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ΟΡΙΣΜΟΙ 
Στα επόμενα, για συντομία, αποκαλούνται: 
«Εταιρία» (Ασφαλιστής): Η «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ελληνική 
Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής Α.Ε.» 
«Συμβαλλόμενος»: (Λήπτης της ασφάλισης): Το πρόσωπο 
που συνάπτει την ασφάλιση. 
«Ασφαλισμένος»: Το πρόσωπο επί της ζωής και υπέρ του 
οποίου συνάπτεται η ασφάλιση, με την επιφύλαξη των 
παρακάτω οριζομένων περί των δικαιωμάτων του 
Συμβαλλομένου και του ∆ικαιούχου. 
«Ασφάλισμα»: Το ποσό που, κατά περίπτωση, είναι 
υποχρεωμένη να καταβάλλει η Εταιρία. 
«∆ικαιούχος»: Το πρόσωπο που ορίζεται στο ασφαλιστήριο 
για να λάβει το ασφάλισμα σε περίπτωση θανάτου του 
Ασφαλισμένου. ∆ιευκρινίζεται ότι ο θεσμός του ∆ικαιούχου 
αφορά μόνο το ασφάλισμα που προβλέπεται λόγω 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 και στην κάθε επέτειο του ασφαλιστηρίου. 
«Επέτειος του ασφαλιστηρίου»: Η ημέρα κάθε 
ημερολογιακού έτους που συμπίπτει με την ημέρα έναρξης 
ισχύος του ασφαλιστηρίου. 
«Ασφαλιστικό έτος»: Το χρονικό διάστημα που αρχίζει από 
την κάθε επέτειο του ασφαλιστηρίου και λήγει την 
προηγούμενη ημέρα της επόμενης επετείου. Πρώτο 
ασφαλιστικό έτος είναι το χρονικό διάστημα που αρχίζει από 
την ημέρα έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου και λήγει την 
προηγούμενη ημέρα της πρώτης επετείου. 
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ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 
2.1 ∆ικαιώματα  
Αν την ασφάλιση συνάψει ο Ασφαλισμένος, τότε αυτός 
είναι και Συμβαλλόμενος. Όσο ζει ο Ασφαλισμένος, ο 
Συμβαλλόμενος έχει όλα τα δικαιώματα, πλειν εκείνων 
που επέρχονται από κίνδυνο που καλύπτεται από τους 
όρους αυτού του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τα οποία 
έχει ο Ασφαλισμένος. Σε περίπτωση εκχώρησης ή 
ορισμού αμετάκλητου ∆ικαιούχου, τα δικαιώματα αυτά 
ασκούνται μόνο με τη συναίνεση του Εκδοχέα ή του 
αμετάκλητου ∆ικαιούχου.  
2.2 Αλλαγή Συμβαλλόμενου  
Ο Συμβαλλόμενος μπορεί να ορίσει άλλο Συμβαλλόμενο 
με γραπτή δήλωσή του, εφόσον ο άλλος αποδεχθεί 
εγγράφως τον ορισμό του.  Για τον ορισμό αυτό, απαιτείται 
να παραδοθεί στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας η 
δήλωση του παλαιού και του νέου Συμβαλλομένου και να 
εκδοθεί από την Εταιρία σχετική Πρόσθετη Πράξη. 
 
 Αυτή ισχύει, αναδρομικά από την ημερομηνία που 
παραδόθηκε στην Εταιρία η τελευταία από τις παραπάνω 
δύο δηλώσεις, ανεξάρτητα από το πότε θα εκδοθεί η 
Πρόσθετη Πράξη. 
 
2.3 Υποκατάστατος Συμβαλλόμενος 
Ο Συμβαλλόμενος μπορεί επίσης να ορίσει και υποκατάστατο 
Συμβαλλόμενο που παίρνει τη θέση του μετά το θάνατό του. 

