Ενημερωτικό Έντυπο Maximizer
(όπως ορίζεται στο άρθρο 152 του ν. 4364/2016)

Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική προσφορά και σύμφωνα με τον ν. 4364/2016, άρθρο 152 πρέπει να
παραδοθεί πριν τη σύναψη της ασφάλισης.
Η παροχή των πληροφοριών του παρόντος εντύπου δεν συνεπάγεται υποχρέωση της ασφαλιστικής εταιρίας να αποδεχθεί
την Αίτηση Ασφάλισης/ Προσφορά ή τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης.

Στοιχεία για την Εταιρία
Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρίας: Generali Hellas Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία,

Μέλος του Ομίλου Generali
Νομική Μορφή: Ανώνυμη Εταιρία
Σκοπός: Διενέργεια ασφαλίσεων ζωής και γενικών ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων
Κράτος-Μέλος Καταγωγής: Ελλάδα
Διεύθυνση Έδρας: Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40, 11745 Αθήνα, Τηλ.: 2108096100,
Fax: 2108096368, www.generali.gr
H GENERALI HELLAS AΑE έχει την υποχρέωση να δημοσιεύει κάθε χρόνο έκθεση για τη φερεγγυότητα και την οικονομική της κατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4364/2016 η οποία τίθεται
στη διάθεση του Συμβαλλόμενου μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας: www.generali.gr

Εφαρμοστέο Δίκαιο
Το δίκαιο που διέπει τις σχέσεις που απορρέουν από το Ασφαλιστήριο είναι το Ελληνικό. Για
οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ της Εταιρίας και του Συμβαλλόμενου, του Δικαιούχου ή όποιου άλλου προβάλλει αξίωση σε σχέση με το Ασφαλιστήριο κατά τόπο αρμόδια
είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας.

Φορολογικό Καθεστώς
Το φορολογικό καθεστώς που ισχύει για το συγκεκριμένο τύπο ασφαλιστηρίου ορίζεται από τη
φορολογική νομοθεσία (ν. 4172/2013) όπως κάθε φορά ισχύει.

Τρόπος & Χρόνος Διευθέτησης Διαφόρων Παραπόνων των Ασφαλισμένων
Το γραπτό παράπονο υποβάλλεται με τη συμπλήρωση της φόρμας Υποβολής Παραπόνου με
e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaints@generali.gr, μέσω Fax στον αριθμό: 210 8096378,
ταχυδρομικά στη διεύθυνση Generali Hellas AΑE Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40, 11745 Αθήνα, για
τη διασφάλιση δίκαιης και άμεσης αντιμετώπισης του παραπόνου με αποστολή απάντησης στα
νομικά χρονικά όρια, και το αργότερο σε πενήντα (50) ημέρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα από
σχετική απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο ασφαλισμένος διατηρεί κάθε δικαίωμα να
απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για εξωδικαστική λύση όπως ενδεικτικά στην Τράπεζα της
Ελλάδος, στον Συνήγορο του Καταναλωτή και δεν διακόπτεται η παραγραφή των αξιώσεών του
για προσφυγή στην Δικαιοσύνη.
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Πληροφορίες Σχετικά με τους Γενικούς
Όρους του Ασφαλιστηρίου
Α. Ορισμοί
Εταιρία

Η Ασφαλιστική Εταιρία GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Συμβαλλόμενος/ Λήπτης
Ασφάλισης

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνάπτει την Ασφάλιση
με την Εταιρία και αναλαμβάνει την υποχρέωση πληρωμής
των ασφαλίστρων.

Ασφαλιστικό Έτος

Το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που αρχίζει από
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου και κάθε
επόμενο διάστημα συνεχόμενων δώδεκα (12) μηνών, έως τη
λήξη του Ασφαλιστηρίου.

Ασφάλισμα ή Αποζημίωση

Το ποσό που καταβάλλει η Εταιρία σε περίπτωση που συμβεί Ασφαλισμένος Κίνδυνος.

Ασφαλισμένο Κεφάλαιο

Το ανώτατο ποσό που οφείλει η Εταιρία να καταβάλλει ως
αποζημίωση (ανώτατο όριο ευθύνης) για κάθε Παροχή και
αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου.

