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1. Εισαγωγή
Κάθε ασφαλιστική εταιρεία που επιδιώκει τη σύναψη Ασφαλιστικής Σύμβασης 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 περιέχει όλες αυτές τις πληροφορίες για τον Κλάδο Ζωής
αλλά και άλλες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε το Ασφαλιστικό Σχέδιο που θα αγοράσετε.
2. Γενικές Πληροφορίες για την EuroLife Ltd
Η ΕuroLife είναι Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και το κράτος-μέλος καταγωγής της είναι η Κύπρος.
Έχει την έδρα της στη διεύθυνση:
Έβρου 4, 2003 Στρόβολος, Τ.Θ. 21655, 1511 Λευκωσία, Τηλ. 22124000, Φαξ. 22341090.
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3. Γενικά για τα Ασφαλιστικά Σχέδια
3.1 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 περισσότερα από τα Βασικά Σχέδια της EuroLife είναι συνδεδεμένα με μονάδες επένδυσης, σε αντίθεση με τα Επιπρόσθετα
Ωφελήματα που δεν είναι συνδεδεμένα με μονάδες επένδυσης.
3.2 Συχνότητα και Τρόποι Πληρωμής του Ασφαλίστρου
Συχνότητα1 :
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 Πληρωμής1 :
Ανάλογα με το Σχέδιο και τη συχνότητα πληρωμής του ασφαλίστρου, η πληρωμή του ασφαλίστρου μπορεί να γίνεται με αυτόματη
χρέωση λογαριασμού, τραπεζική εντολή ή μετρητά.
3.3 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.
Για Σχέδια συνδεδεμένα με μονάδες επένδυσης, η Σύμβαση τερματίζεται με τα ακόλουθα:
• την εξαγορά της Σύμβασης πριν από την ημερομηνία λήξης της,
• την έλευση της ημερομηνίας λήξης της Σύμβασης,
• τον θάνατο του Ασφαλισμένου,
• την εξάσκηση του Δικαιώματος Υπαναχώρησης όπως περιγράφεται στην παράγραφο 8.3.
• για Σχέδια με τακτικό ασφάλιστρο μόνο:
> αν μετά από παράλειψη πληρωμής του ασφαλίστρου, η αξία εξαγοράς της Σύμβασης είναι χαμηλότερη από αυτή
   που ορίζεται από καιρό σε καιρό από την EuroLife,
> αν, όταν η Σύμβαση είναι Ελεύθερη Περαιτέρω Πληρωμών, το συνολικό ποσό των χρεώσεων που επιβάλλονται είναι
   
   μεγαλύτερο από την αξία εξαγοράς της Σύμβασης.
Για Σχέδια μη συνδεδεμένα με μονάδες επένδυσης, η Σύμβαση τερματίζεται με τα ακόλουθα:
• την πάροδο της περιόδου χάριτος για την πληρωμή του ασφαλίστρου,
• την έλευση της ημερομηνίας λήξης της Σύμβασης,
• τον θάνατο του Ασφαλισμένου,
• την εξάσκηση του Δικαιώματος Υπαναχώρησης όπως περιγράφεται στην παράγραφο 8.3.
Δεν υπάρχει οποιαδήποτε χρέωση για οποιονδήποτε από τους πιο πάνω τρόπους τερματισμού της Ασφαλιστικής Σύμβασης,
εκτός από την περίπτωση του Σχεδίου με εφάπαξ ασφάλιστρο, όπου σε περίπτωση εξαγοράς επιβάλλεται Δικαίωμα Εξόδου
(δείτε την παρ. 4.7).
4. Βασικά Σχέδια Συνδεδεμένα με Μονάδες Επένδυσης (Unit Linked)
4.1 Γενικές Πληροφορίες
4.1.1 Συνδεδεμένα Ασφαλιστικά Επενδυτικά Ταμεία
Τα Ασφαλιστικά Επενδυτικά Ταμεία στα οποία μπορεί να επενδυθεί το ασφάλιστρο προς επένδυση περιγράφονται στην παράγραφο 7.
4.1.2 Μέθοδος Υπολογισμού της Αξίας Εξαγοράς της Σύμβασης
Η αξία εξαγοράς είναι ίση με την αξία των μονάδων επένδυσης που είναι κατανεμημένες στη Σύμβαση κατά την ημερομηνία της
εξαγοράς. Για τα Σχέδια με τακτικό ασφάλιστρο δεν υπάρχει οποιαδήποτε χρέωση κατά την εξαγορά ενώ για το Σχέδιο με εφάπαξ
ασφάλιστρο επιβάλλεται Δικαίωμα Εξόδου (δείτε την παρ. 4.7).
Οι μονάδες επένδυσης εκτιμούνται στις αντίστοιχες Τιμές Εξαργύρωσης κατά την ημερομηνία εκτίμησης του κάθε Ταμείου που
ακολουθεί την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
4.1.3 Χρεώσεις στα Σχέδια από την Επένδυση του Ασφαλίστρου
Για την κάλυψη των εξόδων της σύναψης μιας Ασφαλιστικής Σύμβασης, ένα μέρος από τα πρώτα ασφάλιστρα που πληρώνονται
δεν επενδύεται στα Ασφαλιστικά Επενδυτικά Ταμεία. Αυτή η χρέωση διαφέρει από Σχέδιο σε Σχέδιο και εμφανίζεται στην
Πρόσκληση Ασφάλισης.
4.1.4 Χρεώσεις στα Σχέδια με Ακύρωση Μονάδων Επένδυσης2
Χρέωση Ωφελήματος Θανάτου:
Για την ασφαλιστική κάλυψη θανάτου που προσφέρεται στον Ασφαλισμένο, επιβάλλεται κάθε μήνα η σχετική χρέωση.
Το ύψος της χρέωσης υπολογίζεται σαν το γινόμενο μεταξύ:
• του πλεονάσματος (αν υπάρχει) μεταξύ του Ασφαλισμένου Ποσού και της αξίας των μονάδων επένδυσης που είναι
κατανεμημένες στη Σύμβαση την ημέρα της χρέωσης και
1 Η συχνότητα και ο τρόπος πληρωμής των Επιπρόσθετων Ωφελημάτων ακολουθούν αυτούς του Βασικού Σχεδίου στο οποίο έχουν προσαρτηθεί.
2 Στα Σχέδια της EuroLife αυτές οι χρεώσεις εφαρμόζονται μόνο στα Σχέδια με τακτικό ασφάλιστρο
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• της τιμής για την κάλυψη του θανάτου.
