ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ
ΑΡΘΡO 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ
Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ’ αυτό έγγραφα
ονομάζονται:
«ΕΤΑΙΡΙΑ» : H Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η
ΕΘΝΙΚΗ».
«ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ»: Tο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συνάπτει
τη σύμβαση ασφάλισης με την Εταιρία, το οποίο είναι υποχρεωμένο
να πληρώνει το Ασφάλιστρο, έχοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Ασφαλιστική σύμβαση , η
ηλικία του οποίου, κατά την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης θα
πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 18 ετών στην περίπτωση που είναι
φυσικό πρόσωπο.
«ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ»: Tο φυσικό πρόσωπο επί της ζωής του οποίου
συν ομολογείται η ασφάλιση. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο
Ασφαλιστήριο, ο Ασφαλισμένος θεωρείται και Συμβαλλόμενος. Τον
Ασφαλισμένο βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την
ασφαλιστική σύμβαση οι οποίες από την φύση τους πρέπει να
εκπληρωθούν από τον ίδιο.
Ο Ασφαλισμένος έχει τις ίδιες
υποχρεώσεις με τον Συμβαλλόμενο αφού έχει λάβει γνώση της
σύμβασης.
«ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» : Ο Ασφαλισμένος.
«ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ »: Ο Συμβαλλόμενος.
«ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ»: Το φυσικό ή νομικό
πρόσωπο ή τα πρόσωπα, που ορίζονται να πάρουν το Ασφαλιζόμενο
Ποσό σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου.
«ΠΑΡΟΧΗ» (Ασφάλισμα) : Η καταβολή σε χρήμα ή όπου υπάρχει
ειδική συμφωνία παροχή σε είδος όταν επέλθει η ασφαλιστική
περίπτωση όπως αυτή έχει συμφωνηθεί.
«ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ»: Το χρηματικό ποσό που έχει υποχρέωση να
καταβάλει ο Συμβαλλόμενος, εφάπαξ ή περιοδικά με τμηματικές
καταβολές στην Εταιρία, για την παροχή της ασφαλιστικής κάλυψης
που προβλέπεται από το παρόν Ασφαλιστήριο στον Ασφαλισμένο.
«ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ»: κάθε ετήσια περίοδος που αρχίζει από την
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου ή από
την αντίστοιχη με αυτήν ημερομηνία των επόμενων ετών.
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
α. Την Ασφαλιστική Σύμβαση αποτελούν σαν ενιαίο σύνολο τα
εξατομικευμένα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τυχόν
πρόσθετες πράξεις αυτού, οι Γενικοί και Ειδικοί ασφαλιστικοί όροι και
η αίτηση για την έκδοσή του, μαζί με τις σχετικές με την ασφάλιση
δηλώσεις του Συμβαλλομένου και του Ασφαλισμένου .
β. Κατά τη σύναψη της σύμβασης ο συμβαλλόμενος και ο
Ασφαλισμένος υποχρεούνται να δηλώσουν στον Ασφαλιστή κάθε
στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζουν, το οποίο είναι αντικειμενικά
ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου, καθώς επίσης να
απαντήσουν σε κάθε σχετική ερώτηση του Ασφαλιστή. Στοιχεία και
περιστατικά, για τα οποία ο Ασφαλιστής έθεσε σαφείς γραπτές
ερωτήσεις, τεκμαίρεται ότι είναι τα μόνα τα οποία επηρεάζουν την από
μέρους του εκτίμηση και αποδοχή του κινδύνου.
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Ο Συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα, εκτός των δικαιωμάτων εναντίωσης
(άρθρο 2 παρ.5 και 6 του Ν.Δ.2496/97), να υπαναχωρήσει από την
παρούσα σύμβαση αποστέλλοντας στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας
συστημένη επιστολή, εντός 30 ημερών από την στιγμή που
πληροφορήθηκε τη σύναψη της σύμβασης (άρθρο 153 του Ν.
4364/2016). Η κοινοποίηση της υπαναχώρησης συνεπάγεται την
εφεξής απαλλαγή του συμβαλλόμενου από όλες τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τη σύμβαση αυτή. Η Εταιρία στην περίπτωση αυτή
δικαιούται να παρακρατήσει για την βασική ασφάλιση ένα (1) μηνιαίο
ασφάλιστρο και το ένα δωδέκατο (1/12) του ετήσιου ασφαλίστρου για
τις συμπληρωματικές καλύψεις.
