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Εισαγωγή
Τι είναι το Συμβόλαιό σας.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Το ενημερωτικό υλικό που παραλάβατε από 
τον συνεργάτη της Εταιρίας μας περιέχει 
πληροφορίες που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες. 
Εκτός από τις πληροφορίες που προβλέπει 
ο νόμος, περιλαμβάνει χρήσιμα στοιχεία για 
την Εταιρία μας, τα ασφαλιστικά 
προγράμματα που διαθέτουμε, τον τρόπο 
λειτουργίας των Ασφαλιστηρίων 
Συμβολαίων Ζωής, Ατυχημάτων και 
Ασθένειας, το φορολογικό καθεστώς αλλά 
και τα δικαιώματά σας. 
Το υλικό αυτό, έχει στόχο να αποτελέσει ένα 
χρήσιμο «εργαλείο» ενημέρωσης ώστε οι 
αποφάσεις που θα πάρετε να 
ανταποκρίνονται στις πραγματικές σας 
ανάγκες.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & 
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ή Ασφάλιση Ζωής, Ατυχημάτων & 
Ασθενείας είναι μια πράξη πρόνοιας που 
έχει στόχο να προστατέψει τον 
ασφαλιζόμενο περιορίζοντας τις 
οικονομικές συνέπειες που αντιμετωπίζει 
μετά την επέλευση κινδύνων στους 
οποίους εκτίθεται η ανθρώπινη ζωή. 
Μερικοί κίνδυνοι απειλούν το σύνολο των 
ανθρώπων όπως π.χ. ο κίνδυνος του 
θανάτου, της ανικανότητας, του κλονισμού 
της υγείας και άλλοι κίνδυνοι, σε σχέση με 
τη φύση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας.

Στην Allianz έχουμε κατηγοριοποιήσει τις 
ασφαλιστικές σας ανάγκες σε τέσσερις 
βασικές κατηγορίες: Σύνταξη & 
Αποταμίευση, Επένδυση Κεφαλαίου, 
Προστασία και Υγεία. Στη συνέχεια, σας 
παρουσιάζουμε αναλυτικά το σύνολο των 
προϊοντικών λύσεων που η Εταιρία μας 
προσφέρει, θέλοντας να καλύψει με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τις προσωπικές 
ασφαλιστικές ανάγκες των ασφαλισμένων 
της.

ΠΑΡΑΔΌΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌΥ ΥΛΙΚΌΥ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4364/2016, 
το παρόν υλικό πρέπει να σας παραδοθεί 
πριν τη συμπλήρωση της πρότασής σας για 
ασφάλιση. Με βάση την πρόταση που θα 
υποβάλετε, η Εταιρία θα εκτιμήσει τον 
κίνδυνο και θα εκδώσει το Ασφαλιστήριο 
Συμβόλαιο το οποίο αποτελείται από το 
Περίγραμμα Ασφάλισης που περιλαμβάνει 
αναλυτικά στοιχεία για το Πρόγραμμα που 
επιλέξατε και τυχόν Ειδικούς Όρους, 
αντίγραφο της Πρότασης Ασφάλισης και 
τον Οδηγό Ασφάλισης. Στην περίπτωση 
που έχετε επιλέξει πρόγραμμα υγείας που 
περιλαμβάνει Κάρτα Νοσηλείας, 
παραλαμβάνετε την ατομική σας κάρτα 
μαζί με τα υπόλοιπα έντυπα. Ή Εταιρία 
διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την 
αρχική πρόταση, αφού πρώτα σας 
ενημερώσει μέσω του συνεργάτη της για 
τις όποιες αλλαγές. Επίσης, η Εταιρία 

Ζητήστε από τον 
συνεργάτη μας 
να σας ενημερώσει 
για το σύνολο 
των ασφαλιστικών 
σας αναγκών
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διατηρεί το δικαίωμα να μην εκδώσει το 
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο που ζητήσατε 
εάν δεν πληρούνται οι κανόνες που έχει 
υιοθετήσει σχετικά με την ανάληψη των 
κινδύνων.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
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Συγκεκριμένα, κατά την παροχή συμβουλών 
σχετικά με βασιζόμενο σε ασφάλιση 
επενδυτικό προϊόν, παρέχεται στον πελάτη, 
πριν από τη σύναψη της σύμβασης, δήλωση 
καταλληλότητας σε μόνιμο υπόθεμα 
(Έντυπο Αξιολόγησης Καταλληλότητας, 
Δήλωση Καταλληλότητας Ασφάλισης - 
Δήλωση Αξιολόγησης Καταλληλότητας 
Προϊόντος), όπου προσδιορίζονται οι 
συμβουλές που δόθηκαν και πώς αυτές 
ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις, τους 
στόχους και τα άλλα χαρακτηριστικά του 
πελάτη. 

Απαλλάσσονται της υποχρέωσης παροχής 
συμβουλής, οι περιπτώσεις διανομής που 
διενεργούνται όταν ο πελάτης εμπίπτει 
στην έννοια του «επαγγελματία», σύμφωνα 
με την περ. 10 της παρ. 1 του άρ. 4 του ν. 
4514/2018 (ΦΕΚ Α 14) και την περ. 10 της 
παρ. 1 του άρ. 4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

Κατά την παροχή συμβουλής, παρέχεται 
στον πελάτη περιοδική αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των βασιζόμενων σε 
ασφάλιση επενδυτικών προϊόντων που 
συστήνονται στον εν λόγω πελάτη (Έντυπο 
περιοδικής αξιολόγησης καταλληλότητας 
επενδυτικού προϊόντος βασιζομένου σε 
ασφάλιση).

Προκειμένου να παρέχεται η υπηρεσία της 
συμβουλής, όσον αφορά στα επενδυτικά 
προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση, 
απαιτείται να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις 

Ενημέρωση Παροχής  
 Της Υπηρεσίας 
Συμβουλής

Με το παρόν παρέχεται η κατάλληλη 
ενημέρωση, αναφορικά με την υπηρεσία 
της συμβουλής σχετικά με τα πωλούμενα 
ασφαλιστικά προϊόντα.

Ως «συμβουλή» νοείται η παροχή 
προσωπικής σύστασης σε πελάτη, είτε 
κατόπιν αιτήματός του είτε με πρωτοβουλία 
του διανομέα ασφαλιστικών προϊόντων, σε 
σχέση με μία ή περισσότερες συμβάσεις 
ασφάλισης.

Γνωστοποιείται στους πελάτες ότι 
παρέχεται η υπηρεσία της συμβουλής 
σχετικά με τα πωλούμενα ασφαλιστικά 
προϊόντα. 

Διευκρινίζεται ότι η διανομή επενδυτικού 
προϊόντος βασιζομένου σε ασφάλιση, βάσει 
Νόμου 4583/2018, πραγματοποιείται 
υποχρεωτικά στο πλαίσιο της συμβουλής 
εφόσον το προϊόν κρίνεται κατάλληλο για 
τον πελάτη.

Κατά την παροχή της υπηρεσίας της 
συμβουλής πριν από την πώληση 
ασφαλιστικού προϊόντος, εκτός από την 
υποχρέωση προσδιορισμού των 
απαιτήσεων και αναγκών του πελάτη 
(Έντυπο Αναγκών), παρέχεται στον πελάτη 
εξατομικευμένη σύσταση στην οποία 
εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους ένα 
συγκεκριμένο προϊόν ικανοποιεί καλύτερα 
τις ασφαλιστικές απαιτήσεις και ανάγκες 
του πελάτη.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
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και οι ανάγκες του πελάτη (Έντυπο 
Αξιολόγησης Καταλληλότητας). 

Ή παροχή συμβουλής προϋποθέτει ότι ο 
πελάτης παρέχει επαρκείς απαντήσεις στις 
ερωτήσεις του Εντύπου Καταλληλότητας 
ούτως ώστε να υπάρχουν όλες οι 
απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να 
αξιολογηθούν οι ανάγκες και το προφίλ 
καταλληλότητας του.  Σε περίπτωση μη 
επαρκών απαντήσεων από το μέρος του 
πελάτη, δεν παρέχεται συμβουλή σχετικά 
με το προϊόν, και ενημερώνεται, λόγω 
ελλιπούς εκ μέρους του πληροφόρησης, ότι 
δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί  κατά πόσον 
το συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν που 
βασίζεται σε ασφάλιση είναι κατάλληλο για 
αυτόν, ώστε να του παρασχεθεί η 
απαιτούμενη δήλωση αξιολόγησης 
καταλληλότητας προϊόντος (Έντυπο 
Αξιολόγησης Καταλληλότητας Ασφάλισης, 
Δήλωση Καταλληλότητας Ασφάλισης - 
Ενημέρωση μη καταλληλότητας προϊόντος). 
Απαιτείται έγγραφη βεβαίωση του πελάτη 
ότι έλαβε γνώση για την αδυναμία 
αξιολόγησης της καταλληλότητας του 
προϊόντος λόγω ελλιπών πληροφοριών, 
τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά τις 
περιοδικές επαναξιολογήσεις.

Κατά την παροχή συμβουλής, η Εταιρία των 
βασιζόμενων σε ασφάλιση επενδυτικών 
προϊόντων παρέχει ανάλυση των 
προτεινόμενων στρατηγικών, κατάλληλων 
καθοδηγήσεων και προειδοποιήσεων 

σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται 
με τα βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά 
προϊόντα ή με την πρόταση συγκεκριμένων 
επενδυτικών στρατηγικών.

Ή υπηρεσία της συμβουλής δεν 
τιμολογείται, τα όποια κόστη και τυχόν 
επιβαρύνσεις γνωστοποιούνται στον 
πελάτη πριν τη σύναψη της  σύμβασης. Ο 
πελάτης δύναται να ζητήσει ανάλυση 
κόστους και επιβαρύνσεων αναφορικά με 
το επενδυτικό προϊόν το οποίο του 
συστήνεται (Έντυπο ανάλυσης κόστους / 
χρεώσεων επενδυτικού προϊόντος 
βασιζομένου σε ασφάλιση).

