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1. ΕΙΣΑΓΩΓH
Σύμφωνα με τον Περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο 38(Ι)/2016
(εφεξής ο ‘Νόμος’), κάθε ασφαλιστική εταιρεία που επιδιώκει τη σύναψη Ασφαλιστικής Σύμβασης (εφεξής
και ‘Σύμβαση’) έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο τις συγκεκριμένες
από το Νόμο πληροφορίες, πριν από τη σύναψη της Σύμβασης.
Το έντυπο αυτό, σε συνδυασμό με την Πρόσκληση Ασφάλισης, τα Έντυπα Βασικών Πληροφοριών και την Αίτηση
Ασφάλισης, περιλαμβάνει πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε το Ασφαλιστικό Σχέδιο
που θα αγοράσετε.

2. ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΓΙΑ ΤΗ EUROLIFE LTD ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑ

2.1 Γενικές πληροφορίες για τη Eurolife Ltd
Η Eurolife Ltd (εφεξής η ‘Eurolife’) είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και είναι εγγεγραμμένη
στην Κύπρο. Η έδρα της Eurolife βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Έβρου 4, 2003 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος.
Τηλ: 22124000			
Φαξ: 22125527
Λεπτομέρειες σε σχέση με τη φερεγγυότητα και την οικονομική κατάσταση της Eurolife μπορείτε να βρείτε
στη σχετική έκθεση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας στον σύνδεσμο www.eurolife.com.cy (επιλέξτε
‘Αναφορές Φερεγγυότητας’ που βρίσκεται στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας, κάτω από την επικεφαλίδα ‘Eurolife’).
2.2 Βασικά Σχέδια και Επιπρόσθετα Ωφελήματα
Οι ασφαλιστικές καλύψεις μπορούν να προσφέρονται σαν Βασικά Σχέδια ή σαν Επιπρόσθετα Ωφελήματα.
Ασφαλιστικές καλύψεις που προσφέρονται σαν Επιπρόσθετα Ωφελήματα δεν μπορούν να προσφερθούν μόνες τους
αλλά πρέπει να προσαρτηθούν σε ένα Βασικό Σχέδιο.
Όταν τα Βασικά Σχέδια είναι συνδεδεμένα με μονάδες επένδυσης, τα ασφάλιστρα προς επένδυση επενδύονται
σε επενδυτικά ταμεία που διαιρούνται σε μονάδες επένδυσης. Τα Επιπρόσθετα Ωφελήματα δεν είναι συνδεδεμένα
με μονάδες επένδυσης και έτσι τα ασφάλιστρα που αφορούν Επιπρόσθετα Ωφελήματα δεν επενδύονται.
3. ΒΑΣΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (UNIT LINKED)

3.1 Περιγραφή Σχεδίων
Τα πιο κάτω αποτελούν μια περιληπτική περιγραφή των Βασικών Σχεδίων που είναι Συνδεδεμένα με Μονάδες
Επένδυσης (Unit Linked) τα οποία προσφέρονται από τη Eurolife.
3.1.1 Life Plan
Κύριος στόχος του Life Plan είναι να προσφέρει ασφαλιστική προστασία στην οικογένεια σε περίπτωση 			
απώλειας ζωής του ασφαλισμένου. Λειτουργεί ως βοήθημα για την οικογένεια που θα πρέπει να καλύψει άμεσα
έξοδα όπως, για παράδειγμα, η αποπληρωμή δανείου. Μπορεί να λειτουργήσει και σαν δημιουργία ταμείου
για μακροπρόθεσμους σκοπούς ή ανάγκες. Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, θα καταβληθεί
στον ιδιοκτήτη ή στους δικαιούχους του το επιλεγόμενο ασφαλισμένο ποσό ή τη αξία εξαγοράς, όποιο από
τα δύο είναι μεγαλύτερο. Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης Επιπρόσθετων Ωφελημάτων, ως το σημείο
6.2 κατωτέρω.
Διάρκεια
Το Life Plan είναι ισόβιο σχέδιο.
Ηλικία
Μπορούν να ασφαλιστούν άτομα μεταξύ 17 και 70 χρόνων.

Προτού Ασφαλιστείτε - Έκδοση 062021

5

Αναθεώρηση Σύμβασης
Ειδικά για το σχέδιο Life Plan ισχύει ο όρος της ‘Αναθεώρησης Σύμβασης’. Σύμφωνα με τον όρο αυτό,
σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους από την έναρξη της Σύμβασης, η Eurolife θα προβαίνει σε αναθεώρηση
της Σύμβασης, με σκοπό να εξακριβωθεί κατά πόσο η αξία εξαγοράς και το ασφάλιστρο θα είναι επαρκή
για καλύψουν τις χρεώσεις της Σύμβασης (χρεώσεις ωφελήματος θανάτου & χρεώσεις εξόδων διαχείρισης), 		
ούτως ώστε να μπορεί να διατηρηθεί το υφιστάμενο ασφαλισμένο ποσό μέχρι την επόμενη ημερομηνία 			
αναθεώρησης. Αν διαφανεί ότι το υφιστάμενο ασφαλισμένο ποσό δεν θα μπορεί να διατηρηθεί, καθότι
η αξία εξαγοράς και το ασφάλιστρο δεν θα είναι πλέον επαρκή για να καλύψουν τις χρεώσεις της Σύμβασης, ο
ιδιοκτήτης της Σύμβασης θα έχει δύο επιλογές: είτε να μειώσει το ασφαλισμένο ποσό για να διατηρήσει
το ασφάλιστρο ως έχει, είτε να αυξήσει το ασφάλιστρο για να διατηρηθεί το ασφαλισμένο ποσό.

3.1.2 Investment Plan
Κύριος στόχος του Investment Plan είναι να προσφέρει ασφαλιστική προστασία στην οικογένεια σε περίπτωση
απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, ενώ παράλληλα λειτουργεί είτε ως βοήθημα δημιουργίας κεφαλαίου 			
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης είτε για οποιαδήποτε άλλη μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη ανάγκη όπως
η εξασφάλιση της συνταξιοδότησης. Απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα επιλογής
διαφόρων συνδυασμών ασφαλιστικής προστασίας και επένδυσης. Σε περίπτωση απώλειας ζωής
του ασφαλισμένου, θα καταβληθεί στον ιδιοκτήτη ή στους δικαιούχους του το επιλεγόμενο ασφαλισμένο ποσό 		
ή η αξία εξαγοράς, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης Επιπρόσθετων 		
Ωφελημάτων, ως το σημείο 6.2 κατωτέρω.
Διάρκεια
Από 10 έως 45 χρόνια, με μέγιστη ηλικία λήξης την ηλικία των 75 ετών.
Ηλικία
Μπορούν να ασφαλιστούν άτομα μεταξύ 2 και 65 χρόνων.

3.1.3 Ορίζοντας
Κύριος στόχος του Ορίζοντα είναι να προσφέρει τη δημιουργία κεφαλαίου μέσω συστηματικής επένδυσης
για εκπαιδευτικούς σκοπούς, σε συνδυασμό με ασφαλιστική προστασία σε περίπτωση απώλειας ζωής. Μπορούν
να ασφαλιστούν γονείς, παππούδες, θείοι, νονοί και οποιοιδήποτε ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν τις σπουδές
ενός παιδιού. Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, θα καταβληθεί στον ιδιοκτήτη ή στους 			
δικαιούχους του το επιλεγόμενο ασφαλισμένο ποσό ή η αξία εξαγοράς, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. 		
Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης Επιπρόσθετων Ωφελημάτων, ως το σημείο 6.2 κατωτέρω.
Διάρκεια
Από 10 έως 25 χρόνια, με μέγιστη ηλικία λήξης την ηλικία των 75 ετών.
Ηλικία
Μπορούν να ασφαλιστούν άτομα μεταξύ 2 και 65 χρόνων.