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η ασφαλιστική κάλυψη δεν παρέχεται στο μέτρο που η
πραγματοποίηση του ασφαλιστικού κινδύνου προέρχεται άμεσα από
πολεμικά γεγονότα και ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
α. Το ασφάλιστρο καταβάλλεται εφάπαξ ή τμηματικά. Μόνο μετά την
καταβολή του οφειλόμενου ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης της
τμηματικής καταβολής αρχίζει η ασφαλιστική κάλυψη και παραδίδεται
το ασφαλιστήριο συμβόλαιο στον Ασφαλισμένο ή Λήπτη της
Ασφάλισης. Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο, μπορεί
όμως να καθοριστεί στο Ασφαλιστήριο ή με Πρόσθετη Πράξη η
καταβολή του σε εξαμηνιαίες, σε τριμηνιαίες, σε μηνιαίες δόσεις με
προσαύξηση 2% , 3%, 4% αντίστοιχα ή με όποια επιβάρυνση θα
ισχύει με βάση την τιμολογιακή/εμπορική πολιτική της Εταιρίας, για την
οποία η Εταιρία θα ενημερώσει τον Συμβαλλόμενο. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την καταβολή του ετησίου ασφαλίστρου σε δώδεκα
(12) μηνιαίες δόσεις είναι η εξόφληση του ασφαλίστρου με πάγια
εντολή χρέωσης πιστωτικής κάρτας ή λογαριασμού τραπέζης. Εάν
ακυρωθεί η πάγια εντολή παύει αυτόματα η καταβολή του ετησίου
ασφαλίστρου σε δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις και η καταβολή στο εξής
θα γίνεται σε τριμηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την πρώτη
τρίμηνη επέτειο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που ακολουθεί την
ακύρωση της πάγιας εντολής.
Το παρόν άρθρο δεν ισχύει όσον αφορά τα ασφαλιστικά
προγράμματα εφάπαξ καταβολής ασφαλίστρου.
β. Το Ασφάλιστρο καταβάλλεται χωρίς η Εταιρία να είναι
υποχρεωμένη να ειδοποιήσει ή να οχλήσει τον Συμβαλλόμενο ή
οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει δικαιώματα που απορρέουν από το
Ασφαλιστήριο. Η υπενθύμιση της υποχρέωσης για πληρωμή του
Ασφαλίστρου με τους ισχύοντες κάθε φορά, στα πλαίσια της
εμπορικής πολιτικής της Εταιρίας τρόπους ειδοποίησης (επιστολή, email, τηλεφωνική επικοινωνία ή μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο κλπ) δεν
μπορεί να θεωρηθεί σαν τροποποίηση του γενικού αυτού κανόνα.
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ
Η καταβολή του Ασφαλίστρου γίνεται κατά τις καθοριζόμενες στο
Ασφαλιστήριο ημερομηνίες με τους εκάστοτε οριζόμενους από την
Εταιρία τρόπους πληρωμής, για τους οποίους ενημερώνεται ο
Συμβαλλόμενος από την Εταιρία. Σε περίπτωση που η Εταιρία για την
εξυπηρέτηση του Συμβαλλομένου προτείνει άλλο τρόπο είσπραξης
τον οποίο ο Συμβαλλόμενος θα αποδεχθεί, η Εταιρία διατηρεί το
δικαίωμα να τον επιβαρύνει με τα αναλογούντα έξοδα.
Ως ημερομηνία εξοφλήσεως θεωρείται η ημερομηνία καταβολής
ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου ή της συμφωνηθείσας
δόσης αυτού. Η εξόφληση των ασφαλίστρων αποδεικνύεται με
γραμμάτιο είσπραξης Τραπέζης ή έγγραφο στο οποίο πρέπει
απαραίτητα να αναγράφεται η ημερομηνία εξόφλησης και να φέρει την
υπογραφή και σφραγίδα του εντεταλμένου οργάνου που
πραγματοποίησε την είσπραξη.
