παρακάτω προσφερόμενους 

τρόπους διακανονισμού: 
 
 

Α) Εγγυημένη Σύνταξη Ασφαλισμένου με επιλογή της συχνότητας καταβολής της. 

Β) Εγγυημένη Σύνταξη Ασφαλισμένου με επιλογή της συχνότητας καταβολής και καταβολή πέντε (5) ετήσιων συντάξεων στη 

λήξη της Συνταξιοδότησης. 
 

Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή της όποιας από τις ανωτέρω προτεινόμενες επιλογές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα 

ισχύοντα τιμολόγια της Εταιρείας και τις τεχνικές βάσεις κατά  την  ημερομηνία διακανονισμού. 
 

Άρθρο 10. Έκτακτη Καταβολή Εφάπαξ Ασφαλίστρου 

Παρέχεται η δυνατότητα έκτακτης καταβολής εφάπαξ ασφαλίστρου  οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της ασφάλισης κατόπιν 

εγγράφου αιτήματος του Αντισυμβαλλόμενου. Το δικαίωμα της έκτακτης καταβολής εφάπαξ ασφαλίστρου μπορεί να ασκείται 

μόνο μια φορά ανά ασφαλιστικό έτος. Το έκτακτο εφάπαξ ασφάλιστρο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ποσό του τρέχοντος 

ετησίου ασφαλίστρου ούτε μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο αυτού. 

Το έκτακτο εφάπαξ ασφάλιστρο θα επιφέρει αύξηση του ασφαλισμένου κεφαλαίου. 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί το σχετικό αίτημα. Σε περίπτωση που το αίτημα γίνει αποδεκτό από την 

Εταιρεία (σύμφωνα με το αντίστοιχο διαθέσιμο πρόγραμμα της Εταιρείας κατά τη στιγμή του αιτήματος). Το νέο ασφάλιστρο θα 

επιφέρει αντίστοιχα αύξηση των αξιών του ασφαλιστηρίου και κατ' επέκταση του ασφαλισμένου κεφαλαίου.  

Η καταβολή έκτακτου εφάπαξ ασφαλίστρου είναι προαιρετική και δεν δημιουργεί στον Αντισυμβαλλόμενο την υποχρέωση 

επανάληψης καταβολής του.  
 

 

Άρθρο 11. Αύξηση ή μείωση της δόσης των Ασφαλίστρων 

Παρέχεται η δυνατότητα αύξησης ή μείωσης της δόσης των ασφαλίστρων μετά την πρώτη επέτειο του ασφαλιστηρίου κατόπιν 

εγγράφου αιτήματος του Αντισυμβαλλόμενου. Το νέο ασφάλιστρο θα επιφέρει αντίστοιχα αύξηση ή μείωση του ασφαλισμένου 

κεφαλαίου.  

Το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης του ασφαλίστρου μπορεί να ασκείται μόνο μία φορά ανά ασφαλιστικό έτος. 

Μείωση του ασφαλίστρου σε ποσό μικρότερο του 50% του ετήσιου ασφαλίστρου του πρώτου ασφαλιστικού έτους ή σε ποσό που 

θα συνεπάγεται μείωση της ασφαλιστικής παροχής (ασφαλισμένου  κεφαλαίου) σε ποσό κατώτερο των 30 ευρώ μηνιαίως (ή των 

360 ευρώ ετησίως) δεν θα γίνεται δεκτή. Το μειωμένο ασφάλιστρο θα ισχύει άμεσα από την δόση που έπεται της υποβολής του 

αιτήματος μείωσης.  

Το αυξημένο ασφάλιστρο μπορεί να ισχύσει- κατ’ επιλογή του Αντισυμβαλλόμενου- είτε αναδρομικά από την έναρξη του 

ασφαλιστικού έτους κατά το οποίο ασκείται το δικαίωμα και για όλη τη διάρκεια αυτού είτε από το επόμενο ασφαλιστικό έτος και 

εξής. 

 