Ενημέρωση Παροχής  
 Της Υπηρεσίας 
Συμβουλής

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
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Τι είναι το  
  Ενημερωτικό
 Υλικό
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΌΔΗΓΙΑ
Σύμφωνα με σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η οποία ενσωματώθηκε στην 
Ελληνική Νομοθεσία (Ν.4364/2016), κάθε 
ασφαλιστική εταιρία υποχρεούται να 
κοινοποιήσει στον Συμβαλλόμενο, πριν τη 
σύναψη της ασφάλισης, έγγραφο με τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

• Επωνυμία, σκοπός και νομική μορφή της 
ασφαλιστικής επιχείρησης

• Κράτος-μέλος καταγωγής της επιχείρησης
• Διεύθυνση της έδρας της ασφαλιστικής 

επιχείρησης
• Αναφορά στην έκθεση φερεγγυότητας και 

την οικονομική της κατάσταση
• Περιγραφή των παρεχόμενων καλύψεων, 

τόσο για την κύρια, όσο και για τη 
συμπληρωματική ασφάλιση

• Διάρκεια της σύμβασης, τόσο για την κύρια, 
όσο και για τη συμπληρωματική ασφάλιση

• Τρόπος καταγγελίας της σύμβασης
• Λεπτομέρειες για τον τρόπο και χρόνο 

καταβολής των ασφαλίστρων, τόσο για την 
κύρια, όσο και για τις συμπληρωματικές 
ασφαλίσεις

• Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης της 
συμμετοχής στα υπό διανομή κέρδη που 
προέρχονται από την επένδυση των 
μαθηματικών αποθεμάτων

• Προσδιορισμός των αξιών εξαγοράς και 
του κεφαλαίου ελευθέρου περαιτέρω 
καταβολών με σχετικό πίνακα στον βαθμό 
που οι αξίες είναι εγγυημένες

• Πληροφορίες για τα ασφάλιστρα που 

αφορούν, τόσο στην κύρια, όσο και στις 
συμπληρωματικές καλύψεις, όποτε είναι 
απαραίτητες οι ανάλογες πληροφορίες

• Πληροφορίες για τη φύση των στοιχείων 
του ενεργητικού που καλύπτουν τις 
συμβάσεις συνδεδεμένες με επενδύσεις

• Επιπλέον πληροφορίες για τον καθορισμό 
των μεριδίων που αντιστοιχούν στις 
συμβάσεις συνδεδεμένες με επενδύσεις

• Τρόπος άσκησης του δικαιώματος 
υπαναχώρησης

• Γενικές ενδείξεις για το φορολογικό 
καθεστώς που ισχύει για τον συγκεκριμένο 
τύπο ασφαλιστηρίου

• Εφαρμοστέο δίκαιο της σύμβασης
• Τρόπος και χρόνος διευθέτησης των 

γραπτών παραπόνων των Συμβαλλομένων 
ή δικαιούχων αποζημίωσης, υπό την 
επιφύλαξη της δυνατότητας άσκησης 
ένδικου μέσου

Αν, σύμφωνα με τις διατάξεις για την 
Ασφαλιστική Σύμβαση, οι πληροφορίες αυτές 
δεν σας παραδοθούν πριν υποβάλετε την 
αίτησή σας για ασφάλιση και το ασφαλιστήριο 
εκδοθεί και σας παραδοθεί, έχετε το δικαίωμα 
να εναντιωθείτε στο ασφαλιστήριο μέσα σε 14 
ημέρες από την ημέρα που θα σας παραδοθεί. 
Στην περίπτωση αυτή θα ματαιωθεί η 
ασφαλιστική σύμβαση και θα σας 
επιστραφούν τα ασφάλιστρα που έχετε 
καταβάλει, εκτός του «Δικαιώματος 
Συμβολαίου» και τυχόν εξόδων στα οποία 
υποβλήθηκε η Εταιρία για ιατρικές σας 
εξετάσεις, προκειμένου να σας ασφαλίσει.

Έχετε δικαίωμα 
στην ενημέρωση 
πριν πάρετε 
οποιαδήποτε 
απόφαση για την 
για την κάλυψη 
των ασφαλιστικών 
σας αναγκών

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
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Τι είναι το  
  Ενημερωτικό
 Υλικό

Στοιχεία
 Εταιρίας

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Allianz Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη 
Ασφαλιστική Εταιρία

ΣΚΌΠΌΣ

Ασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
Ασφαλίσεων Ζωής

ΝΌΜΙΚΗ ΜΌΡΦΗ

Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική 
Εταιρία

ΚΡΑΤΌΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ - ΕΔΡΑ

Ελλάδα - Αθήνα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ΄ 104 42 Αθήνα

ΑΡΙΘΜΌΣ ΓΕΝΙΚΌΥ ΕΜΠΌΡΙΚΌΥ ΜΗΤΡΩΌΥ 
(Γ.Ε.ΜΗ.)

234101000

ΑΡΙΘΜΌΣ ΦΌΡΌΛΌΓΙΚΌΥ ΜΗΤΡΩΌΥ 
(Α.Φ.Μ.)

094007989

ΤΡΌΠΌΙ ΕΠΙΚΌΙΝΩΝΙΑΣ

210 69 05 500 τηλεφωνικό κέντρο 
210 69 05 550 fax τηλεφωνικού κέντρου

210 69 99 902 κέντρο επικοινωνίας πελατών 
210 69 97 574 fax κέντρου επικοινωνίας 
πελατών 
E-mail: customercontact@allianz.gr 
Ιστοσελίδα: www.allianz.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΦΕΡΕΓΓΥΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΌ-
ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.4364/2016 
προβλέπεται η δημοσιοποίηση έκθεσης 
σχετικά με τη φερεγγυότητα και τη 
χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας 
σε ετήσια βάση. Ή έκθεση αυτή θα αναρτάται 
στην ιστοσελίδα μας www.allianz.gr

Ζητήστε από τον 
συνεργάτη μας 
να σας ενημερώσει 
για το σύνολο 
των ασφαλιστικών 
σας αναγκών

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
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Συνταξιοδοτικές &  
   Αποταμιευτικές  
 Λύσεις

ΣΥΝΤΑΞΙΌΔΌΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

My Pension Flexi 
Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα περιοδικών 
καταβολών ασφαλίστρων με κύριο 
χαρακτηριστικό την εξασφάλιση ελάχιστης 
εγγυημένης σύνταξης ισόβια ή για 
προκαθορισμένη διάρκεια.

ΑΠΌΤΑΜΙΕΥΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

My Savings Flexi 
Αποταμιευτικό Πρόγραμμα περιοδικών 
καταβολών ασφαλίστρων με κύριο 
χαρακτηριστικό την εξασφάλιση ελάχιστου 
μηνιαίου εγγυημένου εισοδήματος για 
προκαθορισμένη διάρκεια.

My Income Flexi 
Αποταμιευτικό Πρόγραμμα εφάπαξ 
ασφαλίστρου με άμεση ή σε μεταγενέστερη 
χρονική στιγμή, παροχή ελάχιστου 
εγγυημένου μηνιαίου εισοδήματος για 
προκαθορισμένη διάρκεια.

Επιβίωση
Αποταμιευτικό Πρόγραμμα περιοδικών 
καταβολών ασφαλίστρων με κύριο 

χαρακτηριστικό την εξασφάλιση εγγυημένου 
κεφαλαίου σε προκαθορισμένη χρονική 
στιγμή με ταυτόχρονη εγγύηση ελάχιστης 
απόδοσης στη λήξη.

Τα Προγράμματα Συνταξιοδοτικών Λύσεων 
εγγυημένων παροχών της Allianz 
απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να:

• συμπληρώσουν την κύρια σύνταξή τους
• εξασφαλίσουν την προστασία του 

επενδυόμενου κεφαλαίου τους, μέσα από 
την εγγύηση ελάχιστης απόδοσης στη 
λήξη του Προγράμματος

• έχουν πρόσβαση στα υπό διανομή κέρδη 
που επιτυγχάνονται κατά τη διάρκεια 
συσσώρευσης του κεφαλαίου και μέχρι 
την έναρξη καταβολής του ασφαλίσματος

• έχουν τη δυνατότητα επιλογών καταβολής 
της σύνταξής τους στη λήξη του 
Προγράμματος

• έχουν την εναλλακτική επιλογή αντί 
σύνταξης να εισπράξουν εφάπαξ το 
κεφάλαιο που έχει συσσωρευτεί

Τα προγράμματα Αποταμιευτικών Λύσεων 
εγγυημένων παροχών της Allianz 
απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να:

Η ενότητα αυτή περιέχει τη γενική περιγραφή 
των Συνταξιοδοτικών και Αποταμιευτικών 
Προγραμμάτων Εγγυημένων Παροχών.
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• εξασφαλίσουν από σήμερα μηνιαίο 
εγγυημένο εισόδημα ή αποταμιευτικό 
κεφάλαιο που θα καλύψει τις μελλοντικές 
οικονομικές τους ανάγκες

• εξασφαλίσουν την προστασία του 
επενδυόμενου κεφαλαίου τους μέσα από 
την εγγύηση ελάχιστης απόδοσης στη 
λήξη του Προγράμματος

• έχουν πρόσβαση στα υπό διανομή κέρδη 
που επιτυγχάνονται κατά τη διάρκεια 
συσσώρευσης του κεφαλαίου

• έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την 
εφάπαξ είσπραξη του κεφαλαίου που έχει 
συσσωρευτεί ή την καταβολή μηνιαίου 
εισοδήματος 

 11
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ΣΥΝΤΑΞΙΌΔΌΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
My Pension Flexi

Σύνταξη: 
Εξασφάλιση μηνιαίας εγγυημένης σύνταξης ισόβια ή για προκαθορισμένη διάρκεια.

Κεφάλαιο: 
Εναλλακτικά της μηνιαίας σύνταξης, μπορεί να ζητηθεί στη λήξη της ασφάλισης το εγγυημένο κεφάλαιο που έχει συσσωρευτεί.

Συμμετοχή στα υπό διανομή κέρδη: 
Εκτός από την ελάχιστη εγγυημένη απόδοση, το Πρόγραμμα παρέχει πρόσβαση στη συμμετοχή στα υπό διανομή κέρδη από 
την επένδυση των μαθηματικών αποθεμάτων. 

Απώλεια Ζωής:
Πριν την ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης, επιστρέφονται στους δικαιούχους τα καταβληθέντα ασφάλιστρα και τα 
συσσωρευμένα μερίσματα. Κατά τη διάρκεια καταβολής ισόβιας Σύνταξης δεν παρέχεται ασφάλισμα, εκτός αν έχει επιλεγεί 
μεταβίβαση της σύνταξης σε άλλο πρόσωπο. Κατά τη διάρκεια καταβολής Σύνταξης προκαθορισμένης διάρκειας 
καταβάλλουμε στους δικαιούχους την αξία εξαγοράς του Συμβολαίου τη δεδομένη στιγμή.

Ετήσια Αναπροσαρμογή Ασφαλίστρων:  
Το My Pension παρέχεται με σταθερό ή αναπροσαρμοζόμενο ασφάλιστρο 3% ή 5%.

Εφάπαξ - Extra καταβολή ασφαλίστρου:
Δυνατότητα καταβολής πέραν των
προγραμματισμένων περιοδικών καταβολών ασφαλίστρων και εκτάκτων, οποιαδήποτε χρονική στιγμή με τη συμπλήρωση του 
1ου ασφαλιστικού έτους.

