ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

Άρθρο 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύµφωνα µε:
•

την ισχύουσα Ασφαλιστική Νοµοθεσία,

•

τις ασφαλιστικές παροχές και τα εγκεκριµένα τιµολόγια,

•

τους παρόντες Γενικούς Όρους Ασφάλισης Ζωής,

•

τις Ειδικές ∆ιατάξεις, που αφορούν στη Βασική Ασφάλιση Ζωής,

•

τους Πρόσθετους Γενικούς Όρους Συµπληρωµατικών Παροχών

•

τις Ειδικές ∆ιατάξεις, που αφορούν στις συµπληρωµατικές ασφαλιστικές παροχές,

•

τους Ειδικούς Όρους, που συνδέονται µε ειδικά αιτήµατα και ρυθµίσεις του Αντισυµβαλλόµενου ή /και του Ασφαλισµένου,

•

τις δηλώσεις του Αντισυµβαλλόµενου ή /και του Ασφαλισµένου, που περιέχονται στην αίτηση ασφάλισης, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος του ασφαλιστηρίου.

Άρθρο 2. Ορισµοί
Εταιρία:

η Ασφαλιστική Εταιρία EFG Eurolife Α.Ε.Α.Ζ.

Αντισυµβαλλόµενος:
(Λήπτης της ασφάλισης)

το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που συνάπτει την παρούσα ασφάλιση και έχει όλα τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ασφαλιστήριο, πριν από την
επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης.

Ασφαλισµένος:

το φυσικό πρόσωπο, επί της ζωής του οποίου συνάπτεται η παρούσα ασφάλιση.

∆ικαιούχος:

το πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, που δικαιούται να εισπράξει το ασφάλισµα.

Ασφάλισµα:
(Ασφαλισµένο κεφάλαιο)

το χρηµατικό ποσό που καταβάλλεται στο ∆ικαιούχο, σε περίπτωση επέλευσης της
ασφαλιστικής περίπτωσης.

Ασφάλιστρα:

το χρηµατικό ποσό που καταβάλλει ο Αντισυµβαλλόµενος στην Εταιρία, για να είναι το
ασφαλιστήριο σε πλήρη ισχύ.

Ασφαλιστικό έτος:

η χρονική περίοδος δώδεκα (12) µηνών που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία έναρξης
του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, η οποία είναι η ηµεροµηνία επετείου του συµβολαίου,
και κάθε επόµενη δωδεκάµηνη περίοδος.

Πρόσθετη Πράξη:

το έγγραφο που εκδίδει η Εταιρία, σε περίπτωση µεταβολής στοιχείων του
ασφαλιστηρίου.
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Άρθρο 3. Ευθύνη της Εταιρίας
Η ευθύνη της Εταιρίας απορρέει αποκλειστικά από το ασφαλιστήριο και από τις Πρόσθετες Πράξεις τις καταχωρηµένες σ’ αυτό,
εφόσον φέρουν την υπογραφή εξουσιοδοτηµένου προσώπου και τη σφραγίδα της Εταιρίας.

Άρθρο 4. Υποχρεώσεις και δηλώσεις του Αντισυµβαλλόµενου και του Ασφαλισµένου
Τον Αντισυµβαλλόµενο βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύµβαση, εκτός από εκείνες που
από τη φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον Ασφαλισµένο. Ο Ασφαλισµένος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις µε τον
Αντισυµβαλλόµενο, εφόσον έχει λάβει γνώση της σύµβασης και έχει τη δυνατότητα να τις εκπληρώσει.
Βάση για τη σύναψη της παρούσας ασφάλισης, αποτελούν οι δηλώσεις του Αντισυµβαλλόµενου και του Ασφαλισµένου που
περιέχονται στην αίτηση ασφάλισης. Οι δηλώσεις αυτές πρέπει να είναι πλήρεις και ακριβείς και να περιέχουν κάθε στοιχείο ή
περιστατικό που γνωρίζουν και που είναι αντικειµενικά ουσιώδες για την εκτίµηση του κινδύνου. Εάν οι δηλώσεις, από δόλο του
Αντισυµβαλλόµενου ή /και του Ασφαλισµένου, περιέχουν ανακρίβειες ή έχουν αποσιωπηθεί σ’ αυτές περιστατικά που είναι
αντικειµενικά ουσιώδη για την εκτίµηση του κινδύνου, η Εταιρία έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση µέσα σε
προθεσµία ενός (1) µηνός από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης της υποχρέωσης αυτής. Εάν η ασφαλιστική περίπτωση
επέλθει εντός της παραπάνω προθεσµίας, η Εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωσής της προς καταβολή του ασφαλίσµατος. Ο
Αντισυµβαλλόµενος υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Εταιρίας. Η καταγγελία επιφέρει άµεσα αποτελέσµατα. Η
Εταιρία δικαιούται των ασφαλίστρων που ήταν ληξιπρόθεσµα κατά το χρόνο, κατά τον οποίο επήλθαν τα αποτελέσµατα της
καταγγελίας της σύµβασης ή κατά το χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

