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ΟΡΙΣΜΟI 
Στα επόμενα, για συντομία, αποκαλούνται: 
 
«Εταιρία» (Ασφαλιστής): «Η ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ, Eλληνική 
Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής Α.Ε.». 
 
«Συμβαλλόμενος» (Λήπτης της ασφάλισης): Το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που συνάπτει την ασφάλιση. 
 
«Ασφαλισμένος»: Το φυσικό πρόσωπο για τη ζωή του 
οποίου συνάπτεται η Ασφάλιση.  
 
«Ασφάλισμα»:  Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε 
περίπτωση επέλευσης του ασφαλισμένου κινδύνου.  
 
«∆ικαιούχος»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο 
περιέρχεται το ασφάλισμα σε περίπτωση θανάτου του 
Ασφαλισμένου. 
 
«Ηλικία»: Η ηλικία του Ασφαλισμένου που, σύμφωνα με 
τις δηλώσεις του κατά τη σύναψη της ασφάλισης για την 
ακριβή χρονολογία της γέννησής του (ημέρα, μήνας, έτος) 
είναι η ακέραιη πλησιέστερη στην ημερομηνία σύναψης 
της ασφάλισης. 
 
«∆ιάρκεια ασφαλιστηρίου»: Η διάρκεια του 
ασφαλιστηρίου αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών και 
Ασφαλίστρων. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Σε περίπτωση που, κατά το χρόνο ισχύος του 
ασφαλιστηρίου, επέλθει θάνατος του Ασφαλισμένου, η 
Εταιρία θα καταβάλλει στους ∆ικαιούχους που έχουν 
οριστεί, το ασφαλισμένο κεφάλαιο που αναφέρεται στον 
Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων.  
 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 
 
2.1 ∆ικαιώματα Συμβαλλόμενου  
Ο Συμβαλλόμενος διατηρεί τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από το ασφαλιστήριο, εκτός 
από αυτά που από τη φύση τους αφορούν στον 
Ασφαλισμένο, για όσο χρόνο αυτό παραμένει σε ισχύ και 
εφόσον αυτός δεν τα έχει εκχωρήσει σχετικά, σύμφωνα με 
την παράγραφο 5.8 του Άρθρου 5. Tα δικαιώματα του 
Συμβαλλομένου ασκούνται μόνο με τη συναίνεση του 
Εκδοχέα. Σε περίπτωση ορισμού αμετάκλητου 
∆ικαιούχου, τα δικαιώματα του Συμβαλλομένου ασκούνται 
μόνο με τη συναίνεση του αμετάκλητου ∆ικαιούχου. 
 
2.2 Αλλαγή Συμβαλλόμενου  
Ο Συμβαλλόμενος μπορεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια 
ισχύος του ασφαλιστηρίου να ορίσει άλλο Συμβαλλόμενο.  
Για την αλλαγή Συμβαλλομένου, απαιτείται να αποσταλεί 
στην Εταιρία:  

 Γραπτή αίτηση του Συμβαλλομένου με τα στοιχεία του 
προτεινόμενου προσώπου, και  

 Γραπτή αποδοχή από τον προτεινόμενο νέο 
Συμβαλλόμενο.  

 
Εάν η αλλαγή γίνει αποδεκτή από την Εταιρία, εκδίδεται 
σχετική Πρόσθετη Πράξη. Η αλλαγή Συμβαλλομένου ισχύει 
από την ημερομηνία που παραδόθηκε στην Εταιρία η 
τελευταία από τις παραπάνω δύο δηλώσεις.  
 
2.1 Υποκατάστατος Συμβαλλόμενος  
Ο Συμβαλλόμενος μπορεί να ορίσει γραπτά και 
υποκατάστατο Συμβαλλόμενο, που θα τον υποκαταστήσει 
σε περίπτωση θανάτου του. Για τον ορισμό του 
υποκατάστατου Συμβαλλομένου εφαρμόζεται η ίδια 
διαδικασία που ισχύει και για την αλλαγή Συμβαλλομένου.  
Εάν ο υποκατάστατος Συμβαλλόμενος είναι, κατά το 
χρόνο της υποκατάστασης, ανήλικος ή και από άλλη αιτία 
ανίκανος για δικαιοπραξία, κάθε γνωστοποίηση της 
Εταιρίας σχετική με τη λειτουργία του ασφαλιστηρίου 
απευθύνεται στους νομίμους αντιπροσώπους του. 
Σε περίπτωση θανάτου του Συμβαλλομένου, εάν αυτός 
δεν έχει ορίσει υποκατάστατο Συμβαλλόμενο, όλα τα 
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μεταβιβάζονται στον 
Ασφαλισμένο.  
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∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
 