Μετά την καταβολή της πρώτης δόσης των Ασφαλίστρων, πριν από
την οποία απαγορεύεται η παράδοση του συμβολαίου στον
Ασφαλισμένο ή τον Λήπτη της Ασφάλισης για την πληρωμή κάθε μιας
από τις επόμενες δόσεις δίνεται προθεσμία 30 ημερών από την ημέρα
που η δόση γίνεται απαιτητή. Μέσα στην προθεσμία αυτή το
Ασφαλιστήριο βρίσκεται σε πλήρη ισχύ. Αν δεν πληρωθούν τα
Ασφάλιστρα μέσα στην παραπάνω προθεσμία η Εταιρία έχει δικαίωμα
να καταγγείλει τη σύμβαση αποστέλλοντας
επιστολή στον
Συμβαλλόμενο στην οποία γνωστοποιείται ότι η περαιτέρω
καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει, μετά πάροδο,
ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της επιστολής τη λύση της
σύμβασης, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της μετατροπής του
Ασφαλιστηρίου σε ελεύθερο περαιτέρω πληρωμής ασφαλίστρων με
βάση τα όσα προβλέπονται στους Γενικούς Όρους του κάθε
ασφαλιστικού προϊόντος.
Ειδικά για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των οποίων η καταβολή γίνεται
σε δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, η ακύρωση του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου θα γίνεται στο τέλος της μηνιαίας περιόδου για την οποία
έχει εισπραχθεί το αναλογούν ασφάλιστρο, ανεξάρτητα από την
ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ακύρωσης.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΙΣΧΥ
Αν λόγω μη πληρωμής των Ασφαλίστρων, το Ασφαλιστήριο ακυρωθεί
ή μετατραπεί σε ελεύθερο περαιτέρω καταβολής Ασφαλίστρων, χωρίς
σε καμία περίπτωση να έχει εξαγοραστεί, είναι δυνατό να επανέλθει
σε ισχύ η βασική ασφάλιση ζωής χωρίς τις τυχόν συμπληρωματικές
καλύψεις που περιέχονται σε αυτό εκτός και αν αυτές παρέχονται από
την Εταιρία κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος επαναφοράς
και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α. υποβληθεί έγγραφη αίτηση του Συμβαλλομένου και του
Ασφαλισμένου στα Γραφεία της Έδρας της Εταιρίας ή σε
Υποκατάστημά της μέσα σε προθεσμία δύο (2) ετών από την
ημερομηνία που έγινε ληξιπρόθεσμη και απαιτητή η πρώτη απλήρωτη
δόση του ασφαλίστρου εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους Γενικούς
Όρους του κάθε ασφαλιστικού προϊόντος.
β. υποβληθούν ικανοποιητικά για την Εταιρία αποδεικτικά στοιχεία για
την καλή κατάσταση της υγείας του Ασφαλισμένος από αυτόν, υπό τη
ρητή προϋπόθεση ότι θα γίνουν αποδεκτά από την Εταιρία σύμφωνα
με την πρακτική και τους κανόνες που ακολουθεί και εφαρμόζει.
γ. καταβληθούν τα καθυστερούμενα Ασφάλιστρα της βασικής
ασφάλισης ζωής προσαυξημένα κατά 3% και τα ασφάλιστρα των
τυχόν συμπληρωματικών καλύψεων από την συμφωνηθείσα
ημερομηνία επαναφοράς.
Σε περίπτωση επαναφοράς οι αναφερόμενες στο παρόν
Ασφαλιστήριο χρονικές αναμονές της κάθε Συμπληρωματικής
Κάλυψης υπολογίζονται από την συμφωνηθείσα ημερομηνία
επαναφοράς
Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί τα καθυστερούμενα ασφάλιστρα
και η Εταιρία δεν κάνει αποδεκτή την αίτηση επαναφοράς, διότι δεν
συντρέχουν σωρευτικά οι παραπάνω προϋποθέσεις, η Εταιρία θα
επιστρέφει τα τυχόν προκαταβληθέντα ασφάλιστρα άτοκα και το
ασφαλιστήριο δεν θα επανέρχεται σε ισχύ.
Το παρόν άρθρο δεν ισχύει όσον αφορά τα ασφαλιστικά
προγράμματα εφάπαξ καταβολής ασφαλίστρου.