Ασφαλισμένος

Το φυσικό πρόσωπο για τη ζωή ή/ και για την υγεία του
οποίου συνάπτεται η Ασφάλιση.

Εξαρτώμενο Μέλος

Ο/ η σύζυγος του κυρίως ασφαλισμένου εφόσον δεν είναι
μεγαλύτερος/η των εξήντα πέντε (65) ετών και τα ανήλικα,
άγαμα τέκνα αυτών (συμπεριλαμβανομένων και των νόμιμα
υιοθετημένων ή αναγνωρισμένων), ηλικίας από τριάντα (30)
ημερών μέχρι δεκαοκτώ (18) ετών ή είκοσι πέντε (25) ετών
εφόσον σπουδάζουν σε αναγνωρισμένη Ανώτερη ή Ανώτατη
Σχολή.

Ασθένεια

Κάθε βλάβη της υγείας που δεν οφείλεται σε ατύχημα αλλά
σε παθολογικά αίτια και προέρχεται από αιτίες που δεν υπήρχαν κατά την έναρξη ισχύος της Ασφάλισης ή της επαναφοράς
της σε ισχύ, ή υπήρχαν, αλλά ο Ασφαλισμένος αγνοούσε την
ύπαρξή τους.

Ατύχημα

Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη
εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί σε αυτόν ανικανότητα (προσωρινή ή μόνιμη, μερική ή ολική) ή θάνατο ή ανάγκη νοσοκομειακής ή
εξωνοσοκομειακής περίθαλψης.
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Ασφαλιστήριο

Το Ασφαλιστήριο είναι η συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και
του Συμβαλλόμενου, με την οποία αναλαμβάνει η Εταιρία
να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη με βάση συγκεκριμένους
όρους. Το Ασφαλιστήριό σας έχει συναφθεί σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία και αποτελείται από:
nn Γενικούς Όρους
nn Ειδικούς Όρους
nn Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας
nn Ειδικές Διατάξεις Συμπληρωματικών Καλύψεων
nn Κανονισμούς Αμοιβαίων Κεφαλαίων
nn Τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο Συμβαλλόμενος ή/ και
Ασφαλισμένος στην Αίτηση Ασφάλισης/ Προσφορά ή σε
άλλο έγγραφο ή οι Δηλώσεις που έχει υπογράψει ή
έχει αποδεχτεί
nn Ιατρικές Εξετάσεις
nn Πρόσθετες Πράξεις
Όλα τα παραπάνω αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του
Ασφαλιστηρίου.
Οι Ειδικοί Όροι είναι πιο ισχυροί από τους Γενικούς Όρους.

Ασφάλιστρο

Το χρηματικό ποσό που υποχρεούται να καταβάλλει ο Συμβαλλόμενος στην Εταιρία για να εκδοθεί το Ασφαλιστήριο
και να αρχίσει η ισχύς του.

Δικαιούχος

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει το δικαίωμα να εισπράξει την Αποζημίωση.

Ειδικοί Κανόνες
Λειτουργίας

Οι Ειδικοί Κανόνες Λειτουργίας αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος του Ασφαλιστηρίου, καθορίζονται από την Εταιρία και
αφορούν στις τεχνικές προϋποθέσεις λειτουργίας της Ασφάλισης. Για κάθε τροποποίηση των Κανόνων αυτών, η Εταιρία
ενημερώνει γραπτά τον Συμβαλλόμενο.

Δικαίωμα Ασφαλιστηρίου

Το ποσό, που τυχόν προβλέπεται να καταβάλει ο Συμβαλλόμενος στην έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου και αφορά
στο κόστος έκδοσης αυτού. Το ποσό του δικαιώματος Ασφαλιστηρίου, εάν προβλέπεται, αναγράφεται στους Ειδικούς
Κανόνες Λειτουργίας του Ασφαλιστηρίου.

Επέτειος Ασφαλιστηρίου

Η ημερομηνία κάθε ημερολογιακού έτους που συμπίπτει με
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου.