Η τιμή για την κάλυψη του θανάτου εξαρτάται από την ηλικία τη στιγμή της χρέωσης και την καπνιστική συνήθεια του
Ασφαλισμένου.  Η EuroLife έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τον πίνακα των τιμών οποτεδήποτε μετά από σχετική απόφαση
του Αναλογιστή της.
Λόγω των πιο πάνω και κυρίως επειδή το ποσό του πλεονάσματος μεταβάλλεται με την αξία των μονάδων επένδυσης, η χρέωση
για το ωφέλημα θανάτου είναι κάθε μήνα διαφορετική.
• Χρέωση Εξόδων Διαχείρισης:
Η χρέωση για τα Έξοδα Διαχείρισης επιβάλλεται κάθε μήνα και το ποσό της χρέωσης φαίνεται στη Πρόσκληση Ασφάλισης.
Το ύψος της καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την EuroLife.
4.1.5 Χρεώσεις που Εφαρμόζονται στα Συνδεδεμένα Ασφαλιστικά Επενδυτικά Ταμεία
Λεπτομερής αναφορά για τη Διαφορά μεταξύ της Τιμής Προσφοράς και Εξαργύρωσης και τα Ετήσια Έξοδα Διαχείρισης γίνεται στην
παράγραφο 7.
4.1.6 Άλλες Χρεώσεις κατά την Εξαγορά Μονάδων Επένδυσης
Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις παραγράφους για την περιγραφή συγκεκριμένου Σχεδίου, δεν υπάρχουν άλλες χρεώσεις σε
περίπτωση εξαγοράς μονάδων επένδυσης.
4.1.7 Χαριστικές Μονάδες Επένδυσης
Τα Σχέδια που είναι συνδεδεμένα με μονάδες επένδυσης προνοούν την παροχή χαριστικών μονάδων επένδυσης από την EuroLife
όπως περιγράφεται στην Πρόσκληση Ασφάλισης και τη συγκεκριμένη Ασφαλιστική Σύμβαση.
4.2 Life Plan
Σκοπός του Σχεδίου:
Κύριος στόχος του Σχεδίου είναι να προσφέρει ασφαλιστική προστασία από τον κίνδυνο του θανάτου. Το ποσό που καταβάλλεται σε
περίπτωση θανάτου είναι το επιλεγμένο Ασφαλισμένο Ποσό ή η αξία των μονάδων επένδυσης, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.
Το Σχέδιο μπορεί επίσης να λειτουργήσει και σαν μέσο συστηματικής επένδυσης και δημιουργίας κεφαλαίου. Ο Ιδιοκτήτης του Life
Plan μπορεί να ρυθμίζει τη λειτουργία του οποτεδήποτε με τη δυνατότητα επιλογής διαφόρων συνδυασμών ασφαλιστικής
προστασίας και επένδυσης. Δεν έχει προκαθορισμένη διάρκεια (ισόβιο).
Από την ασφαλιστική κάλυψη που προσφέρεται εξαιρείται μόνο η αυτοκτονία αν συμβεί μέσα σε ένα χρόνο από την έκδοση ή την
επαναφορά της Σύμβασης σε ισχύ ή γενικά από τη μέρα που αυξάνεται ο ασφαλιστικός κίνδυνος που αναλαμβάνουμε.
Μετά την πάροδο δέκα χρόνων από την έναρξη της Σύμβασης, η EuroLife προβαίνει σε Αναθεώρηση της με σκοπό να εξακριβωθεί
κατά πόσο το Ασφαλισμένο Ποσό μπορεί να παραμείνει το ίδιο για το ασφάλιστρο που πληρώνεται. Αν όχι, ο Ιδιοκτήτης της
σύμβασης θα έχει δύο επιλογές: είτε να μειώσει το Ασφαλισμένο Ποσό και να διατηρήσει το ασφάλιστρο ως έχει, είτε να αυξήσει
το ασφάλιστρο για να διατηρηθεί το Ασφαλισμένο Ποσό. Μετά την πρώτη Αναθεώρηση, η EuroLife δικαιούται να προβαίνει σε
Αναθεωρήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Κυριότερες Επιλογές:
• Πληθωριστική Αναπροσαρμογή
Παρέχει τη δυνατότητα, σε τακτά χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από την EuroLife, αυτόματης αύξησης μόνο του
ασφαλίστρου ή του ασφαλίστρου και του Ασφαλισμένου Ποσού σύμφωνα με τον Δείκτη Πληθωρισμού όπως αυτός καθορίζεται
από την Κυπριακή Δημοκρατία.
• Τροποποίηση Ασφαλίστρου
Δίνει το δικαίωμα τροποποίησης (αύξησης ή μείωσης) του ασφαλίστρου, άλλης από την τροποποίηση που προνοείται από την
Πληθωριστική Αναπροσαρμογή.
• 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.
• 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 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.
• 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 ποσό που καθορίζει η EuroLife από καιρό σε καιρό, οι περισσότερες επιλογές σταματούν
να ισχύουν, η χρέωση για τα Έξοδα Διαχείρισης συνεχίζει να επιβάλλεται και οποιαδήποτε Επιπρόσθετα Ωφελήματα ακυρώνονται.
• 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.  
• Προσθήκη και Αφαίρεση Επιπρόσθετων Ωφελημάτων
Παρέχει τη δυνατότητα προσθήκης ή / και αφαίρεσης οποιωνδήποτε από τα επιτρεπόμενα για το Σχέδιο Επιπρόσθετα Ωφελήματα.  
• Εξαγορά
Η Σύμβαση μπορεί να εξαγοραστεί οποτεδήποτε, πριν από την ημερομηνία λήξης του, 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.
4.3 Investment Plan
Σκοπός του Σχεδίου:
Το Investment Plan προσφέρεται για τη δημιουργία κεφαλαίου μέσω συστηματικής επένδυσης, σε συνδυασμό με ασφαλιστική
προστασία από τον κίνδυνο του θανάτου. Το ποσό που καταβάλλεται σε περίπτωση θανάτου είναι το επιλεγμένο Ασφαλισμένο Ποσό
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ή η αξία των μονάδων επένδυσης, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. Το Investment Plan εκδίδεται με προκαθορισμένη διάρκεια,
στη λήξη της οποίας καταβάλλεται η αξία εξαγοράς.
Από την ασφαλιστική κάλυψη του θανάτου εξαιρείται μόνο η αυτοκτονία αν συμβεί μέσα σε ένα χρόνο από την έκδοση ή την
επαναφορά της Σύμβασης σε ισχύ ή από την ημερομηνία άσκησης της επιλογής της Δεκαετούς Παράτασης ή γενικά από τη μέρα
που αυξάνεται ο ασφαλιστικός κίνδυνος που αναλαμβάνουμε.