Ο ορισμός υποκατάστατου Συμβαλλόμενου γίνεται με τον 
τρόπο που περιγράφεται παραπάνω η αλλαγή 
Συμβαλλομένου.  Αν ο Συμβαλλόμενος πεθάνει πριν από τον 
Ασφαλισμένο και δεν έχει ορίσει υποκατάστατο, όλα τα 
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από το 
ασφαλιστήριο μεταβιβάζονται στον Ασφαλισμένο.  Αν ο κατά 
υποκατάσταση νέος Συμβαλλόμενος είναι κατά το χρόνο της 
υποκατάστασης ανήλικος ή ανίκανος για δικαιοπραξία,  κάθε 
γνωστοποίηση της Εταιρίας σχετική με τη λειτουργία του 
ασφαλιστηρίου απευθύνεται στους νομίμους αντιπροσώπους 
του ανικάνου. 
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∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
3.1 Κύριος ∆ικαιούχος 
Κατά τη σύναψη της ασφάλισης, ο Συμβαλλόμενος ορίζει 
Κυρίους ∆ικαιούχους στους οποίους περιέρχεται το 
ασφάλισμα σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου, 
καθώς και Υποκατάστατους ∆ικαιούχους.  Στην περίπτωση 
που αναφέρονται περισσότεροι του ενός Κύριοι ∆ικαιούχοι 
και δεν ορίζονται ποσοστά διανομής του ασφαλίσματος, η 
διανομή γίνεται σε ίσα μερίδια.  Ο Κύριος ∆ικαιούχος χάνει τα 
δικαιώματά του αν πεθάνει ταυτόχρονα ή πριν από τον 
Ασφαλισμένο οπότε αυτά μεταβιβάζονται στους υπόλοιπους 
Κυρίους ∆ικαιούχους. 
3.2 Υποκατάστατος ∆ικαιούχος  
Αν κατά το θάνατο του Ασφαλισμένου δεν επιζεί κανένας 
Κύριος ∆ικαιούχος, τη θέση τους παίρνουν οι Υποκατάστατοι 
∆ικαιούχοι.  Αν έχουν ορισθεί σαν ∆ικαιούχοι οι νόμιμοι 
κληρονόμοι του Ασφαλισμένου, το ασφάλισμα καταβάλλεται 
σ’ αυτούς που θα καλούνταν στην κληρονομία του, σύμφωνα 
με τους κανόνες της «εξ αδιαθέτου διαδοχής», ανεξάρτητα 
από το αν γίνουν πράγματι ή όχι κληρονόμοι (π.χ. λόγω 
αποποίησης ή λόγω διαδοχής εκ διαθήκης). Αν όμως δεν είχε 
ποτέ ορισθεί ∆ικαιούχος ή ο ορισθείς ∆ικαιούχος(Κύριος ή 
Υποκατάστατος) αποποιήθηκε το ασφάλισμα ή δεν ζει κατά 
το χρόνο του θανάτου του Ασφαλισμένου, τότε δικαιούχος 
του ασφαλίσματος είναι ο Συμβαλλόμενος. 
3.3 Αλλαγή ∆ικαιούχου   
Όσο ζει ο Ασφαλισμένος, ο Συμβαλλόμενος μπορεί να ορίσει 
ή να αντικαταστήσει τον οποτεδήποτε ορισθέντα ∆ικαιούχο, 
με γραπτή δήλωσή του που πρέπει να παραδοθεί στα 
κεντρικά γραφεία της Εταιρίας, εκτός αν έχει μεταβιβάσει το 
δικαίωμά του αυτό στον Ασφαλισμένο,  
κατά τον ανωτέρω τρόπο, οπότε όλα τα οριζόμενα στο 
παρόν άρθρο ασκούνται αποκλειστικά και μόνο από τον 
Ασφαλισμένο, κατά τον ίδιο τρόπο. 
 Ο ορισμός ή η αντικατάσταση του ∆ικαιούχου, κατά τα 
ανωτέρω, 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. Στη συνέχεια, με μέριμνα της Εταιρίας, 
εκδίδεται σχετική Πρόσθετη Πράξη, ο αριθμός και η 
χρονολογία της οποίας σημειώνονται στο σώμα του 
ασφαλιστηρίου. Η αλλαγή ∆ικαιούχου συνεπάγεται αυτόματη 
ανάκληση κάθε προηγούμενης επιλογής τρόπου 
διακανονισμού του ασφαλίσματος. 
3.4 Έκπτωση ∆ικαιούχου  
Αν ο ∆ικαιούχος προκαλέσει με πρόθεση το θάνατο του 
Ασφαλισμένου ή αποπειραθεί να τον θανατώσει, με 

  F
L 

29
2

 



AKYPO
 

 

 

οποιονδήποτε τρόπο εκπίπτει από το δικαίωμα του και η 
Εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση προς καταβολή 
ασφαλίσματος. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 
4.1 Έγγραφα που συνιστούν το ασφαλιστήριο 
Το ασφαλιστήριο που φέρει την υπογραφή των νομίμων 
οργάνων της Εταιρίας, μαζί με την αίτηση για την έκδοσή του  
(κατά το μέρος της που δεν τροποποιείται από το 
ασφαλιστήριο) τους Γενικούς και Ειδικούς ασφαλιστικούς  
όρους, τις ενημερωτικές επιστολές της Εταιρίας προς το 
Συμβαλλόμενο και τις τυχόν Πρόσθετες Πράξεις που θα 
εκδοθούν από την Εταιρία, αποτελούν το έγγραφο που 
αποδεικνύει την ασφαλιστική σύμβαση. 
4.2 Έναρξη ισχύος   
Η κάλυψη του κινδύνου από την Εταιρία αρχίζει από την 
αναγραφόμενη στο ασφαλιστήριο ημερομηνία ενάρξεως 
ισχύος, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εξοφληθεί ολόκληρο 
το ασφάλιστρο ή, εάν έχει συμφωνηθεί τμηματική 
καταβολή, ολόκληρη η πρώτη δόση, καθώς και ότι μέχρι 
την ημερομηνία αυτή δεν έχει επέλθει μεταβολή της υγείας 
και των λοιπών συνθηκών του Ασφαλισμένου, όπως 
δηλώθηκαν στην αίτηση για ασφάλιση και στη δήλωση 
ιατρικού ιστορικού, η οποία να επηρεάζει την 
ασφαλισιμότητά του. Η διάρκεια του ασφαλιστηρίου 
ορίζεται στο τμήμα του ασφαλιστηρίου που περιέχει τα 
εξατομικευμένα στοιχεία.  Τα ασφαλιστικά έτη και οι 
επέτειοι του ασφαλιστηρίου υπολογίζονται από την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του.    
 
