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

Αυτό το 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 αυτού του 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
Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει από και σχετικά µε το Ασφαλιστήριο, αποκλειστικά αρµόδια είναι
τα Δικαστήρια της Αθήνας, που εφαρµόζουν το Ελληνικό Δίκαιο.

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

Τρόπος & Χρόνος Διευθέτησης Διαφόρων Παραπόνων των Ασφαλισµένων
Ο ασφαλισµένος υποβάλλει γραπτό παράπονο 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, η Εταιρία αποστέλλει απάντηση στα νόµιµα
χρονικά όρια, και το αργότερο σε πενήντα (50) ηµέρες, σύµφωνα µε όσα ορίζονται 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 στη Δικαιοσύνη..
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Πληροφορίες σχετικά µε τους Γενικούς Όρους
του Ασφαλιστηρίου και τους Όρους Παροχής
Συνδεδεµένης µε Επενδύσεις
1. Ορισµοί
Ανανέωση

Η ηµεροµηνία που συµπίπτει µε την επέτειο της ηµεροµηνίας έναρξης του
Ασφαλιστηρίου.

Αποζηµίωση

Το χρηµατικό ποσό που καταβάλλει η Εταιρία όταν ενεργοποιείται Παροχή
του Ασφαλιστηρίου.

Ασθένεια

Κάθε βλάβη της υγείας που δεν οφείλεται σε ατύχηµα αλλά σε κάθε είδους
παθολογικά αίτια.

Ασφαλισµένο Κεφάλαιο

To ποσό που οφείλει η Εταιρία να καταβάλει ως Αποζηµίωση για κάθε Παροχή του Ασφαλιστηρίου και το οποίο αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών.

Ασφαλισµένος

Όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασφαλίζονται µε το Ασφαλιστήριο. Αυτά µπορεί να είναι:

Ασφαλιστήριο

n

Ο Συµβαλλόµενος

n

Ο Κυρίως Ασφαλισµένος

Η συµφωνία µεταξύ της Εταιρίας και του Συµβαλλόµενου, µε την οποία η
Εταιρία παρέχει ασφαλιστική κάλυψη µε συγκεκριµένους όρους. Το Ασφαλιστήριο αποτελείται από τα παρακάτω:
n

Στοιχεία Συµβαλλόµενου και Ασφαλισµένου

n

Πίνακα Παροχών

n

Γενικούς Όρους Ασφαλιστηρίου

n

Ειδικούς Όρους

n

Όρους Παροχών

n

Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας Παροχής

n

Πίνακα Λογαριασµού Επένδυσης

n

Πίνακα Ποσοστών Επενδυόµενου Ασφαλίστρου

n

Πίνακα Εξαγοράς

n

Αίτηση/ Προσφορά Ασφάλισης µε Ερωτηµατολόγιο Υγείας

n

Δηλώσεις Εναντίωσης/ Υπαναχώρησης

n

Δήλωση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων

n

Έντυπο «Αίτηµα Αποζηµίωσης»

n

Τυχόν Πρόσθετες Πράξεις

Όλα τα παραπάνω αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του Ασφαλιστηρίου.
Ασφαλιστήριο Ελεύθερο
Περαιτέρω Καταβολής
Ασφαλίστρου

Το Ασφαλιστήριο µετατρέπεται σε Ελεύθερο Καταβολής Ασφαλίστρων όταν:
n

O Συµβαλλόµενος παύσει να πληρώνει τα Ασφάλιστρα και

n

Εφόσον έχει συµπληρωθεί το πρώτο Ασφαλιστικό Έτος και το Ασφαλιστήριο έχει αποκτήσει Αξία Εξαγοράς
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Ασφαλιστικό Έτος

Το χρονικό διάστηµα των δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης
ή κάθε ανανέωσης του Ασφαλιστηρίου µέχρι την ηµεροµηνία της επόµενης
ανανέωσής του.

Ασφάλιστρο

Το χρηµατικό ποσό που οφείλει να καταβάλει ο Συµβαλλόµενος στην Εταιρία για κάθε Παροχή. Το ύψος και η συχνότητα πληρωµής του αναγράφεται
στον Πίνακα Παροχών. Το Ασφάλιστρο επιβαρύνεται µε Φόρους και Τέλη,
όπως αναγράφονται στο Άρθρο 9 των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου.