Κυριότερες Επιλογές:
• Πληθωριστική Αναπροσαρμογή
Παρέχει τη δυνατότητα, σε τακτά χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από την EuroLife, αυτόματης αύξησης μόνο του
ασφαλίστρου ή του ασφαλίστρου και του Ασφαλισμένου Ποσού σύμφωνα με τον Δείκτη Πληθωρισμού όπως αυτός καθορίζεται
από την Κυπριακή Δημοκρατία.
• Τροποποίηση Ασφαλίστρου
Δίνει το δικαίωμα τροποποίησης (αύξησης ή μείωσης) του ασφαλίστρου, άλλης από την τροποποίηση που προνοείται από την
Πληθωριστική Αναπροσαρμογή.
• 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.
• 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 Τροποποίηση Ασφαλίστρου, την καταβολή
Επιπρόσθετου Εφάπαξ Ασφαλίστρου, τη Δεκαετή Παράταση, 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.
• 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, η Σύμβαση μετατρέπεται σε ισόβια, σταματά η υποχρέωση
για πληρωμή άλλων ασφαλίστρων, το Ασφαλισμένο Ποσό μειώνεται σε ένα ποσό που καθορίζει η EuroLife από καιρό σε καιρό,
οι περισσότερες επιλογές σταματούν να ισχύουν, η χρέωση για τα Έξοδα Διαχείρισης συνεχίζει να επιβάλλεται και οποιαδήποτε
Επιπρόσθετα Ωφελήματα ακυρώνονται.
• 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.  
• Προσθήκη και Αφαίρεση Επιπρόσθετων Ωφελημάτων
Παρέχει τη δυνατότητα προσθήκης ή / και αφαίρεσης οποιωνδήποτε από τα επιτρεπόμενα για το Σχέδιο Επιπρόσθετα Ωφελήματα.  
• Εξαγορά
Η Σύμβαση μπορεί να εξαγοραστεί οποτεδήποτε, πριν από την ημερομηνία λήξης του, 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.
• Δεκαετής Παράταση
Η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης μπορεί να παραταθεί για ακόμα δέκα χρόνια μετά από σχετική αίτηση τριάντα τουλάχιστον
μέρες πριν από τη λήξη της.  
4.4 Ορίζοντας
Σκοπός του Σχεδίου:
Ο Ορίζοντας προσφέρεται για τη δημιουργία κεφαλαίου μέσω συστηματικής επένδυσης για εκπαιδευτικούς σκοπούς, σε συνδυασμό
με ασφαλιστική προστασία από τον κίνδυνο του θανάτου. Το ποσό που καταβάλλεται σε περίπτωση θανάτου είναι το επιλεγμένο
Ασφαλισμένο Ποσό ή η αξία των μονάδων επένδυσης, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. Ο Ορίζοντας εκδίδεται με
προκαθορισμένη διάρκεια, στη λήξη της οποίας καταβάλλεται η αξία εξαγοράς.
Από την ασφαλιστική κάλυψη του θανάτου εξαιρείται μόνο η αυτοκτονία αν συμβεί μέσα σε ένα χρόνο από την έκδοση ή την
επαναφορά της Σύμβασης του Ορίζοντα σε ισχύ ή από την ημερομηνία άσκησης της επιλογής της Δεκαετούς Παράτασης ή γενικά
από τη μέρα που αυξάνεται ο ασφαλιστικός κίνδυνος που αναλαμβάνουμε.
Κυριότερες Επιλογές:
• Πληθωριστική Αναπροσαρμογή
Παρέχει τη δυνατότητα, σε τακτά χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από την EuroLife, αυτόματης αύξησης μόνο του
ασφαλίστρου ή του ασφαλίστρου και του Ασφαλισμένου Ποσού σύμφωνα με τον Δείκτη Πληθωρισμού όπως αυτός καθορίζεται
από την Κυπριακή Δημοκρατία.
• Τροποποίηση Ασφαλίστρου
Δίνει το δικαίωμα τροποποίησης (αύξησης ή μείωσης) του ασφαλίστρου, άλλης από την τροποποίηση που προνοείται από την
Πληθωριστική Αναπροσαρμογή.
• 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.
• 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 Τροποποίηση Ασφαλίστρου, την καταβολή
Επιπρόσθετου Εφάπαξ Ασφαλίστρου, τη Δεκαετή Παράταση, την Ανάληψη, την Προσθήκη και Αφαίρεση Επιπρόσθετων
Ωφελημάτων και την Αλλαγή Επιμερισμού του Επενδυόμενου Μέρους του Ασφαλίστρου παύουν να ισχύουν.
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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.
• 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, η Σύμβαση μετατρέπεται σε ισόβια, σταματά η υποχρέωση
για πληρωμή άλλων ασφαλίστρων, το Ασφαλισμένο Ποσό μειώνεται σε ένα ποσό που καθορίζει η EuroLife από καιρό σε καιρό,
οι περισσότερες επιλογές σταματούν να ισχύουν, η χρέωση για τα Έξοδα Διαχείρισης συνεχίζει να επιβάλλεται και οποιαδήποτε
Επιπρόσθετα Ωφελήματα ακυρώνονται.
• 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.  
• Προσθήκη και Αφαίρεση Επιπρόσθετων Ωφελημάτων.
Παρέχει τη δυνατότητα προσθήκης ή / και αφαίρεσης οποιωνδήποτε από τα επιτρεπόμενα για το Σχέδιο Επιπρόσθετα Ωφελήματα.  
• Εξαγορά
Η Σύμβαση μπορεί να εξαγοραστεί οποτεδήποτε, πριν από την ημερομηνία λήξης του, 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.
• Δεκαετής Παράταση
Η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης μπορεί να παραταθεί για ακόμα δέκα χρόνια μετά από σχετική αίτηση τριάντα τουλάχιστον
μέρες πριν από τη λήξη της.  
4.5 «Κτίζω Εφάπαξ»
Σκοπός του Σχεδίου:
To «Κτίζω Εφάπαξ» προσφέρεται για τη δημιουργία κεφαλαίου μέσω συστηματικής επένδυσης, προσφέροντας παράλληλα
ασφαλιστική προστασία από τον κίνδυνο του θανάτου από ατύχημα.
To «Κτίζω Εφάπαξ» εκδίδεται με προκαθορισμένη διάρκεια, μέχρι την ηλικία των 75 χρονών, στη λήξη της οποίας καταβάλλεται
η αξία εξαγοράς.