Δικαιώματα:
Παρέχονται δικαιώματα Εξαγοράς, Δανείου και Ελευθεροποίησης.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΌΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω:
• Απώλειας Ζωής του Συμβαλλόμενου
• Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του Συμβαλλόμενου

Συνταξιοδοτικά και Αποταμιευτικά  
 Προγράμματα Εγγυημένων Παροχών

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
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ΑΠΌΤΑΜΙΕΥΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
My Savings Flexi My Income Flexi Επιβίωση

Εισόδημα: 
Εξασφάλιση εγγυημένου μηνιαίου 
εισοδήματος για προκαθορισμένη
διάρκεια. 

Κεφάλαιο: 
Εναλλακτικά του μηνιαίου εισοδήματος 
μπορεί να ζητηθεί, στη λήξη της 
ασφάλισης, το εγγυημένο κεφάλαιο που 
έχει συσσωρευτεί.

Συμμετοχή στα υπό διανομή κέρδη: 
Εκτός από την ελάχιστη εγγυημένη 
απόδοση, το Πρόγραμμα παρέχει 
πρόσβαση στη συμμετοχή στα υπό 
διανομή κέρδη από την επένδυση των 
μαθηματικών αποθεμάτων. 

Απώλεια Ζωής:
Σε περίπτωση απώλειας ζωής πριν την 
ημερομηνία έναρξης καταβολής του 
μηνιαίου εισοδήματος επιστρέφονται 
στους δικαιούχους τα καταβληθέντα 
ασφάλιστρα και καταβάλλονται τα 
συσσωρευμένα μερίσματα. Κατά την 
περίοδο καταβολής του μηνιαίου 
εισοδήματος καταβάλλεται η αξία 
εξαγοράς του συμβολαίου τη δεδομένη 
στιγμή.

Ετήσια Αναπροσαρμογή Ασφαλίστρων:  
Το My Savings παρέχεται με σταθερό ή 
αναπροσαρμοζόμενο ασφάλιστρο 3% ή 
5%.

Εφάπαξ - Extra καταβολή 
ασφαλίστρου:
Δυνατότητα καταβολής πέραν των
προγραμματισμένων περιοδικών 
καταβολών ασφαλίστρων και εκτάκτων, 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή με τη 
συμπλήρωση του 1ου ασφαλιστικού 
έτους.

Δικαιώματα:
Παρέχονται δικαιώματα Εξαγοράς, 
Δανείου και Ελευθεροποίησης.

Εισόδημα: 
Εξασφάλιση, άμεσου ή με περίοδο 
αναμονής, εγγυημένου μηνιαίου 
εισοδήματος για προκαθορισμένη 
διάρκεια. 

Συμμετοχή στα υπό διανομή κέρδη: 
Εκτός από την ελάχιστη εγγυημένη 
απόδοση, το Πρόγραμμα παρέχει 
πρόσβαση στη συμμετοχή στα υπό 
διανομή κέρδη από την επένδυση των 
μαθηματικών αποθεμάτων. 

Απώλεια Ζωής:
Σε περίπτωση απώλειας ζωής πριν την 
ημερομηνία έναρξης καταβολής του 
μηνιαίου εισοδήματος,  επιστρέφονται 
στους δικαιούχους τα καταβληθέντα 
ασφάλιστρα και καταβάλλονται τα 
συσσωρευμένα μερίσματα. Κατά την 
περίοδο καταβολής του μηνιαίου 
εισοδήματος καταβάλλεται η αξία 
εξαγοράς του συμβολαίου τη δεδομένη 
στιγμή.

Δικαιώματα:
Παρέχεται το δικαίωμα της Εξαγοράς.

Κεφάλαιο: 
Παροχή εγγυημένου κεφαλαίου στην 
προκαθορισμένη λήξη της ασφάλισης.

Συμμετοχή στα υπό διανομή κέρδη: 
Εκτός από την ελάχιστη εγγυημένη 
απόδοση, το Πρόγραμμα παρέχει 
πρόσβαση στη συμμετοχή στα υπό 
διανομή κέρδη από την επένδυση των 
μαθηματικών αποθεμάτων. 

Απώλεια Ζωής:
Σε περίπτωση απώλειας ζωής κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος, 
επιστρέφονται στους δικαιούχους τα 
καταβληθέντα ασφάλιστρα και 
καταβάλλονται τα συσσωρευμένα 
μερίσματα. 

Δικαιώματα:
Παρέχονται δικαιώματα Εξαγοράς, 
Δανείου και Ελευθεροποίησης.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΌΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων 
λόγω:
• Απώλειας Ζωής του Συμβαλλόμενου
• Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του 

Συμβαλλόμενου

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων 
λόγω:
• Απώλειας Ζωής του Συμβαλλόμενου
• Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του 

Συμβαλλόμενου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
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 Λύσεις Επένδυσης  
  Κεφαλαίου
Τα ακόλουθα αποτελούν τη γενική περιγραφή 
του Προγράμματος My Global Allianz.

Τα αποθέματα των ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων που περιγράφονται στην 
ενότητα αυτή επενδύουν σε μερίδια 
αμοιβαίων κεφαλαίων διαφόρων τύπων 
(ομολογιακά, μικτά, αναπτυξιακά) κυρίως 
της Pimco  Global Advisors (Ireland) Ltd. 
αλλά και εταιριών όπως η Allianz Global 
Investors και η Allianz ΑΕΔΑΚ. 

Το Πρόγραμμα επένδυσης Κεφαλαίου My 
Global Allianz (Αποταμιευτικό Πρόγραμμα 
περιοδικών καταβολών ασφαλίστρου ή 
εφάπαξ ασφαλίστρου) διαθέτει έξι 
επενδυτικές στρατηγικές από τις οποίες 
επιλέγει ο υποψήφιος προς ασφάλιση. Τα 
Αμοιβαία Κεφάλαια που συγκροτούν κάθε 
στρατηγική αναφέρονται παρακάτω, ενώ και 
στο Περίγραμμα Ασφάλισης αναγράφεται το 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο της επιλεγμένης από τον 
πελάτη στρατηγικής.

TOTAL RETURN

Επενδύει στα Pimco GIS - Total Return Bond 
Fund E Acc - EUR και Pimco GIS - Global 
Real Return Fund E Acc - EUR που 
αποτελούν ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια.

Ή επενδυτική στρατηγική Total Return 
στοχεύει στη δημιουργία ενός 
ισορροπημένου χαρτοφυλακίου ομολόγων 
και τίτλων σταθερού εισοδήματος της 
παγκόσμιας αγοράς που συνδέονται με 
δείκτες τιμών καταναλωτή προκειμένου να 
παρέχουν προστασία έναντι του 
πληθωρισμού.

Ή επενδυτική στρατηγική Total Return 
ενσωματώνει κινδύνους βιωσιμότητας στις 
επενδυτικές της αποφάσεις, αλλά δεν 
προωθεί περιβαλλοντικά /κοινωνικά 
χαρακτηριστικά, ούτε έχει ως στόχο 
αειφόρες επενδύσεις.

Ή συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική δεν 
λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων 
στους παράγοντες αειφορίας, όπως 
προβλέπονται από τον κανονισμό 2019/2088 
της ΕΕ περί γνωστοποιήσεων αειφορίας 
στον τομέα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών («SFDR»).

GLOBAL CREDIT

Επενδύει στο Pimco GIS - Diversified Income 
Fund E Acc - EUR που αποτελεί ομολογιακό 
αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ή επενδυτική στρατηγική Global Credit 
στοχεύει στη δημιουργία συνολικής 
απόδοσης μέσω της ενεργητικής διαχείρισης 
ενός χαρτοφυλακίου που επενδύει σε ένα 
ευρύ φάσμα τίτλων σταθερού εισοδήματος 
της παγκόσμιας αγοράς. Προσφέρει μεγάλη 
διαφοροποίηση επενδύοντας σε εταιρικά 
ομόλογα «επενδυτικής διαβάθμισης», 
ομόλογα υψηλών αποδόσεων και ομόλογα 
αναδυομένων αγορών.

Ή επενδυτική στρατηγική Global Credit 
ενσωματώνει κινδύνους βιωσιμότητας στις 
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επενδυτικές της αποφάσεις, αλλά δεν 
προωθεί περιβαλλοντικά /κοινωνικά 
χαρακτηριστικά, ούτε έχει ως στόχο 
αειφόρες επενδύσεις.

Ή συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική δεν 
λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων 
στους παράγοντες αειφορίας, όπως 
προβλέπονται από τον κανονισμό 2019/2088 
της ΕΕ περί γνωστοποιήσεων αειφορίας 
στον τομέα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών («SFDR»).

DOMESTIC EQUITIES

Επενδύει στο Allianz Μετοχών Εσωτερικού που 
αποτελεί μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ή επενδυτική στρατηγική Domestic Equities 
στοχεύει στην επίτευξη κεφαλαιακών κερδών 
σε μακροχρόνιο ορίζοντα, επενδύοντας 
τουλάχιστον το 65% τουενεργητικού του 
απευθείας σε μετοχικούς τίτλους εταιριών που 
είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ή επιλογή μετοχικών τίτλων πραγματοποιείται 
με βάση κυρίως τα θεμελιώδη οικονομικά 
στοιχεία, τις προοπτικές ανάπτυξης, την 
ποιότητα της διοίκησης αλλά και τη θέση των 
εταιρειών στον κλάδο τους.

Ή επενδυτική στρατηγική Domestic Equities 
ενσωματώνει κινδύνους βιωσιμότητας στις 
επενδυτικές της αποφάσεις, αλλά δεν προωθεί 
περιβαλλοντικά /κοινωνικά χαρακτηριστικά, 
ούτε έχει ως στόχο αειφόρες επενδύσεις.

Ή συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική δεν 
λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων 
στους παράγοντες αειφορίας, όπως 
προβλέπονται από τον κανονισμό 2019/2088 
της ΕΕ περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον 
τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
(«SFDR»).

ASSET ALLOCATION

Επενδύει στο PIMCO GIS – Dynamic Multi-
Asset Fund E Acc – EUR που αποτελεί μικτό 
αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ή επενδυτική στρατηγική Asset Allocation 
στοχεύει στην προστασία έναντι της 
κυκλικότητας των οικονομιών και των 
αγορών, μέσα από ένα ευρύ φάσμα 
στοιχείων ενεργητικού όπως μετοχές, 
ομόλογα, εμπορεύματα, ακίνητα κ.λπ.

Ή επενδυτική στρατηγική Asset Allocation 
προωθεί, μεταξύ άλλων, περιβαλλοντικά ή 
κοινωνικά χαρακτηριστικά.

Ή συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική δεν 
λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων 
στους παράγοντες αειφορίας, όπως 
προβλέπονται από τον κανονισμό 2019/2088 
της ΕΕ περί γνωστοποιήσεων αειφορίας 
στον τομέα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών («SFDR»).