3.1 Κύριος ∆ικαιούχος 
Ο Συμβαλλόμενος ορίζει, κατά την κατάρτιση του 
ασφαλιστηρίου, τον/τους ∆ικαιούχους, στους οποίους θα 
καταβάλει η Εταιρία το Ασφάλισμα σε περίπτωση θανάτου 
του Ασφαλισμένου. Στην περίπτωση που έχουν οριστεί 
περισσότεροι κύριοι ∆ικαιούχοι και δεν ορίζονται ποσοστά 
διανομής του ασφαλίσματος, η διανομή γίνεται σε ίσα 
μερίδια.  Ο κύριος ∆ικαιούχος χάνει τα δικαιώματά του εάν 
πεθάνει ταυτόχρονα ή πριν από τον Ασφαλισμένο οπότε 
αυτά μεταβιβάζονται στους υπόλοιπους κυρίους 
δικαιούχους.  Αν έχουν ορισθεί ως κύριοι ∆ικαιούχοι οι 
νόμιμοι κληρονόμοι του Ασφαλισμένου το ασφάλισμα 
καταβάλλεται σε αυτούς που θα καλούνταν στην 
κληρονομία του, σύμφωνα με τους κανόνες της «εξ 
αδιαθέτου διαδοχής», ανεξάρτητα από το εάν πράγματι 
καταστούν ή όχι κληρονόμοι (π.χ. λόγω αποποίησης ή 
λόγω διαδοχής εκ διαθήκης). 
Εάν δεν έχει ορισθεί ∆ικαιούχος ή εάν αυτός αποποιήθηκε 
το ασφάλισμα, στην περίπτωση αυτή, ∆ικαιούχος 
θεωρείται ο Συμβαλλόμενος και το ασφάλισμα, μετά τον 
θάνατό του, περιλαμβάνεται στην κληρονομία του.  
 
3.2 Υποκατάστατος ∆ικαιούχος  
Ο Συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να ορίσει και 
Υποκατάστατο ∆ικαιούχο. Εάν ο ∆ικαιούχος που είχε 
ορίσει ο Συμβαλλόμενος δεν βρίσκεται στη ζωή κατά το 
χρόνο θανάτου του Ασφαλισμένου, το Ασφάλισμα 
καταβάλλεται στον Υποκατάστατο ∆ικαιούχο.  
 

F
L_

23
6 

 



 

 

 
 

3.3  Αλλαγή ∆ικαιούχου   
Ο Συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να ορίζει, να ανακαλεί 
και να μεταβάλλει ελεύθερα τον ∆ικαιούχο. Εάν ο 
Ασφαλισμένος είναι άλλο πρόσωπο από τον 
Συμβαλλόμενο, απαιτείται η έγγραφη συναίνεσή του, σε κάθε 
περίπτωση. Το δικαίωμα αυτό παύει να ισχύει, όταν ο 
Συμβαλλόμενος έχει παραιτηθεί γραπτά από το δικαίωμα 
αυτό ή μετά τον θάνατο του Ασφαλισμένου. Οποιαδήποτε 
αίτηση μεταβολής του ∆ικαιούχου υποβάλλεται γραπτά στην 
Εταιρία, η οποία εκδίδει σχετική Πρόσθετη Πράξη. 
Ο ορισμός ή η αντικατάσταση του ∆ικαιούχου σύμφωνα με 
τα παραπάνω ισχύει εφόσον έχει περιέλθει στα κεντρικά 
γραφεία της Εταιρίας, πριν από το θάνατο του 
Ασφαλισμένου. Ο ορισμός ή η αντικατάσταση του 
∆ικαιούχου ισχύει από την ημερομηνία που η γραπτή 
δήλωση παραδόθηκε στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας. 
Η αλλαγή ∆ικαιούχου συνεπάγεται αυτόματη ανάκληση 
κάθε προηγούμενης επιλογής τρόπου διακανονισμού του 
ασφαλίσματος.  
 