Άρθρο 5. ∆ιαφορά ηλικίας
Σε περίπτωση που η ηλικία ή το φύλο του Ασφαλισµένου δηλώθηκαν λανθασµένα, το ασφάλισµα θα τροποποιείται ανάλογα µε
τη διαφορά µεταξύ των ασφαλίστρων που πληρώθηκαν και των ασφαλίστρων που αναλογούν στην πραγµατική ηλικία ή το φύλο
του Ασφαλισµένου όταν έγινε η ασφάλιση. Εάν η πραγµατική ηλικία του Ασφαλισµένου ήταν εκτός των ορίων ασφάλισης
σύµφωνα µε τα τιµολόγια της Εταιρίας, τότε η Εταιρία έχει το δικαίωµα να ακυρώσει, σύµφωνα µε όσα προβλέπει ο νόµος, το
ασφαλιστήριο.

Άρθρο 6. Αδιαφιλονίκητο του ασφαλιστηρίου
Εφόσον παρέλθει διετία (2) από την έναρξη ισχύος ή την επαναφορά σε ισχύ του ασφαλιστηρίου, τα ασφάλιστρα καταβάλλονται
κανονικά και ο Ασφαλισµένος βρίσκεται εν ζωή, η Εταιρία δεν µπορεί να αµφισβητήσει το κύρος της ασφάλισης ζωής, µε την
επιφύλαξη του Άρθρου 5 για τη διαφορά ηλικίας και του Άρθρου 4 για τις δηλώσεις του Αντισυµβαλλόµενου και του
Ασφαλισµένου, των Γενικών Όρων Ασφάλισης Ζωής. Σε περίπτωση αύξησης του ασφαλίσµατος και προκειµένου για το ποσό
της αύξησης και µόνο, τα δύο (2) έτη αρχίζουν από την ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής Πρόσθετης Πράξης.

Άρθρο 7. ∆ικαιούχοι
Ο Αντισυµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα µε έγγραφη αίτησή του στην Εταιρία να ορίζει, να ανακαλεί και να µεταβάλλει τον ή
τους ∆ικαιούχους (σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισµένου) του ασφαλίσµατος. Το δικαίωµα αυτό παύει να ισχύει:
•
•
•

όταν ο Αντισυµβαλλόµενος έχει εγγράφως παραιτηθεί από αυτό το δικαίωµα,
όταν ο ∆ικαιούχος έχει αποδεχθεί εγγράφως το ασφάλισµα,
µετά το θάνατο του Ασφαλισµένου.

Στις περιπτώσεις αυτές, για να γίνει εξαγορά, δανεισµός, ενεχυρίαση ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση του ασφαλιστηρίου,
πρέπει προηγουµένως να έχει συγκατατεθεί εγγράφως ο ∆ικαιούχος.
Εάν ο θάνατος του Ασφαλισµένου προκληθεί από παράνοµη, δόλια ή ηθεληµένη ενέργεια του ∆ικαιούχου, τότε αυτός χάνει τα
δικαιώµατά του.
Σε περίπτωση που ο ∆ικαιούχος αποβιώσει και δεν έχει ορισθεί υποκατάστατος ∆ικαιούχος, τότε το ασφάλισµα καταβάλλεται
στον Αντισυµβαλλόµενο ή στους νόµιµους κληρονόµους του. Σε κάθε άλλη περίπτωση (πλην θανάτου) δικαιούχος του
ασφαλίσµατος είναι ο Ασφαλισµένος.
Η ανάκληση ή η µεταβολή του ή των ∆ικαιούχων, αποδεικνύεται µόνο µε την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης και ισχύει
από την ηµεροµηνία έκδοσής της.