Κανονισμός Αμοιβαίου
Κεφαλαίου

Το σύνολο των κανόνων σύμφωνα με τους οποίους λειτουργεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Μερίδια Αμοιβαίου
Κεφαλαίου

Οι ίσης αξίας μονάδες και κλάσματα μονάδων στις οποίες
διαιρείται το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Επενδυόμενο Ασφάλιστρο

Το ποσό που ισούται με ποσοστό του Ασφαλίστρου (Περιοδικού ή Έκτακτου), όπως αυτό αναφέρεται στον Πίνακα
Ποσοστών Επενδυόμενου Ασφαλίστρου, μετά την αφαίρεση
των κάθε φορά νόμιμων κρατήσεων και δικαιωμάτων, που
αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο και των συνολικών ασφαλίστρων Βασικής Ασφάλισης Ζωής και Συμπληρωματικών
Παροχών, εάν υπάρχουν τέτοιες.
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Καθαρή τιμή μεριδίου

Για τον προσδιορισμό της καθαρής τιμής του μεριδίου του
Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαιρείται το σύνολο της αξίας του καθαρού ενεργητικού του με τον αριθμό των μεριδίων του, υπολογίζονται κάθε εργάσιμη ημέρα και αναρτώνται στην ιστοσελίδα
της Εταιρίας Διαχείρισης.

Τιμή διάθεσης μεριδίου

Η τιμή διάθεσης μεριδίου κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου ισούται με την καθαρή τιμή προσαυξημένη κατά το ποσοστό
που αναγράφεται στους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας του
Ασφαλιστηρίου.

Τιμή εξαγοράς μεριδίου

Η τιμή εξαγοράς του μεριδίου κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου ισούται με την καθαρή τιμή μεριδίου μειωμένη κατά το ποσοστό
που αναγράφεται στους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας του
Ασφαλιστηρίου.

Επενδυτική Επιλογή

Η επιλογή από τον Συμβαλλόμενο του συνδυασμού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που αφορά στον
Λογαριασμό Επένδυσης του Ασφαλιστηρίου.

Λογαριασμός
Ασφαλιστηρίου ανά
Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Το ποσό που ισούται σε ημερήσια βάση με το γινόμενο των
μεριδίων του Ασφαλιστηρίου σε κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο επί
της καθαρής τιμής του.

Λογαριασμός Επένδυσης
Ασφαλιστηρίου

Το ποσό που ισούται σε ημερήσια βάση με το άθροισμα όλων
των Λογαριασμών ανά Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Ασφαλιστηρίου.

Β. Εξαιρέσεις
Το Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει κίνδυνο που προέρχεται ή οφείλεται, άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή
μερικά σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω αιτίες:
nn Ενέργεια του Ασφαλισμένου που τιμωρείται ποινικά, εκτός αν αυτή είναι πταίσμα.
nn Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, αυτοτραυματισμό και τις συνέπειές τους.
nn Συμμετοχή του Ασφαλισμένου σε τρομοκρατικές ενέργειες, σε λαϊκές ταραχές, οχλαγωγία,
απεργίες, ανταπεργίες, κινήματα επανάστασης, εξεγέρσεις ή οποιεσδήποτε πολεμικές επιχειρήσεις.
nn Συμμετοχή του Ασφαλισμένου σε προπονήσεις ή αγώνες επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών
αθλητικών σωματείων, σε βαρέα αθλήματα, πυγμαχία, πάλη, πολεμικές τέχνες.
nn Συμμετοχή του Ασφαλισμένου σε καταδύσεις με χρήση αναπνευστικής συσκευής (επαγγελματικές ή ερασιτεχνικές), ορειβασία, πτώσεις με σχοινιά, αιωροπτερισμό, ανεμοπτερισμό, πτήσεις με αερόστατο, πτώση με αλεξίπτωτο, σπηλαιολογία.
nn Συμμετοχή του Ασφαλισμένου σε πτήσεις με αεροσκάφος ή άλλα εναέρια μέσα που δεν
εκτελούν τακτικές πτήσεις ή πτήσεις charters αναγνωρισμένων εναέριων συγκοινωνιών.
nn Χρήση από τον Ασφαλισμένο εκρηκτικών υλών.
nn Συμμετοχή του Ασφαλισμένου σε επαγγελματικούς ή ερασιτεχνικούς αγώνες ταχύτητας με
μηχανοκίνητα μέσα καθώς και στις σχετικές προπονήσεις και δοκιμές.
nn Επιδράσεις ατομικής ή πυρηνικής ενέργειας, ιοντίζουσας ακτινοβολίας, χημικής μόλυνσης ή/
και δηλητηριωδών αερίων.
nn Επιδημίες που είναι συνέπεια πολέμου, σεισμού, πλημμύρας, έκρηξης ηφαιστείου ή άλλων
φυσικών καταστροφών μεγάλης και μαζικής έκτασης.
nn Πανδημίες.
nn Χρήση ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών και επιπλοκές τους.
nn Αλκοολική ηπατοπάθεια, μέθη (όπως προσδιορίζεται από την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία
περί οδικής κυκλοφορίας).
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nn

Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) και τις επιπλοκές του.

Το Ασφαλιστήριο επίσης δεν καλύπτει οποιονδήποτε ασφαλισμένο κίνδυνο, όταν ο Ασφαλισμένος
ασκεί ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα:
nn Πιλότος
nn Αστυνομικός
nn Στρατιωτικός
nn Δύτης
nn Πυροσβέστης
nn Λατόμος
nn Εργάτης αμιάντου, ασβεστοποιίας, ναυπηγείων, μεταλλείων, ορυχείων
Τέλος, το Ασφαλιστήριο δεν καλύπτει:
nn Πρόσωπα που δεν έχουν μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα.

Γ. Καλύψεις Ασφαλιστηρίου
Βασική Ασφάλιση Ζωής

Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου, η Εταιρία
καταβάλλει στον Δικαιούχο το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο, όπως αυτό αναγράφεται στον Πίνακα
Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου, μετά την αφαίρεση τυχόν οφειλής ασφαλίστρου.
Παροχή Συνδεδεμένη με Επενδύσεις
1.

Κατά την ημερομηνία λήξης του Ασφαλιστηρίου

Η Εταιρία μετά τη λήξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου, όπως αυτή αναγράφεται στον Πίνακα
Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου, καταβάλλει στον Ασφαλισμένο, εφόσον βρίσκεται στη ζωή την
αξία του Λογαριασμού Επένδυσης του Ασφαλιστηρίου.
2. Σε περίπτωση Θανάτου

Σε περίπτωση Θανάτου του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια καταβολής του Ασφαλίστρου, η
Εταιρία καταβάλλει στο Δικαιούχο, μετά την αφαίρεση οποιασδήποτε οφειλής Ασφαλίστρου,
το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο Ζωής και την Αξία του Λογαριασμού Επένδυσης, κατά την ημερομηνία θανάτου.