Κυριότερες Επιλογές:
• Πληθωριστική Αναπροσαρμογή
Παρέχει τη δυνατότητα, σε τακτά χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από την EuroLife, αυτόματης αύξησης μόνο του
ασφαλίστρου ή του ασφαλίστρου και του Ασφαλισμένου Ποσού σύμφωνα με τον Δείκτη Πληθωρισμού όπως αυτός καθορίζεται
από την Κυπριακή Δημοκρατία.
• Τροποποίηση Ασφαλίστρου
Δίνει το δικαίωμα τροποποίησης (αύξησης ή μείωσης) του ασφαλίστρου, άλλης από την τροποποίηση που προνοείται από την
Πληθωριστική Αναπροσαρμογή.
• 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.
• 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 Τροποποίηση Ασφαλίστρου, την καταβολή
Επιπρόσθετου Εφάπαξ Ασφαλίστρου, τη Δεκαετή Παράταση, 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.
• 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, η Σύμβαση μετατρέπεται σε ισόβια, σταματά η υποχρέωση
για πληρωμή άλλων ασφαλίστρων, το Ασφαλισμένο Ποσό μειώνεται σε ένα ποσό που καθορίζει η EuroLife από καιρό σε καιρό,
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 την δυνατότητα προσθήκης ή / και αφαίρεσης οποιωνδήποτε από τα επιτρεπόμενα για το Σχέδιο Επιπρόσθετα Ωφελήματα.  
• Εξαγορά
Η Σύμβαση μπορεί να εξαγοραστεί οποτεδήποτε, πριν από την ημερομηνία λήξης του, 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.
• Δεκαετής Παράταση
Η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης μπορεί να παραταθεί για ακόμα δέκα χρόνια μετά από σχετική αίτηση τριάντα τουλάχιστο μέρες
πριν από τη λήξη της.
4.6 Investment Plus
Σκοπός του Σχεδίου:
Το Investment Plus προσφέρεται για τη δημιουργία κεφαλαίου μέσω συστηματικής επένδυσης, σε συνδυασμό με ασφαλιστική
προστασία από τον κίνδυνο του θανάτου. Το ποσό που καταβάλλεται σε περίπτωση θανάτου είναι το επιλεγμένο Ασφαλισμένο Ποσό
ή η αξία των μονάδων επένδυσης, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. Το Investment Plus εκδίδεται για προκαθορισμένη διάρκεια
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στη λήξη της οποίας καταβάλλεται η αξία εξαγοράς. Προσφέρεται μόνο σε οργανωμένα σύνολα.
Από την ασφαλιστική κάλυψη που προσφέρεται εξαιρείται μόνο η αυτοκτονία αν συμβεί μέσα σε ένα χρόνο από την έκδοση ή την
επαναφορά της Σύμβασης σε ισχύ ή από την ημερομηνία άσκησης της επιλογής της Δεκαετούς Παράτασης ή γενικά από τη μέρα
που αυξάνεται ο ασφαλιστικός κίνδυνος που αναλαμβάνουμε.
Κυριότερες Επιλογές:
• Πληθωριστική Αναπροσαρμογή
Παρέχει τη δυνατότητα, σε τακτά χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από την EuroLife, αυτόματης αύξησης μόνο του
ασφαλίστρου ή του ασφαλίστρου και του Ασφαλισμένου Ποσού σύμφωνα με τον Δείκτη Πληθωρισμού όπως αυτός καθορίζεται
από την Κυπριακή Δημοκρατία.
• Τροποποίηση Ασφαλίστρου
Δίνει το δικαίωμα τροποποίησης (αύξησης ή μείωσης) του ασφαλίστρου, άλλης από την τροποποίηση που προνοείται από την
Πληθωριστική Αναπροσαρμογή.
• 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.
• 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 Τροποποίηση Ασφαλίστρου, την καταβολή
Επιπρόσθετου Εφάπαξ Ασφαλίστρου, τη Δεκαετή Παράταση, 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.
• 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, η Σύμβαση μετατρέπεται σε ισόβια, σταματά η υποχρέωση
για πληρωμή άλλων ασφαλίστρων, το Ασφαλισμένο Ποσό μειώνεται σε ένα ποσό που καθορίζει η EuroLife από καιρό σε καιρό,
οι περισσότερες επιλογές σταματούν να ισχύουν, η χρέωση για τα Έξοδα Διαχείρισης συνεχίζει να επιβάλλεται και οποιαδήποτε
Επιπρόσθετα Ωφελήματα ακυρώνονται.
• 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.  
• Προσθήκη και Αφαίρεση Επιπρόσθετων Ωφελημάτων
Παρέχει τη δυνατότητα προσθήκης ή / και αφαίρεσης οποιωνδήποτε από τα επιτρεπόμενα για το Σχέδιο Επιπρόσθετα Ωφελήματα.  
• Εξαγορά
Η Σύμβαση μπορεί να εξαγοραστεί οποτεδήποτε, πριν από την ημερομηνία λήξης του, 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.
• Δεκαετής Παράταση
Η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης μπορεί να παραταθεί για ακόμα δέκα χρόνια μετά από σχετική αίτηση τριάντα τουλάχιστον
μέρες πριν από τη λήξη της.  
4.7 Capital Investment Plan
Σκοπός του Σχεδίου:
Το Capital Investment Plan προσφέρεται για την επένδυση εφάπαξ ποσών. Προσφέρεται επίσης ασφαλιστική προστασία από τον
κίνδυνο του θανάτου. Το ποσό που καταβάλλεται σε περίπτωση θανάτου είναι το Ασφαλισμένο Ποσό ή η αξία των μονάδων
επένδυσης, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. Δεν έχει προκαθορισμένη διάρκεια (ισόβιο).
Είναι δυνατή η καταβολή περισσότερων από ένα εφάπαξ ποσών στην ίδια Σύμβαση. Κάθε καταβολή εφάπαξ ποσού δημιουργεί
και ένα Υποσυμβόλαιο.
Από την ασφαλιστική κάλυψη που προσφέρεται εξαιρείται μόνο η αυτοκτονία αν συμβεί μέσα σε ένα χρόνο από την έκδοση του κάθε
Υποσυμβολαίου.
Κυριότερες Επιλογές:
• Ολική Εξαγορά
Κάθε Υποσυμβόλαιο του Capital Investment Plan μπορεί να εξαγοραστεί ολικά οποτεδήποτε. Η Ολική αξία εξαγοράς θα ισούται
με την αξία των μονάδων επένδυσης του Υποσυμβολαίου μείον το Δικαίωμα Εξόδου. Το Δικαίωμα Εξόδου είναι ίσο με το 10% της
αξίας των μονάδων επένδυσης του Υποσυμβολαίου, αν η Ολική εξαγορά γίνει πριν την πρώτη επέτειο του Υποσυμβολαίου.