Άρθρο 8. Έναρξη ισχύος της ασφάλισης
Η ασφάλιση αρχίζει µετά την πληρωµή του πρώτου ετήσιου ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης , αν συµφωνηθεί η πληρωµή σε
δόσεις και εφόσον ο Αντισυµβαλλόµενος έχει παραλάβει ενυπόγραφα το ασφαλιστήριο.

Άρθρο 9. Πληρωµή των ασφαλίστρων
Τα ασφάλιστρα προκαταβάλλονται εφάπαξ ή ετησίως. Η Εταιρία µπορεί να δεχθεί την καταβολή των ετησίων ασφαλίστρων σε
τµηµατικές δόσεις, µε την προβλεπόµενη από το νόµο προσαύξηση.
Τα ασφάλιστρα, ετήσια ή σε δόσεις, πρέπει να καταβάλλονται κατά την ηµεροµηνία οφειλής, όπως αυτή αναγράφεται στο
ασφαλιστήριο, µαζί µε τους αντίστοιχους φόρους, τέλη και δικαιώµατα. Η εξόφληση των ασφαλίστρων, αποδεικνύεται µόνο µε
έγγραφη απόδειξη που θα έχει υπογραφεί από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτηµένο από την Εταιρία. Για την καταβολή των
ασφαλίστρων, χορηγείται προθεσµία χάριτος τριάντα (30) ηµερών, σύµφωνα µε το νόµο. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος
αποβιώσει κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, τα ασφάλιστρα που οφείλονται για τη συµπλήρωση των ετησίων ασφαλίστρων,
θα αφαιρούνται από το ασφάλισµα που η Εταιρία οφείλει να καταβάλλει σύµφωνα µε το ασφαλιστήριο.

Άρθρο 10. Μη πληρωµή των ασφαλίστρων
Σε περίπτωση που τα ασφάλιστρα δεν καταβληθούν µέσα στην περίοδο χάριτος των τριάντα (30) ηµερών, η παρούσα ασφάλιση
παύει να ισχύει, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2, άρθρο 6 του Ν. 2496/1997.
Εάν ωστόσο, το ασφαλιστήριο έχει αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς, η ασφάλιση δεν ακυρώνεται αλλά µετατρέπεται σε ασφάλιση
ελεύθερη περαιτέρω καταβολής ασφαλίστρων, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 13 των Γενικών Όρων Ασφάλισης Ζωής.

Άρθρο 11. Επαναφορά σε ισχύ του ασφαλιστηρίου
Ασφάλιση που έχει ακυρωθεί ή µετατραπεί σε ασφάλιση ελεύθερη περαιτέρω καταβολής ασφαλίστρων, λόγω µη καταβολής των
ασφαλίστρων, µπορεί να τεθεί εκ νέου σε ισχύ, µετά από σχετική έγγραφη αίτηση του Αντισυµβαλλόµενου.
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να αποδεχθεί ή όχι την αίτηση του Αντισυµβαλλόµενου και να ζητήσει, αφού καταβληθούν στο
ακέραιο και εντόκως µε το εγγυηµένο τεχνικό επιτόκιο µε το οποίο έχει υπολογισθεί το ασφάλιστρο της ασφάλισης ζωής, όλα τα
ασφάλιστρα που οφείλονται και ικανοποιητικές αποδείξεις για την καλή κατάσταση της υγείας του Ασφαλισµένου. Οι σχετικές
δαπάνες βαρύνουν τον Αντισυµβαλλόµενο.
Η επαναφορά σε ισχύ του ασφαλιστηρίου, αποδεικνύεται µόνο µε την έκδοση σχετικής Πρόσθετης Πράξης και ισχύει από την
ηµεροµηνία έκδοσής της.