3.1.4 Κτίζω Εφάπαξ
Κύριος στόχος του Κτίζω Εφάπαξ είναι να προσφέρει ασφαλιστική προστασία σε περίπτωση απώλειας ζωής
του ασφαλισμένου από ατύχημα, ενώ παράλληλα λειτουργεί και ως βοήθημα δημιουργίας κεφαλαίου
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν τη συστηματική αποταμίευση
για το μέλλον όπως, για παράδειγμα, η εξασφάλιση της συνταξιοδότησης. Σε περίπτωση απώλειας ζωής
του ασφαλισμένου από ατύχημα, θα καταβληθεί στον ιδιοκτήτη ή στους δικαιούχους του το επιλεγόμενο 			
ασφαλισμένο ποσό ή η αξία εξαγοράς, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης 		
Επιπρόσθετων Ωφελημάτων, ως το σημείο 6.2 κατωτέρω.
Διάρκεια
Ελάχιστη 10 χρόνια, με λήξη στην ηλικία των 65 ή 75 ή 85, ανάλογα με την ηλικία στην ημερομηνία έναρξης
της Σύμβασης.
Ηλικία
Μπορούν να ασφαλιστούν άτομα μεταξύ 1 και 80 χρόνων.
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3.1.5 Lifestart
Κύριος στόχος του Lifestart είναι να προσφέρει ασφαλιστική προστασία σε περίπτωση απώλειας ζωής
του ασφαλισμένου από ατύχημα, ενώ παράλληλα λειτουργεί και ως βοήθημα δημιουργίας κεφαλαίου
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μέσω συστηματικής επένδυσης. Το σχέδιο Lifestart προσφέρει χαμηλό αρχικό
ασφάλιστρο. Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από ατύχημα, θα καταβληθεί στον ιδιοκτήτη
ή στους δικαιούχους του το επιλεγόμενο ασφαλισμένο ποσό ή η αξία εξαγοράς, όποιο από τα δύο είναι 			
μεγαλύτερο. Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης Επιπρόσθετων Ωφελημάτων, ως το σημείο 6.2 κατωτέρω.
Διάρκεια
Ελάχιστη 10 χρόνια, με λήξη στην ηλικία των 65 ή 75, ανάλογα με την ηλικία στην ημερομηνία έναρξης
της Σύμβασης.
Ηλικία
Μπορούν να ασφαλιστούν άτομα μεταξύ 1 και 70 χρόνων.

3.1.6 Achiever
Το Achiever προσφέρεται για την επένδυση εφάπαξ ασφαλίστρου, με επένδυση ολόκληρου του κεφαλαίου,
χωρίς αρχικές χρεώσεις. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο, προσφέρεται εγγύηση στο ποσό
της επένδυσης, εάν επιλεγεί το Συντηρητικό ή/και Εισοδηματικό ταμείο (μετά από 5 χρόνια 95%, μετά από 10 		
χρόνια 100%). Σε περίπτωση που προσφέρεται η εγγύηση αυτή, θα γίνεται σχετική αναφορά στην Πρόσκληση 		
Ασφάλισης. Η Eurolife διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει να προσφέρει την εν λόγω εγγύηση σε νέους αιτητές
Achiever ανά πάσα στιγμή, κάτι όμως που δεν θα επηρεάσει όσους επωφελούνται ήδη από την εγγύηση. Το ποσό
που καταβάλλεται σε περίπτωση θανάτου είναι η αξία εξαγοράς ή σε περίπτωση που κατά τη στιγμή του θανάτου
ισχύει εγγυημένο ποσό, τότε θα καταβληθεί το μεγαλύτερο από τα δύο. Δεν υπάρχει δυνατότητα προσθήκης 		
Επιπρόσθετων Ωφελημάτων.
Διάρκεια
Το Achiever είναι ισόβιο σχέδιο.
Ηλικία
Μπορούν να ασφαλιστούν άτομα μεταξύ 18 και 85.
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4. ΒΑΣΙΚA ΣΧEΔΙΑ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜEΝΑ ΜΕ ΜΟΝAΔΕΣ ΕΠEΝΔΥΣΗΣ

4.1 Περιγραφή Σχεδίων
Τα πιο κάτω αποτελούν μια περιληπτική περιγραφή των Βασικών Σχεδίων που δεν είναι Συνδεδεμένα με Μονάδες
Επένδυσης τα οποία προσφέρονται από την Eurolife. Τα εν λόγω σχέδια δεν προσφέρουν αποταμίευση
και εστιάζονται μόνο στο ποσό που είναι πληρωτέο σε σχέση με τον ασφαλιστικό κίνδυνο που καλύπτει το κάθε
σχέδιο.
4.1.1 Ασφάλεια Πρόσκαιρης Διάρκειας (Level Term)
Στόχος της Ασφάλειας Πρόσκαιρης Διάρκειας είναι να προσφέρει ασφαλιστική προστασία στην οικογένεια
ή στην επιχείρηση, που θα πρέπει να καλύψει άμεσα έξοδα όπως, για παράδειγμα, η αποπληρωμή δανείου
σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου. Το ποσό που καταβάλλεται σε περίπτωση θανάτου
του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της Σύμβασης είναι το επιλεγμένο ασφαλισμένο ποσό. Το ασφάλιστρο 		
διατηρείται σταθερό σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης Επιπρόσθετων
Ωφελημάτων, ως το σημείο 6.2 κατωτέρω.
Διάρκεια
Από 1 έως 45 χρόνια, με μέγιστη λήξη την ηλικία των 75 ετών.
Ηλικία
Μπορούν να ασφαλιστούν άτομα μεταξύ 19 και 70 χρόνων.

4.1.2 Life Protect
Στόχος του Life Protect είναι να προσφέρει ασφαλιστική προστασία στην οικογένεια ή στην επιχείρηση,
που θα πρέπει να καλύψει άμεσα έξοδα όπως, για παράδειγμα, η αποπληρωμή δανείου σε περίπτωση απώλειας
ζωής του ασφαλισμένου. Το ποσό που καταβάλλεται σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια
της Σύμβασης είναι το επιλεγμένο ασφαλισμένο ποσό. Το ασφάλιστρο είναι χαμηλό αρχικά και αυξάνεται
με την πάροδο των χρόνων ανάλογα με την ηλικία του ασφαλισμένου. Παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης 		
Επιπρόσθετων Ωφελημάτων, ως το σημείο 6.2 κατωτέρω.
Διάρκεια
Προκαθορισμένη, με λήξη στην ηλικία των 80.
Ηλικία
Μπορούν να ασφαλιστούν άτομα μεταξύ 18 και 70χρόνων.

4.1.3 Ασφάλεια Δανείου
Στόχος της Ασφάλειας Δανείου είναι να προσφέρει ασφαλιστική προστασία από τον κίνδυνο του θανάτου 			
και της ανικανότητας για εργασία για σκοπούς εξασφάλισης δανείου, το οποίο παραχωρείται από την Τράπεζα 		
Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (εφεξής η ‘Τράπεζα Κύπρου’). Το ασφαλισμένο ποσό και το ασφάλιστρο 		
αναπροσαρμόζονται μηνιαία με βάση το εκάστοτε υπόλοιπο του συνδεδεμένου δανείου.
Το ποσό που καταβάλλεται σε περίπτωση θανάτου κατά τη διάρκεια της Σύμβασης είναι το εκάστοτε υπόλοιπο 		
του συνδεδεμένου δανείου επί το ποσοστό ασφάλισης δανείου που αναγράφεται στον Πίνακα Σύμβασης,
με ανώτατο όριο το 120% του αρχικού ποσού. Προσφέρεται μαζί με το Επιπρόσθετο Ωφέλημα της Μόνιμης 		
Ολικής Ανικανότητας Ασφάλειας Δανείου (βλέπετε σημείο 6.1.9 κατωτέρω). Δεν υπάρχει δυνατότητα προσθήκης
άλλων Επιπρόσθετων Ωφελημάτων.
Διάρκεια
Από 5 έως 45 χρόνια, με μέγιστη ηλικία λήξης την ηλικία των 75 ετών.
Ηλικία
Μπορούν να ασφαλιστούν άτομα μεταξύ 19 και 60 χρόνων.
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4.1.4 Credit Life
Στόχος του σχεδίου Credit Life είναι να προσφέρει ασφαλιστική προστασία από τον κίνδυνο του θανάτου
και της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για εργασία από οποιαδήποτε αιτία ή από ατύχημα μόνο ανάλογα
με την επιλογή του ιδιοκτήτη, για σκοπούς εξασφάλισης δανείου σε οποιαδήποτε τράπεζα.
Το ασφαλισμένο ποσό θα μειώνεται κάθε χρόνο με προκαθορισμένη φόρμουλα. Το ασφάλιστρο είναι σταθερό
και θα καταβάλλεται μόνο για τα 3/4 της διάρκειας του συμβολαίου.
Διάρκεια
5 έως 40 χρόνια, με μέγιστη ηλικία λήξης την ηλικία των 85 ετών.
Ηλικία
Μπορούν να ασφαλιστούν άτομα μεταξύ 18 και 75 χρόνων.