Αν η Ολική εξαγορά του Υποσυμβολαίου γίνει μετά την πρώτη του επέτειο το Δικαίωμα Εξόδου είναι μηδέν.
• Μερική Εξαγορά
Κάθε Υποσυμβόλαιο του Capital Investment Plan μπορεί να εξαγοραστεί μερικά οποτεδήποτε. Η Μερική αξία εξαγοράς θα
ισούται με την αξία των μονάδων επένδυσης που θα εξαγοραστούν μείον το Δικαίωμα Εξόδου και το Δικαίωμα Μερικής
Εξαγοράς. Το Δικαίωμα Εξόδου είναι ίσο με το 10% της αξίας των μονάδων επένδυσης που εξαγοράζονται, αν η Μερική εξαγορά
γίνει πριν την πρώτη επέτειο του Υποσυμβολαίου. Αν η Μερική εξαγορά του Υποσυμβολαίου γίνει μετά την πρώτη του επέτειο το
Δικαίωμα Εξόδου είναι μηδέν. Το Δικαίωμα Μερικής Εξαγοράς που καθορίζεται από την EuroLife από καιρό σε καιρό είναι
σήμερα €40.
5. Βασικά Σχέδια Μη Συνδεδεμένα με Μονάδες Επένδυσης
5.1 Γενικές Πληροφορίες
Τα Βασικά Σχέδια που δεν είναι συνδεδεμένα με μονάδες επένδυσης δεν έχουν ασφάλιστρο προς επένδυση. Το ασφάλιστρο αφορά
αποκλειστικά την παροχή της συγκεκριμένης ασφαλιστικής κάλυψης. Αυτά τα Σχέδια δεν αποκτούν αξία εξαγοράς.
5.2 Ασφάλεια Πρόσκαιρης Διάρκειας (Level Term)
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Μοναδικός σκοπός του Σχεδίου είναι να προσφέρει ασφαλιστική προστασία από τον κίνδυνο του θανάτου για προκαθορισμένο
χρονικό διάστημα. Το ποσό που καταβάλλεται σε περίπτωση θανάτου κατά τη διάρκεια της Σύμβασης είναι το επιλεγμένο
Ασφαλισμένο Ποσό. Το Σχέδιο δε δημιουργεί αξία εξαγοράς.
Από την ασφαλιστική κάλυψη που προσφέρεται εξαιρείται μόνο η αυτοκτονία αν συμβεί μέσα σε ένα χρόνο από την έκδοση
ή την επαναφορά της Σύμβασης σε ισχύ.
Κυριότερες Επιλογές:
• Τροποποίηση Ασφαλισμένου Ποσού
Δίνει το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης του Ασφαλισμένου Ποσού. Η τροποποίηση αυτή επιφέρει σχετική τροποποίηση του
ασφαλίστρου.
• Επαναφορά
Το Σχέδιο Ασφάλειας Πρόσκαιρης Διάρκειας μπορεί να επαναφερθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς που αναφέρονται στους
όρους της Σύμβασης.
5.3 Ασφάλεια Δανείου
Σκοπός του Σχεδίου είναι να προσφέρει ασφαλιστική προστασία από τον κίνδυνο του θανάτου και της ανικανότητας για εργασία
για σκοπούς εξασφάλισης δανείου από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία ΛΤΔ. Εκδίδεται για προκαθορισμένη διάρκεια και
πάντοτε σε συνδυασμό με δάνειο. Το Ασφαλισμένο Ποσό είναι το αποτέλεσμα του εκάστοτε υπολοίπου του συνδεδεμένου δανείου
επί το ποσοστό ασφάλισης δανείου που αναγράφεται στον Πίνακα Σύμβασης, με ανώτατο όριο το 120% του αρχικού ασφαλισμένου
ποσού που δηλώνεται στην Πρόσκληση Ασφάλισης. Το Σχέδιο δεν δημιουργεί αξία εξαγοράς.
Από την ασφαλιστική κάλυψη του θανάτου εξαιρείται μόνο η αυτοκτονία αν συμβεί μέσα σε ένα χρόνο από την έκδοση ή την
επαναφορά της Σύμβασης σε ισχύ. Οι εξαιρέσεις στην κάλυψη της ανικανότητας για εργασία αναφέρονται με λεπτομέρεια στην
Σύμβαση του Σχεδίου Ασφάλειας Δανείου, δείγμα της οποίας μπορείτε να προμηθευτείτε από την EuroLife.
Τα ασφάλιστρα  δεν είναι εγγυημένα. Η EuroLife διατηρεί το δικαίωμα να τα αναπροσαρμόζει σε οποιαδήποτε επέτειο της
Σύμβασης του Βασικού Σχεδίου, μετά από έγκριση του Αναλογιστή της, δίνοντας γραπτή ειδοποίηση ενός τουλάχιστον μήνα.
Μια τέτοια απόφαση θα αφορά το σύνολο των Συμβάσεων που εκδόθηκαν με παρόμοιους όρους.
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6. Επιπρόσθετα Ωφελήματα
Τα πιο κάτω αποτελούν μια περιληπτική περιγραφή των Επιπρόσθετων Ωφελημάτων που προσφέρονται από την EuroLife και δεν
αντικαθιστούν οτιδήποτε αναφέρεται στη Σύμβαση του κάθε ενός Επιπρόσθετου Ωφελήματος. Ειδικότερα, για τις εξαιρέσεις στις
ασφαλιστικές καλύψεις που προσφέρονται μπορείτε να μελετήσετε τις σχετικές Συμβάσεις δείγματα των οποίων μπορείτε να
προμηθευτείτε από την EuroLife.
6.1 Πρόσκαιρη Διάρκεια
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. Το ωφέλημα προσφέρεται μέχρι την ηλικία των 70 ετών.
6.2 Θάνατος από Ατύχημα
Ο Θάνατος από Ατύχημα προσφέρει ασφαλιστική προστασία από τον κίνδυνο του θανάτου, μόνο αν αυτός προέλθει από ατύχημα.
Το ασφαλισμένο ποσό καταβάλλεται επιπρόσθετα από αυτό του Βασικού Σχεδίου. Το ωφέλημα προσφέρεται μέχρι την ηλικία των 65
ετών. Η κάλυψη διαρκεί μέχρι την ηλικία των 70 ετών ή μέχρι την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης του Βασικού Σχεδίου, όποια από
τις δύο προηγείται.
