ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΕΞΑΓΟΡΑ
Το ασφαλιστήριο μπορεί να εξαγορασθεί :
α. όταν πρόκειται για συμβόλαια διάρκειας πληρωμής ασφαλίστρων
μέχρι και δέκα (10) χρόνων, μετά την πληρωμή δύο (2) ολόκληρων
ετησίων ασφαλίστρων, και την παρέλευση του αντίστοιχου χρόνου.
β. όταν πρόκειται για συμβόλαια διάρκειας πληρωμής ασφαλίστρων
έντεκα (11) χρόνων και πάνω, μετά την πληρωμή τριών (3)
ολόκληρων ετησίων ασφαλίστρων, και την παρέλευση του
αντίστοιχου χρόνου.
Η αξία της εξαγοράς υπολογίζεται όπως ορίζει η ισχύουσα
νομοθεσία (άρθρο 29 ν.2496/1997) με βάση και όσα προβλέπονται
στο τεχνικό σημείωμα για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν.
.
Για τα τιμολόγια πρόσκαιρης ασφάλισης θανάτου δεν υπάρχει αξία
εξαγοράς.
Προς τούτο επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας για την εκάστοτε αξία
εξαγοράς του παρόντος ασφαλιστηρίου.
ΑΡΘΡΟ
2ο
:
ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
Το Ασφαλιστήριο μπορεί να ελευθεροποιηθεί μετά την παρέλευση
τριών (3) ετών (ή δύο ετών για ασφαλιστήρια διαρκείας μέχρι και
δέκα χρόνων) από την έναρξη ισχύος και την πληρωμή των
αντιστοίχων ολόκληρων ετησίων ασφαλίστρων.
Στην περίπτωση όπου το Ασφαλιστήριο, λόγω μη πληρωμής του,
καταστεί ελεύθερο περαιτέρω καταβολής ασφαλίστρων, από την
ημερομηνία ελευθεροποίησής του και στο εξής ισχύουν τα
παρακάτω:
α) «Ελεύθερο Κεφάλαιο Θανάτου»: Αυτό ορίζεται ίσο με το
άθροισμα των ασφαλίστρων βασικής ασφάλισης που έχουν
καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία ελευθεροποίησης του
Ασφαλιστηρίου.
β) «Ελεύθερο Κεφάλαιο Επιβίωσης»: Αυτό υπολογίζεται από την
αντίστοιχη αξία εξαγοράς, μειωμένη κατά 2% για έξοδα
διαχείρισης, η οποία θα λαμβάνεται ως εφάπαξ καθαρό
ασφάλιστρο, με βάση:


την ηλικία που έχει ο Ασφαλισμένος κατά την ημερομηνία της
ελευθεροποίησης,



την υπολειπόμενη διάρκεια από την ημερομηνία της
ελευθεροποίησης μέχρι τη λήξη της αρχικής ασφάλισης,



το τιμολόγιο της Εταιρίας που ίσχυε την εποχή που έγινε η
ασφάλιση και



το κεφάλαιο θανάτου που αναφέρεται παραπάνω στην
παράγραφο (α) «Ελεύθερο Κεφάλαιο Θανάτου»,

προκειμένου για τον καθορισμό ισοδύναμα υπολογιζόμενου
«Ελαττωμένου Ασφαλιζόμενου Ποσού», το οποίο πλέον θα
καταβάλλεται από την Εταιρία σύμφωνα με τα οριζόμενα από το
άρθρο 1 του παρόντος Ασφαλιστηρίου.
Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας για το εκάστοτε «Ελεύθερο
Κεφάλαιο Επιβίωσης» του Ασφαλιστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Εξαιρείται από την παρούσα ασφάλιση ο κίνδυνος θανάτου του
Ασφαλισμένου που θα προέλθει από :
α. την συμμετοχή του ασφαλισμένου σε πτήσεις με οποιοδήποτε
αεροσκάφος, με οποιαδήποτε ιδιότητα καθώς και με αιωρόπτερα ή
αερόστατα.

Διευκρινίζεται ότι το Ασφαλιστήριο καλύπτει τον κίνδυνο θανάτου του
Ασφαλισμένου σαν επιβάτη αεροσκαφών αναγνωρισμένων
γραμμών εναέριων συγκοινωνιών και επιβάτη ειδικών πτήσεων με
ναύλο (Charters).
β. την πτώση του Ασφαλισμένου με αλεξίπτωτο.
γ. αυτόνομες καταδύσεις ερασιτεχνικές ή επαγγελματικές.
δ. την χρήση εκρηκτικών υλών για επαγγελματικούς λόγους.
ε. την συμμετοχή του Ασφαλισμένου σε αγώνες ταχύτητας με
μηχανικά μέσα.
Εάν συνεπεία των αναγραφομένων στις παραγράφους α, β, γ, δ και
ε επέλθει ο θάνατος του Ασφαλισμένου, ο Συμβαλλόμενος δικαιούται
μόνο την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ή ΘΑΝΑΤΩΣΗ
α. Εάν ο Ασφαλισμένος αυτοκτόνησε, ο Ασφαλιστής υποχρεούται να
καταβάλει το ασφάλισμα, εφόσον έχουν περάσει δύο (2) τουλάχιστον
χρόνια από τη σύναψη της σύμβασης. Το ίδιο ισχύει και για κάθε
μεταγενέστερη συμφωνία με την οποία αυξάνεται το ασφαλιστικό
ποσό.
β. Ο δικαιούχος εκπίπτει από το δικαίωμά του αν με πρόθεση
προκάλεσε το θάνατο του Ασφαλισμένου ή αποπειράθηκε να τον
θανατώσει.

Η ΕΘΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