4.1.5 Lifecare
To Lifecare προσφέρει ασφαλιστική προστασία, με προκαθορισμένο ασφαλιστικό ποσό, σε περίπτωση
που ο ασφαλισμένος διαγνωστεί με ένα από τα 42 καθορισμένα ασφαλιστικά περιστατικά. Προσφέρει κάλυψη
από €10.000 μέχρι και €100.000 και καταβολή εφάπαξ ποσού με τη διάγνωση μίας από τις 42 καλυπτόμενες 		
σοβαρές ασθένειες.
Διάρκεια
Εκδίδεται για προκαθορισμένη διάρκεια, μέχρι την ηλικία των 65 χρονών.
Ηλικία
Μπορούν να ασφαλιστούν άτομα μεταξύ 18 και 55 χρονών.
Τα Ασφαλισμένα Περιστατικά που καλύπτονται είναι τα ακόλουθα:
Συχνότερες σοβαρές ασθένειες: καρκίνος, έμφραγμα μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο.
Καρδιαγγειακές ασθένειες: χειρουργική επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, χειρουργική επέμβαση 		
καρδιακών βαλβίδων, χειρουργική επέμβαση αορτής, πρωτοπαθής μυοκαρδιοπάθεια.
Νευρολογικές ασθένειες: σκλήρυνση κατά πλάκας, νόσος Alzheimer, ιδιοπαθής νόσος Parkinson, σποραδική 		
μορφή της νόσου Creutzfeldt-Jakob, καλοήθης όγκος στον εγκέφαλο, βακτηριακή μηνιγγίτιδα, οξεία ιογενής 		
εγκεφαλίτιδα, μείζον τραύμα κεφαλής, νόσος του κινητικού νευρώνα, μυϊκή δυστροφία, διαρκής κωματώδης 		
κατάσταση.
Ασθένειες διαφόρων οργάνων: μεταμόσχευση βασικού οργάνου, μεταμόσχευση μυελού των οστών, σοβαρή 		
πάθηση των πνευμόνων, πρωτοπαθής πνευμονική υπέρταση, κεραυνοβόλος ιογενής ηπατίτιδα, βαριά 			
ηπατοπάθεια, νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, χρόνια αυτοάνοση επινεφριδιακή ανεπάρκεια, σοβαρή
χρόνια παγκρεατίτιδα.
Ανικανότητες / Αναπηρίες: απώλεια της όρασης, απώλεια της ακοής, απώλεια της ομιλίας, απώλεια των άκρων,
παράλυση των άκρων, βαριά εγκαύματα 3ου βαθμού.
Άλλες Ασθένειες: κώμα, απλαστική αναιμία, σοβαρή ρευματοειδής αρθρίτιδα, συστηματική σκληροδερμία, 		
συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, πολυομυελίτιδα, μόλυνση από HIV λόγω μετάγγισης αίματος, μόλυνση
από HIV σε εργασιακό περιβάλλον, νεκρωτική απονευρωσίτιδα.
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5. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
5.1 Περιγραφή Επιλογών
Τα πιο κάτω αποτελούν μια περιληπτική περιγραφή των Κυριότερων Επιλογών που προσφέρονται στα Βασικά Σχέδια:
• Πληθωριστική Αναπροσαρμογή
Παρέχει τη δυνατότητα, κάθε δύο χρόνια, αυτόματης αύξησης μόνο του Ασφαλίστρου ή του Ασφαλίστρου
και του Ασφαλισμένου Ποσού, ανάλογα με την επιλογή του πελάτη, σύμφωνα με τον Δείκτη Πληθωρισμού
όπως αυτός καθορίζεται από την Κυπριακή Δημοκρατία.
• Αυτόματη Αύξηση Ασφαλίστρου
Παρέχεται η δυνατότητα της αυτόματης αύξησης του Ασφαλίστρου κατά ένα συγκεκριμένο ποσό σύμφωνα
με τους εκάστοτε κανονισμούς μας με ανάλογη αύξηση του Ασφαλισμένου Ποσού.
• Τροποποίηση Ασφαλίστρου
Δίνει το δικαίωμα τροποποίησης (αύξησης ή μείωσης) του ασφαλίστρου, άλλης από την τροποποίηση που προνοείται
από την Πληθωριστική Αναπροσαρμογή ή την Αυτόματη Αύξηση Ασφαλίστρου.
• Επιπρόσθετο Εφάπαξ Ασφάλιστρο
Δίνει το δικαίωμα καταβολής εφάπαξ ασφαλίστρων σε οποιαδήποτε ημερομηνία καταβολής του ασφαλίστρου.
• Τροποποίηση Ασφαλισμένου Ποσού
Δίνει το δικαίωμα αναπροσαρμογής του Ασφαλισμένου Ποσού μέσα στα εκάστοτε ισχύοντα περιθώρια.
• Ανάληψη
Επιτρέπει, μετά την πάροδο δέκα χρόνων από την έναρξη της σύμβασης, την εξαργύρωση αριθμού μονάδων
επένδυσης σε τακτές ή άλλες δόσεις. Με την άσκηση του δικαιώματος της Ανάληψης, σταματά η υποχρέωση
για πληρωμή άλλων ασφαλίστρων, το ασφαλισμένο ποσό μειώνεται σε ένα καθορισμένο ποσό, οι περισσότερες
επιλογές σταματούν να ισχύουν, η χρέωση για τα έξοδα διαχείρισης συνεχίζει να επιβάλλεται και οποιαδήποτε
επιπρόσθετα ωφελήματα ακυρώνονται.
• Προσθήκη και Αφαίρεση Επιπρόσθετων Ωφελημάτων
Παρέχει τη δυνατότητα προσθήκης ή/και αφαίρεσης οποιωνδήποτε από τα επιτρεπόμενα για το σχέδιο Επιπρόσθετα
Ωφελήματα.
• Μετατροπή σε Ασφάλεια Ελεύθερη Περαιτέρω Πληρωμών
Νοουμένου ότι υπάρχει ικανοποιητική αξία εξαγοράς, παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής της σύμβασης
σε Ελεύθερη Περαιτέρω Πληρωμών. Με την επιλογή αυτή σταματά η υποχρέωση για πληρωμή άλλων ασφαλίστρων,
το Ασφαλισμένο Ποσό μπορεί να μείνει αναλλοίωτο, οι όροι για την Πληθωριστική Αναπροσαρμογή, την Αυτόματη
Αύξηση Ασφαλίστρου, την Τροποποίηση Ασφαλίστρου, την καταβολή Επιπρόσθετου Εφάπαξ Ασφαλίστρου,
την Ανάληψη, την Προσθήκη και Αφαίρεση Επιπρόσθετων Ωφελημάτων και την Αλλαγή Επιμερισμού
του Επενδυόμενου Μέρους του Ασφαλίστρου παύουν να ισχύουν. Οι χρεώσεις για το ωφέλημα θανάτου
και τα έξοδα διαχείρισης συνεχίζουν να επιβάλλονται, ενώ οποιαδήποτε επιπρόσθετα ωφελήματα ακυρώνονται.
• Επαναφορά
Αν η Σύμβαση είναι Ελεύθερη Περαιτέρω Πληρωμών ή τερματισμένη, η επιλογή αυτή δίνει τη δυνατότητα
επαναφοράς της σε ισχύ με πληρωμή μερικών ή όλων των απλήρωτων ασφαλίστρων.
• Μεταφορά Ποσού Ασφαλιστικού Κινδύνου από και προς άλλη Σύμβαση
Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς Ποσού Ασφαλιστικού Κινδύνου από και προς άλλη σύμβαση κάτω από ορισμένες
προϋποθέσεις.
• Εξαγορά
Η Σύμβαση μπορεί να εξαγοραστεί οποτεδήποτε, πριν από την ημερομηνία λήξης της, χωρίς καμία χρέωση.
• Μερική Εξαγορά
Δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς μόνο μερικών και όχι όλων των μονάδων επένδυσης που είναι πιστωμένες
στη Σύμβαση, σύμφωνα με τους εκάστοτε κανονισμούς μας.
• Παράταση
Η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης μπορεί να παραταθεί ακόμα δέκα ή πέντε χρόνια, ανάλογα με το Βασικό Σχέδιο,
μετά από σχετική αίτηση τριάντα τουλάχιστον ημερολογιακές μέρες πριν από τη λήξη της.
5.2 Οι Κυριότερες Επιλογές ανά Βασικό Σχέδιο
Οι Κυριότερες επιλογές που επιτρέπονται ανά Βασικό Σχέδιο φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα:
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Lifecare(*)

Credit Life

Ασφάλεια
Δανείου

Life Protect

Ασφάλεια
Πρόσκαιρης
Διάρκειας
(Level Term)

Achiever

Lifestart

Κτίζω Εφάπαξ

Ορίζοντας (*)

Investment
Plan (*)

Life Plan

Βασικό
Σχέδιο

Πληθωριστική
Αναπροσαρμογή

Αυτόματη
Αύξηση
Ασφαλίστρου

Τροποποίηση
Ασφαλίστρου

Τροποποίηση
Μετατροπή
Ασφαλισμένου σε Ασφάλεια
Ποσού
Ελεύθερη
Περαιτέρω
Πληρωμών
Επαναφορά
(ολική ή μερική
πληρωμή)