Άρθρο 12. Εξαγορά του ασφαλιστηρίου
Ο Αντισυµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει την εξαγορά της βασικής ασφάλισης ζωής του ασφαλιστηρίου του, έναντι
επιστροφής µέρους του µαθηµατικού αποθέµατος κατά τη στιγµή της αίτησης εξαγοράς, που αναλογεί σ’ αυτό. Το ποσό της
εξαγοράς, υπολογίζεται σύµφωνα µε τα τιµολόγια της Εταιρίας.
Ο Πίνακας των ποσών εξαγοράς που αντιστοιχούν στη Βασική ασφάλιση ζωής, επισυνάπτεται στο ασφαλιστήριο και καθορίζει
το ποσό εξαγοράς στο τέλος κάθε περιόδου ασφάλισης.

Άρθρο 13. Ελευθεροποίηση του ασφαλιστηρίου
Ο Αντισυµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει τη µετατροπή της Βασικής ασφάλισης ζωής σε ασφάλιση ελεύθερη
περαιτέρω καταβολής ασφαλίστρων, µε τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις όπως η αρχική ασφάλιση ζωής, αλλά µε
µειωµένο ασφάλισµα. Στη περίπτωση αυτή, το µειωµένο ασφάλισµα υπολογίζεται µε βάση το ποσό της εξαγοράς, την ηλικία του
Ασφαλισµένου και την υπολειπόµενη διάρκεια, κατά τη στιγµή της αίτησης ελευθεροποίησης.
Προϋπόθεση του δικαιώµατος ελευθεροποίησης, είναι η ύπαρξη του δικαιώµατος εξαγοράς.
Σε περίπτωση µη πληρωµής των ασφαλίστρων όπως περιγράφεται στο Άρθρο 10 των Γενικών Όρων Ασφάλισης Ζωής, η
Εταιρία προβαίνει στην ελευθεροποίηση του ασφαλιστηρίου χωρίς σχετική αίτηση του Αντισυµβαλλόµενου.
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Άρθρο 14. ∆ανεισµός
Εφόσον το ασφαλιστήριο ισχύει και υπάρχει δικαίωµα εξαγοράς, ο Αντισυµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει δάνειο από
την Εταιρία, το ύψος του οποίου δεν θα υπερβαίνει το 90% της αξίας εξαγοράς κατά τη στιγµή της αίτησης χορήγησης του
δανείου. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να καθορίζει τους όρους χορήγησης του δανείου και το επιτόκιο δανεισµού.

Άρθρο 15. Μαθηµατικό απόθεµα του ασφαλιστηρίου
Η συσσώρευση των ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου, σε όλη τη διάρκεια ισχύος του, µετά την αφαίρεση των εξόδων
πρόσκτησης και διαχείρισης της Εταιρίας, έχει ως συνέπεια τη δηµιουργία ειδικού κεφαλαίου (µαθηµατικό απόθεµα), το οποίο
εγγυάται την καταβολή των αξιών.
Ο τεχνικός ορισµός του µαθηµατικού αποθέµατος, όπως περιγράφεται στο Ν.∆. 400/1970, είναι η διαφορά της αναλογιστικής
παρούσας αξίας µεταξύ των µελλοντικών υποχρεώσεων της Εταιρίας και του Αντισυµβαλλόµενου. Οι παρούσες αξίες των
µεγεθών, υπολογίζονται µε βάση το ελάχιστο εγγυηµένο (τεχνικό) επιτόκιο που ισχύει για το συγκεκριµένο είδος ασφάλισης, µε
την προϋπόθεση ότι αυτή βρίσκεται σε ισχύ.