4.3 Τροποποίηση ασφαλιστηρίου 
Τροποποίηση του ασφαλιστηρίου, με την επιφύλαξη των 
περιπτώσεων για τις οποίες προβλέπεται διαφορετικά σε 
άλλα σημεία του, είναι δυνατή μετά την υποβολή γραπτής 
αίτησης τροποποίησης και μόνο εφόσον γίνει δεκτή από την 
Εταιρία, θεωρουμένη νέα σύμβαση. 
 Η τροποποίηση ισχύει με την έκδοση νέου ασφαλιστηρίου ή 
σχετικής Πρόσθετης Πράξης και υπό όλες τις λοιπές 
προαναφερόμενες προϋποθέσεις έναρξης ισχύος του 
αρχικού ασφαλιστηρίου. 
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ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
Κατοικία και διεύθυνση του Συμβαλλομένου και του 
Ασφαλισμένου είναι αυτές που έχουν δηλωθεί σχετικά στην 
αίτηση ασφάλισης αναφέρονται στο ασφαλιστήριο. Μπορεί 
να γίνει αλλαγή εφόσον αυτή γνωστοποιηθεί σχετικά με 
γραπτή δήλωση που κατατίθεται στα κεντρικά γραφεία της 
Εταιρίας. Η με οποιονδήποτε τρόπο αποστολή εγγράφων 
από την Εταιρία στη διεύθυνση που αναφέρεται στο 
ασφαλιστήριο ή στην τελευταία δήλωση αλλαγής κατοικίας, 
αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι τα έγγραφα αυτά περιήλθαν 
στον Συμβαλλόμενο. 
Μετακίνηση του Ασφαλισμένου σε άλλο μέρος 
Αν ο Ασφαλισμένος  μετακινηθεί σε μέρος διάφορο της 
δηλωθείσας κατοικίας του είτε λόγω μεταβολής κατοικίας ή 
λόγω προσωρινής διαμονής, οι καλύψεις της βασικής 
ασφάλειας Ζωής, καθώς και τυχόν άλλων συμπληρωματικών 
καλύψεων που αφορούν την κάλυψη ζωής ή ασθένειας, 
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 τα από τον Νόμο 
οριζόμενα. 
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ∆ΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Η Εταιρία δεσμεύεται μόνο με έγγραφα που φέρουν υπογραφή 
των εξουσιοδοτημένων οργάνων της. ∆ιευκρινίζεται ότι 
πρόσωπα που διαμεσολαβούν στην ασφάλιση και 
συνεργάζονται παραγωγικά με την Εταιρία, αυτής δεν έχουν  
δικαίωμα να την εκπροσωπούν ή να εισπράττουν για 
λογαριασμό της ασφάλιστρα. Έγγραφα που υπογράφονται από  
πρόσωπα που διαμεσολαβούν για τη σύναψη της ασφάλισης ή 
τη διατήρησή της σε ισχύ, δε δεσμεύουν την Εταιρία. 
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ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ-ΦΟΡΟΙ-ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 
Κάθε φόρος ή τέλος που έχει σχέση με το ασφαλιστήριο και 
τις βάσει αυτού δοσοληψίες ή συναλλαγές (όπως φόροι, τέλη 
ή άλλα δικαιώματα υπέρ τρίτων, χαρτόσημα εξόφλησης 
αποζημίωσης και λοιπά) βαρύνουν το Συμβαλλόμενο ή τον 
Ασφαλισμένο ή το ∆ικαιούχο, ανάλογα με την περίπτωση, 
ανεξάρτητα αν επιβάλλονται με διατάξεις που θεσπίσθηκαν 
πριν ή μετά από την έκδοση του ασφαλιστηρίου. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΤΟΥ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  
Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 
 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης, ο Συμβαλλόμενος και ο 
Ασφαλισμένος  είναι υποχρεωμένοι να περιγράψουν με 
ειλικρίνεια στην Εταιρία την κατάσταση της υγείας του 
Ασφαλισμένου, τις συνθήκες του επαγγέλματός του και 
γενικά να δηλώσουν όλα τα περιστατικά που είναι 
απαραίτητα για να εκτιμήσει η Εταιρία τον κίνδυνο που 
αναλαμβάνει, όπως όλες αυτές οι πληροφορίες ζητούνται 
στην αίτηση για ασφάλιση.  Αν ο Συμβαλλόμενος ή ο 
Ασφαλισμένος  από δόλο κάνει ψευδή δήλωση ή 
αποσιωπήσει σχετικά με οποιαδήποτε από τις ανωτέρω 
πληροφορίες, η Εταιρία έχει δικαίωμα να καταγγείλει την 
ασφάλιση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε 
που έλαβε γνώση της ψευδούς δήλωσης ή της 
αποσιώπησης. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας 
(τερματισμός της ισχύος της ασφάλισης) επέρχονται 
αμέσως από την πραγματοποίησή της. Αν όμως η 
ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω 
προθεσμίας, ή πριν περιέλθει η ψευδής δήλωση ή η 
αποσιώπηση σε γνώση της Εταιρίας, αυτή απαλλάσσεται 
της υποχρέωσής της προς καταβολή του ασφαλίσματος. 
 
Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης 
Ο Συμβαλλόμενος και ο Ασφαλισμένος είναι 
υποχρεωμένοι να δηλώνουν στην Εταιρία κάθε μεταβολή 
του επαγγέλματος και της διεύθυνσης κατοικίας τους. 
 
Για την καταβολή ασφαλίσματος 
Για την καταβολή οποιασδήποτε ασφαλιστικής 
αποζημίωσης, ο Συμβαλλόμενος, ο Ασφαλισμένος ή ο 
∆ικαιούχος, κατά περίπτωση, υποχρεούται να καταθέσει 
εντός οκτώ (8) ημερών γραπτή αναγγελία στα κεντρικά 
γραφεία της Εταιρίας.  
 Επίσης, υποχρεούται να δώσει στην Εταιρία όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που κατέχει 
ή που μπορεί να αποκτήσει, ως μόνος νομιμοποιούμενος, 
που σχετίζονται με τις περιστάσεις και τις συνέπειες της 
επέλευσης του κινδύνου που θα του ζητήσει η Εταιρία για 
την απόδειξη των προϋποθέσεων του δικαιώματός του. 
Η Εταιρία έχει δικαίωμα να εξετάζει τον Ασφαλισμένο με 
έξοδά της και με γιατρό που η ίδια ορίζει. Πριν υποβληθούν 
όλα τα απαραίτητα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά, ή δεν 
ολοκληρωθούν από την Εταιρία όλες οι ενέργειες που έχουν 
σχέση με το περιστατικό, η Εταιρία δεν υποχρεούται σε 
πληρωμή ασφαλίσματος.  Ενέργειες της Εταιρίας που 
αποβλέπουν στην εξακρίβωση των συνθηκών του 
περιστατικού ή των συνεπειών του, δεν μπορούν ποτέ να 
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 θεωρηθούν αναγνώριση υποχρέωσής της για καταβολή   
ασφαλιστικής αποζημίωσης.  Η Εταιρία, μετά την υποβολή 
των απαιτουμένων δικαιολογητικών και την πάροδο ευλόγου 
χρόνου για τον έλεγχό τους,  καταβάλλει την ασφαλιστική 
αποζημίωση με την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει 
περίπτωση απαλλαγής της.   
 