Ατύχηµα

Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε ξαφνική και βίαιη εξωτερική αιτία,
χωρίς τη θέληση του Ασφαλισµένου.

Δικαιούχος Θανάτου

Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει δικαίωµα να εισπράξει το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο των Παροχών που ενεργοποιούνται σε περίπτωση θανάτου
του Ασφαλισµένου. Το πρόσωπο αυτό έχει οριστεί από τον Συµβαλλόµενο.

Δικαιούχος Επιβίωσης

Ο Κυρίως Ασφαλισµένος που έχει δικαίωµα να εισπράξει την αξία λογαριασµού επένδυσης, εφόσον βρίσκεται στη ζωή κατά την ηµεροµηνία λήξης του
Ασφαλιστηρίου.

Δικαίωµα Ασφαλιστηρίου

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

Ειδικοί Κανόνες Λειτουργίας

Κανόνες που καθορίζουν τις τεχνικές προϋποθέσεις λειτουργίας της κάθε
Παροχής, ορίζονται αποκλειστικά από την Εταιρία και αποτελούν µέρος του
Ασφαλιστηρίου.

Ειδικός Όρος

Η ειδική συµφωνία µεταξύ της Εταιρίας και του Συµβαλλόµενου, που ισχύει
και εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση. Οι Ειδικοί Όροι είναι πιο ισχυροί από
τους Γενικούς Όρους.

Επενδυτική επιλογή

Ο συνδυασµός των Αµοιβαίων Κεφαλαίων ή του Αµοιβαίου Κεφαλαίου που
αφορά στον Λογαριασµό Επένδυσης του Ασφαλιστηρίου, όπως τα έχει επιλέξει ο Συµβαλλόµενος.

Επενδυόµενο Ασφάλιστρο

Το ποσό που είναι ίσο µε ποσοστό του Ασφαλίστρου (Περιοδικού ή Έκτακτου), όπως αυτό αναφέρεται στον Πίνακα Ποσοστών Επενδυόµενου Ασφαλίστρου, αφού πρώτα αφαιρεθούν:
n

Οι νόµιµες κρατήσεις και τα δικαιώµατα, όπως ισχύουν κάθε φορά και
αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο

n

Τα συνολικά ασφάλιστρα:
•
•

της Παροχής Ασφάλισης Ζωής και
των Συµπληρωµατικών Παροχών, εφόσον υπάρχουν

Εταιρία

Η Ασφαλιστική Εταιρία GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Καθαρή τιµή µεριδίου

Η τιµή που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου της αξίας του καθαρού
ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου µε τον αριθµό των µεριδίων του. Τα
µερίδια υπολογίζονται κάθε εργάσιµη ηµέρα και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας Διαχείρισης.
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Κανάλια Επικοινωνίας

Ο Συµβαλλόµενος ή/ και ο Ασφαλισµένος µπορούν να επικοινωνήσουν µε
την Εταιρία µε οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:
n

Τηλεφωνικά, καλώντας το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της Generali
στο 210-8096100 ή στο 18112

n

Γραπτά, αποστέλλοντας επιστολή στα γραφεία της Εταιρίας

n

Ηλεκτρονικά στο
• info@generali.gr για οποιαδήποτε πληροφορία
• lifeClaimsRetail@generali.gr για Αιτήµατα Αποζηµίωσης

n

Μέσω της ψηφιακής πλατφόρµας εξυπηρέτησης πελατών MyGenerali
(διαθέσιµη από υπολογιστή και εφαρµογή για κινητά και tablets)

Κανονισµός Αµοιβαίου
Κεφαλαίου

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

Λογαριασµός Ασφαλιστηρίου
ανά Αµοιβαίο Κεφάλαιο

Το ποσό που προκύπτει, σε ηµερήσια βάση, από τον πολλαπλασιασµό των
µεριδίων του Ασφαλιστηρίου κάθε Αµοιβαίου Κεφαλαίου µε την καθαρή τιµή
του.

Λογαριασµός Επένδυσης
Ασφαλιστηρίου

Το ποσό που προκύπτει, σε ηµερήσια βάση, από την πρόσθεση όλων των Λογαριασµών κάθε Αµοιβαίου Κεφαλαίου του Ασφαλιστηρίου.