Άρθρο 16. Συµµετοχή στα κέρδη
Η συνεχής επένδυση των µαθηµατικών αποθεµάτων της Εταιρίας, έχει ως στόχο την επιτυχία αποδόσεων υψηλότερων του
τεχνικού επιτοκίου και τη διανοµή του µεγαλύτερου µέρους της υπεραπόδοσης, σε κατηγορία ασφαλιστηρίων µε το δικαίωµα
της “Συµµετοχής στα κέρδη”.
Η διανοµή του υπερβάλλοντος του τεχνικού επιτοκίου προς τους Ασφαλισµένους, βασίζεται στη σχέση:
Ποσοστό συµµετοχής * (επιτόκιο επενδύσεων – τεχνικό επιτόκιο – έξοδα διαχείρισης)
•
•
•

ως ποσοστό συµµετοχής, θεωρείται το ποσοστό του οποίου η τιµή είναι το 90 %
ως επιτόκιο επενδύσεων, θεωρείται το µέσο επιτυγχανόµενο επιτόκιο από την επένδυση του διαθέσιµου αποθεµατικού,
κατά την αρχή της χρήσης,
ως έξοδα διαχείρισης, θεωρείται το ποσοστό παρακράτησης για την κάλυψη των δαπανών της Εταιρίας και το οποίο δεν
ξεπερνά την τιµή του 0,5%.

Το επιτόκιο που προκύπτει, πολλαπλασιαζόµενο επί το διαθέσιµο µαθηµατικό απόθεµα επένδυσης (δηλ. το µαθηµατικό απόθεµα
ισολογισµού µειούµενο κατά τα αναπόσβεστα έξοδα πρόσκτησης) στην αρχή της χρήσης, δηµιουργεί το “µέρισµα χρήσης”, το
οποίο µεταφέρεται σε ειδικό αποθεµατικό µερισµάτων µε την ίδια επενδυτική συµπεριφορά όπως και το µαθηµατικό απόθεµα.
Το σύνολο του αποθεµατικού µερισµάτων αποτελεί συµβατική υποχρέωση της Εταιρίας και καταβάλλεται στον
Αντισυµβαλλόµενο επιπλέον του ασφαλίσµατος ή της αξίας εξαγοράς.
Έγγραφη ενηµέρωση του Αντισυµβαλλόµενου, γίνεται µετά το κλείσιµο του ισολογισµού κάθε οικονοµικής χρήσης από την
Εταιρία, µε επιστολή που περιλαµβάνει:
•
•
•
•
•

το ποσό του µαθηµατικού αποθέµατος που έχει επενδυθεί,
το µέσο επιτόκιο επένδυσης,
το ποσό του µερίσµατος χρήσης,
το σύνολο του αποθεµατικού µερισµάτων (συσσωρευµένο µέρισµα),
τους φόρους υπέρ του ∆ηµοσίου που αναλογούν στο παρόν δικαίωµα συµµετοχής, αφορούν τη συγκεκριµένη χρήση και
έχουν αποδοθεί στην Εφορία.

Ο Αντισυµβαλλόµενος µπορεί να επιλέξει έναν από τους ακόλουθους τρόπους διάθεσης των µερισµάτων που αναλογούν στο
ασφαλιστήριο.
1. Την ολική ή µερική είσπραξή του, µε την προϋπόθεση ότι το ασφαλιστήριο έχει αποκτήσει δικαίωµα εξαγοράς.
2. Τη συσσώρευση του αποθεµατικού µερισµάτων (µέχρι τη λήξη της ασφάλισης) και την πίστωσή του µε επιτόκιο ίσο µε το
90% της διαφοράς µεταξύ του µέσου επιτοκίου επένδυσης και των εξόδων διαχείρισης.
Οι επιλογές αυτές µπορούν να γίνουν ή να µετατραπούν, σε όλη τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου.

Άρθρο 17. Αποκλεισµός επαγγελµάτων
Η ασφάλιση δεν ισχύει, εφόσον ο Ασφαλισµένος ασκεί κάποιο από τα παρακάτω επαγγέλµατα: αστυνοµικός, πυροσβέστης,
πιλότος, δύτης, οδηγός αγώνων, λατόµος, εργάτης αµιάντου, εργάτης ναυπηγείων, εργάτης µεταλλείων ή ορυχείων.