GLOBAL SUSTAINABILITY

Επενδύει στο Allianz Global Sustainability  
EUR - Class A που αποτελεί μετοχικό 
αμοιβαίο κεφάλαιο. Ή επενδυτική 
στρατηγική Global Sustainability στοχεύει 
στην μακροπρόθεσμη αύξηση κεφαλαίου 
επενδύοντας σε παγκόσμιες αγορές μετοχών 
ανεπτυγμένων χωρών σύμφωνα με τη 
στρατηγική βιώσιμων και υπεύθυνων 
επενδύσεων (Στρατηγική SRI) και προωθεί 
επενδύσεις που λαμβάνουν υπόψη 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με 
την εταιρική διακυβέρνηση κριτήρια με 
ταυτόχρονη εφαρμογή ορισμένων ελάχιστων 
κριτηρίων αποκλεισμού για τις άμεσες 
επενδύσεις.

Ή επενδυτική στρατηγική Global 
Sustainability προωθεί, μεταξύ άλλων, 
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περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 
χαρακτηριστικά.

Ή συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική 
λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων 
στους παράγοντες αειφορίας, όπως 
προβλέπονται από τον κανονισμό 2019/2088 
της ΕΕ περί γνωστοποιήσεων αειφορίας 
στον τομέα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών («SFDR»).

BALANCE

Επενδύει στα Pimco Global Bond Fund E Acc 
- EUR και Allianz Global Sustainability  EUR - 
Class A που αποτελούν ομολογιακά και 
μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια.

Ή επενδυτική στρατηγική Balance στοχεύει 
στη δημιουργία ενός ισορροπημένου 
χαρτοφυλακίου παγκόσμιων τίτλων  σταθερού 
εισοδήματος σε όλο τον κόσμο, που έχουν 

εκδοθεί από εταιρίες ή κυβερνήσεις, με 
αποτίμηση σε μια σειρά από διεθνή νομίσματα 
και μετοχές ανεπτυγμένων χωρών σύμφωνα 
με τη στρατηγική βιώσιμων και υπεύθυνων 
επενδύσεων (Στρατηγική SRI), προκείμενου να 
μεγιστοποιηθεί η συνολική απόδοση της 
επένδυσής σας με την λιγότερη δυνατή έκθεση 
της στον κίνδυνο.

Ή επενδυτική στρατηγική Balance 
ενσωματώνει κινδύνους βιωσιμότητας στις 
επενδυτικές της αποφάσεις, αλλά δεν προωθεί 
περιβαλλοντικά /κοινωνικά χαρακτηριστικά, 
ούτε έχει ως στόχο αειφόρες επενδύσεις.

Ή συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική δεν 
λαμβάνει υπόψη τις κύριες δυσμενείς 
επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων 
στους παράγοντες αειφορίας, όπως 
προβλέπονται από τον κανονισμό 2019/2088 
της ΕΕ περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον 
τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
(«SFDR»).

Η επίτευξη των χαρακτηριστικών αειφορίας τελεί υπό την προϋπόθεση της επένδυσης σε 
μία τουλάχιστον επενδυτική στρατηγική από τις παραπάνω η οποία προωθεί 
περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά και της διακράτησης τουλάχιστον μίας εξ 
αυτών των στρατηγικών για όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
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MY GLOBAL ALLIANZ

Περιοδικών Καταβολών Εφάπαξ Καταβολής
Επένδυση:
Επενδύει συγκεκριμένο τμήμα των ασφαλίστρων που 
καταβάλλετε σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων έξι 
διαφορετικών επενδυτικών στρατηγικών, κυρίως της Pimco  
Global Advisors (Ireland) Ltd.,  αλλά και εταιριών όπως η 
Allianz Global Investors και η Allianz ΑΕΔΑΚ:
• Total Return
• Global Credit
• Asset Allocation
• Global Sustainability
• Domestic Equities 
• Balance
Τα Αμοιβαία Κεφάλαια της επενδυτικής στρατηγικής που 
επιλέγετε, καθώς και τα ποσοστά κατανομής της επένδυσης 
αναφέρονται στο Περίγραμμα Ασφάλισης.

Ποσό Λήξης : 
Στη λήξη της ασφάλισης, καταβολή της αξίας των 
συσσωρευμένων μεριδίων με τη μορφή εφάπαξ καταβολής. 

Απώλεια Ζωής:
Σε περίπτωση απώλειας της ζωής του ασφαλισμένου, πριν τη 
λήξη της ασφάλισης, καταβάλλεται στους δικαιούχους η αξία 
των μέχρι εκείνη τη στιγμή συσσωρευμένων μεριδίων.

Απώλεια Ζωής από Ατύχημα
Σε περίπτωση απώλειας της ζωής του ασφαλισμένου από 
ατύχημα, πριν τη λήξη της ασφάλισης και εφόσον το 
συμβόλαιο είναι σε ισχύ ή ελευθεροποιηθεί και αποβεί 
μοιραίο για τον ασφαλισμένο άμεσα ή  το αργότερο μέσα στα 
δύο (2) πρώτα χρόνια από την ημερομηνία του ατυχήματος, 
καταβάλλεται στους δικαιούχους το κεφάλαιο της κάλυψης  

Ετήσια Αναπροσαρμογή Ασφαλίστρων:
Το My Global Allianz περιοδικών καταβολών παρέχεται με 
σταθερό ή αναπροσαρμοζόμενο ασφάλιστρο 3% ή 5%.

Εφάπαξ - Extra Καταβολή:
Δυνατότητα πραγματοποίησης εκτάκτων καταβολών, 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, όσες φορές το επιθυμείτε και 
για οποιοδήποτε χρηματικό ποσό ανταποκρίνεται καλύτερα 
στον οικονομικό σας προγραμματισμό.

Αλλαγή Επενδυτικής Στρατηγικής:
Δυνατότητα αλλαγής της επενδυτικής στρατηγικής μία φορά 
τον χρόνο και μόνο στην ετήσια επέτειό του.

Δικαιώματα:
Παρέχονται δικαιώματα Μερικής, Ολικής Εξαγοράς και 
Ελευθεροποίησης.

Επένδυση:
Επενδύει συγκεκριμένο τμήμα των ασφαλίστρων που 
καταβάλλετε σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων έξι 
διαφορετικών επενδυτικών στρατηγικών, κυρίως της Pimco  
Global Advisors (Ireland) Ltd.,  αλλά και εταιριών όπως η 
Allianz Global Investors και η Allianz ΑΕΔΑΚ:
• Total Return
• Global Credit
• Asset Allocation
• Global Sustainability
• Domestic Equities 
• Balance
Τα Αμοιβαία Κεφάλαια της επενδυτικής στρατηγικής που 
επιλέγετε, καθώς και τα ποσοστά κατανομής της επένδυσης 
αναφέρονται στο Περίγραμμα Ασφάλισης.

Κεφάλαιο Λήξης: 
Στη λήξη της ασφάλισης, καταβολή της αξίας των 
συσσωρευμένων μεριδίων με τη μορφή εφάπαξ καταβολής. 

Απώλεια Ζωής:
Σε περίπτωση απώλειας της ζωής του ασφαλισμένου, πριν τη 
λήξη της ασφάλισης, καταβάλλεται στους δικαιούχους η αξία 
των μέχρι εκείνη τη στιγμή συσσωρευμένων μεριδίων.

Απώλεια Ζωής από Ατύχημα
Σε περίπτωση απώλειας της ζωής του ασφαλισμένου από 
ατύχημα, πριν τη λήξη της ασφάλισης και εφόσον το 
συμβόλαιο είναι σε ισχύ ή ελευθεροποιηθεί και αποβεί 
μοιραίο για τον ασφαλισμένο άμεσα ή  το αργότερο μέσα στα 
δύο (2) πρώτα χρόνια από την ημερομηνία του ατυχήματος, 
καταβάλλεται στους δικαιούχους το κεφάλαιο της κάλυψης

Εφάπαξ - Extra Καταβολή:
Δυνατότητα πραγματοποίησης εκτάκτων καταβολών, 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, όσες φορές το επιθυμείτε και 
για οποιοδήποτε χρηματικό ποσό ανταποκρίνεται καλύτερα 
στον οικονομικό σας προγραμματισμό.

Αλλαγή Επενδυτικής Στρατηγικής:
Δυνατότητα αλλαγής της επενδυτικής στρατηγικής μία φορά 
τον χρόνο και μόνο στην ετήσια επέτειό του.

Δικαιώματα:
Παρέχονται δικαιώματα Μερικής και Ολικής Εξαγοράς.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΌΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω:
• Απώλειας Ζωής του Συμβαλλόμενου
• Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του Συμβαλλόμενου

Το Πρόγραμμα Επένδυσης Κεφαλαίου 
   My Global Allianz με μια ματιά
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ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΌΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΗΣ 

• Απλή Ασφάλιση
• Ισόβια Ασφάλιση 
• Μικτή Ασφάλιση
• All Loan
• All Family Income

Τα Προγράμματα που καλύπτουν ανάγκες 
Προστασίας Ζωής απευθύνονται σε όσους 
επιθυμούν να:

• εξασφαλίσουν το μέλλον της οικογένειάς 
τους παρέχοντας κεφάλαιο κάλυψης, 
διατηρώντας έτσι το επίπεδο ζωής που 
έχουν ήδη δημιουργήσει.

• διασφαλίσουν στην οικογένειά τους 
άμεσα ένα κεφάλαιο κάλυψης 
προσαυξημένο με τις αποδόσεις της 
συμμετοχής στα υπό διανομή κέρδη.

• διασφαλίσουν στην οικογένειά τους 
άμεσα ένα κεφάλαιο κάλυψης κατά τη 
διάρκεια της ασφάλισης ή στους ίδιους 
στη λήξη της, προσαυξημένο με τις 
αποδόσεις της συμμετοχής στα υπό 
διανομή κέρδη.

• εξασφαλίσουν την αποπληρωμή του 
υπολοίπου κεφαλαίου δανείου, που 
εξοφλείται με τοκοχρεωλυτικές δόσεις, 
διασφαλίζοντας το επίπεδο ζωής της 
οικογένειάς τους.

• εξασφαλίσουν ένα μηνιαίο οικογενειακό 
εισόδημα στην οικογένειά τους, για ένα 
συγκεκριμένο διάστημα. 

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΌΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 
ΑΣΘΕΝΕΙΑ & ΑΤΥΧΗΜΑ 

• Απώλεια Εισοδήματος
• Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
• Σύνταξη Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας 

Τα Προγράμματα Προστασίας από Ασθένεια 
& Ατύχημα απευθύνονται σε όσους 
επιθυμούν να:

• μη στερηθούν το εισόδημά τους, σε 
περίπτωση που για κάποιο χρονικό 
διάστημα δεν μπορούν να εργαστούν 
λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.