Μερίδια Αµοιβαίου Κεφαλαίου

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

Πίνακας Παροχών

Ο πίνακας που περιλαµβάνει όλες τις Παροχές του Ασφαλιστηρίου που έχει
επιλέξει ο Συµβαλλόµενος στην Αίτηση/ Προσφορά Ασφάλισης.
Για κάθε Παροχή αναγράφονται τα παρακάτω:
n

Ηµεροµηνία Έναρξης και Λήξης

n

Ετήσιο Ασφάλιστρο

n

Ασφαλισµένο Κεφάλαιο

n

Ποσοστό Κάλυψης

Συγγενείς Παθήσεις

Οι συγγενείς ανωµαλίες που µπορούν να καθορισθούν ως δοµικές ή λειτουργικές, εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της ενδοµήτριας ζωής και είναι
δυνατόν να αναγνωρισθούν πριν τον τοκετό, κατά τον τοκετό ή και αργότερα στη διάρκεια της ζωής.

Συµβαλλόµενος

Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συνάπτει το Ασφαλιστήριο µε την Εταιρία
και αναλαµβάνει την υποχρέωση να πληρώνει το Ασφάλιστρο και να διαχειρίζεται το Ασφαλιστήριο.

Τιµή διάθεσης µεριδίου

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

Τιµή εξαγοράς µεριδίου

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

Υποκατάστατος Δικαιούχος

Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον Δικαιούχο και θα
αναλάβει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του, σε περίπτωση θανάτου του τελευταίου.
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Υποκατάστατος Συµβαλλόµενος

Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που θα αντικαταστήσει τον Συµβαλλόµενο,
σε περίπτωση θανάτου του τελευταίου ή σε περίπτωση εκχώρησης των
δικαιωµάτων του.

2. Εξαιρέσεις
Τι δεν καλύπτει η Παροχή σας
Από αυτό το Ασφαλιστήριο εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο «Τι δεν καλύπτει το Ασφαλιστήριό σας» των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου και «Τι δεν καλύπτει η Παροχή σας» των Όρων της Παροχής.

3. Καλύψεις Ασφαλιστηρίου
Ασφάλιση Ζωής
Σε περίπτωση θανάτου του Κυρίως Ασφαλισµένου από Ασθένεια ή Ατύχηµα, η Εταιρία καταβάλει στον Δικαιούχο το
Ασφαλισµένο Κεφάλαιο που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου.
Παροχή Συνδεδεµένη µε Επενδύσεις
Παροχή κατά την ηµεροµηνία λήξης του Ασφαλιστηρίου
Εάν ο Ασφαλισµένος βρίσκεται στη ζωή κατά την ηµεροµηνία λήξης του Ασφαλιστηρίου, τότε η Εταιρία καταβάλλει
στον Ασφαλισµένο την Αξία Λογαριασµού Επένδυσης.
Παροχή σε περίπτωση θανάτου
Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισµένου κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου, η Εταιρία καταβάλλει στον
Δικαιούχο:
n

Το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο της Παροχής Ασφάλισης Ζωής που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών, αφού αφαιρέσει οποιαδήποτε οφειλή Ασφαλίστρου του Συµβαλλόµενου, και

n

Την Αξία του Λογαριασµού Επένδυσης

4. Δικαιώµατα Εναντίωσης και Υπαναχώρησης
Ο Συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να εναντιωθεί στο Ασφαλιστήριο εάν:
1.

Για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρέλαβε, κατά την έναρξη του Ασφαλιστηρίου, το έγγραφο που προβλέπει ο ν.
4364/2016 (Ενηµερωτικό Έντυπο Πληροφοριών της Εταιρίας).

2.

Παρέλαβε το Ασφαλιστήριο χωρίς τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους.
Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο Συµβαλλόµενος στέλνει στην Εταιρία αποκλειστικά και µόνο µε συστηµένη
επιστολή το έντυπο «Α» ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ, που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο. Η αποστολή του εγγράφου θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µέσα σε δεκατέσσερις (14) ηµέρες από την ηµεροµηνία που η Εταιρία του
παρέδωσε το Ασφαλιστήριο.

3.

Διαπιστώσει ότι το περιεχόµενο του Ασφαλιστηρίου διαφέρει από αυτό που είχε ζητήσει στην Αίτηση/ Προσφορά Ασφάλισης.
Στην περίπτωση αυτή, ο Συµβαλλόµενος στέλνει στην Εταιρία αποκλειστικά και µόνο µε συστηµένη επιστολή το έντυπο «Β» ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ, που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο. Η αποστολή του εγγράφου θα
πρέπει να πραγµατοποιηθεί µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία που η Εταιρία του παρέδωσε το
Ασφαλιστήριο.