Επαναφορά
(ολική μόνο)

Ανάληψη

Βασικά Σχέδια Μη Συνδεδεμένα με Μονάδες Επένδυσης

Βασικά Σχέδια Συνδεδεμένα με Μονάδες Επένδυσης (Unit Linked)

Επιπρόσθετο
Εφάπαξ
Ασφάλιστρο
Μεταφορά
Προσθήκη
Ποσού
και Αφαίρεση
Ασφαλιστικού Επιπρόσθετων
Κινδύνου
Ωφελημάτων
από και προς
άλλη Σύμβαση

Εξαγορά

Μερική
Εξαγορά

6. ΕΠΙΠΡOΣΘΕΤΑ ΩΦΕΛHΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦEΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΙΚA ΣΧEΔΙΑ

6.1 Περιγραφή Επιπρόσθετων Ωφελημάτων
Τα πιο κάτω αποτελούν μια περιληπτική περιγραφή των Επιπρόσθετων Ωφελημάτων που προσφέρονται, τα οποία
δεν μπορούν να προσφερθούν μόνα τους, αλλά πρέπει να προσαρτηθούν σε ένα Βασικό Σχέδιο της Eurolife.
6.1.1 Επιπρόσθετη Κάλυψη Ζωής
Το ωφέλημα αυτό προσφέρει ασφαλιστική προστασία από τον κίνδυνο του θανάτου για προκαθορισμένο χρονικό
διάστημα, επιπρόσθετη από την κάλυψη που προσφέρεται από το Βασικό Σχέδιο.
Διάρκεια
Από 1 έως 45 χρόνια με μέγιστο την ηλικία των 75 ετών ή μέχρι την ημερομηνία λήξης του Βασικού Σχεδίου,
όποια από τις δύο προηγείται.
Ηλικία
Μπορούν να ασφαλιστούν άτομα από 19 μέχρι 70 ετών.

6.1.2 Θάνατος από Ατύχημα
Το ωφέλημα Θάνατος από Ατύχημα προσφέρει ασφαλιστική προστασία από τον κίνδυνο απώλειας ζωής,
μόνο αν προέλθει από ατύχημα. Το ασφαλισμένο ποσό καταβάλλεται επιπρόσθετα από αυτό του Βασικού Σχεδίου.
Διάρκεια
Η κάλυψη διαρκεί μέχρι την ηλικία των 85 ετών ή μέχρι την ημερομηνία λήξης του Βασικού Σχεδίου, όποια
από τις δύο προηγείται.
Ηλικία
Μπορούν να ασφαλιστούν άτομα από 18 μέχρι 80 ετών.

6.1.3 Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
Το ασφαλισμένο ποσό καταβάλλεται σε δώδεκα τριμηνιαίες δόσεις που αρχίζουν μετά την πάροδο των έξι μηνών
αναμονής, στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος καταστεί μόνιμα και ολικά ανίκανος, είτε από ατύχημα, είτε
από ασθένεια, να ασχολείται με το επάγγελμά του ή με οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα ή ασχολία που να είναι 		
ανάλογο με τη μόρφωση, την εκπαίδευση ή την εμπειρία του.
Διάρκεια
Η κάλυψη διαρκεί ανάλογα με την επιλογή του πελάτη, μέχρι την ηλικία των 60 ή των 65 ετών ή μέχρι
την ημερομηνία λήξης του Βασικού Σχεδίου, όποια από τις δύο προηγείται.
Ηλικία
Μπορούν να ασφαλιστούν άτομα από 18 μέχρι την ηλικία των 55 ή 60 ετών, ανάλογα με την ηλικία λήξης
του Βασικού Σχεδίου.

6.1.4 Σοβαρές Ασθένειες
Το ωφέλημα μπορεί να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο και να τύχει της καλύτερης δυνατής φροντίδας
σε περίπτωση που του έχει συμβεί οποιαδήποτε από τις έντεκα καθορισμένες σοβαρές ασθένειες οι οποίες είναι
οι εξής:
Καρκίνος, τύφλωση, έμφραγμα μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο, χειρουργική επέμβαση στεφανιαίας αρτηρίας,
νεφρική ανεπάρκεια, παράλυση, κατά πλάκα σκλήρυνση, κώμα, αντικατάσταση καρδιακών βαλβίδων, 			
μεταμόσχευση βασικού οργάνου.
Διάρκεια
Από 5 έως 45 χρόνια με μέγιστο την ηλικία των 70 ετών ή μέχρι την ημερομηνία λήξης του Βασικού Σχεδίου, 		
όποια από τις δύο προηγείται.
Ηλικία
Μπορούν να ασφαλιστούν άτομα από 16 μέχρι την ηλικία των 60 ετών.

12

Προτού Ασφαλιστείτε - Έκδοση 062021

6.1.5 Μόνιμη Απώλεια από Ατύχημα
Το ωφέλημα προσφέρεται σε περίπτωση αποκοπής ή απώλειας χρήσης ενός άκρου ή οργάνου του σώματος
του ασφαλισμένου, η οποία έχει προκληθεί από ατύχημα και η οποία είναι μόνιμη, ολική και μη αναστρέψιμη.
Διάρκεια
Η κάλυψη διαρκεί μέχρι την ηλικία των 70 ετών ή μέχρι την ημερομηνία λήξης του Βασικού Σχεδίου, όποια
από τις δύο προηγείται.
Ηλικία
Μπορούν να ασφαλιστούν άτομα από 18 μέχρι την ηλικία των 65 ετών.

6.1.6 Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας
Σε περίπτωση νοσηλείας του ασφαλισμένου σε νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, 		
η Eurolife καταβάλλει το ημερήσιο επίδομα νοσηλείας, ανεξάρτητα από τις πραγματικές δαπάνες
που πραγματοποιήθηκαν μετά την αρχική περίοδο των τριών ημερών νοσηλείας. Εάν νοσηλεύεστε στο εξωτερικό,
ή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σας καταβάλλεται αυξημένο επίδομα κατά 100%. Καταβάλλεται επίσης 		
εφ’ άπαξ επίδομα ανάρρωσης ίσο με το μισό του επιδόματος νοσηλείας που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια
της νοσηλείας στο νοσοκομείο.
Διάρκεια
Από 5 χρόνια με υποχρεωτική λήξη στην ηλικία των 65 ετών ή μέχρι την ημερομηνία λήξης του Βασικού Σχεδίου,
όποια από τις δύο προηγείται.
Ηλικία
Μπορούν να ασφαλιστούν άτομα από 18 μέχρι την ηλικία των 60 ετών.

6.1.7 Ασφάλεια Εισοδήματος
Το ωφέλημα αυτό έχει ως στόχο την προστασία του εισοδήματος και προσφέρεται όταν ο ασφαλισμένος καταστεί
έστω και προσωρινά ολικά ανίκανος να εργαστεί. Η Eurolife πληρώνει στον ασφαλισμένο το καθορισμένο μηνιαίο
ποσό σε αναπλήρωση της απώλειας του εισοδήματός του, μετά την πάροδο ενός, τριών ή έξι μηνών, ανάλογα
με την επιλογή του πελάτη.
Προσφέρονται δύο επιλογές διαρκείας πληρωμής του ωφελήματος:
• για 2 χρόνια
• μέχρι την ηλικία των 65 χρονών
Διάρκεια
Η κάλυψη διαρκεί μέχρι την ηλικία των 65 ετών ή μέχρι την ημερομηνία λήξης του Βασικού Σχεδίου, όποια
από τις δύο προηγείται.
Ηλικία
Μπορούν να ασφαλιστούν άτομα από 21 μέχρι την ηλικία των 60 ετών.