• εξασφαλίσουν ένα κεφάλαιο, σε 
περίπτωση που καταστούν Μόνιμα και 
Ολικά Ανίκανοι να εργαστούν.

• εξασφαλίσουν για τους ίδιους και την 
οικογένειά τους μηνιαία σύνταξη, σε 
περίπτωση που καταστούν Μόνιμα και 
Ολικά Ανίκανοι από ατύχημα ή ασθένεια 
και δεν είναι σε θέση να εργαστούν.

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΌΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 
ΑΤΥΧΗΜΑ 

• Ανικανότητα, Πρόσκαιρη Ολική ή Μερική 
για εργασία

• Αναπηρία, Μόνιμη Ολική ή Μερική 
• Απώλεια Ζωής του ασφαλισμένου
• Ιατροφαρμακευτικά έξοδα

Τα Προγράμματα Προστασίας από Ατύχημα 
απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να:

Προγράμματα  
   Προστασίας
Η ενότητα αυτή περιέχει τη γενική περιγραφή 
των Προγραμμάτων Προστασία Ζωής, Ατυχήματος 
και Ασθένειας. 
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• διατηρήσουν το μηνιαίο εισόδημά τους, 
εάν κάποιο ατύχημα τούς αναγκάσει να 
απέχουν προσωρινά από την εργασία 
τους.

• αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο της 
αναπηρίας, εξασφαλίζοντας ένα 
σημαντικό κεφάλαιο σε περίπτωση που 
κάποιο ατύχημα αλλάξει τη ζωή τους.

• εξασφαλίσουν στην οικογένειά τους ένα 
σημαντικό κεφάλαιο, εάν κάποιο ατύχημα 
αποβεί μοιραίο.

• καλύψουν τις Ιατροφαρμακευτικές 
δαπάνες που μπορεί να 
πραγματοποιηθούν μετά από ένα 
ατύχημα. 

ΕΠΙΔΌΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΌΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

• Σοβαρές Ασθένειες
• Επιδόματα νοσηλείας ή και χειρουργού

Οι Επιδοματικές Παροχές Υγείας 
απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να 
εξασφαλίσουν:

• κεφάλαιο κάλυψης για να αντεπεξέλθουν 
στα έξοδα, σε περίπτωση που τους συμβεί 
κάποιο σοβαρό περιστατικό υγείας.

• ημερήσιο επίδομα, σε περίπτωση που 
χρειαστεί να νοσηλευτούν, καθώς και 
χειρουργικό επίδομα εάν χρειαστεί να 
χειρουργηθούν.

ΠΡΩΤΌΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

• Διαγνωστικές Εξετάσεις
• All SOS Επείγουσα Ιατρική Βοήθεια εντός 

Ελλάδος 

Οι Παροχές Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης 
απευθύνονται σε όσους επιθυμούν να:

• υποβληθούν σε διαγνωστικές εξετάσεις.
• εξασφαλίσουν τη μεταφορά τους στο 

πλησιέστερο Νοσοκομείο σε περίπτωση 
επείγοντος περιστατικού υγείας. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ / 
ΠΡΌΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΌΥ

• Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων λόγω 
απώλειας ζωής του Συμβαλλομένου

• Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων λόγω 
Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του 
Συμβαλλομένου 

Τα Προγράμματα Προστασίας Ασφαλίστρου 
είναι συμπληρωματικές καλύψεις σε όσα 
προγράμματα Σύνταξης & Αποταμίευσης, 
Επένδυσης Κεφαλαίου αλλά και Προστασίας 
επιδέχονται την κάλυψη αυτή. Απευθύνονται 
σε όσους επιθυμούν να:

• διασφαλίσουν τη συνέχιση των 
ασφαλιστικών καλύψεων που έχουν 
επιλέξει για τους ίδιους και τα 
εξαρτώμενα μέλη τους, μέσω της 
απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων, σε 
περίπτωση Απώλειας Ζωής ή Μόνιμης 
Ολικής Ανικανότητας. 

Τα Προγράμματα Προστασίας από Ασθένεια 
& Ατύχημα, Επιδοματικών Παροχών Υγείας, 
Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης και 
Συμπληρωματικών Καλύψεων / Προστασίας 
Ασφαλίστρου, πρέπει απαραίτητα να 
συνδυαστούν με ένα από τα Προγράμματα 
Προστασίας Ζωής.
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Απλή Ασφάλιση Ισόβια 
Ασφάλιση

Μικτή
Ασφάλιση All Loan All Family Income

Κεφάλαιο 
Κάλυψης Ζωής: 
Εξασφάλιση, άμεσα στους 
δικαιούχους, σε περίπτωση 
απώλειας ζωής. 

Πληρωμή ασφαλίστρων: 
Μέχρι τη λήξη της 
ασφάλισης που έχει επιλέξει 
ο ασφαλισμένος, σύμφωνα 
με τις ασφαλιστικές του 
ανάγκες. 

Ετήσια Αναπροσαρμογή 
Ασφαλίστρου & κεφαλαίου 
κάλυψης:  
Ή Απλή Ασφάλιση παρέχεται 
με σταθερό ασφάλιστρο.

Κεφάλαιο 
Κάλυψης Ζωής: 
Εξασφάλιση, άμεσα στους 
δικαιούχους, σε περίπτωση απώλειας 
ζωής. 

Συμμετοχή στα υπό διανομή κέρδη: 
Καταβάλλονται τα συσσωρευμένα 
μερίσματα στη λήξη, στην απώλεια 
ζωής και στην περίπτωση εξαγοράς 
του συμβολαίου.

Πληρωμή ασφαλίστρων: 
Ισοβίως ή μέχρι την προκαθορισμένη 
λήξη πληρωμής της ασφάλισης που 
έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος, 
σύμφωνα με τις ασφαλιστικές του 
ανάγκες. 

Ετήσια Αναπροσαρμογή 
Ασφαλίστρου & κεφαλαίου κάλυψης:  
Ή Ισόβια Ασφάλιση παρέχεται με 
σταθερό ή αναπροσαρμοζόμενο 
ασφάλιστρο 5% ή 10%.

Δικαιώματα:
Παρέχεται το δικαίωμα της Εξαγοράς, 
Δανείου και Ελευθεροποίησης.

Κεφάλαιο 
Κάλυψης Ζωής: 
Εξασφάλιση, άμεσα στους 
δικαιούχους, σε περίπτωση 
απώλειας ζωής. 

Κεφάλαιο Λήξης: 
Στη λήξη της ασφάλισης 
καταβάλλεται στον 
ασφαλισμένο. 

Συμμετοχή στα υπό διανομή 
κέρδη: Καταβάλλονται τα 
συσσωρευμένα μερίσματα 
στη λήξη, στην απώλεια 
ζωής και στην περίπτωση 
εξαγοράς του συμβολαίου.

Πληρωμή ασφαλίστρων: 
Μέχρι τη λήξη της 
ασφάλισης που έχει επιλέξει 
ο ασφαλισμένος, σύμφωνα 
με τις ασφαλιστικές του 
ανάγκες. 

Δικαιώματα:
Παρέχεται το δικαίωμα της 
Εξαγοράς, Δανείου και 
Ελευθεροποίησης. 

Κεφάλαιο 
Κάλυψης Ζωής: 
Εξασφάλιση,  
στους δικαιούχους, 
καταβολής του 
υπόλοιπου 
κεφαλαίου δανείου 
που εξοφλείται με 
τοκοχρεολυτικές 
δόσεις σε περίπτωση 
απώλειας ζωής. 

Πληρωμή 
ασφαλίστρων: 
Μέχρι τη λήξη της 
ασφάλισης που έχει 
επιλέξει ο 
ασφαλισμένος, 
σύμφωνα με τις 
ασφαλιστικές του 
ανάγκες. 

Κεφάλαιο 
Κάλυψης Ζωής: 
Εξασφάλιση, στους 
δικαιούχους, μηνιαίου 
εισοδήματος σε 
περίπτωση απώλειας 
ζωής. 

Πληρωμή ασφαλίστρων: 
Τρία χρόνια μικρότερη 
από τη διάρκεια ισχύος 
της ασφάλισης.

Προγράμματα Προστασίας Ζωής
Π
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Απώλεια 
Εισοδήματος

Μόνιμη Όλική
Ανικανότητα

Σύνταξη 
Μόνιμης
Όλικής 

Ανικανότητας

Π
ρο

στ
ασ

ία
 α

πό
  Α

τύ
χη

μα

Προσωπικό Ατύχημα

Καταβάλλεται 
μηνιαίο εισόδημα, 
σε περίπτωση που 
για κάποιο 
χρονικό διάστημα 
ο ασφαλισμένος 
δεν μπορεί να 
εργαστεί εξαιτίας 
ασθένειας ή 
ατυχήματος. 
Ή μέγιστη 
διάρκεια 
καταβολής είναι 
δύο χρόνια.

Το 100% του 
μηνιαίου 
εισοδήματος 
καταβάλλεται σε 
περίπτωση 
Πρόσκαιρης 
Ολικής 
Ανικανότητας. 

Το 50% του 
μηνιαίου 
εισοδήματος 
καταβάλλεται σε 
περίπτωση 
Πρόσκαιρης 
Μερικής 
Ανικανότητας.

Καταβάλλεται 
κεφάλαιο 
κάλυψης σε 
περίπτωση 
Μόνιμης Ολικής 
Ανικανότητας του 
ασφαλισμένου, 
λόγω  σωματικής 
βλάβης που τυχόν 
συμβεί από 
ασθένεια ή 
ατύχημα.

Το 100% του 
κεφαλαίου 
κάλυψης 
καταβάλλεται 
άμεσα σε 
συγκεκριμένες 
περιπτώσεις 
Μόνιμης Ολικής 
Ανικανότητας, ενώ 
στις υπόλοιπες 
περιπτώσεις 
καταβάλλεται το 
130% του 
κεφαλαίου 
κάλυψης σε τρεις 
δόσεις.

Καταβάλλεται 
τριμηνιαίο 
εισόδημα, σε 
περίπτωση 
Μόνιμης Ολικής 
Ανικανότητας για 
εργασία από 
ασθένεια ή 
ατύχημα.

Ανικανότητα Πρόσκαιρη Όλική ή Μερική για εργασία: 
Καταβάλλεται μηνιαίο εισόδημα, σε περίπτωση που για κάποιο 
χρονικό διάστημα ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να εργαστεί εξαιτίας 
ατυχήματος. 

Το 100% του μηνιαίου εισοδήματος καταβάλλεται σε περίπτωση 
Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας. 
Το 50% του μηνιαίου εισοδήματος καταβάλλεται σε περίπτωση 
Πρόσκαιρης Μερικής Ανικανότητας.

Αναπηρία Μόνιμη Όλική 
ή Μερική: 
Καταβάλλεται το κεφάλαιο κάλυψης σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής ή 
Μερικής Αναπηρίας από ατύχημα.