Ο Συµβαλλόµενος έχει επίσης δικαίωµα να υπαναχωρήσει, δηλαδή να αποφασίσει ότι δεν επιθυµεί το Ασφαλιστήριο, για λόγους ανεξάρτητους από αυτούς που αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις Εναντίωσης.
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Στην περίπτωση αυτή, ο Συµβαλλόµενος θα χρειαστεί να στείλει στην Εταιρία σχετική συστηµένη επιστολή µέσα σε
τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία που η Εταιρία του παρέδωσε το Ασφαλιστήριο.
Στις περιπτώσεις εναντίωσης ή υπαναχώρησης, η Εταιρία επιστρέφει στον Συµβαλλόµενο το Ασφάλιστρο που έχει
καταβάλει ως εξής:
n

Σε περίπτωση εναντίωσης µέσα σε δεκατέσσερις (14) ηµέρες από την ηµεροµηνία που η Εταιρία του παρέδωσε το Ασφαλιστήριο, η Εταιρία επιστρέφει στον Συµβαλλόµενο το Ασφάλιστρο που έχει καταβάλει, αφού
πρώτα αφαιρέσει τα δικαιώµατα Ασφαλιστηρίου και τα έξοδα που έχουν πραγµατοποιηθεί (κόστος τυχόν ιατρικών εξετάσεων, προµήθειες και λοιπά έξοδα)

n

Σε περίπτωση υπαναχώρησης µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία που η Εταιρία του παρέδω-

σε το Ασφαλιστήριο, από τα επιστρεφόµενα ασφάλιστρα αφαιρούνται επιπλέον:
• Ένα (1) µηνιαίο ασφάλιστρο για τη Βασική Ασφάλιση Ζωής
• Το ένα/ δωδέκατο (1/12) του ετήσιου Ασφαλίστρου των Συµπληρωµατικών Παροχών, εάν έχουν επιλεγεί
Η Εταιρία επιστρέφει στον Συµβαλλόµενο την Αξία του Λογαριασµού Επένδυσης, δηλαδή το ποσό που αντιστοιχεί
στα µερίδια των Αµοιβαίων Κεφαλαίων της επενδυτικής του επιλογής, µε την τιµή εξαγοράς µεριδίου κατά την τρίτη
εργάσιµη ηµέρα, µετά την ηµεροµηνία παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης.
Σε περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώµατα, το Ασφαλιστήριο ακυρώνεται από την έναρξή του.
Ο Συµβαλλόµενος δεν µπορεί να εναντιωθεί ή να υπαναχωρήσει από το Ασφαλιστήριο, εάν µέχρι την παραλαβή
των συστηµένων εγγράφων, από την Εταιρία:
n

Έχει καταβληθεί Αποζηµίωση, σύµφωνα µε τους Όρους του Ασφαλιστηρίου ή

n

Έχει ζητήσει Αποζηµίωση για γεγονός που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο

5. Έναρξη, Διάρκεια Ισχύος, Λήξη Ασφάλισης
Η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου είναι η ηµεροµηνία που έχει καταβληθεί στην Εταιρία το ετήσιο
Ασφάλιστρο ή η πρώτη δόση, ανάλογα µε τη συχνότητα πληρωµής που έχει επιλέξει ο Συµβαλλόµενος.
Σε περίπτωση που η Εταιρία δεν έχει εκδώσει Ασφαλιστήριο, αλλά ο Συµβαλλόµενος έχει καταβάλει το Ασφάλιστρο
(ετήσιο ή τµηµατική καταβολή) και συµβεί περιστατικό που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο, τότε η Εταιρία επιστρέφει στον Συµβαλλόµενο τα ασφάλιστρα που έχει καταβάλει.
Η ηµεροµηνία έναρξης και η διάρκεια του Ασφαλιστηρίου αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο και στους Ειδικούς
Κανόνες Λειτουργίας.
Το Ασφαλιστήριο λήγει:
n