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση παράβασης από δόλο των υποχρεώσεων του
Συμβαλλομένου ή του Ασφαλισμένος κατά τη σύναψη της ασφάλισης,
κατά την διάρκεια της ασφάλισης ή κατά την επέλευση του κινδύνου,
ο Ασφαλιστής έχει δικαίωμα να καταγγείλει την Ασφαλιστική Σύμβαση,
μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση της
παράβασης (άρθρο 3 Ν.Δ.2496/97).
Αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω
προθεσμίας ο Ασφαλιστής απαλλάσσεται της υποχρέωσής του για
καταβολή ασφαλίσματος. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας ισχύουν
άμεσα. Ο Ασφαλιστής δικαιούται μόνο το δεδουλευμένο ασφάλιστρο.
Αν το ασφαλιστήριο έχει αποκτήσει αξία εξαγοράς ο Συμβαλλόμενος
δικαιούται μόνο το ποσόν της εξαγοράς.
Συμφωνείται ειδικά ότι ο Ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας
της σύμβασης στις προβλεπόμενες στην ασφαλιστική νομοθεσία
περιπτώσεις (Ν.2496/1997 ως κάθε φορά ισχύει), ενδεικτικά δε και
στις ακόλουθες περιπτώσεις : α) αν η επέλευση του κινδύνου
σχετίζεται με διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης με δόλο ποινικού
αδικήματος του Ασφαλισμένου.
β) όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 14 παράγραφος δ.
γ) για δόλια συμπεριφορά ή για κακόπιστη συμπεριφορά έναντι της
Εταιρίας, για απόπειρα εξαπάτησης ή παραπλάνησης για λήψη
παράνομης αξίωσης του Ασφαλισμένου ή του Συμβαλλόμενου.
Η καταγγελία της σύμβασης για έναν εκ των ανωτέρω λόγων είναι
δυνατόν να γίνει ακόμη και μετά την επέλευση του κινδύνου.
Τέλος, η καθυστέρηση της καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης
ασφαλίστρου δίνει το δικαίωμα στον Ασφαλιστή να καταγγείλει τη
σύμβαση. Η καταγγελία γίνεται με γραπτή δήλωση στον
Συμβαλλόμενο στην οποία γνωστοποιείται ότι η περαιτέρω
καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει μετά την πάροδο
(1) μηνός από την κοινοποίηση της δήλωσης τη λύση της σύμβασης.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας για τις προαναφερόμενες
παραγράφους α,β,γ όταν ασκείται από τον Ασφαλιστή, δεν μπορούν
να επέρχονται πριν την πάροδο τριάντα (30) ημερών από τότε που θα
περιέλθει στον Συμβαλλόμενο (άρθρο 8 Ν.2496/97).
ΑΡΘΡΟ 9ο:ΕΚΧΩΡΗΣΗ ή ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
Εκχώρηση των απαιτήσεων ή αξιώσεων που προέρχονται από το
Ασφαλιστήριο ή ενεχυρίασή του, ισχύει για την Εταιρία μόνον εφόσον

πιστοποιηθεί με Πρόσθετη Πράξη, που θα καταχωρηθεί στο
Ασφαλιστήριο, ή γίνει με συμβολαιογραφική πράξη, οπότε η ισχύς
αρχίζει από τη στιγμή που η συμβολαιογραφική πράξη θα κοινοποιηθεί
στην Εταιρία με Δικαστικό Επιμελητή.
Καταβολή της Εταιρίας σ’ εκπλήρωση υποχρεώσεών της από το
Ασφαλιστήριο προς εκδοχέα ή ενεχυρούχο πιστωτή δεν είναι δυνατό
να θεωρείται ότι έγινε κακώς.
Ο δικαιούχος του ασφαλίσματος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να
ενεχυριάσει το ασφάλισμα χωρίς την έγγραφη συναίνεση του
Συμβαλλόμενου ή σε περίπτωση ασφάλισης ζωής τρίτου, αυτού του
τρίτου εφόσον έχει δικαίωμα ορισμού δικαιούχου.
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
α. Το δικαίωμα ορισμού δικαιούχου ασφαλίσματος θανάτου ανήκει
στον Συμβαλλόμενο με την προϋπόθεση ότι υπάρχει έγγραφη
συναίνεση του Ασφαλισμένου.