Το 100% κεφαλαίου κάλυψης  καταβάλλεται σε περίπτωση Μόνιμης 
Ολικής Ανικανότητας. 
Ποσοστό επί του κεφαλαίου κάλυψης καταβάλλεται σε περίπτωση 
Μόνιμης Μερικής Αναπηρίας.

Απώλεια Ζωής του ασφαλισμένου:  
Καταβάλλεται το κεφάλαιο κάλυψης στους δικαιούχους, σε 
περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από ατύχημα. Το 
κεφάλαιο κάλυψης διπλασιάζεται, σε περίπτωση τροχαίου 
ατυχήματος. 

Ιατροφαρμακευτικά έξοδα:  
Καταβάλλονται έξοδα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μετά από 
ατύχημα, εντός ή εκτός Νοσοκομείου και αφορούν σε αμοιβή 
εξειδικευμένου γιατρού, φάρμακα, ακτινολογικές ή διαγνωστικές 
εξετάσεις, απλούς επιδέσμους, γύψο ή νάρθηκες.

Προγράμματα Προστασίας Ασθένειας & Ατυχήματος

Οι παρεχόμενες καλύψεις του Προσωπικού Ατυχήματος προσφέρονται στο σύνολό τους, για ολοκληρωμένη προστασία αλλά και μεμονωμένες, σύμφωνα 
με τις ασφαλιστισκές σας ανάγκες.
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Σοβαρές Ασθένειες Επιδόματα Νοσηλείας
ή / και Χειρουργού
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 Π
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Διαγνωστικές 
Εξετάσεις

All SOS- Επείγουσα
Ιατρική Βοήθεια
εντός Ελλάδος

Καταβάλλεται το κεφάλαιο 
κάλυψης εντός 60 ημερών, 
σε περίπτωση εμφάνισης 
μίας από τις καλυπτόμενες 
Σοβαρές Ασθένειες. 
Το κεφάλαιο κάλυψης 
καταβάλλεται σε δύο δόσεις  
(40% και 60%), οι οποίες 
απέχουν μεταξύ τους 
45 ημέρες.

Καταβάλλεται ημερήσιο ή / 
και χειρουργικό επίδομα, σε 
περίπτωση νοσηλείας χωρίς 
την προσκόμιση αποδείξεων 
για τις δαπάνες νοσηλείας ή 
/ και την αμοιβή του 
χειρουργού. 
Το επίδομα διπλασιάζεται, σε 
περίπτωση νοσηλείας σε 
εντατική μονάδα ή νοσηλεία 
σε Αμερική & Καναδά. Επίσης 
προσαυξάνεται κατά 50% 
για νοσηλεία εκτός Ελλάδος.

Παρέχεται η δυνατότητα 
πραγματοποίησης 
διαγνωστικών εξετάσεων σε 
συμβεβλημένα με την 
Εταιρία κέντρα ή εργαστήρια 
που καλύπτουν σχεδόν όλη 
την Ελληνική Επικράτεια με 
μικρή (20%) ή χωρίς (0%) 
συμμετοχή στο κόστος τους 
και μέχρι τα ανώτατα όρια 
ανά ασφαλιστικό έτος. 

Παρέχονται υπηρεσίες 
ιατρικής υποστήριξης με τη 
συνεργασία της Mondial 
Assistance. Επείγουσα 
μεταφορά στο πλησιέστερο 
Νοσοκομείο με κατάλληλα 
εξοπλισμένο μεταφορικό 
μέσο. Παροχή ιατρικών 
συμβουλών τηλεφωνικά όλο 
το 24ωρο από εξειδικευμένο 
γιατρό.

Α
πώ
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 Ζ
ω

ής

Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων λόγω
Απώλειας Ζωής του Συμβαλλομένου

Μ
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Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων λόγω
Μόνιμης Όλικής Ανικανότητας του 

Συμβαλλομένου

Εξασφαλίζεται η πλήρης ισχύς και η ομαλή συνέχιση του 
Προγράμματος που έχει επιλέξει ο Συμβαλλόμενος για την 
οικογένειά του, σε περίπτωση Απώλειας Ζωής.

Εξασφαλίζεται η πλήρης ισχύς και η ομαλή συνέχιση του 
Προγράμματος που έχει επιλέξει ο Συμβαλλόμενος για την 
οικογένειά του ή τον ίδιο, σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής 
Ανικανότητάς του για εργασία. 

Προγράμματα Προστασίας Ασθένειας & Ατυχήματος

Προστασία Ασφαλίστρου / Συμπληρωματικές καλύψεις
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Προγράμματα
 Υγείας
Η ενότητα αυτή περιέχει τη γενική περιγραφή Προγραμμάτων 
Υγείας My Primary Care, Med24 και My Health καθώς και του 
προγράμματος Ιατροφαρμακευτικών Εξόδων από Ατύχημα.

ΠΡΩΤΌΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΥΓΕΙΑΣ  
MY PRIMARY CARE / MY PRIMARY CARE 
BASIC

Το My Primary Care είναι ένα 
ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας 
Περίθαλψης που καλύπτει την ανάγκη σας 
για εξωνοσοκομειακές παροχές. 
Σχεδιάστηκε με κύριο άξονα την πρόληψη 
και τον διαγνωστικό έλεγχο, για τη 
φροντίδα της υγείας της δικής σας και της 
οικογένειάς σας. 

Αποτελεί ένα ετησίως ανανεούμενο 
Πρόγραμμα, που δεν απαιτεί αποδεικτικά 
καλής κατάστασης της υγείας του πελάτη 
ή των εξαρτωμένων μελών για την 
ανανέωσή του, ενώ η καταβολή των 
ασφαλίστρων συνεπάγεται και την 
αυτόματη ανανέωση του Προγράμματος 
για την επόμενη ασφαλιστική περίοδο.

Το My Primary Care, παρέχει κάλυψη για:
 - Εξωνοσοκομειακές διαγνωστικές 

εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν σε 
συμβεβλημένο με την Εταιρία μας 
διαγνωστικό κέντρο

 - Ιατρικές εξετάσεις σε γιατρό εντός ή 
εκτός Δικτύου Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας με βάση συγκεκριμένα όρια 
παροχών

 - Ιατρικές πράξεις αποκλειστικά από 
γιατρό μέλος του Δικτύου Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας

 - Ετήσιο προληπτικό έλεγχο σε 
συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο

Επιλέγοντας το Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας 
Περίθαλψης My Primary Care Βasic, σας 
καλύπτουμε τις εξετάσεις που 
πραγματοποιείτε σε συμβεβλημένο 
Διαγνωστικό Κέντρο, σύμφωνα με σχετικό 
παραπεμπτικό σημείωμα εξειδικευμένου 
γιατρού σας. Επίσης, σας δίνουμε τη 
δυνατότητα να επισκέπτεστε γιατρούς του 
δικτύου μας, καθώς και τη διενέργεια ενός 
προληπτικού ελέγχου ετησίως
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Όι καλύψεις του Προγράμματος 
  My Primary Care Basic με μία ματιά
Εξωνοσοκομειακές 
διαγνωστικές εξετάσεις

Εξετάσεις που πραγματοποιείτε σε συμβεβλημένο με την Εταιρία 
μας Διαγνωστικό Κέντρο

Ιατρικές εξετάσεις • Γιατρός δικτύου
• Γιατρός δικτύου στο σπίτι

Προληπτικός έλεγχος Προληπτικός έλεγχος σε συμβεβλημένο με
την Εταιρία μας Διαγνωστικό Κέντρο

Όι καλύψεις του Προγράμματος 
  My Primary Care με μία ματιά
Εξωνοσοκομειακές 
διαγνωστικές εξετάσεις

Εξετάσεις που πραγματοποιείτε σε συμβεβλημένο με την Εταιρία 
μας Διαγνωστικό Κέντρο

Ιατρικές εξετάσεις
• Γιατρός δικτύου
• Γιατρός δικτύου στο σπίτι
• Γιατρός εκτός δικτύου

Ιατρικές πράξεις
Ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται
αποκλειστικά από γιατρό-μέλος του Δικτύου
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Προληπτικός έλεγχος Προληπτικός έλεγχος σε συμβεβλημένο με
την Εταιρία μας Διαγνωστικό Κέντρο

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΌΗΘΕΙΑΣ 
MED24 

Το πρόγραμμα Ιατρικής Βοήθειας Med24 
σας παρέχει έκπτωση στις εξετάσεις που 
πραγματοποιείτε σε συνεργαζόμενα 
Διαγνωστικά Κέντρα. Επίσης, προσφέρει 
έκπτωση και ειδικές τιμές κατά την 
επίσκεψή σας σε ιδιωτικά ιατρεία του 
Δικτύου μας.  
Οι παροχές που αναγράφονται παρακάτω 
ισχύουν ανά ασφαλισμένο μέλος. 

Αποτελεί ένα ετησίως ανανεούμενο 
Πρόγραμμα, που δεν απαιτεί αποδεικτικά 
καλής κατάστασης της υγείας του πελάτη 
ή των εξαρτώμενων μελών για την 
ανανέωσή του, ενώ η καταβολή των 

ασφαλίστρων συνεπάγεται και την 
αυτόματη ανανέωση του Προγράμματος 
για την επόμενη ασφαλιστική περίοδο. Το 
Med24 συνδυάζεται με ένα από τα 
Προγράμματα Υγείας My Health Prestige ή 
My Health Complete ενώ αποτελεί 
ενσωματωμένη παροχή στο My Health 
Classic.

Με το Med24 απολαμβάνετε:
• Ιατρικές και Διαγνωστικές παροχές
• Ειδικές τιμές σε ειδικευμένα κέντρα, 

ιατρούς και θεραπευτές
• Ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές 

ενηλίκων και παίδων
• Ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες
• Διακομιδή με ασθενοφόρο
• Υπηρεσία εξυπηρέτησης και βοήθειας
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Ιατρικές και διαγνωστικές 
παροχές 

Στα συνεργαζόμενα με την Εταιρία μας Διαγνωστικά Κέντρα:
• Εκπτώσεις σε διαγνωστικές εξετάσεις
• Χρεώσεις τιμολογίου Δημοσίου (ΦΕΚ) σε βιοχημικές εξετάσεις, 

ακτινογραφίες, υπέρηχους, triplex, αξονικές, μαγνητικές, 
μαστογραφίες

Ειδικές τιμές για:
• Απεριόριστες επισκέψεις σε ιδιωτικά ιατρεία όλων των 

ειδικοτήτων
• Συνταγογράφηση
• Οδοντιατρεία, οδοντιατρικά κέντρα
• Ειδικευμένα κέντρα, γιατρούς και θεραπευτές

Ιδιωτικά Nοσοκομεία και 
Kλινικές
ενηλίκων και παίδων

Ειδικές τιμές στις προγραμματισμένες επισκέψεις σε γιατρούς 
των εξωτερικών ιατρείων, σε συγκεκριμένα και συνεργαζόμενα 
με την Εταιρία Διαγνωστικά Κέντρα.