Κάθε καταβολή της Εταιρίας, οποιασδήποτε φύσης που 
σχετίζεται με το ασφάλισμα γίνεται στα κεντρικά γραφεία της 
(άρσιμη οφειλή). Παράλειψη οποιουδήποτε των ανωτέρω 
προσώπων να εκπληρώσει τις ως άνω υποχρεώσεις 
συνεπάγεται τις συνέπειες που προβλέπονται από τον Νόμο.  
Η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσης προς καταβολή 
ασφαλιστικής αποζημίωσης αν η επέλευση της ασφαλιστικής 
περίπτωσης οφείλεται σε δόλο. 
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ΕΚΧΩΡΗΣΗ - ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ 
Εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων που πηγάζουν 
από το ασφαλιστήριο γίνεται με γραπτή δήλωση (αναγγελία) 
από είτε το Συμβαλλόμενο, με έγγραφη συναίνεση του 
Ασφαλισμένου, αν αυτός είναι άλλο πρόσωπο, καθώς και του 
τυχόν ορισθέντος αμετακλήτου ∆ικαιούχου, είτε από τον 
∆ικαιούχο, με έγγραφη συναίνεση του Συμβαλλομένου και 
του Ασφαλισμένου, αν είναι άλλο πρόσωπο, είτε από τον 
Ασφαλισμένο, εφόσον ο Συμβαλλόμενος του έχει χορηγήσει 
εγγράφως δικαίωμα ορισμού ∆ικαιούχου. Σε κάθε 
περίπτωση, η εκχώρηση ή ενεχυρίαση και ισχύει για την 
Εταιρία από την κατάθεση της σχετικής γραπτής δήλωσης 
στα κεντρικά γραφεία της.  Όμως τα ποσά που 
καταβάλλονται σύμφωνα με οποιοδήποτε τρόπο 
διακανονισμού του ασφαλίσματος, δεν μπορούν ούτε να 
εκχωρηθούν ούτε να ενεχυριασθούν. Τα δικαιώματα του 
εκδοχέα είναι επικρατέστερα των δικαιωμάτων κάθε 
∆ικαιούχου, των δικαιωμάτων του Υποκατάστατου 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. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 
Πληρωμή ασφαλίστρου  
Το οφειλόμενο ασφάλιστρο είναι εφάπαξ ή ετήσιο και 
προκαταβλητέο. Σε περίπτωση που το οφειλόμενο 
ασφάλιστρο είναι ετήσιο μπορεί να καταβληθεί σε τμηματικές 
δόσεις, ως εξής  εξαμηνιαίες δόσεις, προσαυξημένες με δύο 
τοις εκατό (2%) ή τριμηνιαίες προσαυξημένες με τρία τοις 
εκατό (3%) ή μηνιαίες προσαυξημένες με τέσσερα τοις εκατό 
(4%).   Οι ημερομηνίες οφειλής των τμηματικών δόσεων 
αναφέρονται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του 
ασφαλιστηρίου.  Στην περίπτωση καταβολής ασφαλίστρων 
με τμηματικές δόσεις, η Εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να 
ειδοποιεί περαιτέρω το Συμβαλλόμενο για την πληρωμή των 
ασφαλίστρων. Η πληρωμή του οφειλομένου ασφαλίστρου- 
γίνεται είτε μέσω Τραπεζικού Λογαριασμού ή μέσω 
Πιστωτικής Κάρτας. 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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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 
Ασφαλιστήριο που ακυρώθηκε ή μετατράπηκε σε 
ελεύθερο περαιτέρω καταβολής ασφαλίστρων, μπορεί να 
επαναφερθεί σε ισχύ, εφόσον η Εταιρία αποδεχθεί τη 
σχετική έγγραφη αίτηση επαναφοράς. Σε κάθε περίπτωση, 
η αίτηση επαναφοράς θα πρέπει να υποβληθεί από τον 
Συμβαλλόμενο στην Εταιρία μέσα σε μια διετία από την 
ημέρα που έγινε απαιτητό το ασφάλιστρο που δεν 