Δ. Δικαιώματα Εναντίωσης και Υπαναχώρησης
Ο Συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να δηλώσει την εναντίωσή του στο Ασφαλιστήριο αν:
nn Για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρέλαβε κατά την έναρξη της Ασφάλισης το έγγραφο πληροφοριών που προβλέπει ο ν. 4364/2016.
nn Παρέλαβε το Ασφαλιστήριο χωρίς τους Γενικούς Όρους Ασφαλιστηρίου και τους Ειδικούς
Όρους Ασφαλιστηρίου. Στις περιπτώσεις αυτές ο Ασφαλισμένος αποστέλλει στην Εταιρία
με συστημένη επιστολή μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης
σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου το Έντυπο «Α» ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ, που επισυνάπτεται στο
Ασφαλιστήριο.
nn Διαπιστώσει ότι το περιεχόμενο του Ασφαλιστηρίου διαφέρει από αυτό που είχε ζητήσει
στην Αίτηση Ασφάλισης/ Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή, ο Ασφαλισμένος αποστέλλει στην
Εταιρία αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την
ημερομηνία παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου, το Έντυπο «Β» ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ,
που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο.
Ο Συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα, για λόγους ανεξάρτητους από αυτούς που αναφέρονται στις
παραπάνω περιπτώσεις, να υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο. Στην περίπτωση αυτή:
Ο Συμβαλλόμενος αποστέλλει στην Εταιρία σχετική συστημένη επιστολή μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης σε αυτόν του Ασφαλιστηρίου.
Σε περίπτωση εναντίωσης εντός 14 ημέρων από την ημερομηνία παράδοσης του Ασφαλιστηρίου,
επιστρέφονται τα καταβληθέντα ασφάλιστρα μετά την αφαίρεση του δικαιώματος Ασφαλιστηρίου
και των πραγματοποιηθέντων εξόδων (κόστος ιατρικών εξετάσεων, προμήθειες και λοιπά έξοδα).
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Σε περίπτωση υπαναχώρησης εντός 30 ημέρων, από τα επιστρεφόμενα ασφάλιστρα αφαιρούνται
επιπλέον:
nn Ένα (1) μηνιαίο ασφάλιστρο για Βασική Ασφάλιση Ζωής.
nn Το ένα/ δωδέκατο (1/12) του ετησίου ασφαλίστρου των Συμπληρωματικών Παροχών εάν έχουν
επιλεγεί.
Ειδικά στις ασφαλίσεις συνδεδεμένες με επενδύσεις η Eταιρία επιστρέφει στο Συμβαλλόμενο την
αξία του λογαριασμού επένδυσης μετά από ρευστοποίηση των αντίστοιχων μεριδίων της συγκεκριμένης επένδυσης.
Ο Συμβαλλόμενος δε μπορεί να εναντιωθεί ή να υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο εάν μέχρι
την παραλαβή από την Εταιρία της συστημένης επιστολής:
nn Έχει καταβληθεί αποζημίωση με βάση το Ασφαλιστήριο.
nn Έχει αιτηθεί αποζημίωση για συμβάν που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο.

Ε. Έναρξη, Διάρκεια Ισχύος, Λήξη Ασφάλισης
Η ισχύς του Ασφαλιστηρίου αρχίζει από την «Ημερομηνία Έναρξης» που αναγράφεται στο Πίνακα
Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι:
nn Να έχει καταβληθεί το ετήσιο Ασφάλιστρο ή η πρώτη τμηματική καταβολή, ανάλογα με τη
συμφωνία που έγινε κατά τη σύναψη της Ασφάλισης και
nn Να μην έχει υπάρξει ως την αναγραφόμενη Ημερομηνία Έναρξης μεταβολή της υγείας και
των άλλων συνθηκών που έχει λάβει υπόψη της η Εταιρία για την εκτίμηση του κινδύνου.
Σε περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος έχει καταβάλει το Ασφάλιστρο (ετήσιο ή τμηματική καταβολή), δεν έχει εκδοθεί Ασφαλιστήριο και επέλθει ασφαλισμένος κίνδυνος, επιστρέφονται στο
Συμβαλλόμενο τα καταβληθέντα ασφάλιστρα.
Η διάρκεια του Ασφαλιστηρίου ορίζεται στα Στοιχεία Ασφαλιστηρίου και στους Ειδικούς Κανόνες
Λειτουργίας. Το Ασφαλιστήριο λήγει:
nn Την «Ημερομηνία Λήξης» που αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων του Ασφαλιστηρίου.
nn Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια ισχύος του.
Η καθυστέρηση πληρωμής ληξιπρόθεσμης τμηματικής καταβολής ασφαλίστρου κατά το πρώτο
έτος ισχύος του Ασφαλιστηρίου ή σε κάθε περίπτωση που το Ασφαλιστήριο δεν έχει αποκτήσει
αξία εξαγοράς δίνει το δικαίωμα στην Εταιρία να καταγγείλει γραπτά το Ασφαλιστήριο. Η καταγγελία επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο τριάντα (30) ημερών από τότε που θα περιέλθει
στον Συμβαλλόμενο ή στον Ασφαλισμένο και εφόσον δεν έχει πληρωθεί η αντίστοιχη τμηματική
καταβολή ασφαλίστρων μέχρι τότε.

ΣΤ. Ασφάλιστρο
Το ασφάλιστρο διακρίνεται σε περιοδικό ασφάλιστρο και έκτακτο ασφάλιστρο.
1.