Αν δεν έχει ορισθεί δικαιούχος ασφαλίσματος θανάτου ή αν αυτός
αποποιήθηκε το ασφάλισμα,
Δικαιούχος θεωρείται ο
Συμβαλλόμενος. Αν κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ο Δικαιούχος
αξίας λήξης αποβιώσει, και αυτός είναι διαφορετικό πρόσωπο από
τον ασφαλισμένο, όλα τα ως άνω αναφερόμενα δικαιώματα
μεταβιβάζονται στον ασφαλισμένο.
β. Για την αλλαγή του δικαιούχου ασφαλίσματος θανάτου απαιτείται
έγγραφη αίτηση του Συμβαλλομένου με έγγραφη συναίνεση του
Ασφαλισμένου και ισχύει από την ημερομηνία παραλαβής της.
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ
α. Αλλαγή Συμβαλλομένου γίνεται πάντοτε με έγγραφη συναίνεση του
Ασφαλισμένου.
β. Αν ο Συμβαλλόμενος, σε περίπτωση που είναι άλλος από τον
Ασφαλισμένο, πεθάνει κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου, τα
δικαιώματά του και οι υποχρεώσεις του μεταβιβάζονται στον
Ασφαλισμένο, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά.
γ. Ο Συμβαλλόμενος μπορεί να ορίσει στην αρχική αίτηση ασφάλισης
ή σε μεταγενέστερο της έκδοσης του Ασφαλιστηρίου χρόνο
υποκατάστατο συμβαλλόμενο.
Ο ορισμός Υποκατάστατου Συμβαλλομένου μετά την έκδοση του
Ασφαλιστηρίου προϋποθέτει έγγραφη συναίνεση του Ασφαλισμένου.
Ο Υποκατάστατος Συμβαλλόμενος αποκτά την ιδιότητα του
Συμβαλλομένου στην περίπτωση που αποβιώσει ο συμβαλλόμενος
πριν τον ασφαλισμένο και πριν από τη λήξη του Ασφαλιστηρίου.
Το παρόν άρθρο δεν ισχύει όσον αφορά τα ασφαλιστικά
προγράμματα εφάπαξ καταβολής ασφαλίστρου.
ΑΡΘΡΟ 12ο: ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Αν οποιοσδήποτε Δικαιούχος, ή άλλο άτομο που με οποιοδήποτε
τρόπο ενδιαφέρεται για την ασφάλιση αυτή ή έχει έννομο συμφέρον
στο παρόν Ασφαλιστήριο, προκαλέσει το θάνατο ή αποπειραθεί να
θανατώσει τον Ασφαλισμένο ή συντελέσει εκ προθέσεως με
οιονδήποτε τρόπο στην επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, χάνει
ολοκληρωτικά και εκπίπτει από κάθε δικαίωμά του που πηγάζει από
το παρόν Ασφαλιστήριο.
Σε περίπτωση που κάποιος από τους Δικαιούχους χάσει τα
δικαιώματά του για τον παραπάνω λόγο, τα δικαιώματα των τυχόν
άλλων Δικαιούχων, που δεν έχουν καμιά ευθύνη, διατηρούν την πλήρη
ισχύ τους.
ΑΡΘΡΟ 13ο: ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
Η πληρωμή ποσών που οφείλονται με βάση το παρόν Ασφαλιστήριο
θα γίνεται από την Εταιρία αμέσως (μέσα σε διάστημα 30 ημερών)
μετά την υποβολή και τον έλεγχο όλων των αναγκαίων
δικαιολογητικών εγγράφων.

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΙΚΙΑΣ
α. Σαν ηλικία του Ασφαλισμένου κατά τη σύναψη της ασφάλισης
θεωρείται η ηλικία του κατά την πλησιέστερη προς την ημερομηνία
έναρξης της ασφάλισης επέτειο των γενεθλίων του.
β. Η ηλικία του Ασφαλισμένου για το θάνατο ή την επιβίωσή του,
αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την εκτίμηση του κινδύνου.