6.1.8 Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρου
Σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας που έχει σαν αποτέλεσμα ο ασφαλισμένος να καταστεί πλήρως ανίκανος
να εργαστεί, η Eurolife θα τερματίσει την είσπραξη κάθε ασφαλίστρου μετά την πάροδο έξι μηνών αναμονής 		
(αν έχουν ήδη πληρωθεί οι πρώτοι 6 μήνες, τότε θα επιστραφούν στον ασφαλισμένο). Τα επόμενα ασφάλιστρα 		
καταβάλλονται από την Eurolife για όσο χρόνο συνεχίζονται η ανικανότητα εργασίας και η σύμβαση του Βασικού
Σχεδίου.
Διάρκεια
Η κάλυψη διαρκεί μέχρι την ηλικία των 65 χρόνων ή μέχρι την ημερομηνία λήξης του Βασικού Σχεδίου, όποια
από τις δύο προηγείται.
Ηλικία
Μπορούν να ασφαλιστούν άτομα από 18 μέχρι την ηλικία των 60 ετών.
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6.1.9 Μόνιμη Ολική Ανικανότητα Ασφάλειας Δανείου
Το ωφέλημα αυτό προσφέρεται μόνο σε συνδυασμό με το σχέδιο Ασφάλειας Δανείου. Προσφέρει ασφαλιστική
κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας που οδηγεί σε πλήρη ανικανότητα του ασφαλισμένου
να ασχολείται με το επάγγελμά του ή οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα ή ασχολία που να είναι ανάλογο
με τη μόρφωση, την εκπαίδευση ή την εμπειρία του. Το ασφαλισμένο ποσό είναι το εκάστοτε υπόλοιπο
του συνδεδεμένου δανείου, με ανώτατο όριο το 120% του ποσού δανείου που δηλώνεται στην Πρόσκληση 		
Ασφάλισης. Το ασφαλισμένο ποσό καταβάλλεται σε τέσσερις ίσες εξαμηνιαίες δόσεις.
Διάρκεια
Η κάλυψη διαρκεί μέχρι την ηλικία των 65 ετών ή μέχρι την ημερομηνία λήξης του Βασικού Σχεδίου, όποια
από τις δύο προηγείται.
Ηλικία
Μπορούν να ασφαλιστούν άτομα από 19 μέχρι την ηλικία των 60 ετών.
6.1.10 Θάνατος και Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα
Το ωφέλημα Θανάτου και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ατύχημα προσφέρει ασφαλιστική προστασία
από τον κίνδυνο του θανάτου και της μόνιμης ολικής ανικανότητας, μόνο αν αυτά προέλθουν από ατύχημα. 		
Σε περίπτωση θανάτου από ατύχημα, το ασφαλισμένο ποσό καταβάλλεται επιπρόσθετα από αυτό του Βασικού 		
Σχεδίου. Σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα, το ασφαλισμένο ποσό καταβάλλεται σε 		
δώδεκα τριμηνιαίες δόσεις που αρχίζουν μετά την πάροδο των έξι μηνών αναμονής.
Διάρκεια
Η κάλυψη διαρκεί μέχρι την ηλικία των 70 ετών ή μέχρι την ημερομηνία λήξης του Βασικού Σχεδίου, όποια
από τις δύο προηγείται.
Ηλικία
Μπορούν να ασφαλιστούν άτομα από 18 μέχρι την ηλικία των 60 ετών.

6.1.11 Προστασία οικογένειας από Θάνατο
Το ωφέλημα αυτό έχει στόχο την προστασία της οικογένειας του ασφαλισμένου, για προκαθορισμένο χρονικό 		
διάστημα, σε περίπτωση απώλειας της ζωής του. Ο ασφαλισμένος μπορεί επίσης να επιλέξει τη διάρκεια 			
καταβολής του ωφελήματος, μεταξύ πέντε και δέκα χρόνων, σε μηνιαίες δόσεις.
Διάρκεια
Η κάλυψη διαρκεί μέχρι την ηλικία των 65 ετών ή μέχρι την ημερομηνία λήξης του Βασικού Σχεδίου, όποια
από τις δύο προηγείται.
Ηλικία
Μπορούν να ασφαλιστούν άτομα από 18 μέχρι την ηλικία των 60 ετών.

6.2 Τα Επιτρεπόμενα Επιπρόσθετα Ωφελήματα ανά Βασικό Σχέδιο
Τα Ωφελήματα που επιτρέπονται σε κάθε Βασικό Σχέδιο φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα:
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Επιπρόσθετη
Κάλυψη Ζωής

Θάνατος
από Ατύχημα

Σοβαρές
Ασθένειες

Μόνιμη
Απώλεια
από Ατύχημα

Ημερήσιο
Επίδομα
Νοσηλείας

Ασφάλεια
Εισοδήματος

Βασικά Σχέδια Μη Συνδεδεμένα με Μονάδες Επένδυσης

Βασικά Σχέδια Συνδεδεμένα με Μονάδες Επένδυσης (Unit Linked)

Μόνιμη
Ολική
Ανικανότητα

(*): Για ηλικίες ασφαλισμένων 2-17 ετών δεν επιτρέπεται η προσθήκη οποιουδήποτε επιπρόσθετου ωφελήματος.

Lifecare(*)

Credit Life

Ασφάλεια
Δανείου

Life Protect

Ασφάλεια
Πρόσκαιρης
Διάρκειας
(Level Term)

Achiever

Lifestart

Κτίζω Εφάπαξ

Ορίζοντας (*)

Investment
Plan (*)

Life Plan

Βασικό
Σχέδιο

Απαλλαγή
Πληρωμής
Ασφαλίστρου

Θάνατος
και Μόνιμη Ολική
Ανικανότητα
από Ατύχημα

Προστασία
Οικογένειας
από Θάνατο

7. ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ EUROLIFE

7.1		 Περιγραφή Ταμείων
Τα ασφάλιστρα προς επένδυση των Βασικών Σχεδίων που είναι συνδεδεμένα με μονάδες επένδυσης μπορούν
να επενδυθούν σε ένα ή και περισσότερα από τα ακόλουθα Ασφαλιστικά Επενδυτικά Ταμεία:
• Συντηρητικό Ταμείο
• Εισοδηματικό Ταμείο
• Μικτό Ταμείο
• Δυναμικό Ταμείο
Αυτά τα Ταμεία έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών επιλογών και το καθένα από αυτά
περιέχει διαφορετικό βαθμό επενδυτικού κινδύνου. Ο βαθμός επικινδυνότητας περιλαμβάνεται στην περιγραφή του
κάθε Ταμείου πιο κάτω. Διευκρινίζεται ότι ο βαθμός επικινδυνότητας του κάθε Ταμείου πιθανό να καθορίζεται με
διαφορετικά κριτήρια από εταιρεία σε εταιρεία. Κατά συνέπεια, ο καθορισμός του βαθμού επικινδυνότητας
πιο κάτω γίνεται μόνο για σκοπούς σύγκρισης των διαφορετικών Ταμείων που προσφέρονται από την Eurolife
και όχι για σκοπούς σύγκρισης με άλλες εταιρείες.
7.1.1 Συντηρητικό Ταμείο
Επενδυτικοί Στόχοι:
Να πετύχει μέσο-πρόθεσμα τη διαφύλαξη της αξίας του Ταμείου με ελαχιστοποίηση του κινδύνου απώλειάς του.
Για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων, το Ταμείο επενδύει κυρίως σε ομόλογα και άλλες αξίες σταθερού
εισοδήματος, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και βραχύ - μεσοπρόθεσμης διάρκειας καθώς επίσης
και στις αγορές διαθεσίμων.
Επενδυτική Πολιτική:
Για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων το Ταμείο υιοθετεί επενδυτική πολιτική που στοχεύει στην ακόλουθη
σύνθεση του χαρτοφυλακίου:
Κατηγορία Επένδυσης

Ποσοστό

Ομόλογα, χρεόγραφα και άλλες επενδύσεις σταθερού εισοδήματος μικρής διάρκειας

0-75%

Ομόλογα, χρεόγραφα και άλλες επενδύσεις σταθερού εισοδήματος μεσαίας διάρκειας

0-25%

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών

0-100%

Οι διαχειριστές του Ταμείου διατηρούν το δικαίωμα να αυξάνουν βραχυπρόθεσμα το ποσοστό ρευστότητας
του Ταμείου ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.
Η ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου επιτυγχάνεται μέσω μεγάλης διασποράς επενδύσεων σε εκδότες 		
υψηλού δείκτη φερεγγυότητας.
Βαθμός Επικινδυνότητας:
Πολύ Χαμηλός Επενδυτικός Κίνδυνος. Απευθύνεται σε επενδυτές που προσδοκούν μέσο-πρόθεσμα
σε αποδόσεις που αντιστοιχούν σε επενδύσεις πολύ χαμηλού επενδυτικού κινδύνου.
Λεπτομέρειες Ταμείου:
• Εσωτερικό Ταμείο
• Ετήσια Έξοδα Διαχείρισης: 0,80%
• Ημερομηνία Έναρξης: 13/11/2014
• Διαχειριστής Ταμείου: Eurolife Ltd.
Σημαντικές Σημειώσεις:
• Το Ταμείο δεν έχει εγγυημένες αποδόσεις και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
• Η Eurolife διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα Ετήσια Έξοδα Διαχείρισης του Ταμείου.
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7.1.2 Εισοδηματικό Ταμείο
Επενδυτικοί Στόχοι:
Να πετύχει μέσο-μακροπρόθεσμα σταθερή και ικανοποιητική ανάπτυξη της αξίας του Ταμείου, επενδύοντας 		
κυρίως σε ομόλογα, προϊόντα σταθερού και κυμαινόμενου εισοδήματος, καθώς επίσης και σε επενδύσεις
που προσφέρουν μακροπρόθεσμα δυνατότητες αύξησης κεφαλαίου.
Επενδυτική Πολιτική:
Για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων το Ταμείο υιοθετεί επενδυτική πολιτική που στοχεύει στην ακόλουθη
σύνθεση του χαρτοφυλακίου:
Κατηγορία Επένδυσης