Το περιοδικό ασφάλιστρο αποτελείται από το πόσο ασφαλίστρου της Βασικής Ασφάλισης
Ζωής, το ποσό ασφαλίστρου που αφορά στην Επένδυση και το ποσό ασφαλίστρου που αφορά
στις Συμπληρωματικές Παροχές, εάν υπάρχουν. Η καταβολή γίνεται είτε εφάπαξ πριν την
έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου και στην επέτειό του, είτε με τμηματικές καταβολές (π.χ.
εξάμηνες ή τριμηνιαίες). Το κατώτατο όριο του Ασφαλίστρου και η διάρκεια καταβολής του
αναγράφονται στους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας του Ασφαλιστηρίου.
Το Ασφάλιστρο μπορεί να καταβληθεί:
nn Είτε ολόκληρο το ποσό πριν την έναρξη της ασφάλισης.
nn Είτε σε τμηματικές καταβολές (π.χ. εξάμηνες, τριμηνιαίες) μετά από συμφωνία πριν την
έναρξη της ασφάλισης.
Η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση να αποστείλει Ειδοποίηση στον Συμβαλλόμενο για την πληρωμή του Ασφαλίστρου.
Το ασφάλιστρο που αφορά στην Βασική Ασφάλιση Ζωής θα διαμορφώνεται ετησίως με βάση
την ηλικία του Συμβαλλόμενου εάν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Ασφαλισμένο ή του Ασφαλισμένου εάν είναι διαφορετικό πρόσωπο, λαμβάνοντας υπόψη τους κάθε φορά ισχύοντες ελ-
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ληνικούς και διεθνείς πίνακες θνησιμότητας και τις τρέχουσες τεχνικές βάσεις τιμολόγησης.
2.

Το έκτακτο ασφάλιστρο είναι το χρηματικό ποσό, εκτός από το περιοδικό ασφάλιστρο, που
μπορεί να καταβάλλει εφάπαξ ο Συμβαλλόμενος κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου
και αφορά στην Επένδυση.

Ζ. Τρόποι Καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου
Η καταγγελία της Ασφαλιστικής Σύμβασης γίνεται γραπτά, με συστημένη επιστολή με απόδειξη
παραλαβής ή με επίδοση μέσω Δικαστικού Επιμελητή προς τον άλλο συμβαλλόμενο, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 4 v. 2496/1997.

Η. Εξαγορά Ασφαλιστηρίου
Ολική - Μερική εξαγορά περιοδικού ασφαλίστρου

Το Ασφαλιστήριο αποκτά Αξία Ολικής ή μερικής εξαγοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στους γενικούς όρους ασφάλισης του Ασφαλιστηρίου .Εφόσον το Ασφαλιστήριο αποκτήσει Αξία Εξαγοράς, ο
Συμβαλλόμενος μπορεί με γραπτή αίτησή του στην Εταιρία να ζητήσει την Εξαγορά του, η οποία
γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Πίνακα Εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου αναφορικά με τον
αριθμό των μηνών για τους οποίους έχουν καταβληθεί ασφάλιστρα και το αντίστοιχο εξαγοράσιμο ποσοστό.
Η αποδιδόμενη αξία ολικής ή μερικής εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την Αξία του Λογαριασμού Επένδυσης με το ποσοστό εξαγοράς, όπως αυτό αναγράφεται
στον Πίνακα Εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου και σύμφωνα με τον αριθμό των μηνών για τους οποίους έχουν καταβληθεί Ασφάλιστρα από την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου.
Συγκεκριμένα για το προϊόν «MAXIMIZER» ο πίνακας εξαγοράς του περιοδικού ασφαλίστρου διαμορφώνεται ως εξής:

Αριθμός μηνών για τους οποίους έχουν
καταβληθεί ασφάλιστρα

Περιοδικά Ασφάλιστρα

0 - 12

0%

13 - 24

10%

25 - 36

20%

37 – 48

70%

49 – 60

80%

61 – 72

85%

73 και άνω

100%

Ολική εξαγορά έκτακτου ασφαλίστρου

Ο Συμβαλλόμενος μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει με γραπτή αίτησή του στην Εταιρία, την Ολική
Εξαγορά του τμήματος του Λογαριασμού Επένδυσης που δημιουργήθηκε από καταβολές Έκτακτου Ασφαλίστρου, η οποία γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Πίνακα Εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου και με βάση το αντίστοιχο εξαγοράσιμο ποσοστό.
Η αποδιδόμενη αξία εξαγοράς μεριδίων του τμήματος του Λογαριασμού Επένδυσης, που δημιουργήθηκε από καταβολές Έκτακτου Ασφαλίστρου προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της αξίας
του Λογαριασμού επένδυσης που δημιουργήθηκε από καταβολές Έκτακτου Ασφαλίστρου με το
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ποσοστό εξαγοράς όπως αυτό αναγράφεται στον Πίνακα Εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου.
Συγκεκριμένα για το προϊον «MAXIMIZER» ο πίνακας εξαγοράς του έκτακτου ασφαλίστρου
διαμορφώνεται ως εξής:

Αριθμός μηνών για τους οποίους έχουν
καταβληθεί ασφάλιστρα

Έκτακτα Ασφάλιστρα

0 - 12

95%

13 και άνω

100%

Θ. Περιγραφή των αμοιβαίων κεφαλαίων με τα μερίδια των οποίων
συνδέεται το ασφαλιστήριο
nn

TRITON American Equity International (ISIN: GRF000091006)
Αμοιβαίο Κεφάλαιο TRITON Μετοχικό Εξωτερικού της TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ.
Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, είναι η ωφέλεια των μεριδιούχων, από την επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξίες επενδύοντας κυρίως σε μετοχές.
Η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, επιτυγχάνεται μέσω ενός διαφοροποιημένου
χαρτοφυλακίου, κυρίως σε επιλεγμένες μετοχές εταιριών που είναι εισηγμένες στις οργανωμένες κεφαλαιαγορές της Αμερικής. Οι παραπάνω επενδύσεις καλύπτουν κατ’ ελάχιστον
ποσοστό εξήντα πέντε στα εκατό (65%) του καθαρού ενεργητικού του.

nn

TRITON Balanced (ISIN: GRF000090008)
Αμοιβαίο Κεφάλαιο TRITON Μικτό της TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ.
Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, είναι η ωφέλεια των μεριδιούχων, από την επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξίες και από την απόκτηση εισοδήματος.
Η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, επιτυγχάνεται μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, κυρίως σε μετοχές εταιριών, σε ομολογίες που εκδίδονται από κράτη,
οργανισμούς, τράπεζες και επιχειρήσεις καθώς και σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις
και καλύπτουν κατ’ ελάχιστον ποσοστό δέκα τοις εκατό 10% του καθαρού ενεργητικού του
σε μετοχές και κατ’ ελάχιστον ποσοστό δέκα στα εκατό 10% του καθαρού ενεργητικού του
σε ομολογίες. Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή σε ομολογίες ή σε καταθέσεις
και μέσα χρηματαγοράς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το εξήντα πέντε στα εκατό (65%) του
καθαρού ενεργητικού του.

nn

TRITON Growth Greek Equity (ISIN: GRF 000087004)
Αμοιβαίο Κεφάλαιο TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού της TRITON ASSET
MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ.
Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στον μεριδιούχο υπεραξία και εισόδημα
επενδύοντας κυρίως σε μετοχικούς τίτλους εσωτερικού και δευτερευόντως σε ομολογίες και
διαθέσιμα.
Η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, επιτυγχάνεται μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, κυρίως σε μετοχές ελληνικών εταιριών, εισηγμένων στο Χρηματιστήριο
Αξιών Αθηνών.
Για την επίτευξη του σκοπού του, η Εταιρία Διαχειρίσεως επενδύει το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών που κατά την κρίση της προσφέρει τις βέλτιστες μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης προσπαθώντας ταυτόχρονα να επωφεληθεί και
από τις βραχυχρόνιες τάσεις της χρηματιστηριακής αγοράς. Οι παραπάνω επενδύσεις καλύπτουν κατ’ ελάχιστον ποσοστό εξήντα πέντε στα εκατό (65%) του καθαρού ενεργητικού του.
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nn

