Term Life – Πρόσκαιρη Ασφάλιση Θανάτου Με ή Χωρίς Επιστροφή
Ασφαλίστρων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
Η Εταιρία σε περίπτωση Θανάτου του Ασφαλισμένου, εφόσον αυτός επέλθει πριν λήξει η Ασφάλιση,
καταβάλλει στους δικαιούχους το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο.

§ Χωρίς Επιστροφή Ασφαλίστρων
§

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος βρίσκεται στη ζωή κατά τη λήξη της Ασφάλισης, το
Ασφαλιστήριο παύει να ισχύει και η Εταιρία δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε καταβολή.

§

Το ασφάλιστρο αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα με την τρέχουσα ηλικία του
ασφαλισμένου στην κάθε ανανέωση.

§

Το συμβόλαιο περιέχει πίνακα εγγυημένων μελλοντικών ασφαλίστρων.

§ Με επιστροφή Ασφαλίστρων
§

Σε περίπτωση επιβίωσης στην λήξη του συμβολαίου και εφόσον το συμβόλαιο είναι εν ισχύ, ο
ασφαλισμένος λαμβάνει επιστροφή ίση με το 25% των καθαρών καταβληθέντων
ασφαλίστρων.

§

Το ασφάλιστρο αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα με την τρέχουσα ηλικία του
ασφαλισμένου στην κάθε ανανέωση.

§

Το συμβόλαιο περιέχει πίνακα εγγυημένων μελλοντικών ασφαλίστρων.

Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται σε ετήσια βάση και σε όλη τη διάρκεια της Ασφάλισης ή έως το θάνατο
του Ασφαλισμένου, εάν αυτός επέλθει πριν τη λήξη αυτής.

§

Εξαγορά – Ελεύθερο - Δάνειο
Στην Πρόσκαιρη Ασφάλιση Θανάτου δεν υπάρχει δικαίωμα εξαγοράς, δανείου και ασφάλισης
ελεύθερης περαιτέρω καταβολής ασφαλίστρου.
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Αποδεκτά Όρια
§

Κατώτατο Επιτρεπτό Καθαρό Ασφάλιστρο:

€ 120

§

Κατώτατη Ηλικία Έναρξης:

Το 18ο έτος του Ασφαλισμένου

§

Ανώτατη Ηλικία Έναρξης:

Το 65ο έτος του Ασφαλισμένου

§

Ανώτατη Ηλικία Λήξης:

Το 80ο έτος του Ασφαλισμένου
Α. NON MEDICAL για:
§
Ηλικία έως 55 ετών
§
Ασφαλισμένο Κεφάλαιο έως € 120.000,00.

§

Ιατρικές Εξετάσεις:
Β. Με Ιατρικές εξετάσεις για:
§
Ηλικία άνω των 55 ετών
§
Ασφαλισμένο Κεφάλαιο άνω των € 120.000,00.
Α. Για Ασφαλισμένο Κεφάλαιο έως € 120.000,00
§
Υποβολή ενός Εκκαθαριστικού.

§

§

Οικονομικός Έλεγχος

§

Συμπληρωματικές Παροχές:

Β. Για Ασφαλισμένο Κεφάλαιο άνω των € 120.000,00
§
Πρόσθετος οικονομικός έλεγχος ανάλογα με το
ύψος του Ασφαλισμένου Κεφαλαίου.
Με την Πρόσκαιρη Ασφάλεια Θανάτου μπορούν να
χορηγηθούν όλοι οι τύποι Συμπληρωματικών Παροχών.

Έκπτωση στα Ασφάλιστρα
Κεφάλαιο
Από

Έως
49.999,00

0%

50.000,00

99.999,00

10%

100.000,00

199.999,00

15%

200.000,00

299.999,00

17.5%

300.000,00

Και άνω

20%

(Η έκπτωση υπολογίζεται αυτόματα μέσω της εφαρμογής OneView.)
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