3.4 Έκπτωση ∆ικαιούχου  
Ο ∆ικαιούχος εκπίπτει από το δικαίωμά του αν με 
πρόθεση προκάλεσε το θάνατο του Ασφαλισμένου ή 
αποπειράθηκε να τον θανατώσει. Σε αυτή την περίπτωση, 
η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής 
ασφαλίσματος.  
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ - 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ- ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  
 
4.1 Κατά τη σύναψη του ασφαλιστηρίου 
Οι δηλώσεις του Συμβαλλομένου ή/και του Ασφαλισμένου 
που περιλαμβάνονται στην έντυπη αίτηση ασφάλισης και σε 
κάθε άλλο έγγραφο που φέρει την υπογραφή τους, πρέπει να 
είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς.  
 
Ειδικότερα, ο Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλισμένος, κατά 
τη σύναψη του ασφαλιστηρίου, έχουν την υποχρέωση να 
δηλώσουν:  
 
 Κάθε στοιχείο που γνωρίζουν για την κατάσταση υγείας 
του Ασφαλισμένου, το επάγγελμά του και γενικά όλες τις 
πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται στην αίτηση 
ασφάλισης και τα οποία είναι αντικειμενικά ουσιώδη για 
την εκτίμηση του κινδύνου από την Εταιρία.  

 Aν έχει συναφθεί άλλη σύμβαση ασφάλισης (για την 
κάλυψη του ίδιου κινδύνου) σε άλλη ασφαλιστική εταιρία 
ή έχει υποβληθεί αντίστοιχη αίτηση ασφάλισης που 
εκκρεμεί. 

 
Εάν ο Συμβαλλόμενος ή/και ο  Ασφαλισμένος από δόλο 
αποσιωπήσει περιστατικά ή στοιχεία ή κάνει ψευδείς 
δηλώσεις, που επηρεάζουν την Εταιρία στην εκτίμηση του 
κινδύνου, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει το 
Ασφαλιστήριο μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία που 
έλαβε γνώση της αποσιώπησης των περιστατικών ή 
στοιχείων ή των ψευδών δηλώσεων.  
Εάν στο διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία που η 
Εταιρία έλαβε γνώση της αποσιώπησης ή των ψευδών 
δηλώσεων έως την καταγγελία του Ασφαλιστηρίου επέλθει ο 
ασφαλιζόμενος κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από την 
υποχρέωση καταβολής της αποζημίωσης. Στην περίπτωση 

αυτή, ο Συμβαλλόμενος ή και ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούνται 
σε αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Εταιρίας. 
 
4.2 Κατά τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου  
Ο Συμβαλλόμενος ή/και ο Ασφαλισμένος έχουν την 
υποχρέωση να δηλώσουν στην Εταιρία, μέσα σε δέκα 
τέσσερις (14) ημέρες από τότε που ήρθε σε γνώση τους, 
κάθε μεταβολή του επαγγέλματος του Ασφαλισμένου, 
καθώς και της διεύθυνσης κατοικίας ή/και της εργασίας του 
Ασφαλισμένου, για να εκτιμηθεί αν επέρχεται μεταβολή 
των όρων και των προϋποθέσεων βάση των οποίων η 
Εταιρία ανέλαβε τον κίνδυνο αρχικά.  
Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία έχει δικαίωμα: 1. Να 
καταγγείλει εγγράφως το Ασφαλιστήριο, ή 2. Να αποδεχθεί 
τη μεταβολή και να εκδώσει σχετική Πρόσθετη Πράξη.  
Εάν ο Συμβαλλόμενος ή /και ο Ασφαλισμένος κατά τη 
σύναψη της Ασφάλισης ή και κατά τη διάρκεια ισχύος 
αυτής παραβούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στις 
δηλώσεις που κάνουν στην Εταιρία από δόλο ή για λόγους 
που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά τους ή της Εταιρίας και 
σε περίπτωση επίτασης του κινδύνου, εφαρμόζονται για 
την ασφάλιση ατυχήματος οι διατάξεις των Άρθρων 3, 4 Ν. 
2496/1997.  
 
4.3 Έλεγχοι τη Εταιρίας 
Η Εταιρία υποχρεούται, πριν από τη σύναψη ή 
τροποποίηση του ασφαλιστηρίου ή πριν πραγματοποιήσει 
συναλλαγή που αφορά ασφαλιστήριο συμβόλαιο που 
εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 3691/2008 «Πρόληψη και 
καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας», όπως ισχύει κάθε φορά, να εφαρμόζει τα 
Μέτρα ∆έουσας Επιμέλειας που αναφέρονται στο νόμο και 
στον σχετικό Εσωτερικό της Κανονισμό. Γι’ αυτό, ο 
Συμβαλλόμενος, ο Ασφαλισμένος ή/και ο ∆ικαιούχος, κατά 
περίπτωση, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις 
σχετικές απαιτήσεις της Εταιρίας και να προσκομίζουν τα 
σχετικά έγγραφα πιστοποίησης που τους ζητούνται κάθε 
φορά. Σε διαφορετική περίπτωση, η Εταιρία διατηρεί το 
δικαίωμα να μην προχωρήσει στην συναλλαγή που 
οποιοδήποτε από τα πρόσωπα αυτά ζητά. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 
 