TRITON Income Euro Bond Developed Countries (ISIN: GRF000088002)
Αμοιβαίο Κεφάλαιο TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών της
TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ.
Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, είναι η ωφέλεια των μεριδιούχων, από την απόκτηση κυρίως εισοδήματος και δευτερευόντως υπεραξία επενδύοντας κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους.
Η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, επιτυγχάνεται μέσω ενός διαφοροποιημένου
χαρτοφυλακίου, κυρίως σε ομολογίες σε ευρώ που εκδίδονται από χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και διεθνείς οργανισμούς. Επιπρόσθετα το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να
επενδύει σε ομολογίες σε ευρώ οργανισμών, τραπεζών και επιχειρήσεων που εκδίδονται από
εκδότες που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επενδύσεις αυτές
καλύπτουν κατ’ ελάχιστον ποσοστό εξήντα πέντε στα εκατό (65%) του καθαρού ενεργητικού
του. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιτρέπεται να επενδύει δευτερευόντως μέχρι το δέκα στα εκατό
(10%) του καθαρού ενεργητικού του και σε μετοχικούς τίτλους.

nn

TRITON Money Market Euro (ISIN: GRF000089000)
Αμοιβαίο Κεφάλαιο TRITON Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ της TRITON ASSET MANAGEMENT
ΑΕΔΑΚ.
Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η διατήρηση της αξίας του αρχικού ενεργητικού του
και η παροχή αποδόσεων ανάλογων με τις αποδόσεις στις χρηματαγορές του ευρώ.
Η επενδυτική πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, επιτυγχάνεται μέσω ενός διαφοροποιημένου
χαρτοφυλακίου κυρίως σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς. Οι επενδύσεις αυτές καλύπτουν κατ’ ελάχιστον ποσοστό εξήντα πέντε στα εκατό (65%) του καθαρού ενεργητικού του.
Επιπρόσθετα δύναται να επενδύει σε χρεωστικούς τίτλους με υπολειπόμενη διάρκεια ζωής
έως και δύο (2) έτη καθώς και σε ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου.

nn

HGIF Euroland Equity (ISIN:LU0165081950)
Αμοιβαίο Κεφάλαιο “Euroland Equity” της HSBC Global Investment Funds (Sicav)
Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η μακροπρόθεσμη συνολική απόδοση μέσω επενδύσεων (κατά κανόνα τουλάχιστον 90% του καθαρού ενεργητικού του) σε χαρτοφυλάκιο μετοχών
και ισοδύναμων μετοχών των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που εδρεύουν σε οποιαδήποτε χώρα – μέλος της Ευρωζώνης.

nn

GSF JP Morgan Global Macro Opportunities (ISIN:LU1401869372)
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Generali SMART Funds JP Morgan Global Macro Opportunities της Generali
Investments Luxembourg S.A.
Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύσει τουλάχιστον ποσοστό 85% του καθαρού ενεργητικού του σε μερίδια του Ταμείου JP Morgan Investment Funds - Global Macro
Opportunities Fund.
Στόχος του συνεπώς είναι να επιτύχει ανατίμηση κεφαλαίου υψηλότερη από το δείκτη αναφοράς διαθεσίμων του επενδύοντας πρωτίστως σε τίτλους, ανά την υφήλιο, με τη χρήση
χρηματοπιστωτικών παραγώγων, όπου θεωρείται πρόσφορο.

Ι. Κανονισμοί Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Οι Κανονισμοί των Αμοιβαίων Κεφαλαίων καθώς και τα έγγραφα Βασικών Πληροφοριών των
Αμοιβαίων Κεφαλαίων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.generali.gr.
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Κ. Πιθανοί Κίνδυνοι Ασφάλισης συνδεδεμένης με Αμοιβαία Κεφάλαια
Τα ασφαλιστήρια που συνδέονται με επενδύσεις σε Αμοιβαία Κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη
απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Οι επενδυτικές επιλογές γίνονται από τον ίδιο τον Συμβαλλόμενο και πρέπει να ταιριάζουν στο
επενδυτικό του προφίλ.
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