Ποσοστό

Ομόλογα, χρεόγραφα και άλλες επενδύσεις σταθερού εισοδήματος

50-100%

Ακίνητη περιουσία

0-15%

Μετοχές και μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού και εξωτερικού

0-20%

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών

0-20%

Δάνεια		

0-10%

Οι διαχειριστές του Ταμείου διατηρούν το δικαίωμα να αυξάνουν βραχυπρόθεσμα το ποσοστό ρευστότητας
του Ταμείου ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.
Η ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου επιτυγχάνεται μέσω μεγάλης διασποράς επενδύσεων σε εκδότες 		
υψηλού δείκτη φερεγγυότητας.
Βαθμός Επικινδυνότητας:
Χαμηλός Επενδυτικός Κίνδυνος. Απευθύνεται σε επενδυτές που προσδοκούν μεσο-μακροπρόθεσμα
σε μια συνολικά ικανοποιητική απόδοση με ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου.
Λεπτομέρειες Ταμείου:
• Εσωτερικό Ταμείο
• Ετήσια Έξοδα Διαχείρισης: 0,90%
• Ημερομηνία Έναρξης: 31/10/2002
• Διαχειριστής Ταμείου: Eurolife Ltd.
Σημαντικές Σημειώσεις:
• Το Ταμείο δεν έχει εγγυημένες αποδόσεις και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
• Η Eurolife διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα Ετήσια Έξοδα Διαχείρισης του Ταμείου.

7.1.3 Μικτό Ταμείο
Επενδυτικοί Στόχοι:
Να πετύχει μακροπρόθεσμα σχετικά υψηλή ανάπτυξη της αξίας του Ταμείου, επενδύοντας τόσο σε αξίες
με δυνατότητα ψηλών κεφαλαιουχικών κερδών, όσο και σε επενδύσεις σταθερού εισοδήματος.
Επενδυτική Πολιτική:
Για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων, το Ταμείο υιοθετεί επενδυτική πολιτική που στοχεύει στην ακόλουθη
σύνθεση του χαρτοφυλακίου:
Κατηγορία Επένδυσης

Ποσοστό

Ομόλογα, χρεόγραφα και άλλες επενδύσεις σταθερού εισοδήματος

10-65%

Ακίνητη περιουσία

0-15%

Μετοχές και μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού και εξωτερικού

35-60%

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών

0-30%

Δάνεια 		

0-15%

Οι διαχειριστές του Ταμείου διατηρούν το δικαίωμα να αυξάνουν βραχυπρόθεσμα το ποσοστό ρευστότητας
του Ταμείου ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.
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Με τη διασπορά των επενδύσεων αποσκοπεί μακροπρόθεσμα στην επίτευξη μιας συνολικά υψηλής απόδοσης
με ταυτόχρονη διατήρηση του επενδυτικού κινδύνου σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, σε σύγκριση με τον επενδυτικό
κίνδυνο που ισχύει σε ένα καθαρά μετοχικό χαρτοφυλάκιο.
Βαθμός Επικινδυνότητας:
Μεσαίος Επενδυτικός Κίνδυνος. Απευθύνεται σε επενδυτές που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν επενδυτικό 		
κίνδυνο και προσδοκούν σε μια συνολικά ικανοποιητική απόδοση με μέσο-μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.
Λεπτομέρειες Ταμείου:
• Εσωτερικό Ταμείο
• Ετήσια Έξοδα Διαχείρισης: 1,00%
• Ημερομηνία Έναρξης: 1/07/1989
• Διαχειριστής Ταμείου: Eurolife Ltd.
Σημαντικές Σημειώσεις:
• Το Ταμείο δεν έχει εγγυημένες αποδόσεις και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
• Η Eurolife διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα Ετήσια Έξοδα Διαχείρισης του Ταμείου.
• Το Μικτό Ταμείο αποτελεί συνέχεια του Ταμείου “Eurolife Investment Fund”.

7.1.4 Δυναμικό Ταμείο
Επενδυτικοί Στόχοι:
Να πετύχει μακροπρόθεσμα υψηλή ανάπτυξη της αξίας του ταμείου, επενδύοντας σε μετοχές και μετοχικά 		
αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού και εξωτερικού. Οι επενδύσεις σταθερού εισοδήματος θεωρούνται 			
δευτερεύουσας σημασίας και θα αντιπροσωπεύουν πολύ μικρό ποσοστό του Ταμείου.
Επενδυτική Πολιτική:
Για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων, το Ταμείο υιοθετεί επενδυτική πολιτική που στοχεύει στην ακόλουθη
σύνθεση του χαρτοφυλακίου:
Κατηγορία Επένδυσης

Ποσοστό

Ομόλογα, χρεόγραφα και άλλες επενδύσεις σταθερού εισοδήματος

0-40%

Ακίνητη περιουσία

0-15%

Μετοχές και μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού και εξωτερικού