5.1 Έγγραφα που συνιστούν το ασφαλιστήριο  
Το ασφαλιστήριο είναι το έγγραφο που φέρει την 
υπογραφή των νομίμων οργάνων της Εταιρίας, το οποίο, 
μαζί με την αίτηση ασφάλισης (κατά το μέρος που δεν 
τροποποιείται από το ασφαλιστήριο) και τους γενικούς και 
ειδικούς όρους, συνιστά και αποδεικνύει την ασφαλιστική 
σύμβαση.  Οι Πρόσθετες Πράξεις και οι Ειδικοί Όροι 
υπερισχύουν των Γενικών Όρων.  
 
5.2 Έναρξη ισχύος ασφαλιστηρίου  
Η κάλυψη του κινδύνου από την Εταιρία αρχίζει από την 
αναγραφόμενη στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων 
ημερομηνία έναρξης ισχύος, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
εξοφληθεί ολόκληρο το ασφάλιστρο ή, εάν έχει 
συμφωνηθεί τμηματική καταβολή, ολόκληρη η πρώτη 
δόση του και ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή (εξόφλησης) 
και δεν έχει επέλθει μεταβολή της υγείας και των λοιπών 



 

 

 
 

συνθηκών που επηρεάζουν την ασφαλισιμότητα του 
Ασφαλισμένου, όπως δηλώθηκαν στην αίτηση ασφάλισης.  
 
5.3  ∆ιάρκεια - Λήξη ισχύος ασφαλιστηρίου 
Το ασφαλιστήριο λήγει την ημερομηνία λήξης ισχύος που 
αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων.   
 
5.4 Τροποποίηση ασφαλιστηρίου 
Ο Συμβαλλόμενος μπορεί να ζητήσει τροποποίηση του 
Ασφαλιστηρίου με την υποβολή σχετικής αίτησης προς 
την Εταιρία, καθώς και τυχόν άλλων δικαιολογητικών που 
τυχόν ζητηθούν.  
 
Η Εταιρία, διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αποδεκτή τη 
σχετική αίτηση τροποποίησης ή όχι.  
Στην περίπτωση που την αποδεχτεί,  εκδίδει σχετική 
Πρόσθετη Πράξη, η οποία αναγράφει την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της τροποποίησης.  
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εξοφληθούν τα 
οφειλόμενα ασφάλιστρα. 
 
5.5 ∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας/Ηλεκτρονικής 
Αλληλογραφίας 
Ο Συμβαλλόμενος δηλώνει στην Εταιρία μέσω της αίτησης 
ασφάλισης την διεύθυνση αλληλογραφίας ή/και 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του (email), στις οποίες η 
Εταιρία μπορεί να αποστέλλει κάθε ειδοποίηση ή 
ενημέρωση αφορά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
Ο Συμβαλλόμενος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει 
οποιαδήποτε από αυτές τις διευθύνσεις γραπτής ή 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με σχετική αίτησή του. 
Η χρήση των διευθύνσεων αυτών γίνεται με επιλογή της 
Εταιρίας και επιφέρει κάθε έννομη συνέπεια.  
 