Την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στον Πίνακα Παροχών ή

n

Σε περίπτωση θανάτου του Κυρίως Ασφαλισµένου

6. Ασφάλιστρο
Πληρωµή Ασφαλίστρου
Ο Συµβαλλόµενος πρέπει να καταβάλει το Ασφάλιστρο, το οποίο είναι ετήσιο και προκαταβλητέο, πριν την ηµεροµηνία έναρξης του Ασφαλιστηρίου.
Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να επιλέξει πριν την έναρξη του Ασφαλιστηρίου τη συχνότητα πληρωµής του Ασφαλίστρου
(ετήσια ή σε δόσεις, π.χ. εξάµηνες, µηνιαίες) που καθορίζει και την ηµεροµηνία οφειλής.
Ο Συµβαλλόµενος έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυµεί, να αλλάξει τη συχνότητα πληρωµής του Ασφαλίστρου.
Αυτό µπορεί να γίνει πριν την Ανανέωση του Ασφαλιστηρίου ή την πληρωµή της δόσης του Ασφαλίστρου. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρία εκδίδει την αντίστοιχη Πρόσθετη Πράξη.
Η Εταιρία ενηµερώνει γραπτά τον Συµβαλλόµενο για το ποσό του Ασφαλίστρου και την ηµεροµηνία οφειλής, ένα (1)
µήνα πριν από κάθε Ανανέωση του Ασφαλιστηρίου.

6

10/33

Στην περίπτωση που ο Συµβαλλόµενος έχει επιλέξει την πληρωµή του Ασφαλίστρου σε δόσεις, η Εταιρία δεν έχει
υποχρέωση να στείλει ειδοποίηση πληρωµής των δόσεων του Ασφαλίστρου.
Το Ασφάλιστρο διακρίνεται σε:
n

Περιοδικό και

n

Έκτακτο

Περιοδικό Ασφάλιστρο
Το Περιοδικό Ασφάλιστρο αποτελείται από το ποσό Ασφαλίστρου:
n

Της Ασφάλισης Ζωής και

n

Της Συνδεδεµένης µε Επενδύσεις Παροχής και

n

Των Συµπληρωµατικών Παροχών, εάν υπάρχουν

Το κατώτατο όριο του Ασφαλίστρου και η διάρκεια καταβολής του αναγράφονται στους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας του Ασφαλιστηρίου.
Έκτακτο Ασφάλιστρο
Ο Συµβαλλόµενος µπορεί να καταβάλλει, κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου Έκτακτο Ασφάλιστρο, εκτός
από το Περιοδικό Ασφάλιστρο. Το Ασφάλιστρο αυτό αφορά στη Συνδεδεµένη µε Επενδύσεις Παροχή και καταβάλλεται εφάπαξ.
Σε περίπτωση καταβολής Έκτακτου Ασφαλίστρου, η Εταιρία θα εξοφλήσει πρώτα τυχόν οφειλόµενη τµηµατική καταβολή Περιοδικού Ασφαλίστρου και το υπόλοιπο, µετά την αφαίρεση των νόµιµων επιβαρύνσεων και δικαιωµάτων,
θεωρείται ως Έκτακτο Ασφάλιστρο.
Το κατώτατο όριο του Έκτακτου Ασφαλίστρου αναγράφεται στους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας του Ασφαλιστηρίου.
Πώς υπολογίζεται το Ασφάλιστρό σας
Η Εταιρία υπολογίζει το Ασφάλιστρο των Παροχών του Ασφαλιστηρίου σύµφωνα µε όσα αναγράφονται στο Άρθρο
«Πώς υπολογίζεται το Ασφάλιστρό σας» της κάθε Παροχής.

7. Τρόποι Καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου
Η Εταιρία έχει δικαίωµα να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο στις παρακάτω περιπτώσεις:
1.

Εάν ο Συµβαλλόµενος ή/ και ο Ασφαλισµένος από δόλο αποκρύψουν περιστατικά ή δηλώσουν ψευδή στοιχεία
κατά τη σύναψη του Ασφαλιστηρίου, τα οποία είναι απαραίτητα και αντικειµενικά ουσιώδη για την εκτίµηση της
Αίτησης/ Προσφοράς Ασφάλισης.
Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία:

2.

n

Έχει δικαίωµα να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο µέσα σε διάστηµα ενός (1) µήνα από την ηµεροµηνία που
έλαβε γνώση της απόκρυψης των στοιχείων ή των ψευδών δηλώσεων

n

Επιστρέφει στον Συµβαλλόµενο Ασφάλιστρα που τυχόν έχουν εισπραχθεί για το διάστηµα από την ηµεροµηνία της καταγγελίας και µέχρι τη λήξη του Ασφαλιστικού Έτους

n

Απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής Αποζηµίωσης

n

Απαλλάσσεται από την υποχρέωση να αποζηµιώσει εάν στο διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία
που έλαβε γνώση των ψευδών δηλώσεων µέχρι και την καταγγελία, συµβεί περιστατικό που καλύπτεται
από το Ασφαλιστήριο