εξοφλήθηκε  και εφόσον δεν έχει μεσολαβήσει εξαγορά 
του ασφαλιστηρίου και συντρέχουν, παράλληλα, 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 
διαθέτει αυτό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
β) Καταβληθούν όλα τα καθυστερούμενα ασφάλιστρα άτοκα, 
στην περίπτωση που το  ασφαλιστήριο είχε ακυρωθεί.  Στην 
περίπτωση δε που το ασφαλιστήριο είχε καταστεί «ελεύθερο 
περαιτέρω καταβολής ασφαλίστρων», θα πρέπει να 
καταβληθεί η διαφορά μεταξύ του μαθηματικού αποθέματος 
που θα είχε σχηματισθεί αν το ασφαλιστήριο δεν είχε 
καταστεί «ελεύθερο περαιτέρω καταβολής ασφαλίστρων» και 
αυτού που υφίσταται κατά την ημερομηνία έκδοσης της 
πρόσθετης πράξης επαναφοράς, και  
γ) Καταβληθούν τόσο η τρέχουσα δόση ασφαλίστρου, όσο 
και όλοι οι οφειλόμενοι τόκοι από τυχόν δάνεια επί του 
ασφαλιστηρίου. 
Σε κάθε περίπτωση, μόνη η αίτηση επαναφοράς και η 
πληρωμή των ασφαλίστρων,, δεν συνεπάγονται 
επαναφορά του ασφαλιστηρίου.  Μετά τη διαπίστωση της 
ασφαλισιμότητας του Ασφαλισμένου, για την οποία η 
Εταιρία μπορεί 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 σε ισχύ το 
ασφαλιστήριο, 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 ως 
άνω ποσά που καταβλήθηκαν για την επαναφορά 
επιστρέφονται όταν ο Συμβαλλόμενος τα ζητήσει. 
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∆ΑΝΕΙΑ 
α) Σύναψη δανείου  
Αν το ασφαλιστήριο αποκτήσει αξία εξαγοράς και ισχύει με 
οποιαδήποτε μορφή, η Εταιρία χορηγεί στο Συμβαλλόμενο, 
μετά από αίτησή του, δάνειο όχι μεγαλύτερο από την αξία 
εξαγοράς του ασφαλιστηρίου κατά το χρόνο χορήγησης του 
δανείου, με ενέχυρο τα δικαιώματα του Συμβαλλομένου από 
το ασφαλιστήριο.  
Οι τυχόν οφειλές θα αφαιρούνται από το ποσό του δανείου. 
Το επιτόκιο του δανείου είναι σταθερό και προσδιορίζεται 
από την Εταιρία κατά την εποχή της σύναψης του δανείου.  
Κατά τη χορήγηση του δανείου, παρακρατείται ο τόκος της 
περιόδου που μεσολαβεί μέχρι την ημερομηνία κατά την 
οποία είναι απαιτητή η επόμενη δόση ασφαλίστρου.  
Οι τόκοι των επομένων περιόδων προκαταβάλλονται μαζί με 
την αντίστοιχη δόση ασφαλίστρου. 
β) Αυτόματη εξαγορά - Εξόφληση δανείου  
Αν το ποσό της οφειλής του δανείου και των τόκων φθάσει ή 
ξεπεράσει την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου, το 
ασφαλιστήριο εξαγοράζεται αυτόματα. Σε περίπτωση 
ύπαρξης διαδοχικών δανείων, κάθε καταβολή ποσού από 
τον  οφειλέτη καταλογίζεται υποχρεωτικά πρώτα στο δάνειο 
με την παλαιότερη έναρξη. Σε περίπτωση πραγματοποίησης 
του ασφαλιζομένου κινδύνου, ως συμφωνηθέν ασφάλισμα 
θεωρείται το υπόλοιπο του ασφαλιζομένου κεφαλαίου μετά 
την αφαίρεση του εξαιτίας του δανείου οφειλομένου ποσού. 
γ) Αυτόματος δανεισμός  
Αν η οφειλόμενη δόση ασφαλίστρου δεν καταβληθεί και το 
ασφαλιστήριο έχει αποκτήσει αξία εξαγοράς, η Εταιρία 
χορηγεί αυτόματα δάνειο αρκετό για την εξόφληση του 
οφειλομένου ασφαλίστρου με την προϋπόθεση ότι το ποσό 
της εξαγοράς του ασφαλιστηρίου επαρκεί γι’ αυτό.  Η κατά 
τον τρόπο αυτό εξόφληση του ασφαλίστρου γίνεται μόνο αν 
έχει ζητηθεί με την αίτηση ασφάλισης ή και με μεταγενέστερη 
γραπτή αίτηση του Συμβαλλομένου, αρκεί κατά το χρόνο 
αυτό να μην οφείλεται ασφάλιστρο. Για κάθε αυτόματο 
δανεισμό ασφαλίστρου ισχύουν οι όροι που εφαρμόζονται και 
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για τα λοιπά δάνεια του ασφαλιστηρίου. 
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ΑΞΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 
Ο Συμβαλλόμενος μπορεί, στις παρακάτω αναφερόμενες 
περιπτώσεις, με γραπτή αίτησή του προς την Εταιρία, να 
ζητήσει την εξαγορά του ασφαλιστηρίου, όσο ζει ο 
Ασφαλισμένος. 
Τα ποσά της αξίας εξαγοράς και της ασφάλισης ελεύθερης 
περαιτέρω καταβολής ασφαλίστρων υπολογίζονται με 
σχετικές αναλογιστικές μεθόδους και αναγράφονται στον 
Πίνακα Εξαγοράς και Ασφάλισης Ελεύθερης Καταβολής 
Ασφαλίστρων του Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του 
ασφαλιστηρίου. 
 Οι τιμές αυτές προϋποθέτουν τα ασφαλιστικά έτη 
συμπληρωμένα και τα ασφάλιστρα που αντιστοιχούν σ’ αυτά 
πλήρως εξοφλημένα. 
Ειδικότερα: 
1. Εφάπαξ ασφάλιστρο  
Στην περίπτωση που το οφειλόμενο ασφάλιστρο 
καταβλήθηκε εφάπαξ, το ασφαλιστήριο αποκτά αξία 
εξαγοράς αμέσως μετά την συμπλήρωση του πρώτου 
ασφαλιστικού έτους.  
2. Περιοδική καταβολή ασφαλίστρου 
Στην περίπτωση που η περίοδος καταβολής ασφαλίστρων 
ορίστηκε είτε για δέκα (10) χρόνια και άνω ή ισοβίως, το 
ασφαλιστήριο αποκτά αξία εξαγοράς κατά το ασφαλιστικό 
έτος που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών και 
Ασφαλίστρων. 