Αναληθής δήλωση ηλικίας θεωρείται ότι ασκεί επιρροή στην εκτίμηση
του κινδύνου, εάν βρίσκεται έξω από τα όρια που προβλέπουν τα
σχετικά τιμολόγια κατά την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης.
γ. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει πιστοποιητικό γέννησης του
Ασφαλισμένου πριν από κάθε πληρωμή οποιουδήποτε ποσού βάσει
του παρόντος Ασφαλιστηρίου. Αν, από το παραπάνω πιστοποιητικό
γέννησης, αποδειχτεί ότι η ηλικία του Ασφαλισμένου κατά την
ημερομηνία που συνομολογήθηκε η ασφάλιση ήταν διαφορετική απ’
αυτήν που δηλώθηκε, το ποσόν που πρέπει να πληρωθεί από την
Εταιρία σύμφωνα με το παρόν ασφαλιστήριο θα είναι εκείνο που
ασφάλιζε ο Ασφαλισμένος, με βάση την πραγματική του ηλικία και το
ίδιο τιμολόγιο, με το ποσό που πληρώθηκε για ασφάλιστρο.
δ. Ειδικά ορίζεται ότι αν η πραγματική ηλικία του Ασφαλισμένου κατά
την έναρξη της ασφάλισης ήταν έξω από τα όρια των σχετικών
τιμολογίων, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση και ο
Συμβαλλόμενος δικαιούται μόνο την αξία εξαγοράς.
ΑΡΘΡΟ 15ο: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
Κάθε αξίωση που πηγάζει από το Ασφαλιστήριο παραγράφεται αφού
περάσουν πέντε (5) χρόνια από το τέλος του χρόνου μέσα στον οποίο
γεννήθηκε η αξίωση.
Αναστολή αυτής της παραγραφής για οποιονδήποτε λόγο πέραν από
τους νόμιμους, αποκλείεται και διακοπή της γίνεται μόνο με την έγερση
τακτικής αγωγής και τις επακόλουθες διαδικαστικές πράξεις.
ΑΡΘΡΟ 16ο: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Ο Συμβαλλόμενος και ο Ασφαλισμένος σε περίπτωση αλλαγής της
διεύθυνσης επικοινωνίας τους, υποχρεούνται να γνωστοποιούν στον
Ασφαλιστή, αμελλητί, εγγράφως τη νέα τους διεύθυνση.
Η αποστολή και η εν γένει κοινοποίηση οιουδήποτε εγγράφου στη
διεύθυνση αυτή είναι έγκυρη και επιφέρει τις προβλεπόμενες από τον
νόμο συνέπειες. Περαιτέρω, ο Συμβαλλόμενος μπορεί να δηλώσει
στην Εταιρία και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, η αποστολή και
η εν γένει κοινοποίηση οιουδήποτε εγγράφου στη διεύθυνση αυτή είναι
επίσης έγκυρη και επιφέρει τις προβλεπόμενες από τον νόμο
συνέπειες.
Επίσης ο Συμβαλλόμενος και ο Ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένοι να
δηλώνουν στην Εταιρία κάθε μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας τους,
αν αυτή είναι διαφορετική από τη διεύθυνση επικοινωνίας.
ΑΡΘΡΟ 17ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Κάθε διαφορά οποιασδήποτε φύσης μεταξύ του Συμβαλλομένου ή του
Ασφαλισμένου ή κάθε άλλου τρίτου έχοντος έννομο συμφέρον και της
Εταιρίας, η οποία είναι δυνατό να προκύψει από το παρόν
Ασφαλιστήριο, υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των
αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας και εκδικάζεται απ’ αυτά.
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με το ασφαλιστήριο και τους όρους
θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου περί ασφαλιστικής
συμβάσεως και της ισχύουσας νομοθεσίας.

2636/24.11.2010 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που
ισχύει από την 1/1/2011 και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του
άρθρου 10 του Ν.3867/2010.