6.3 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
επάγγελμα του ή με οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα ή ασχολία που να είναι ανάλογο με τη μόρφωση, την εκπαίδευση ή την εμπειρία
του. Το ωφέλημα προσφέρεται μέχρι την ηλικία των 55 ή 60 ετών, ανάλογα με την Ηλικία Λήξης Κάλυψης.
Η κάλυψη διαρκεί μέχρι την ηλικία των 60 ή των 65 ετών, ανάλογα με την επιλογή του Ιδιοκτήτη ή μέχρι την ημερομηνία λήξης της
Σύμβασης του Βασικού Σχεδίου, όποια από τις δύο προηγείται.
6.4 Σοβαρές Ασθένειες
Οι Σοβαρές Ασθένειες καλύπτουν 11 περιστατικά (τα Ασφαλισμένα Περιστατικά). Τα περιστατικά αυτά αποτελούν σοβαρές
ασθένειες και ορίζονται με ακρίβεια στη Σύμβαση του ωφελήματος. Το Ασφαλισμένο Ποσό καταβάλλεται όταν συμβεί ένα
Ασφαλισμένο Περιστατικό (διάγνωση ότι ο Ασφαλισμένος πάσχει από σοβαρή ασθένεια, ή σε περίπτωση καλυπτόμενης χειρουργικής
επέμβασης, η πραγματοποίηση της). Τα Ασφαλισμένα Περιστατικά που καλύπτονται είναι Έμφραγμα Μυοκαρδίου, Εγκεφαλικό
Επεισόδιο, Χειρουργική Επέμβαση της Στεφανιαίας Αρτηρίας, Καρκίνος, Νεφρική Ανεπάρκεια, Μεταμόσχευση Βασικού Οργάνου,
Παράλυση, Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, Αντικατάσταση Καρδιακών Βαλβίδων, Τύφλωση και Κώμα. Το ωφέλημα προσφέρεται μέχρι
την ηλικία των 60 ετών.
Η κάλυψη προσφέρεται για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα που δε μπορεί να διαρκέσει πέρα από την ημερομηνία λήξης της
Σύμβασης του Βασικού Σχεδίου.
Τα ασφάλιστρα για το ωφέλημα δεν είναι εγγυημένα. Η EuroLife διατηρεί το δικαίωμα να τα αναπροσαρμόζει σε οποιαδήποτε επέτειο
της Σύμβασης του Βασικού Σχεδίου, μετά από έγκριση του Αναλογιστή της, δίνοντας γραπτή ειδοποίηση ενός τουλάχιστον μήνα.
Μια τέτοια απόφαση θα αφορά το σύνολο των Συμβάσεων που εκδόθηκαν με παρόμοιους όρους.
6.5 Μόνιμη Απώλεια από Ατύχημα
Η Μόνιμη Απώλεια από Ατύχημα καλύπτει τον Ασφαλισμένο αν υποστεί Μόνιμη Απώλεια. Μόνιμη Απώλεια ορίζεται ως η αποκοπή ή
η απώλεια χρήσης ενός άκρου ή οργάνου του σώματος του Ασφαλισμένου, όπως αυτά αναφέρονται στη Σύμβαση του ωφελήματος
και η οποία είναι μόνιμη, ολική και μη αναστρέψιμη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Μόνιμη Απώλεια να έχει προκληθεί από
ατύχημα. Για κάθε Μόνιμη Απώλεια ορίζεται στη Σύμβαση του ωφελήματος το ποσοστό του Ασφαλισμένου Ποσού που καταβάλλεται.
Το ωφέλημα προσφέρεται μέχρι την ηλικία των 65 ετών. Η κάλυψη διαρκεί μέχρι την ηλικία των 70 ετών ή μέχρι την ημερομηνία
λήξης της Σύμβασης του Βασικού Σχεδίου, όποια από τις δύο προηγείται.
Τα ασφάλιστρα για το ωφέλημα δεν είναι εγγυημένα. Η EuroLife διατηρεί το δικαίωμα να τα αναπροσαρμόζει σε οποιανδήποτε
επέτειο της Σύμβασης του Βασικού Σχεδίου, μετά από έγκριση του Αναλογιστή της, δίνοντας γραπτή ειδοποίηση ενός τουλάχιστον
μήνα. Μια τέτοια απόφαση θα αφορά το σύνολο των Συμβάσεων που εκδόθηκαν με παρόμοιους όρους.
6.6 Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας
Το Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας καλύπτει τον Ασφαλισμένο σε περίπτωση νοσηλείας του σε νοσοκομείο. Μετά την αρχική περίοδο
των τριών ημερών νοσηλείας όπου δεν παρέχεται κάλυψη και δεδομένου ότι η απαίτηση του Ασφαλισμένου γίνεται αποδεκτή,
η EuroLife καταβάλλει το ημερήσιο επίδομα νοσηλείας ανεξάρτητα από τις πραγματικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν.
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Καταβάλλεται επίσης εφ’ άπαξ επίδομα ανάρρωσης ίσο με το μισό του επιδόματος νοσηλείας που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια της
νοσηλείας στο νοσοκομείο. Το μέγιστο πληρωτέο ποσό ωφελήματος κατά ημερολογιακό έτος δεν μπορεί να υπερβεί τις 180 φορές
το ημερήσιο επίδομα νοσηλείας. Το ωφέλημα προσφέρεται μέχρι την ηλικία των 60 ετών.
Η κάλυψη διαρκεί μέχρι την ηλικία των 65 ετών ή μέχρι την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης του Βασικού Σχεδίου, όποια από τις
δύο προηγείται.
Τα πληρωτέα ασφάλιστρα διαφοροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με την εκάστοτε ηλικία του Ασφαλισμένου
και τον σχετικό πίνακα ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα για το ωφέλημα δεν είναι εγγυημένα. Η EuroLife διατηρεί το δικαίωμα να τα
αναπροσαρμόζει σε οποιαδήποτε επέτειο της Σύμβασης του Βασικού Σχεδίου, μετά από έγκριση του Αναλογιστή της, δίνοντας
γραπτή ειδοποίηση ενός τουλάχιστο μήνα. Μια τέτοια απόφαση θα αφορά το σύνολο των Συμβάσεων που εκδόθηκαν με παρόμοιους
όρους.