5.6 ∆ιεύθυνση Κατοικίας 
∆ιεύθυνση κατοικίας του Ασφαλισμένου είναι αυτή που 
δηλώθηκε στην αίτηση ασφάλισης ή σε μεταγενέστερη αίτηση 
τροποποίησης. Η Εταιρία όταν ενημερωθεί για την αλλαγή 
και εκτιμήσει την τυχόν επίταση του κινδύνου δικαιούται να 
ασκήσει οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στο Άρθρο 4.2. 
δικαιώματα.  
Αν ο Ασφαλισμένος μετακινηθεί σε μέρος διάφορο της 
δηλωθείσας κατοικίας του είτε λόγω μεταβολής κατοικίας 
είτε λόγο προσωρινής διαμονής σ’ αυτό, οι καλύψεις της 
βασικής ασφάλειας, καθώς και τυχόν συμπληρωματικής 
ασφάλειας Ζωής και Ασθενείας εξακολουθούν να ισχύουν. 
Όσον αφορά όμως τις καλύψεις Ατυχήματος, αν η κατά τα 
ανωτέρω μετακίνηση του Ασφαλισμένου επιφέρει 
σημαντική επίταση του κινδύνου σε βαθμό που, αν η 
Εταιρία το γνώριζε δε θα είχε συνάψει την ασφάλιση ή δεν 
θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους, ο 
Συμβαλλόμενος υποχρεούται να τη δηλώσει εγγράφως 
στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας εντός προθεσμίας δέκα 
τεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα που έγινε. Για τις 
συνέπειες σε βάρος του Ασφαλισμένου τόσο από την 
προαναφερόμενη μετακίνηση, όσο και από τη μη κατά τα 
ανωτέρω δήλωση της, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στον 
ασφαλιστικό νόμο. 
 
5.7 Επάγγελμα 
Επάγγελμα του Ασφαλισμένου είναι αυτό που δηλώθηκε 
στην Αίτηση Ασφάλισης. Κάθε αλλαγή του πρέπει να 
γνωστοποιείται γραπτά στην Εταιρία. Η Εταιρία όταν 
ενημερωθεί για την αλλαγή και εκτιμήσει την τυχόν 

επίταση του κινδύνου, δικαιούται να ασκήσει οποιαδήποτε 
από τα αναφερόμενα στο Άρθρο 4.2. δικαιώματα.  
 
5.8 Εκχώρηση - Ενεχυρίαση   
Εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων που πηγάζουν 
από το ασφαλιστήριο γίνεται είτε με γραπτή  αναγγελία από 
τον Συμβαλλόμενο και με έγγραφη σύνεση του τυχόν 
Ασφαλισμένου τρίτου προσώπου και του τυχόν αμετακλήτου 
∆ικαιούχου, είτε από τον ∆ικαιούχο και με έγγραφη σύνεση 
του Συμβαλλομένου και του τυχόν Ασφαλισμένου τρίτου 
προσώπου, είτε από τον Ασφαλισμένο εφόσον ο 
Συμβαλλόμενος του έχει χορηγήσει εγγράφως δικαίωμα 
ορισμού ∆ικαιούχου, και ισχύει για την Εταιρία από την 
κατάθεση της ανωτέρω γραπτής δήλωσης στα κεντρικά 
γραφεία της. 
 
Τα δικαιώματα του Εκδοχέα είναι επικρατέστερα των 
δικαιωμάτων κάθε ∆ικαιούχου, των δικαιωμάτων του 
υποκαταστάτου που ορίσθηκε από το Συμβαλλόμενο, 
καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από την 
επιλογή τρόπου διακανονισμού.  Τα δικαιώματα του 
Συμβαλλομένου, σε περίπτωση εκχώρησης, ασκούνται 
μόνο με τη συναίνεση του Εκδοχέα. Ο Εκδοχέας δεν 
μπορεί να ζητήσει αντικατάσταση ∆ικαιούχου, ούτε να 
επιλέξει τρόπο διακανονισμού του ασφαλίσματος. 
 
5.9 ∆ιαφορά Ηλικίας  
Η Εταιρία έχει το δικαίωμα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να 
ζητήσει ληξιαρχική πράξη γέννησης του Ασφαλισμένου. 
 
Εάν αποδειχθεί ότι η δήλωση της ηλικίας του Ασφαλισμένου 
είναι αναληθής, η Εταιρία δικαιούται μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 
πραγματικής ηλικίας, είτε να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο, εάν 
η μη δήλωση της πραγματικής ηλικίας οφείλεται σε δόλο ή 
εάν η πραγματική ηλικία βρίσκεται εκτός των ορίων ηλικίας 
ασφάλισης, που ίσχυαν για την Εταιρία κατά την σύναψη του 
Ασφαλιστηρίου, είτε να αναπροσαρμόσει το Ασφαλιζόμενο 
Κεφάλαιο και να εισπράξει τυχόν αναδρομικά ασφάλιστρα με 
βάση την πραγματική ηλικία του Ασφαλισμένου σε 
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αναληθούς δήλωσης. Στην 
προαναφερόμενη περίπτωση δόλου, εάν έως την 
ημερομηνία της καταγγελίας επέλθει ο ασφαλιζόμενος 
κίνδυνος, η Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
καταβολής Ασφαλίσματος.  
 