ΑΡΘΡΟ 21ο: ΕΓΓΡΑΦΑ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η Εταιρία δεσμεύεται μόνο με έγγραφα που φέρουν την υπογραφή των
εξουσιοδοτημένων ειδικά γι’ αυτό οργάνων της Έδρας και των
Υποκαταστημάτων της Εταιρίας. Οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά
πρόσωπα που διαμεσολαβούν στην ασφάλιση δεν έχουν το δικαίωμα
να συνάπτουν ή να μεταβάλουν συμβόλαια, που δημιουργούν
υποχρεώσεις για την Εταιρία ή να αναλαμβάνουν στο όνομα της
Εταιρίας και για λογαριασμό της, υποχρεώσεις. Κοινοποίηση αγωγής
και άλλων δικογράφων ή εξώδικων δηλώσεων ισχύει μόνον εφόσον
γίνεται προς την Έδρα της Εταιρίας στην Αθήνα.
ΑΡΘΡΟ
22o:
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΛΗΨΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ
ΤΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΗΣ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Η Εταιρεία, ως χρηματοπιστωτικός οργανισμός, έχει την υποχρέωση
πριν καταρτίσει ή προβεί σε οιαδήποτε τροποποίηση σε σχέση με
ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πριν πραγματοποιήσει οιαδήποτε
συναλλαγή βάσει αυτού, σε περίπτωση που το ασφαλιστήριο
συμβόλαιο εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ισχύει και τις σχετικές
αποφάσεις των αρμοδίων Εποπτικών Αρχών, να εφαρμόζει τα
προβλεπόμενα βάσει αυτών και βάσει των σχετικών εσωτερικών
διαδικασιών και πολιτικών Μέτρων Δέουσας Επιμέλειας.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής των Μέτρων αυτών ενδέχεται να ζητηθεί
από την Εταιρεία, τυχόν συνεργαζόμενους ασφαλιστικούς
διαμεσολαβητές ή σχετικώς νομίμως εξουσιοδοτηθέντες να
προσκομιστούν από τον Συμβαλλόμενο, Ασφαλισμένο ή Δικαιούχο τα
προβλεπόμενα στα ανωτέρω έγγραφα πιστοποίησης ταυτότητας,
προέλευσης των κεφαλαίων και γενικότερα οιαδήποτε απαιτούμενα
έγγραφα και στοιχεία, τα οποία οφείλουν να προσκομίσουν άμεσα
μόλις τους ζητηθούν.
Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης, η Εταιρεία
διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει σε οιαδήποτε συναλλαγή με
τα πρόσωπα αυτά και να προβεί στις απαιτούμενες με βάση την
ανωτέρω νομοθεσία ενέργειες.

Η ΕΘΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Είναι το Ελληνικό Δίκαιο.
ΑΡΘΡΟ 19ο: ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ
Κάθε είδους φόρος, τέλος, κράτηση, δικαίωμα ή επιβάρυνση σε σχέση
με το παρόν Ασφαλιστήριο ή τυχόν Ανανεωτήρια ή πρόσθετες πράξεις
αυτού ή σε σχέση με οιοδήποτε έγγραφο συνδέεται με την ασφάλιση,
σε σχέση με την εξόφληση της παρεχόμενης εκ μέρους της Εταιρίας
ασφαλιστικής παροχής, με την πληρωμή των ασφαλίστρων αυτού, και
γενικότερα με την καταβολή οιασδήποτε δαπάνης συνδέεται με την
παρούσα ασφάλιση, που ισχύει ήδη κατά την έκδοση του παρόντος ή
θα επιβληθεί στο μέλλον, βαρύνει αποκλειστικά τον Συμβαλλόμενο ή
το Ασφαλισμένο ή τον Δικαιούχο κατά περίπτωση.
Ειδικότερα, τα τέλη, οι φόροι και τα έξοδα εξόφλησης του
Ασφαλιστηρίου, καθώς επίσης και όλα γενικά τα έξοδα της Εταιρίας
από κατασχέσεις που επιβάλλονται στα χέρια της ως τρίτης ή από
εκχωρήσεις του Ασφαλισμένου Ποσού, βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο
που παρέχει την εξόφληση (Συμβαλλόμενο ή Ασφαλισμένο ή
Δικαιούχο) ή τους νόμιμους κληρονόμους του.
ΆΡΘΡΟ 20ο: ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ Τα
ασφάλιστρα των ασφαλιστηρίων Ζωής υπόκεινται σε εισφορά υπέρ
του εγγυητικού κεφαλαίου ζωής όπως αυτή καθορίστηκε με την

Ελένη Αβρανά