Εάν ο Συµβαλλόµενος ή/ και ο Ασφαλισµένος παραπλανήσουν ή προσπαθήσουν να παραπλανήσουν την Εταιρία
σχετικά µε την διεκδίκηση Αποζηµίωσης.
Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία:
n

Έχει δικαίωµα να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο µέσα σε διάστηµα ενός (1) µήνα από την ηµεροµηνία που
έλαβε γνώση του λόγου καταγγελίας

n

Απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής Αποζηµίωσης

n

Aπαλλάσσεται από την υποχρέωση Αποζηµίωσης, εάν στο διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµεροµηνία
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που η Εταιρία έλαβε γνώση του λόγου καταγγελίας µέχρι και την καταγγελία του Ασφαλιστηρίου συµβεί
άλλο περιστατικό που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο
Στις παραπάνω δύο περιπτώσεις ο Συµβαλλόµενος ή/ και ο Ασφαλισµένος είναι υποχρεωµένοι να αποκαταστήσουν κάθε ζηµιά που τυχόν έχει υποστεί η Εταιρία.

3.

Εάν ο Ασφαλισµένος δεν δηλώσει, κατά την εκτίµηση της Αίτησης/ Προσφοράς Ασφάλισης και κατά τη διάρκεια
του Ασφαλιστηρίου, την πραγµατική του ηλικία.
Η Εταιρία έχει το δικαίωµα να ζητήσει ληξιαρχική πράξη γέννησης του Ασφαλισµένου, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. Εάν αποδειχθεί ότι η ηλικία που έχει δηλώσει ο Ασφαλισµένος δεν είναι η πραγµατική, τότε η Εταιρία
έχει δικαίωµα:

4.

n

Να αλλάξει το Ασφαλισµένο Κεφάλαιο και να εισπράξει τυχόν αναδροµικά Ασφάλιστρα, µε βάση την πραγµατική ηλικία του Ασφαλισµένου ή

n

Να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο. Η καταγγελία θα πραγµατοποιηθεί µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία που η Εταιρία έλαβε γνώση της πραγµατικής ηλικίας του Ασφαλισµένου. Η Εταιρία απαλλάσσεται από
την υποχρέωση να αποζηµιώσει εάν έως την ηµεροµηνία της καταγγελίας, συµβεί γεγονός που καλύπτεται
από το Ασφαλιστήριο

Εάν ο Συµβαλλόµενος ή/ και ο Ασφαλισµένος παραβούν τις υποχρεώσεις τους και δεν δηλώσουν στη Εταιρία,
είτε από δόλο ή για λόγους, για τους οποίους δεν ευθύνονται ούτε οι ίδιοι ούτε η Εταιρία, τις µεταβολές των
στοιχείων, όπως αυτές περιγράφονται στο Άρθρο 7 των Γενικών Όρων του Ασφαλιστηρίου τότε:
n

Εφόσον οι µεταβολές αυτές ενισχύουν σηµαντικά τον κίνδυνο, εφαρµόζονται για την κάλυψη ατυχήµατος
οι διατάξεις των άρθρων 3,4 του ν. 2496/1997

Στη περίπτωση αυτή η Εταιρία έχει το δικαίωµα:
n

Να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο ή

n

Να αποδεχθεί τη µεταβολή και να εκδώσει τη σχετική Πρόσθετη Πράξη

8. Εξαγορά Ασφαλιστηρίου
Ολική - Μερική Εξαγορά Περιοδικού Ασφαλίστρου
Το Ασφαλιστήριο αποκτά αξία ολικής εξαγοράς αφού περάσει το πρώτο (1ο) Ασφαλιστικό Έτος. Απαραίτητη προϋπόθεση