Άρθρο 18. Αεροπορικοί κίνδυνοι
Ο Ασφαλισµένος καλύπτεται µόνο εάν ταξιδεύει ως επιβάτης αεροσκαφών αναγνωρισµένων αεροπορικών εταιριών, που
εκτελούν τακτικά ή έκτακτα δροµολόγια (charters). Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου από
αεροπορικό κίνδυνο, η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει µόνο την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου εφ’ όσον προβλέπεται
από το συγκεκριµένο τιµολόγιο και τα τυχόν συσσωρευµένα µερίσµατα.

Άρθρο 19. Αυτοκτονία
Ο Ασφαλισµένος καλύπτεται σε περίπτωση αυτοκτονίας, µετά τη δεύτερη (2) επέτειο από την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου
ή της επαναφοράς του σε ισχύ. Σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει µόνο την αξία εξαγοράς του
ασφαλιστηρίου εφ’ όσον προβλέπεται από το συγκεκριµένο τιµολόγιο και τα τυχόν συσσωρευµένα µερίσµατα.

Άρθρο 20. Συµµετοχή σε πόλεµο
Ο Ασφαλισµένος καλύπτεται κατά τη διάρκεια της θητείας του στις ένοπλες δυνάµεις σε καιρό ειρήνης. Επίσης καλύπτεται ως
πολίτης, κατά τη διάρκεια πολέµου κηρυγµένου ή ακήρυκτου.
Σε περίπτωση πολέµου κηρυγµένου ή ακήρυκτου ή πολεµικών επιχειρήσεων οιασδήποτε φύσεως, εάν ο Ασφαλισµένος υπηρετεί
στις ένοπλες δυνάµεις οιασδήποτε χώρας ή επιστρατευθεί, αναστέλλεται η ισχύς του ασφαλιστηρίου µέχρι τη λήξη της
εµπολέµου καταστάσεως, οπότε το ασφαλιστήριο επαναφέρεται σε ισχύ. Σε περίπτωση θανάτου του υπηρετούντος
Ασφαλισµένου κατά την περίοδο αναστολής ισχύος του ασφαλιστηρίου, η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει µόνο την αξία
εξαγοράς του ασφαλιστηρίου εφ’ όσον προβλέπεται από το συγκεκριµένο τιµολόγιο και τα τυχόν συσσωρευµένα µερίσµατα.

Άρθρο 21. Συµµετοχή σε τέλεση κακουργήµατος – τροµοκρατικής ενέργειας
Εάν ο θάνατος του Ασφαλισµένου οφείλεται σε συµµετοχή του στην τέλεση ή στην απόπειρα τέλεσης κακουργήµατος ή
τροµοκρατικής ενέργειας, η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει µόνο την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου εφ’ όσον
προβλέπεται από το συγκεκριµένο τιµολόγιο και τα τυχόν συσσωρευµένα µερίσµατα.

Άρθρο 22. Εκχωρήσεις και Ενεχυριάσεις
Ο Αντισυµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να ενεχυριάσει το ασφαλιστήριό του και να εκχωρήσει τα δικαιώµατα που απορρέουν
από αυτό. Τέτοιες ενέργειες αναγνωρίζονται από την Εταιρία, µόνο εφόσον καταχωρηθούν στο ασφαλιστήριο µε Πρόσθετη
Πράξη ή µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, αντίγραφο του οποίου κοινοποιήθηκε στην Εταιρία µε δικαστικό επιµελητή. Στις
περιπτώσεις αυτές η εξαγορά του ασφαλιστηρίου, η σύναψη δανείου καθώς και κάθε άλλο δικαίωµα που απορρέει από το
ασφαλιστήριο, απαιτούν την έγγραφη συγκατάθεση του ενεχυρούχου ή του εκδοχέα.

Άρθρο 23. Θάνατος, ανικανότητα, πτώχευση του Αντισυµβαλλόµενου
Όταν ο Αντισυµβαλλόµενος είναι άλλο πρόσωπο από τον Ασφαλισµένο και αποβιώσει ή απωλέσει τη δικαιοπρακτική του
ικανότητα ή πτωχεύσει, τότε τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση ασφάλισης
µεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον Ασφαλισµένο ή στον κηδεµόνα του (εφόσον ο ασφαλισµένος είναι ανήλικο τέκνο), εκτός εάν
έχει ορισθεί διαφορετικά.