 
 Η αξία εξαγοράς καθορίζεται από την  ηλικία του 
Ασφαλισμένου, από το χρόνο που έχει οριστεί ότι θα 
πληρώνεται ασφάλιστρο, και από το ύψος του 
ασφαλιζομένου κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν αποκτά αξία εξαγοράς πριν 
από την συμπλήρωση του πρώτου ασφαλιστικού έτους.  
3. Ασφάλιση ελεύθερη περαιτέρω καταβολής ασφαλίστρων 
Στην περίπτωση που οφειλόμενη δόση ασφαλίστρου δεν 
καταβληθεί εντός των συμβατικών και νόμιμων 
προθεσμιών και το ασφαλιστήριο έχει αποκτήσει αξία 
εξαγοράς, εξακολουθεί να ισχύει μόνο η βασική ασφάλεια 
ζωής σύμφωνα με τους όρους της, αλλά για μειωμένο ποσό 
ασφαλιζομένου κεφαλαίου, το οποίο αναφέρεται στον 
Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου. 
Στην περίπτωση αυτή  παύει εφεξής η υποχρέωση του 
Συμβαλλομένου για πληρωμή ασφαλίστρου. 
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ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
Το ασφαλιστήριο δεν καλύπτει κινδύνους που η επέλευσή 
τους 
 έχει άμεση αιτία διάπραξη εκ μέρους του Ασφαλισμένου 
ποινικά τιμωρουμένης πράξης, εκτός αν αυτή είναι 
πταίσμα. 

 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. 

 οφείλεται σε κάθε μορφής τρομοκρατική ενέργεια. 
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει είτε την 
ασφάλεια Ζωής (οπότε τερματίζεται η ισχύς ολοκλήρου 
του ασφαλιστηρίου, δηλαδή περιλαμβανομένων και των  
τυχόν Προσαρτημάτων) είτε μόνο ένα ή περισσότερα 
Προσαρτήματα (οπότε τερματίζεται μόνο η ισχύς αυτού ή 
αυτών) σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις 

1. 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.  
2. Το δικαίωμα καταγγελίας δεν μπορεί να ασκηθεί μετά 
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. Τα 
αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται, σε περίπτωση 
μεν παράλειψης της παραπάνω ειδοποίησης αμέσως, 
διαφορετικά δε μετά 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, στην περίπτωση παράλειψης 
της ειδοποίησης η εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσης 
της προς καταβολή του ασφαλίσματος. 
2. Παραπλάνηση ή απόπειρα παραπλάνησης της Εταιρίας 
εκ μέρους του Ασφαλισμένου, όσον αφορά την ύπαρξη 
αξίωσής του για καταβολή ασφαλίσματος.   
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. 
 
ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Αμφισβήτηση του κύρους της ασφάλισης από την Εταιρία για 
λόγο που οφείλεται στον Συμβαλλόμενο ή Ασφαλισμένο 
επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση εκ δόλου παράβασης εκ μέρους 
του Συμβαλλομένου της υποχρέωσής του να δηλώσει  κάθε 
στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει και είναι αντικειμενικά 
ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου εκ μέρους της Εταιρίας.  
Η Εταιρία διατηρεί πάντα το δικαίωμα να καταγγείλει το 
ασφαλιστήριο στην περίπτωση του άρθρου 15. 
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∆ΙΑΦΟΡΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 
Αν δεν έχει προσκομισθεί ληξιαρχική πράξη γέννησης του 
Ασφαλισμένου, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, πριν 
πραγματοποιήσει οποιαδήποτε πληρωμή ασφαλίσματος, να 
ζητήσει την προσκόμισή της. Στην περίπτωση που 
αποδειχθεί ότι η ηλικία του Ασφαλισμένου από δόλο 
δηλώθηκε ανακριβής, η Εταιρία δικαιούται 
α) Αν το γεγονός περιήλθε σε γνώση της πριν από την 
επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, είτε να καταγγείλει το 
ασφαλιστήριο εντός ενός (1) μηνός από τότε που το γεγονός 
αυτό περιήλθε σε γνώση της, είτε να προτείνει την 
αναπροσαρμογή του ασφαλιζομένου κεφαλαίου και του 
ασφαλίστρου, αντίστοιχα, σύμφωνα με την ηλικία που 
πραγματικά είχε ο Ασφαλισμένος κατά τη σύναψη του 
ασφαλιστηρίου. 
Σε περίπτωση μη αποδοχής της πρότασης της Εταιρίας για 
τροποποίηση του ασφαλιζομένου κεφαλαίου και του 
ασφαλίστρου εντός της ανωτέρω προθεσμίας, το 
ασφαλιστήριο θεωρείται ότι καταγγέλθηκε. 
β) Αν δε το γεγονός περιήλθε σε γνώση της μετά την 
επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, η Εταιρία 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση προς καταβολή του 
ασφαλίσματος με την επιφύλαξη των διατάξεων για την αξία 
εξαγοράς (Άρθρο 13). 
Αν η ανακριβής δήλωση της ηλικίας δεν οφείλεται σε δόλο, 
τότε ως συμφωνηθέν ασφάλιστρο (μεγαλύτερο ή μικρότερο) 
θεωρείται εκείνο που αντιστοιχούσε, κατά τη σύναψη του 
ασφαλιστηρίου, στην πραγματική ηλικία του Ασφαλισμένου, 
με βάση το τιμολόγιο της Εταιρίας. Η  η προς τα άνω ή προς 
τα κάτω αναδρομική διαφορά εξοφλείται αμέσως. 
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ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ 
Το ασφαλιστήριο καλύπτει και τον κίνδυνο θανάτου του 
Ασφαλισμένου από αυτοκτονία, εκτός αν ο Ασφαλισμένος, 
ανεξάρτητα από την διανοητική του κατάσταση, αυτοκτονήσει 
μέσα σε δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης του 
ασφαλιστηρίου ή της επαναφοράς του σε ισχύ, οπότε 
εφαρμόζονται οι διατάξεις για την αξία εξαγοράς (Άρθρο 13). 
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 
Το ασφαλιστήριο καλύπτει και το θάνατο από αεροπορικό 
κίνδυνο μόνο όταν ο Ασφαλισμένος είναι επιβάτης ή 
πλήρωμα αεροσκαφών αεροπορικών εταιριών που 
λειτουργούν νόμιμα και εκτελούν τακτικές γραμμές εναερίων  
συγκοινωνιών ή γραμμές charter. Σε οποιαδήποτε άλλη 
περίπτωση θανάτου εξαιτίας αεροπορικού κινδύνου (εκτός αν 
διαφορετικά έχει έγγραφα συμφωνηθεί) η ευθύνη της 
Εταιρίας περιορίζεται στην άτοκη επιστροφή των 
ασφαλίστρων της βασικής ασφαλείας ζωής. 
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ                                               
 Το ασφαλιστήριο καλύπτει σε καιρό ειρήνης, όλους όσους 
υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, εκτός από τους 
ευρισκομένους σε υπηρεσία πτήσης. Καλύπτει επίσης 
τους κινδύνους πολέμου, αλλά μόνο για τους πολίτες και 
μόνο για το ποσό του μαθηματικού αποθέματος του 
ασφαλιστηρίου.   
Σε περίπτωση πολέμου (κηρυγμένου ή ακήρυκτου) ή 
πολεμικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε φύσης, αν ο 
Ασφαλισμένος, υπηρετεί στις ένοπλες  δυνάμεις ή κληθεί 
«υπό τα όπλα», η ισχύς του ασφαλιστηρίου τερματίζεται.  
Αν ο Ασφαλισμένος  πεθάνει μετά τον τερματισμό της 
ασφάλισης και πριν από την τυχόν κατά τα ανωτέρω   

επαναφορά της σε ισχύ η Εταιρία είναι  υποχρεωμένη να 
καταβάλλει το μαθηματικό απόθεμα που αναλογεί στο 
ασφαλιστήριο.    
Το ασφαλιστήριο μπορεί να επαναφερθεί σε ισχύ μετά την 
απόλυση του Ασφαλισμένου, υπό τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 11. 
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ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 
Ισχύουν τα προβλεπόμενα, σχετικά με τα θέματα αυτά, στο 
τμήμα του ασφαλιστηρίου στο οποίο αναγράφονται τα 
εξατομικευμένα στοιχεία της σύμβασης (δηλαδή, στο τμήμα 
του που τελειώνει στο σημείο όπου αρχίζουν οι Γενικοί Όροι 
της Ασφάλειας Ζωής). 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  2 1  
 
Ν.3691/2008 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ∆ΕΟΥΣΑΣ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ  
Η Εταιρία υποχρεούται, πριν από τη σύναψη ή 
τροποποίηση ασφαλιστηρίου συμβολαίου 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», να εφαρμόζει τα Μέτρα ∆έουσας 
Επιμέλειας που αναφέρονται στο νόμο και στον σχετικό 
Εσωτερικό της Κανονισμό για την πιστοποίηση των 
πελατών της και την αξιολόγηση των συναλλαγών. Για 
αυτό το λόγο ο Συμβαλλόμενος, ο Ασφαλισμένος και ο 
∆ικαιούχος, κατά περίπτωση, υποχρεούνται να 
ανταποκρίνονται στις σχετικές απαιτήσεις της Εταιρίας και 
να προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται. Σε 
διαφορετική περίπτωση, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να 
μην προχωρήσει στην συναλλαγή που οποιοδήποτε από 
τα πρόσωπα αυτά αιτείται. 

  
 
 
 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ   
 
Η Εταιρία, σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου, θα πληρώσει στην έδρα της στον ∆ικαιούχο που έχει οριστεί, το 
ασφαλιζόμενο κεφάλαιο που αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου. 
 
 
 