6.7 Ασφάλεια Εισοδήματος
Το ωφέλημα αυτό έχει στόχο την προστασία του εισοδήματος του Ασφαλισμένου σε περίπτωση που καταστεί ολικά ανίκανος για
εργασία. Αν ο Ασφαλισμένος κριθεί ολικά ανίκανος για εργασία σύμφωνα με τον ορισμό της ολικής ανικανότητας στη Σύμβαση του
ωφελήματος, η EuroLife, μετά την πάροδο της περιόδου αναμονής (επιλογή μεταξύ ενός, τριών ή έξι μηνών) θα καταβάλλει το
μηνιαίο επιλεγμένο ποσό μέχρι την ημερομηνία που έχει επιλεγεί ως η ημερομηνία κατά την οποία γίνεται η τελευταία πληρωμή του
ωφελήματος, την ανάρρωση του, το θάνατο του ή την ημερομηνία που διαπιστώνεται ότι είναι φορέας του ιού HIV, όποια από αυτές
τις ημερομηνίες προηγείται.
Το πληρωτέο ωφέλημα μπορεί να μειωθεί αν τα ολικά εισοδήματα του Ασφαλισμένου κατά την ανικανότητα του (εξαιρουμένου του
ωφελήματος από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις) υπερβαίνουν τα εισοδήματα του πριν από την ανικανότητα. Το ωφέλημα προσφέρεται
μέχρι την ηλικία των 60 ετών. Η κάλυψη διαρκεί μέχρι την ηλικία των 65 ετών ή μέχρι την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης του
Βασικού Σχεδίου, όποια από τις δύο προηγείται. Για τη διάρκεια πληρωμής του ωφελήματος, ο Ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει
μεταξύ πληρωμής για δύο μόνο χρόνια και πληρωμής μέχρι την ηλικία των 65 χρόνων.
Τα πληρωτέα ασφάλιστρα διαφοροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με την εκάστοτε ηλικία του Ασφαλισμένου
και τον σχετικό πίνακα ασφαλίστρων. Τα ασφάλιστρα για το ωφέλημα δεν είναι εγγυημένα. Η EuroLife διατηρεί το δικαίωμα να τα
αναπροσαρμόζει σε οποιαδήποτε επέτειο της Σύμβασης του Βασικού Σχεδίου, μετά από έγκριση του Αναλογιστή της, δίνοντας
γραπτή ειδοποίηση ενός τουλάχιστο μήνα. Μια τέτοια απόφαση θα αφορά το σύνολο των Συμβάσεων που εκδόθηκαν με παρόμοιους
όρους.
6.8 Προστασία Ασφαλίστρου
Σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας που οδηγεί στην πλήρη ανικανότητα του Ασφαλισμένου να απασχολείται σε οποιοδήποτε
επάγγελμα, η EuroLife παραιτείται του δικαιώματος είσπραξης κάθε ασφαλίστρου μετά την πάροδο των έξι μηνών αναμονής.
Τα επόμενα ασφάλιστρα καταβάλλονται από την EuroLife για όσο χρόνο συνεχίζονται η ανικανότητα εργασίας και η Σύμβαση του
Βασικού Σχεδίου. Το ωφέλημα προσφέρεται μέχρι την ηλικία των 60 ετών. Η κάλυψη διαρκεί μέχρι την ηλικία των 65 ετών ή μέχρι
την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης του Βασικού Σχεδίου, όποια από τις δύο προηγείται.
6.9 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 επάγγελμα 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 που αρχίζουν από την  
ημερομηνία κατά την οποία η Απαίτηση για πληρωμή του ωφελήματος γίνεται αποδεκτή από την EuroLife.
Η κάλυψη διαρκεί μέχρι την ηλικία των 65 ετών ή μέχρι την ημερομηνία λήξης της Σύμβασης του Βασικού Σχεδίου, όποια από τις
δύο προηγείται.
Τα ασφάλιστρα για το ωφέλημα δεν είναι εγγυημένα. Η EuroLife διατηρεί το δικαίωμα να τα αναπροσαρμόζει σε οποιαδήποτε επέτειο
της Σύμβασης του Βασικού Σχεδίου, μετά από έγκριση του Αναλογιστή της, δίνοντας γραπτή ειδοποίηση ενός τουλάχιστο μήνα.
Μια τέτοια απόφαση θα αφορά το σύνολο των Συμβάσεων που εκδόθηκαν με παρόμοιους όρους.
7. Ασφαλιστικά Επενδυτικά Ταμεία
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:
• Εγγυημένο Ταμείο
• Εισοδηματικό Ταμείο
• Μικτό Ταμείο
• Δυναμικό Ταμείο
Αυτά τα Ταμεία έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών επιλογών και το κάθε ένα 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 Τρόπος Λειτουργίας των Ταμείων
Το κάθε Ταμείο αποτελείται από μονάδες ίσης αξίας, η τιμή των οποίων υπολογίζεται τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα1. Ανάλογα
με τη Βάση Εκτίμησης, 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 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.λπ.), ενώ
αφαιρούνται όσα έξοδα σχετίζονται με τις επενδύσεις του Ταμείου (φόροι κ.λπ.). Τα Ταμεία επιβαρύνονται με Έξοδα Διαχείρισης,
τα οποία φαίνονται στη περιγραφή του κάθε Ταμείου.
Όσον αφορά τον τρόπο εκτίμησης των τρεχουσών 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
1 Προς το παρόν οι τιμές υπολογίζονται μια φορά την εβδομάδα.
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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 δίκαια και λογική κατά την άποψη της EuroLife αξία, συνυπολογίζοντας μια λογική πρόβλεψη για δικαιώματα
οικονομικών δοσοληψιών ή  και φόρους ή και κόστος συντήρησης ή και κόστος εκποίησης που αφορούν τις συγκεκριμένες επενδύσεις.
7.2 Περιγραφή Ταμείων
7.2.1 Εγγυημένο Ταμείο
Επενδυτικοί Στόχοι:
Να πετύχει εξασφαλισμένη ανάπτυξη της αξίας του κεφαλαίου με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του κινδύνου απώλειας του.
Επενδυτική Πολιτική:
Για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων το Ταμείο επενδύει πρωταρχικά στις αγορές διαθεσίμων, ομολόγων και προϊόντων
εγγυημένου κεφαλαίου και / ή σταθερού εισοδήματος όπου ο κίνδυνος απώλειας του επενδυόμενου κεφαλαίου είναι εξαιρετικά
χαμηλός. Σαν αποτέλεσμα, η δυνατότητα επίτευξης κεφαλαιουχικού κέρδους είναι ελάχιστη.
Βαθμός Επικινδυνότητας:
Χωρίς Επενδυτικό Κίνδυνο. Απευθύνεται σε επενδυτές που προσδοκούν σε εισοδηματική απόδοση χωρίς επενδυτικό κίνδυνο.