Άρθρο 24. Αντικατάσταση του ασφαλιστηρίου
Εάν το πρωτότυπο ασφαλιστήριο απολεσθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί, τότε ο Αντισυµβαλλόµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει
αντίγραφο, µε δική του ευθύνη και έξοδα, από την Εταιρία.
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Άρθρο 25. Καταβολή του ασφαλίσµατος
Η Εταιρία καταβάλλει το ασφάλισµα που προβλέπεται από το ασφαλιστήριο, εφόσον της υποβληθούν τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
•
•

πιστοποιητικό γεννήσεως του Ασφαλισµένου,
έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητα, το δικαίωµα του ∆ικαιούχου καθώς και την υποχρέωση της Εταιρίας να
πληρώσει το ασφάλισµα

Ειδικότερα για την καταβολή του ασφαλίσµατος θανάτου, χρειάζονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
•
•
•

ληξιαρχική πράξη θανάτου του Ασφαλισµένου,
ιατρική έκθεση κατά το νόµο για τα αίτια του θανάτου,
οποιοδήποτε άλλο ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο η Εταιρία ενδεχοµένως ζητήσει ή πιστοποιητικό που απαιτείται από
διάταξη του νόµου.

Η Εταιρία θα προχωρήσει στην καταβολή του ασφαλίσµατος, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες το αργότερο από την ηµεροµηνία που
θα λάβει τα αναγκαία δικαιολογητικά και το πρωτότυπο ασφαλιστήριο µαζί µε όλες τις Πρόσθετες πράξεις που ενδεχοµένως
έχουν εκδοθεί και επισυναφθεί σ’ αυτό. Η καταβολή του ασφαλίσµατος γίνεται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας.
Από το ασφάλισµα αφαιρούνται, τα τυχόν οφειλόµενα ασφάλιστρα δόσεων προκειµένου να συµπληρωθούν τα ετήσια
ασφάλιστρα καθώς και τα τυχόν δάνεια και οι δεδουλευµένοι τόκοι αυτών.
Εάν λόγω διαφοράς µεταξύ της δηλωµένης και της πραγµατικής ηλικίας του Ασφαλισµένου, τα ασφάλιστρα που έχουν
καταβληθεί είναι µικρότερα ή µεγαλύτερα από εκείνα που θα έπρεπε να έχουν καταβληθεί, τότε το ασφάλισµα θα µειωθεί ή θα
αυξηθεί αντίστοιχα, σύµφωνα µε τη διαφορά των ασφαλίστρων. Η ρύθµιση αυτή ισχύει, µόνο εάν η πραγµατική ηλικία του
Ασφαλισµένου κατά τη σύναψη της ασφάλισης δεν υπερβαίνει τα εξήντα πέντε (65) έτη.
Μετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης, παύει αυτοδικαίως η ισχύς του ασφαλιστηρίου.

Άρθρο 26. Χαρτόσηµα, φόροι και άλλες επιβαρύνσεις
Οι φόροι, τα χαρτόσηµα ή άλλες επιβαρύνσεις επί του ασφαλιστηρίου, των ασφαλίστρων, των εξοφλητικών αποδείξεων κ.λπ.,
βαρύνουν τον Αντισυµβαλλόµενο, το ∆ικαιούχο, ή άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν δικαιώµατα που απορρέουν από το
ασφαλιστήριο. Όλα τα έξοδα στα οποία θα υποβληθεί η Εταιρία για κατασχέσεις που της έχουν επιβληθεί στα χέρια της ως
τρίτης, επιβαρύνουν αυτόν που δικαιούται την καταβολή.

Άρθρο 27. Παραγραφή
Απαιτήσεις που απορρέουν από την παρούσα ασφάλιση, παραγράφονται σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία.

Άρθρο 28. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο - ∆ωσιδικία
Για κάθε εκ του παρόντος ασφαλιστηρίου διαφορά, τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν την εφαρµογή των νόµων της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και την αποκλειστική αρµοδιότητα των ∆ικαστικών Αρχών της πόλης των Αθηνών.