Εάν όμως η ανακριβής δήλωση της ηλικίας δεν οφείλεται 
σε δόλο, τότε, ως συμφωνηθέν ασφάλιστρο θεωρείται 
εκείνο που αντιστοιχούσε (μεγαλύτερο ή μικρότερο) κατά 
τη σύναψη της ασφάλισης, σύμφωνα με το τιμολόγιο 
(Πίνακας ασφαλίστρων) της Εταιρίας, στην πραγματική 
ηλικία του και η προς τα άνω ή προς τα κάτω αναδρομική 
διαφορά εξοφλείται αμέσως.  
 
5.10 Τέλη, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 
Όλοι οι νόμιμοι φόροι, τέλη ή άλλες κρατήσεις υπέρ τρίτων 
που ισχύουν κατά την έκδοση του Ασφαλιστηρίου ή 
θεσπισθούν με νόμο στο μέλλον και αφορούν 
οποιαδήποτε καταβολή ή συναλλαγή που  απορρέει από 
το Ασφαλιστήριο, βαρύνουν το Συμβαλλόμενο ή όποιο 
πρόσωπο έλκει δικαιώματα από το Ασφαλιστήριο.  
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 
 
Πληρωμή ασφαλίστρου  
Το Ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο. Μπορεί 
όμως να συμφωνηθεί, κατά την έναρξή ισχύος του 
Ασφαλιστηρίου ή αργότερα με την έκδοση σχετικής 
Πρόσθετης Πράξης η καταβολή του σε δόσεις, με σχετική 
επιβάρυνση εξαμηνιαίες, προσαυξημένες με δύο τοις εκατό 
(2%) ή τριμηνιαίες προσαυξημένες με τρία τοις εκατό (3%) ή 
μηνιαίες προσαυξημένες με τέσσερα τοις εκατό (4%).  
Η ασφαλιστική κάλυψη δεν αρχίζει πριν την καταβολή 
ολόκληρου του ετησίου ασφαλίστρου ή της τμηματικής 
δόσης, εφόσον κάτι τέτοιο έχει συμφωνηθεί.  
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ 
 
Ο Συμβαλλόμενος, ή/και ο ∆ικαιούχος οφείλουν μέσα σε 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
επέλευσης ασφαλισμένου κινδύνου, να καταθέσουν γραπτή 
αναγγελία στην Εταιρία και να προσκομίσουν όλα τα 
απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες που 
αποδεικνύουν την συνδρομή των προϋποθέσεων των 
δικαιωμάτων τους.  
 
Πριν υποβληθούν όλα τα απαραίτητα για κάθε περίπτωση 
δικαιολογητικά, η Εταιρία δεν υποχρεούται σε πληρωμή 
ασφαλίσματος.  Πέραν τούτου, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα 
να ζητήσει οποιοδήποτε ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο 
έγγραφο ή στοιχείο που ο Συμβαλλόμενος ή ο ∆ικαιούχος 
έχουν στη κατοχή τους ή μπορούν να αποκτήσουν για τη 
συνδρομή των προϋποθέσεων του δικαιώματός τους για 
αποζημίωση.  
 
Η Εταιρία, μετά την υποβολή των απαιτουμένων 
δικαιολογητικών και την πάροδο ευλόγου χρόνου για τον 
έλεγχό τους, καταβάλλει στον ∆ικαιούχο το ασφαλισμένο 
κεφάλαιο, με την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει περίπτωση 
απαλλαγής της. Η  Εταιρία πραγματοποιεί την καταβολή με 
όλους τους νόμιμους τρόπους πληρωμής.  
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∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ 
Πέρα από την εφάπαξ καταβολή του ασφαλισμένου 
κεφαλαίου στον ∆ικαιούχο κατά το χρόνο επέλευσης του 
κινδύνου, το  ασφαλισμένο κεφάλαιο μπορεί να παραμείνει 
έντοκο στην Εταιρία και να καταβληθεί στον ∆ικαιούχο: 
 
α) Μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα που ορίζεται στη 

δήλωση επιλογής ή 
β) Σε δόσεις ορισμένου ποσού που ορίζονται στη 

δήλωση επιλογής, μέχρι να εξαντληθεί το ασφάλισμα, 
ή  

γ) Σε δόσεις για ορισμένο χρονικό διάστημα που ορίζεται 
στη δήλωση επιλογής. 