Εγγύηση:
Η EuroLife εγγυάται ότι η αξία της μονάδας επένδυσης του Ταμείου, σε κάθε ημερομηνία εκτίμησης δεν θα είναι ποτέ μικρότερη
από την αμέσως προηγούμενη.
Λεπτομέρειες Ταμείου:
• Εσωτερικό Ταμείο
• Ετήσια Έξοδα Διαχείρισης : 0,80%
• 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.
7.2.2 Εισοδηματικό Ταμείο
Επενδυτικοί Στόχοι:
• Να πετύχει μεσο-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:
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Κατηγορία Επένδυσης
Ομόλογα, χρεόγραφα και άλλες επενδύσεις σταθερού εισοδήματος
Ακίνητη περιουσία
Μετοχές και μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού και εξωτερικού
Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών
Δάνεια

Ποσοστό
50-100%
0-15%
0-20%
0-20%
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 ψηλού 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.  
7.2.3 Μικτό Ταμείο
Επενδυτικοί Στόχοι:
Να πετύχει μακροπρόθεσμα σχετικά ψηλή 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
Ομόλογα, χρεόγραφα και άλλες επενδύσεις σταθερού εισοδήματος
Ακίνητη περιουσία
Μετοχές και μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού και εξωτερικού
Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών
Δάνεια

Ποσοστό
10-65%
0-15%
35-60%
0-30%
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 ψηλής 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 μεσο-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”.
7.2.4 Δυναμικό Ταμείο
Επενδυτικοί Στόχοι:
Να πετύχει μακροπρόθεσμα ψηλή 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
Ομόλογα, χρεόγραφα και άλλες επενδύσεις σταθερού εισοδήματος
Ακίνητη περιουσία
Μετοχές και μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού και εξωτερικού
Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών
Δάνεια

Ποσοστό
0-40%
0-15%
60-80%
0-20%
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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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:
Ψηλός 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.
7.3 Επιλογές Ασφαλιστικών Επενδυτικών 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 χρέωσης, αν υπάρχει,
• ο μέγιστος αριθμός Αλλαγών Επιμερισμού του Ασφαλίστρου που μπορούν να γίνουν στο διάστημα μεταξύ Επετείων της Σύμβασης
είναι τέσσερις,
• η πρώτη Αλλαγή Επιμερισμού του Ασφαλίστρου στο διάστημα μεταξύ Επετείων της Σύμβασης είναι δωρεάν. Οποιαδήποτε
επόμενη Αλλαγή Επιμερισμού του ασφαλίστρου υπόκειται σε χρέωση €35,
• 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 χρέωσης, αν υπάρχει,
• ο μέγιστος αριθμός Ανταλλαγής Μονάδων Επένδυσης που μπορούν να γίνουν στο διάστημα μεταξύ Επετείων της Σύμβασης
είναι τέσσερις,
• η πρώτη Ανταλλαγή Μονάδων Επένδυσης στο διάστημα μεταξύ Επετείων της Σύμβασης είναι δωρεάν. Οποιαδήποτε επόμενη
Ανταλλαγή Μονάδων Επένδυσης υπόκειται σε χρέωση €35,
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• 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.
8. Άλλες Πληροφορίες
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 το Νόμο, ο κάθε κάτοχος ατομικής Ασφαλιστικής Σύμβασης του Κλάδου Ζωής έχει το δικαίωμα μέσα σε προθεσμία
τριάντα ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που πληροφορήθηκε τη σύναψη της Σύμβασης, να γνωστοποιήσει εγγράφως στην
EuroLife την απόφαση 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 παράδοση της. Με την εξάσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης στα προκαθορισμένα
χρονικά πλαίσια αποσβένονται όλες οι υποχρεώσεις του Ιδιοκτήτη της Σύμβασης που απορρέουν από αυτή.
Εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης, κάθε ποσό που καταβλήθηκε σε σχέση με τη Σύμβαση επιστρέφεται το αργότερο
μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης αφού αφαιρεθούν τα ιατρικά έξοδα που πιθανό να έχουν διενεργηθεί
για τη συγκεκριμένη Σύμβαση. Σε καμία περίπτωση δε μπορούν τα ιατρικά έξοδα που θα αφαιρεθούν να υπερβούν το ποσό του
ασφαλίστρου που καταβλήθηκε.
Στην περίπτωση όμως που η υπαναχώρηση αφορά Σύμβαση της οποίας το ασφάλιστρο αποτελείται από μια 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.
8.4 Διαδικασία Εξέτασης Εγγράφων Παραπόνων
Οποιαδήποτε παράπονα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στα κεντρικά γραφεία της EuroLife.
Η EuroLife αναλαμβάνει τη διερεύνηση και απάντηση οποιωνδήποτε έγγραφων παραπόνων μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την
ημερομηνία παραλαβής τους. Ανεξάρτητα με τη διαδικασία υποβολής παραπόνων, ο Ιδιοκτήτης της Ασφαλιστικής Σύμβασης έχει
το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη.
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.
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9. Ο Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος (138(Ι)/2001)
Με βάση τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου, η Τράπεζα Κύπρου Λτδ, σαν Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ενημερώνει το Υποκείμενο
των Δεδομένων, 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 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 ή άλλη συμβεβλημένη /
συνεργαζόμενη εταιρεία.
Πέραν του βασικού σκοπού επεξεργασίας που είναι η εκτέλεση της Ασφαλιστικής Σύμβασης, τα δεδομένα θα υπόκεινται σε
επεξεργασία για Έρευνα και Στατιστική Ανάλυση και κατόπιν συγκατάθεσης σας για Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών από τις
Εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου.
Αποδέκτες των δεδομένων θα είναι τα αρμόδια μέλη του προσωπικού της EuroLife ή του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου
ή των συμβεβλημένων / συνεργαζομένων εταιρειών ή προσώπων, τα οποία τελούν υπό τον έλεγχο του Εκτελούντος την Επεξεργασία
και τηρούν την αρχή του απορρήτου.  Επίσης, Αποδέκτες μπορεί να είναι και οι ιατροί οι οποίοι έχουν εξετάσει ή θα εξετάσουν το
Υποκείμενο των Δεδομένων, καθώς και το αρμόδιο προσωπικό των Κλινικών τους.
Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει τα δικαιώματα Ενημέρωσης, Πρόσβασης, Διόρθωσης και Αντίρρησης για επεξεργασία
των προσωπικών του δεδομένων. Ειδικότερα για την επεξεργασία Ευαίσθητων Δεδομένων, απαιτείται η ρητή συγκατάθεση
του Υποκειμένου των Δεδομένων.
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.
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