είναι:
n

Ο Συµβαλλόµενος να έχει καταβάλλει πλήρως τα Ασφάλιστρα που αναλογούν στους δώδεκα (12) πρώτους
µήνες του Ασφαλιστηρίου

n

Να στείλει Αίτηση Τροποποίησης στην Εταιρία

Η ολική εξαγορά γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Πίνακα Εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου, ανάλογα µε τον
αριθµό των µηνών για τους οποίους έχουν καταβληθεί ασφάλιστρα και το αντίστοιχο ποσοστό εξαγοράς.
Το Ασφαλιστήριο αποκτά αξία µερικής εξαγοράς αφού περάσει το δεύτερο (2ο) Ασφαλιστικό Έτος. Απαραίτητη

προϋπόθεση είναι:
n

Ο Συµβαλλόµενος να έχει καταβάλλει πλήρως τα Ασφάλιστρα που αναλογούν στους είκοσι τέσσερις (24) πρώτους µήνες του Ασφαλιστηρίου

n

Να στείλει Αίτηση Τροποποίησης στην Εταιρία

Η µερική εξαγορά γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Πίνακα Εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου, ανάλογα µε τον αριθµό των
µηνών για τους οποίους έχουν καταβληθεί Ασφάλιστρα και το αντίστοιχο ποσοστό εξαγοράς.
Η Μερική Εξαγορά του Λογαριασµού Επένδυσης, που δηµιουργήθηκε από καταβολές περιοδικών Ασφαλίστρων, γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στους Ειδικούς Κανόνες Λειτουργίας του Ασφαλιστηρίου.
Σε περίπτωση Ολικής ή Μερικής εξαγοράς η Αξία του Λογαριασµού Επένδυσης που αποδίδεται στον Συµβαλλόµενο, είναι
το άθροισµα του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό του πλήθους των µεριδίων µε την αντίστοιχη τιµή εξαγοράς για κάθε Αµοιβαίο Κεφάλαιο. Για τον υπολογισµό της Αξίας Λογαριασµού χρησιµοποιείται η τιµή εξαγοράς της τρίτης
εργάσιµης ηµέρας µετά την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης του Συµβαλλόµενου για εξαγορά του Ασφαλιστηρίου από
την Εταιρία.
Η αξία ολικής ή µερικής εξαγοράς που αποδίδεται στον Συµβαλλόµενο 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..
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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 την Ολική Εξαγορά του τµήµατος του Λογαριασµού Επένδυσης
που δηµιουργήθηκε από καταβολές Έκτακτου Ασφαλίστρου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο Συµβαλλόµενος να
στείλει Αίτηση Τροποποίησης στην Εταιρία. Η Ολική Εξαγορά γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Πίνακα Εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου και µε βάση το αντίστοιχο ποσοστό εξαγοράς.
Σε περίπτωση Ολικής εξαγοράς η Αξία του τµήµατος του Λογαριασµού Επένδυσης που δηµιουργήθηκε από καταβολές Έκτακτου Ασφαλίστρου και αποδίδεται στον Συµβαλλόµενο, είναι το άθροισµα του ποσού που προκύπτει από
τον πολλαπλασιασµό του πλήθους των µεριδίων µε την αντίστοιχη τιµή εξαγοράς για κάθε Αµοιβαίο Κεφάλαιο. Για
τον υπολογισµό της Αξίας Λογαριασµού χρησιµοποιείται η τιµή εξαγοράς της τρίτης εργάσιµης ηµέρας µετά την
ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης του Συµβαλλόµενου για εξαγορά του Ασφαλιστηρίου από την Εταιρία.
Η αξία Ολικής Εξαγοράς του τµήµατος του Λογαριασµού Επένδυσης, που δηµιουργήθηκε από καταβολές Έκτακτου
Ασφαλίστρου και αποδίδεται στον Συµβαλλόµενο, υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την Αξία του Λογαριασµού
Επένδυσης, που δηµιουργήθηκε από καταβολές Έκτακτου Ασφαλίστρου, µε το ποσοστό εξαγοράς, όπως αυτό αναγράφεται στον Πίνακα Εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου.
Συγκεκριµένα για το προϊόν «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%

9. Περιγραφή των αµοιβαίων κεφαλαίων µε τα µερίδια των οποίων συνδέεται το ασφαλιστήριο
n

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.
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n

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.
n

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.
n

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.
n

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.
n

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.
n

GSF JP Morgan Global Macro Opportunities (ISIN:LU1401869372)

Αµοιβαίο Κεφάλαιο Generali SMART Funds JP Morgan Global Macro Opportunities της Generali Investments Luxembourg
S.A.
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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.

10. 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.

11. 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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