 
Η σχετική δήλωση, με τον επιθυμητό τρόπο 
διακανονισμού, γίνεται από το ∆ικαιούχο προς την 
Εταιρεία, αφού επέλθει ο κίνδυνος και πριν καταβληθεί το 

ασφαλισμένο κεφάλαιο. Ακολούθως, η Εταιρία υπολογίζει 
το ποσό που θα να καταβάλλει στο ∆ικαιούχο, ανάλογα με 
τον τρόπο διακανονισμού που έχει επιλεγεί, λαμβάνοντας 
υπόψη τα επιτόκια που θα εφαρμόζει στα τιμολόγιά της 
κατά το χρόνο εκείνο.   
 
Εφόσον αυτή γίνει δεκτή, η Εταιρία εκδίδει ακολούθως 
Πρόσθετη Πράξη. Μόνο μετά την ολοκλήρωση της 
παραπάνω διαδικασίας ισχύει η επιλογή του τρόπου 
διακανονισμού του ασφαλίσματος. 
 
Τα ποσά που καταβάλλονται από την Εταιρία ως 
αποτέλεσμα διακανονισμού,  δεν μπορούν ούτε να 
εκχωρηθούν ούτε να ενεχυριασθούν.  
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ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  
 
9.1 Κύρος της Ασφάλισης  
Αμφισβήτηση του κύρους του ασφαλιστηρίου από την 
Εταιρία για λόγο που οφείλεται στον Συμβαλλόμενο ή/και 
Ασφαλισμένο δεν επιτρέπεται, εκτός από την περίπτωση 
καταγγελίας από την Εταιρία λόγω παράβασης των 
υποχρεώσεών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 4.1 του Άρθρου 4.  
 
9.2  Καταγγελία 
Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει το ασφαλιστήριο σε 
οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις 
 
1. Εκ δόλου παράβασης της υποχρέωσης του 
Συμβαλλομένου ή/και Ασφαλισμένου να δηλώσει, κατά τη 
σύναψη του ασφαλιστηρίου, κάθε στοιχείο ή περιστατικό 
που γνωρίζει και το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για 
την εκτίμηση του προς ανάληψη κινδύνου, καθώς επίσης 
να απαντήσει σε κάθε σχετική ερώτηση της Εταιρίας, κατ’ 
Άρθρο 4 παρ. 1.  

2. Παραπλάνησης ή απόπειρας παραπλάνησης της Εταιρίας 
εκ μέρους του Ασφαλισμένου όσον αφορά την ύπαρξη 
αξίωσης του προς λήψη ασφαλιστικής αποζημίωσης. Το 
δικαίωμα καταγγελίας ασκείται εντός ενός (1) μηνός από 
τότε που ο λόγος της καταγγελίας περιήλθε σε γνώση της 
Εταιρίας και τα αποτελέσματα της επέρχονται αμέσως. Αν 
το ασφαλιστικό συμβάν επέλθει εντός  
της προθεσμίας άσκησης της καταγγελίας η Εταιρία 
απαλλάσσεται  της υποχρέωσης της προς καταβολή του 
ασφαλίσματος. 

3. Παραμονής του Ασφαλισμένου σε φυλακή επί έξι (6) 
μήνες τουλάχιστον λόγω καταδίκης του από ποινικό 
δικαστήριο, έστω και μη τελεσίδικης, για το οποίο 
γεγονός αυτός υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως 
την Εταιρία εντός οκτώ (8) ημερών από τη συμπλήρωση 
του ανωτέρω χρόνου. Το δικαίωμα καταγγελίας δεν 
μπορεί να ασκηθεί μετά την  παρέλευση ενός (1) μηνός 
από τότε που περιήλθε σε γνώση της Εταιρίας ο λόγος 
της καταγγελίας και σε κάθε περίπτωση μετά την 
αποφυλάκιση του Ασφαλισμένου.  

 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τα αποτελέσματα της 
καταγγελίας επέρχονται, για την περίπτωση υπό στοιχείο 
(1) αμέσως, ενώ, σε όλες τις άλλες, μετά την παρέλευση 
δέκα πέντε (15) ημερών από τότε που η καταγγελία θα 
περιέλθει στον Ασφαλισμένο. Αν το ασφαλιστικό συμβάν 
επέλθει εντός της προθεσμίας άσκησης της καταγγελίας, η 



 

 

 
 

Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσής της για καταβολή 
ασφαλίσματος. 
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 
Ασφάλιση που ακυρώθηκε μπορεί να επαναφερθεί σε ισχύ 
μέσα σε μια πενταετία από την ημέρα που έγινε απαιτητό το 
ασφάλιστρο που δεν εξοφλήθηκε εφόσον συντρέχουν οι 
παρακάτω προϋποθέσεις 
 