60-80%

Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών

0-20%

Δάνεια 		

0-15%

Οι διαχειριστές του Ταμείου διατηρούν το δικαίωμα να αυξάνουν βραχυπρόθεσμα το ποσοστό ρευστότητας
του Ταμείου ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.
Η επενδυτική πολιτική στηρίζεται στην απόδοση τόσο από υπεραξίες όσο και από εισοδηματικές αποδόσεις
των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου. Παράλληλα, η διασπορά των επενδύσεων και ο μακροπρόθεσμος ορίζοντας
μειώνουν τον επενδυτικό κίνδυνο.
Βαθμός Επικινδυνότητας:
Υψηλός Επενδυτικός Κίνδυνος. Απευθύνεται σε επενδυτές που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν σχετικά 		
αυξημένο επενδυτικό κίνδυνο προσδοκώντας σε ψηλές αποδόσεις σε ένα μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.
Λεπτομέρειες Ταμείου:
• Εσωτερικό Ταμείο
• Ετήσια Έξοδα Διαχείρισης: 1,20%
• Ημερομηνία Έναρξης: 31/10/2002
• Διαχειριστής Ταμείου: Eurolife Ltd.
Σημαντικές Σημειώσεις:
• Το Ταμείο δεν έχει εγγυημένες αποδόσεις και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
• Η Eurolife διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα Ετήσια Έξοδα Διαχείρισης του Ταμείου.
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7.2 Τρόπος Λειτουργίας των Ταμείων
Το κάθε Ταμείο αποτελείται από μονάδες ίσης αξίας, η τιμή των οποίων υπολογίζεται τουλάχιστον μια φορά την
εβδομάδα. Η τιμή των μονάδων υπολογίζεται διαιρώντας την αξία του ενεργητικού του Ταμείου με το σύνολο των
μονάδων που υπάρχουν σε αυτό.
Το κάθε Ταμείο έχει Τιμή Προσφοράς και Τιμή Εξαργύρωσης. Η Τιμή Προσφοράς του κάθε Ταμείου χρησιμοποιείται
για την επένδυση των ασφαλίστρων και η Τιμή Εξαργύρωσης χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αξίας εξαγοράς
της Σύμβασης.
Η Διαφορά μεταξύ της Τιμής Προσφοράς και της Τιμής Εξαργύρωσης δεν μπορεί να ξεπερνά ένα ποσοστό ίσο με το
5% της Τιμής Προσφοράς.
Το σύνολο του ενεργητικού του Ταμείου υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες τιμές των επενδύσεων.
Σε αυτό προστίθενται τα επενδυόμενα ασφάλιστρα και όλα τα έσοδα που προέρχονται από τις επενδύσεις
του Ταμείου (μερίσματα, τόκοι κ.τ.λ.), ενώ αφαιρούνται όσα έξοδα σχετίζονται με τις επενδύσεις του Ταμείου (φόροι
κ.τ.λ.). Τα Ταμεία επιβαρύνονται με έξοδα διαχείρισης, τα οποία φαίνονται στη περιγραφή του κάθε Ταμείου.
Όσον αφορά τον τρόπο εκτίμησης των τρέχουσων τιμών των επενδύσεων, αξίες που είναι εγγεγραμμένες σε
χρηματιστήρια της Κύπρου και του εξωτερικού εκτιμώνται με βάση την τιμή κλεισίματος κατά την ημερομηνία
εκτίμησης ή σε περίπτωση που τη συγκεκριμένη ημερομηνία δεν έχουν διενεργηθεί πράξεις επί της συγκεκριμένης
αξίας, με βάση την τελευταία γνωστή τιμή κλεισίματος. Καταθέσεις και γραμμάτια αποτιμώνται με βάση την αξία
τους στο επίσημο νόμισμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού προστεθούν οποιοιδήποτε τόκοι καθίστανται
δεδουλευμένοι μέχρι την ημερομηνία εκτίμησης. Επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία εκτιμούνται σε δίκαιη και λογική
αξία, συνυπολογίζοντας μια λογική πρόβλεψη για δικαιώματα οικονομικών δοσοληψιών ή και φόρους, ή και κόστος
συντήρησης, ή και κόστος εκποίησης που αφορούν στις συγκεκριμένες επενδύσεις.
7.3 Επιλογές Ταμείων
Σε σχέση με τα Ασφαλιστικά Επενδυτικά Ταμεία προσφέρονται οι πιο κάτω επιλογές:
7.3.1 Αλλαγή Επιμερισμού του Επενδυόμενου Μέρους του Ασφαλίστρου
Μετά από την αρχική επιλογή Ταμείων στα οποία θα επενδύεται το επενδυόμενο μέρος του ασφαλίστρου
και εφόσον η Σύμβαση του Βασικού Σχεδίου βρίσκεται σε πλήρη ισχύ, είναι δυνατό να διαφοροποιηθεί
ο επιμερισμός του ασφαλίστρου μεταξύ των Ταμείων, σύμφωνα με τους εκάστοτε κανονισμούς της Eurolife.
Διαδικασία / Κανονισμοί:
• πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί η σχετική αίτηση και να καταβληθεί το ποσό της εκάστοτε χρέωσης,
• ο μέγιστος αριθμός Αλλαγών Επιμερισμού του Ασφαλίστρου που μπορούν να γίνουν στο διάστημα μεταξύ 		
		 επετείων της Σύμβασης είναι τέσσερεις,
• η ημερομηνία ισχύος της Αλλαγής Επιμερισμού του Ασφαλίστρου είναι η ημερομηνία οφειλής Ασφαλίστρου 		
		 που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία η Eurolife παρέλαβε στα Κεντρικά της Γραφεία τη γραπτή αίτηση
		 για Αλλαγή Επιμερισμού του Ασφαλίστρου.
7.3.2 Ανταλλαγή Μονάδων Επένδυσης
Σε οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον η Σύμβαση του Βασικού Σχεδίου βρίσκεται σε πλήρη ισχύ ή είναι Ελεύθερη 		
Περαιτέρω Πληρωμών, είναι δυνατό να εξαργυρωθούν μονάδες επένδυσης από ένα Ταμείο και να επανεπενδυθεί
η αξία τους σε άλλο, σύμφωνα με τους εκάστοτε κανονισμούς της Eurolife.
Διαδικασία / Κανονισμοί:
• πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί η σχετική αίτηση και να καταβληθεί το ποσό της εκάστοτε χρέωσης,
• ο μέγιστος αριθμός Ανταλλαγής Μονάδων Επένδυσης που μπορούν να γίνουν στο διάστημα μεταξύ επετείων
		 της Σύμβασης είναι τέσσερεις,
• η αξία των μονάδων του Ταμείου που θα εξαργυρώνονται και ο αριθμός των μονάδων του Ταμείου στο οποίο
		 η αξία τους θα επανεπενδύεται θα υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τις Τιμές Εξαργύρωσης του κάθε Ταμείου.
		 Οι Τιμές Εξαργύρωσης που θα χρησιμοποιούνται θα είναι αυτές που θα εκδίδονται κατά την ημερομηνία
		 εκτίμησης των Ταμείων που ακολουθεί την ημερομηνία παραλαβής στα Κεντρικά Γραφεία της Eurolife
		 της αίτησης για Ανταλλαγή Μονάδων Επένδυσης.

Προτού Ασφαλιστείτε - Έκδοση 062021

19

7.4 Γενικές Πληροφορίες για την Πληρωμή Ασφαλίστρου και Τρόπων Τερματισμού Ασφαλιστικής Σύμβασης
7.4.1 Συχνότητα και Τρόποι Πληρωμής του Ασφαλίστρου
Συχνότητα
Ανάλογα με το Βασικό Σχέδιο, το ασφάλιστρο μπορεί να πληρώνεται μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια
ή εφάπαξ.
Στην περίπτωση των Επιπρόσθετων Ωφελημάτων και των Βασικών Σχεδίων που δεν είναι συνδεδεμένα
με μονάδες επένδυσης, αν το ασφάλιστρο πληρώνεται εκτός από ετήσια, υπάρχει επιπρόσθετη χρέωση
στο ασφάλιστρο ύψους 5% για μηνιαία, 4% για τριμηνιαία και 2% για εξαμηνιαία ασφάλιστρα.
Τρόπος Πληρωμής
Ανάλογα με το Βασικό Σχέδιο και τη συχνότητα πληρωμής του ασφαλίστρου, η πληρωμή του ασφαλίστρου μπορεί
να γίνεται με εντολή άμεσης χρέωσης – ΕΧΠΕ (SEPA), ή με μετρητά. Δίνεται επίσης η δυνατότητα πληρωμής
του ασφαλίστρου μέσω συγκεκριμένων διαδικτυακών καναλιών.
Σημ: Η συχνότητα και ο τρόπος πληρωμής των Επιπρόσθετων Ωφελημάτων ακολουθούν αυτά του Βασικού 		
Σχεδίου στο οποίο έχουν προσαρτηθεί.
7.4.2 Τρόποι Τερματισμού της Ασφαλιστικής Σύμβασης
Γενικά, τα πιο κάτω αποτελούν τρόπο τερματισμού μιας Ασφαλιστικής Σύμβασης. Οι ακριβείς τρόποι τερματισμού
για κάθε συγκεκριμένο σχέδιο αναφέρονται στη Σύμβαση του κάθε σχεδίου, δείγματα των οποίων μπορείτε
να προμηθευτείτε από την Eurolife.
Σχέδια συνδεδεμένα
με μονάδες επένδυσης

Σχέδια μη συνδεδεμένα
με μονάδες επένδυσης

Εξαγορά της σύμβασης πριν από την ημερομηνία λήξης της
Έλευση της ημερομηνίας λήξης της σύμβασης
Θάνατος του ασφαλισμένου		
Εξάσκηση του Δικαιώματος Υπαναχώρησης
όπως περιγράφεται στην Αίτηση Ασφάλισης		
Αν μετά από παράλειψη πληρωμής του ασφαλίστρου,
η αξία εξαγοράς της Σύμβασης είναι χαμηλότερη
από αυτή που ορίζεται από την Eurolife*		
Όταν η σύμβαση είναι Ελεύθερη Περαιτέρω Πληρωμών
και το συνολικό ποσό των χρεώσεων που επιβάλλονται
είναι μεγαλύτερο από την αξία εξαγοράς της σύμβασης*		
Πάροδος της περιόδου χάριτος για την πληρωμή
του ασφαλίστρου		
* Για σχέδια με τακτικό ασφάλιστρο μόνο
Δεν υπάρχει οποιαδήποτε χρέωση για οποιονδήποτε από τους πιο πάνω τρόπους τερματισμού της Ασφαλιστικής
Σύμβασης.
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8. AΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ

8.1 Δίκαιο που διέπει την Ασφαλιστική Σύμβαση
Κάθε Ασφαλιστική Σύμβαση της Eurolife διέπεται από το Κυπριακό Δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτό.
Για την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών που πιθανό να προκύψουν από τη Σύμβαση, αρμόδια είναι τα δικαστήρια
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
8.2 Νόμισμα της Σύμβασης
Όλα τα πληρωτέα προς ή από την Eurolife ποσά καταβάλλονται στο επίσημο νόμισμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
8.3 Δικαίωμα Υπαναχώρησης
Σύμφωνα με τον Νόμο, ο κάθε κάτοχος ατομικής Ασφαλιστικής Σύμβασης έχει το δικαίωμα μέσα σε προθεσμία
τριάντα ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που πληροφορήθηκε τη σύναψη της Σύμβασης, να γνωστοποιήσει
εγγράφως στην Eurolife την απόφασή του προς υπαναχώρηση και τερματισμό της Σύμβασης.
Η ειδοποίηση υπαναχώρησης πρέπει να υποβάλλεται κατά τον καθορισμένο (από τον Έφορο Ασφαλίσεων) τύπο
που παραδίδεται στον ιδιοκτήτη της Σύμβασης με την παράδοσή της.
Με την εξάσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης στο προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο, αποσβένονται όλες
οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη της Σύμβασης που απορρέουν από αυτή.
Εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης, κάθε ποσό που καταβλήθηκε από τον ιδιοκτήτη σε σχέση
με τη Σύμβαση επιστρέφεται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης – αφού πρώτα
αφαιρεθούν τα ιατρικά έξοδα που έχουν διενεργηθεί από την Eurolife για τη συγκεκριμένη Σύμβαση. Σε περίπτωση
που το ύψος των ιατρικών εξόδων είναι μεγαλύτερο από το συνολικό ύψος των ασφαλίστρων που έχουν καταβληθεί,
τη διαφορά θα την επωμίζεται η Eurolife. Στην περίπτωση όμως που η υπαναχώρηση αφορά Σύμβαση της οποίας
το ασφάλιστρο αποτελείται από μία και μόνο δόση που καταβάλλεται εφάπαξ, ή την τροποποίηση Σύμβασης
που επάγεται την καταβολή ενός εφάπαξ ασφαλίστρου, επιστρέφεται το ποσό που καταβλήθηκε αφού
προηγουμένως αφαιρεθεί κάθε ζημιά που η Eurolife πιθανό να υπέστη ως αποτέλεσμα πτωτικής διακύμανσης
σε χρηματιστηριακές αγορές ενόσω η Σύμβαση τελούσε σε ισχύ.
Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν υφίσταται αν ο ιδιοκτήτης της Ασφαλιστικής Σύμβασης δεν είναι φυσικό πρόσωπο,
ή αν η Ασφαλιστική Σύμβαση έχει συναφθεί για σκοπούς εξασφάλισης πιστωτή που χορήγησε δάνειο
σε ασφαλισμένο (εκτός αν ο ασφαλισμένος γνώριζε εκ των προτέρων ότι το δάνειο δεν του έχει χορηγηθεί).
8.4 Διαδικασία Υποβολής Παραπόνων
1. Τηλεφωνική Επικοινωνία
Σε περίπτωση που δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με κάποια απόφαση μας ή εξυπηρέτηση που σας έχουμε
προσφέρει, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 80008880 ή με τον Ασφαλιστικό σας Σύμβουλο.
2. Γραπτώς
Εάν μετά την τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μας η δυσαρέσκειά σας παραμένει, μπορείτε να υποβάλετε γραπτώς
το παράπονό σας στο Τμήμα Παραπόνων της Εταιρείας μας, μέσω:
• Ιδιοχείρως σε λειτουργό ή Ασφαλιστικό Σύμβουλο
• Φαξ: 22125527
• Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@eurolife.bankofcyprus.com
• Ταχυδρομικώς: Eurolife, Έβρου 4, Τ.Θ.21655, 2003, Στρόβολος, Λευκωσία
• Ιστοσελίδας: https://www.eurolife.com.cy
Ανταπόκριση
• Μέσα σε δύο (2) εργάσιμες μέρες από την παραλαβή του παραπόνου σας θα σας αποστείλουμε επιστολή 			
αναγνώρισης της λήψης του.
• Η απάντησή μας θα αποσταλεί σε εσάς μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες μέρες από την παραλαβή
του παραπόνου σας. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα σας αποσταλεί σχετική ενημέρωση.
• Η τελική μας απάντηση δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) εργάσιμες μέρες από την παραλαβή
του παραπόνου σας.
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Δίκαιος και αντικειμενικός χειρισμός
Το παράπονο σας θα εξεταστεί δίκαια, αντικειμενικά και με εχεμύθεια από εξειδικευμένους και έμπειρους
λειτουργούς της Εταιρείας μας.
3. Αρμόδια αρχή
Σε περίπτωση που η τελική μας απάντηση δεν σας αφήνει ικανοποιημένους, πέραν των νόμιμων δικαιωμάτων σας
που εξακολουθείτε να διατηρείτε, έχετε την επιλογή της προσφυγής στο Γραφείο Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου.
Γραφείο Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου
Τηλ. Επικοινωνίας: 22848900
Ιστοσελίδα: www.financialombudsman.gov.cy
Φαξ: 22660584, 22660118
Επίσης, έχετε το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη μέσω των Δικαστηρίων.
8.5 Γενικές Ενδείξεις για το Φορολογικό Καθεστώς
Τα ασφάλιστρα, τα ποσά που καταβάλλονται όταν επέλθει ο κίνδυνος που ασφαλίζεται και τα ποσά
που καταβάλλονται στην εξαργύρωση ή τη λήξη μιας Ασφαλιστικής Σύμβασης φοροαπαλλάσσονται κάτω
από προϋποθέσεις που καθορίζονται με λεπτομέρεια στον Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο του 2002
(Ν. 118(Ι)/2002), ως αυτός τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται από καιρό σε καιρό. Σημειώνεται ότι τα ενδεικτικά
ποσά φοροαπαλλαγής που παρέχονται από τη Eurolife και/ή από τους ασφαλιστικούς σύμβουλους με τους οποίους
συνεργαζόμαστε, δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση φορολογική συμβουλή. Σε περίπτωση που επιθυμείτε
να λάβετε φορολογική συμβουλή, παρακαλούμε όπως αποταθείτε σε Σύμβουλο, ειδικό σε θέματα φορολογίας.
9. Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ
ΤΟΥ 2018 (Ν. 125(Ι)/2018)
Με βάση τις πρόνοιες του πιο πάνω νόμου, η Eurolife, σαν Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ενημερώνει το Υποκείμενο των
Δεδομένων (δηλαδή εσάς), ότι για τη σύναψη και την εκτέλεση της Ασφαλιστικής Σύμβασης είναι απαραίτητη
η επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μερικά από τα οποία θεωρούνται Ευαίσθητα Δεδομένα.
Τα προσωπικά δεδομένα θα καταχωρούνται, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, σε ένα ή περισσότερα
διασυνδεδεμένα μεταξύ τους αρχεία, τα οποία θα τηρούνται από την Eurolife ή άλλη εταιρεία του Συγκροτήματος της
Τράπεζας Κύπρου (στο οποίο ανήκει η Eurolife) ή άλλη συμβεβλημένη / συνεργαζόμενη εταιρεία.
H έννομη βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι μια από τις ακόλουθες
(ανάλογα με τον σκοπό κάθε επεξεργασίας):
- η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της Ασφαλιστικής Σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο 		
μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση σας πριν από τη σύναψη Ασφαλιστικής Σύμβασης,
- έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους
σκοπούς,
- η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Eurolife,
και
- η επεξεργασία είναι αναγκαία για τους σκοπούς διαφύλαξης των έννομων συμφερόντων της Eurolife
ή τρίτων (νοουμένου ότι δεν αντιτίθεται αθέμιτα στα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας).
Βασικοί σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι:
- η εκτέλεση της Ασφαλιστικής Σύμβασης (περιλαμβανομένης της έκδοσης και διαχείρισης της Ασφαλιστικής 		
Σύμβασης, καθώς και της παροχής συναφών υπηρεσιών για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων
προς εσάς),
- η διεκπεραίωση οποιασδήποτε συναλλαγής ή/και ενημέρωσής σας (είτε ηλεκτρονικά είτε εντύπως)
σε σχέση με την Ασφαλιστική Σύμβαση,
- η ανίχνευση και πρόληψη της ασφαλιστικής απάτης ή της παράτυπης απαίτησης,
- η Έρευνα και Στατιστική Ανάλυση, και
- κατόπιν συγκατάθεσής σας (όπου αυτό είναι απαραίτητο) η Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών μας.
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Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι τα αρμόδια μέλη του προσωπικού της Eurolife
και/ή των εταιρειών του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, οι συνεργάτες μας ή αντιπρόσωποί μας,
ο ασφαλιστικός σας διαμεσολαβητής, καθώς και τρίτα πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) με τα οποία συνεργαζόμαστε
για τους πιο πάνω σκοπούς (π.χ. αντασφαλιστές, παροχείς διαχείρισης απαιτήσεων, ιατροί, κλινικές, νομικοί
σύμβουλοι κ.τ.λ).
Σε περίπτωση ολικής άρνησης στην παροχή συγκατάθεσης ή αντίρρησης για επεξεργασία, η Eurolife θα δικαιούται
να μην προχωρήσει στην έκδοση της Πρόσκλησης Ασφάλισης ή να μην αποδεχθεί την Αίτηση για Ασφάλιση,
ή να τερματίσει την Ασφαλιστική Σύμβαση, ή να απορρίψει Απαίτηση Αποζημίωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, των δικαιωμάτων
σας και άλλων σημαντικών πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων,
παρακαλούμε όπως διαβάσετε τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία είναι διαθέσιμη
στα γραφεία της Eurolife καθώς και στην ιστοσελίδα μας στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.eurolife.com.cy (επιλέξτε
‘Προσωπικά Δεδομένα’ που βρίσκεται στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας, κάτω από την επικεφαλίδα ‘Επικοινωνία’).
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