α) Ο Ασφαλισμένος είναι δεκτικός ασφάλισης κατά τον 
χρόνο υποβολής της αίτησης επαναφοράς με βάση τα 
κριτήρια που ισχύουν τότε, και η εταιρία εξακολουθεί να 
συνάπτει το συγκεκριμένο τύπο ασφάλισης για την 
κάλυψη τόσο της Ζωής όσο και των κινδύνων των τυχόν 
προσαρτημάτων, και 
β) Καταβληθούν όλα τα καθυστερούμενα ασφάλιστρα 
άτοκα. 
Μόνη η αίτηση επαναφοράς και η πληρωμή των 
ασφαλίστρων δεν συνεπάγονται επαναφορά του 
ασφαλιστηρίου.   
Μετά τη διαπίστωση της ασφαλισμότητας του 
ασφαλιζομένου, για την οποία η εταιρία μπορεί και να του 
ζητήσει να της προσκομίσει τα αναγκαία αποδεικτικά 
στοιχεία, εκδίδεται από την Εταιρία Πρόσθετη Πράξη 
επαναφοράς από την ημερομηνία έκδοσης της οποίας και 
μόνο επανέρχεται η ασφάλεια σε ισχύ, μη καλυπτομένων 
των κινδύνων που επήλθαν ενδιάμεσα.   
Αν η Πρόσθετη Πράξη δεν εκδοθεί μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την υποβολή της αίτησης επαναφοράς, η 
αίτηση θεωρείται ότι δεν έγινε δεκτή από την εταιρία και τα 
ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν για την επαναφορά 
επιστρέφονται όταν ο Συμβαλλόμενος τα ζητήσει. 
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ∆ΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ   
Η ευθύνη της Εταιρίας απορρέει αποκλειστικά από όλα τα 
έγγραφα που απαρτίζουν το ασφαλιστήριο που φέρουν 
την υπογραφή εξουσιοδοτημένου προσώπου της 
Εταιρίας. ∆ιευκρινίζεται ότι πρόσωπα που διαμεσολαβούν 
στην ασφάλιση και συνεργάζονται παραγωγικά με την 
Εταιρία, δεν της εκπροσωπούν ούτε τη δεσμεύουν 
συμβατικά. 
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 
Αξιώσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο 
παραγράφονται μετά την παρέλευση της προθεσμίας που 
ορίζεται από το Νόμο.  
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  
Το ασφαλιστήριο δεν καλύπτει κινδύνους που η επέλευσή 
τους οφείλεται σε 
 
α) παραβατική συμπεριφορά του Ασφαλισμένου, η  οποία 
τιμωρείται από τον Ποινικό Κώδικα εκτός αν αυτή είναι 
πταίσμα. 
β) οφείλεται σε συμμετοχή του Ασφαλισμένου σε 
επαγγελματικούς ή ερασιτεχνικούς αγώνες ή προπονήσεις 
πυγμαχίας ή πάλης ή οφείλεται σε κατάδυση, 
αλεξιπτωτισμό, αιωροπτερισμό, ανεμοπτερισμό και πτήση 
με αερόστατο. 
 
γ) Ειδικά, 
 ως προς τον κίνδυνο θανάτου από αυτοκτονία: 

δεν καλύπτεται, εκτός εάν λάβει χώρα μετά από δύο (2) 
ασφαλιστικές περιόδους από την ημερομηνία έκδοσης 
του ασφαλιστηρίου. 
 ως προς τον αεροπορικό κίνδυνο: δεν καλύπτεται 
παρά μόνο στην περίπτωση που ο Ασφαλισμένος είναι 
επιβάτης ή πλήρωμα αεροσκαφών αεροπορικών 
εταιριών που λειτουργούν νόμιμα και εκτελούν τακτικές 
γραμμές εναερίων συγκοινωνιών ή γραμμές charters. 

 ως προς τον κίνδυνο πολέμου δεν καλύπτονται 
πολεμικά γεγονότα, πολιτική ή στρατιωτική στάση και 
επανάσταση. Ωστόσο, από το ασφαλιστήριο 
καλύπτονται σε καιρό ειρήνης, όλοι όσοι υπηρετούν 
στις ένοπλες δυνάμεις, εκτός από τους ευρισκόμενους 
σε υπηρεσία πτήσης.   
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ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά με το 
παρόν Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα 
∆ικαστήρια της Αθήνας. 
 
 
 
 

 