Ιατρικές και νοσηλευτικές 
υπηρεσίες

• Τηλεϊατρική κατ’ οίκον
• Τηλεφωνικές ιατρικές συμβουλές όλο το 24ωρο από Ειδικούς 

Γενικούς Ιατρούς και Καρδιολόγους
• Επισκέψεις γιατρών και νοσηλευτών κατ’ οίκον

Διακομιδή με κατάλληλα 
εξοπλισμένο
μεταφορικό μέσο

Δευτερογενής διακομιδή, προς ή από νοσηλευτικό ίδρυμα

Yπηρεσίες εξυπηρέτησης και
βοήθειας Οικιακή βοήθεια κατά τη διάρκεια νοσηλείας του Ασφαλισμένου

Όι παροχές του Προγράμματος Ιατρικής  
   Βοήθειας Med24 με μια ματιά

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ MY HEALTH

• Prestige
• Complete
• Classic

Το My Health είναι ένα ολοκληρωμένο 
Σύστημα Υγείας που λειτουργεί στα 
πρότυπα των διεθνών λύσεων του Ομίλου 
Allianz και έχει στόχο να εξασφαλίσει όλες 
τις ανάγκες για σύγχρονη και άμεση 
αντιμετώπιση της υγείας των 
ασφαλισμένων. Το My Health είναι ένα 
ετησίως ανανεούμενο Πρόγραμμα Υγείας 
που εγγυάται απόλυτη κάλυψη σε όλους 
τους τομείς της νοσοκομειακής, αλλά και 
της πρωτοβάθμιας περίθαλψης καθώς 
συνδυάζεται με το My Primary Care, αλλά  
και την Ιατρική Βοήθεια Med24.

Ειδικότερα, προβλέπει ότι σε κάθε 
ανανέωση του συμβολαίου δεν απαιτούνται 
αποδεικτικά καλής κατάστασης της υγείας 
του πελάτη ή των εξαρτωμένων μελών, ενώ 
η καταβολή των ασφαλίστρων συνεπάγεται 
την αυτόματη ανανέωση του Προγράμματος 
για την επόμενη ασφαλιστική περίοδο.

Το My Health προσφέρεται σε τέσσερις  
επιλογές με μεγάλο εύρος επιλογών σε 
ποσά απαλλαγής ανά νοσηλεία εφόσον το 
επιθυμείτε, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύτερο 
φάσμα αναγκών, που για κάθε ασφαλισμένο 
προσδιορίζεται από τις επιθυμίες και τις 
οικονομικές του δυνατότητες.

MY HEALTH PRESTIGE

Πρόκειται για το πιο ολοκληρωμένο 
νοσοκομειακό Πρόγραμμα, ένα σύστημα για 
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την υγεία που εγγυάται απόλυτη κάλυψη σε 
όλους τους τομείς της νοσοκομειακής 
περίθαλψης, με δυνατότητα επιλογής 
υψηλών θέσεων νοσηλείας, αλλά και, 
προαιρετικά, πρωτοβάθμιας περίθαλψης 
και ιατρικής βοήθειας.. Το Prestige καλύπτει 
νοσηλείες εντός και εκτός Ελλάδας 
συμπεριλαμβανομένων νοσηλειών σε ΉΠΑ 
και Καναδά, έχει σημαντικά πρόσθετα 
οφέλη με υψηλά όρια κάλυψης, οικονομικό 
κίνητρο στην περίπτωση χρήσης και άλλου 
ασφαλιστικού φορέα στα έξοδα νοσηλείας, 
αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε 
εξαρτώμενα μέλη.

MY HEALTH COMPLETE

Παρέχει πλήρη κάλυψη σε όλους τους 
τομείς της δευτεροβάθμιας περίθαλψης σε 
συνδυασμό με σημαντικά πρόσθετα οφέλη, 
όπως και τη δυνατότητα επιλογής 
χαμηλότερων θέσεων νοσηλείας, αλλά και, 
προαιρετικά, πρωτοβάθμιας περίθαλψης. 
Το Complete συνδυάζει τα περισσότερα 
από τα χαρακτηριστικά του Prestige, 
προσφέρεται όμως με χαμηλότερες θέσεις 
νοσηλείας, γεγονός που το καθιστά 
οικονομικότερο. Επιπλέον, μπορεί και αυτό 
να γίνει ολοκληρωμένο μέσω της 
προσθήκης καλύψεων πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης και ιατρικής βοήθειας ενώ 
παράλληλα προσφέρει σημαντικές 
εκπτώσεις σε εξαρτώμενα μέλη με το ίδιο 
συμβόλαιο.

MY HEALTH CLASSIC

Είναι η ιδανική επιλογή για όσους 
επιθυμούν μια πιο προσιτή λύση, αλλά με 
δυνατότητες πρόσβασης στις 
σημαντικότερες παροχές δευτεροβάθμιας 
περίθαλψης. Το Classic προσφέρεται με 
ενσωματωμένη την ιατρική βοήθεια Med24 
ενώ παρέχει μεγαλύτερη ευρύτητα 
επιλογής θέσεων νοσηλείας, έχει πλήρη 
κάλυψη κόστους νοσηλείας με απαλλαγή, 
επιβραβεύει τη χρήση άλλου ασφαλιστικού 
φορέα στα έξοδα νοσηλείας, ενώ 
παράλληλα προσφέρει σημαντικές 
εκπτώσεις σε εξαρτώμενα μέλη με το ίδιο 
συμβόλαιο.

ΙΑΤΡΌΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΌΔΑ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΌΣ

Αναλαμβάνουμε να σας καταβάλλουμε 
αποζημίωση για δαπάνες στις οποίες θα 
υποβληθήτε λόγω ατυχήματος.  

Δαπάνες που αφορούν σε αμοιβές 
εξειδικευμένων ιατρών, φαρμάκα, 
φυσικοθεραπίες, διαγνωστικές εξετάσεις, 
νάρθηκες, αποτελούν καλυπτόμενες 
δαπάνες μέσω της παροχής αυτής. 

Ή κάλυψη αυτή δεν παρέχεται αυτοτελώς. 
Μπορείτε να την επιλέξετε εφόσον έχετε 
ήδη επιλέξει ένα από τα νοσοκομειακά μας 
Προγράμματα My Health. 

Ιατροφαρμακευτικά έξοδα 
ατυχήματος

• Αμοιβή εξειδικευμένου γιατρού
• Φάρμακα
• Ακτινολογικές ή διαγνωστικές εξετάσεις
• Απλούς επιδέσμους, γύψο ή νάρθηκες
• Έξοδα φυσικοθεραπείας

 Όι Παροχές του Προγράμματος 
Ιατροφαρμακευτικών Εξόδων
  από Ατύχημα Με Μια Ματια
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ΔΕΥΤΕΡΌΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ MY HEALTH
Prestige Complete Classic

ΌΦΕΛΗ ΕΝΤΌΣ ΝΌΣΌΚΌΜΕΙΌΥ

Επιλογή θέσης νοσηλείας LUX ή Α Β ή Γ Α ή Β ή Γ

Επιλογή ποσοστού συμμετοχής της Εταιρίας 100% 100% 100%

Έξοδα νοσηλείας στην Ελλάδα ✓ ✓ ✓
Έξοδα νοσηλείας στο εξωτερικό ✓ ✓ ✓
Έξοδα νοσηλείας σε ΉΠΑ - Καναδά ✓
Αμοιβή χειρουργού ✓ ✓ ✓
Αμοιβή αναισθησιολόγου ✓ ✓ ✓
Έξοδα ημερήσιας επέμβασης - θεραπείας ✓ ✓ ✓
Απαλλαγή ανά νοσηλεία ✓
ΠΡΌΣΘΕΤΑ ΌΦΕΛΗ

Προ και Μετά νοσοκομειακά έξοδα ✓ ✓
Έξοδα νοσοκόμας στο σπίτι ✓ ✓
Ήμερήσιο νοσοκομειακό επίδομα ✓ ✓
Ήμερήσιο νοσοκομειακό επίδομα χωρίς παραστατικά εξόδων ✓ ✓
Χειρουργικό επίδομα ✓ ✓
Επίδομα τοκετού ✓ ✓
Επείγουσα ιατρική βοήθεια στην Ελλάδα ✓ ✓
Επείγουσα ιατρική βοήθεια στο εξωτερικό ✓ ✓
Επίδομα συμμετοχής ασφαλιστικού φορέα ✓ ✓ ✓
Ετήσιο check-up ✓ ✓
Κάρτα νοσηλείας ✓ ✓ ✓
Εκπτώσεις εξαρτώμενων μελών ✓ ✓ ✓
MY PRIMARY CARE

Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη:
- Εξωνοσοκομειακές διαγνωστικές εξετάσεις
- Ιατρικές εξετάσεις σε γιατρό εντός ή εκτός δικτύου
- Ιατρικές πράξεις σε γιατρό-μέλος/εντός Δικτύου 
- Προληπτικός έλεγχος

MY PRIMARY CARE BASIC 

Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη:
- Εξωνοσοκομειακές διαγνωστικές εξετάσεις
- Ιατρικές εξετάσεις σε γιατρό εντός δικτύου 
- Προληπτικός έλεγχος

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΌΗΘΕΙΑ MED24

- Ιατρικές και διαγνωστικές παροχές
- Ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές ενηλίκων και παίδων
- Ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες
- Διακομιδή με κατάλληλα εξοπλισμένο μεταφορικό μέσο
- Υπηρεσίες εξυπηρέτησης και βοήθειας

✓

ΙΑΤΡΌΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΌΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΌΣ

- Αμοιβή εξειδικευμένου γιατρού
- Φάρμακα
- Ακτινολογικές ή διαγνωστικές εξετάσεις
- Απλούς επιδέσμους, γύψο ή νάρθηκες
- Έξοδα φυσικοθεραπείας.

Όι καλύψεις των Νοσοκομειακών      
   Προγραμμάτων με μια ματιά

✓ Παρεχόμενες Καλύψεις   Προαιρετική Κάλυψη. Παρέχονται, Εφόσον Ζητηθεί.  
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Πληροφορίες 
για την Ασφαλιστική 
Σύμβαση

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΌΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ή κάλυψη των κινδύνων αρχίζει από την 
ημερομηνία έναρξης της ασφαλιστικής 
σύμβασης, εφόσον έχει παραδοθεί το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο (οδηγός και 
περίγραμμα ασφάλισης) στον 
Συμβαλλόμενο και έχει πληρωθεί:

• το πρώτο ετήσιο ασφάλιστρο ή 
• η πρώτη δόση του, εάν έχει συμφωνηθεί 

να πληρώνετε με δόσεις ή
• το εφάπαξ ασφάλιστρο. 

Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από 
την ημερομηνία υπογραφής της Πρότασης 
Ασφάλισης μέχρι την ημερομηνία 
εξόφλησης του πρώτου  ασφαλίστρου, 
ισχύουν για τα προγράμματα Προστασίας 
όσα αναγράφονται στην απόδειξη 
προκαταβολής που συνοδεύει την Πρόταση 
Ασφάλισης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΌΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ή διάρκεια ισχύος της ασφάλισης για κάθε 
κάλυψη αναγράφεται στο Περίγραμμα 
Ασφάλισης. Τα Προγράμματα Προστασίας 
Ζωής, Ασθένειας & Ατυχήματος έχουν 
συγκεκριμένη διάρκεια, που επιλέγει ο 
Συμβαλλόμενος, εκτός των Προγραμμάτων 
ισοβίου διάρκειας.Τα Προγράμματα 
Σύνταξης & Αποταμίευσης θεωρούνται ότι 
συνεχίζουν τη διάρκειά τους σε όλο τον 
χρόνο που καταβάλλεται η σύνταξη. 

Σημειώνεται ότι για όλα τα Προγράμματα 
Προστασίας Ασθένειας & Ατυχήματος, η 
διάρκεια ισχύος τους δεν μπορεί να 
συνεχιστεί με τον τερματισμό των 
Προγραμμάτων Προστασίας Ζωής που 
απαραίτητα συνυπάρχουν στο ίδιο 
συμβόλαιο. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για 
τις Συμπληρωματικές καλύψεις Προστασίας 
Ασφαλίστρου, όταν αυτές συνδέονται με 
Προγράμματα Σύνταξης & Αποταμίευσης, 
Επένδυσης Κεφαλαίου και Προστασίας. 
H διάρκεια ισχύος της ασφάλισης για τα 
προγράμματα υγείας είναι ένα (1) έτος.

ΌΔΗΓΌΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σας προτείνουμε να φυλάξετε τον Οδηγό 
Ασφάλισης με το Περίγραμμα Ασφάλισης σε 
ασφαλές μέρος. Ο Οδηγός Ασφάλισης 
αποτελεί μέρος του Συμβολαίου σας για την 
ασφάλιση που έχετε συνάψει με την Εταιρία 
μας. Προτείνουμε να διαβάσετε τις 
πληροφορίες που σχετίζονται με το 
Πρόγραμμα που επιλέξατε και 
περιγράφονται στο Περίγραμμα και τον 
Οδηγό Ασφάλισης, προκειμένου να είστε 
σίγουροι ότι ικανοποιούνται πλήρως οι 
ασφαλιστικές σας ανάγκες. Οι Οδηγοί 
Ασφάλισης είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα 
μας www.allianz.gr, στη σελίδα του 
Ασφαλιστικού Προγράμματος που θα 
επιλέξετε. 

Σημειώστε τα 
σημεία εκείνα που 
είναι σημαντικά για 
την τελική σας 
απόφαση
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ΚΑΤΑΒΌΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και 
καταβάλλεται στην έναρξη κάθε περιόδου 
ασφάλισης. Προϋπόθεση για την έναρξη 
ισχύος των καλύψεων είναι να καταβάλετε 
το πρώτο ετήσιο ασφάλιστρο ή την πρώτη 
δόση του, αν έχει συμφωνηθεί να 
πληρώνετε σε δόσεις. Στην περίπτωση αυτή 
υπολογίζουμε ποσοστιαία επιβάρυνση. 

Το οφειλόμενο ασφάλιστρο κάθε επόμενης 
δόσης πρέπει να εξοφλείται μέχρι την 
ημερομηνία οφειλής του. Σας παρέχουμε 
όμως προθεσμία ενός μήνα από την 
ημερομηνία οφειλής για την καταβολή του. 
Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής 
χωρίς να έχετε εξοφλήσει το συμβόλαιο, 
τότε ακυρώνεται ή βάσει προϋποθέσεων 
ελευθεροποιείται. Οι πληροφορίες για την 
καταβολή αφορούν, τόσο το ασφάλιστρο 
της κύριας ασφάλισης, όσο και των 
συμπληρωματικών παροχών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 
(Άρθρου 2, Παρ.5, Ν.2496/1997)

Εφόσον παραλάβετε το ασφαλιστήριό σας, 
σας παρέχεται το δικαίωμα να εναντιωθείτε 
σε όσα αναγράφονται στο Περίγραμμα 
Ασφάλισης για τους Πρόσθετους Ειδικούς 
Όρους, Παρεκκλίσεις, Εξαιρέσεις, 
συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας με 
συστημένο ταχυδρομείο το συνημμένο στον 
Οδηγό Ασφάλισης έντυπο υπόδειγμα 
Δήλωσης Εναντίωσης, μέσα σε 30 ημέρες 
από την παραλαβή του Συμβολαίου. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 
(Άρθρου 2, Παρ.6, Ν.2496/1997)

Σε περίπτωση που δεν σας παραδόθηκαν οι 
πληροφορίες που προβλέπονται από το 
Άρθρο 152 του Ν.4364/2016 πριν την 
υποβολή πριν την υποβολή της Πρότασης 
Ασφάλισης ή αν δεν παραλάβατε μαζί με το 
Συμβόλαιό σας τους όρους του Συμβολαίου 

(Οδηγός Ασφάλισης), έχετε το δικαίωμα να 
εναντιωθείτε, συμπληρώνοντας και 
αποστέλλοντας με συστημένο ταχυδρομείο 
το συνημμένο στον Οδηγό Ασφάλισης 
έντυπο υπόδειγμα Δήλωσης Εναντίωσης, 
μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή του 
Συμβολαίου. Σε περίπτωση άσκησης 
εναντίωσης και εφόσον έχετε υποβληθεί σε 
ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να 
ασφαλιστείτε, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να 
παρακρατήσει το κόστος διενέργειας 
αυτών.
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ  
(Άρθρου 153 Ν.4364/2016)

Δικαιούστε επίσης να υπαναχωρήσετε από 
το Συμβόλαιό σας (δεν ισχύει για 
νοσοκομειακά Προγράμματα My Health), 
συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας με 
συστημένο ταχυδρομείο το συνημμένο στο 
Συμβόλαιο έντυπο υπόδειγμα Δήλωσης 
Υπαναχώρησης, μέσα σε 30 ημέρες από την 
παραλαβή του Συμβολαίου. Ή προθεσμία 
αυτή αναστέλλεται για όσο διάστημα έχετε 
το δικαίωμα εναντίωσης για μη παράδοση 
πληροφοριών ή όρων (Οδηγός Ασφάλισης). 
Στην περίπτωση αυτή σας επιστρέφονται τα 
ασφάλιστρα που έχετε καταβάλει, αφού 

παρακρατηθεί  το δικαίωμα έκδοσης 
Συμβολαίου (εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει 
το ύψος ενός μηνιαίου ασφαλίστρου) και το 
κόστος προασφαλιστικών εξετάσεων που 
τυχόν έχετε πραγματοποιήσει. Ειδικότερα, 
για το Πρόγραμμα My Global Allianz, η 
επιστροφή του μέρους των ασφαλίστρων 
που έχει επενδυθεί σε μερίδια Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου θα ισούται με την αξία εξαγοράς 
αυτών.

ΣΥΜΜΕΤΌΧΗ ΣΤΑ ΥΠΌ ΔΙΑΝΌΜΗ ΚΕΡΔΗ

Τα ασφάλιστρα που καταβάλλετε για το 
Συμβόλαιό σας, αποταμιεύονται για 
λογαριασμό σας, αφού προηγουμένως 
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αφαιρέσουμε τα ποσοστά εξόδων 
πρόσκτησης και διαχείρισης.

Τα αποταμιευόμενα ποσά επενδύονται 
υποχρεωτικά με ένα ελάχιστο εγγυημένο 
επιτόκιο ετησίως, το οποίο αναγράφεται 
στο Περίγραμμα Ασφάλισής σας και 
σχηματίζουν το «Μαθηματικό Απόθεμα».

Το «Μαθηματικό Απόθεμα» είναι 
υπολογισμένο για να εξασφαλίζει τις 
απαιτήσεις που απορρέουν από τα 
Συμβόλαια που είναι σε ισχύ. Στόχος βέβαια 
της Εταιρίας είναι να επιτυγχάνει 
υψηλότερες  αποδόσεις από αυτές του 
εγγυημένου επιτοκίου. Στο προϊόν αυτό της 
απόδοσης των επενδύσεων πάνω από το 
εγγυημένο επιτόκιο συμμετέχουν όλα τα 
Συνταξιοδοτικά & Αποταμιευτικά 
Προγράμματα Εγγυημένων Παροχών, 
καθώς και κάποια από τα Προγράμματα 
Προστασίας, σύμφωνα με τους πίνακες που 
έχουν προηγηθεί. Στο τέλος κάθε 
οικονομικής χρήσης ανακοινώνεται από την 
Εταιρία η «Ποσοστιαία Μικτή Απόδοση» που 
επιτυγχάνεται από την επένδυση του 
διαθέσιμου Αποθέματος στην αρχή της 
οικονομικής χρήσης και υπολογίζεται το 
«Μέρισμα Χρήσης», το οποίο πιστώνεται 
στους λογαριασμούς Αποθεματικών 
Μερισμάτων των Συμβολαίων. Το «Μέρισμα 
Χρήσης» κάθε Συμβολαίου, προκύπτει από 
το γινόμενο του «Μαθηματικού 
Αποθέματος» του Συμβολαίου στην αρχή 
της χρήσης επί το επιτόκιο μερίσματος.

Για τον υπολογισμό του Επιτοκίου 
Μερίσματος, αφαιρούμε από την εκάστοτε 
Ποσοστιαία Μικτή Απόδοση το Εγγυημένο 
Επιτόκιο και το Ποσοστό Εξόδων 
Διαχείρισης της Επένδυσης. Ή διαφορά που 
προκύπτει πολλαπλασιαζόμενη με το 
Ποσοστό Συμμετοχής του Συμβολαίου στα 
Υπό Διανομή Κέρδη αποτελεί το Επιτόκιο 
Μερίσματος. Το Ποσοστό Συμμετοχής στα 
Υπό Διανομή Κέρδη, του Προγράμματος που 
θα επιλέξετε, αναγράφεται στο Περίγραμμα 
Ασφάλισης. 

Το Αποθεματικό Μερισμάτων επενδύεται με 
την ίδια επενδυτική πολιτική όπως και το 
Μαθηματικό Απόθεμα.

Στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης, το 
υπόλοιπο του λογαριασμού Αποθεματικού 
Μερισμάτων ανατοκίζεται με επιτόκιο ίσο 
με το γινόμενο του Ποσοστού Συμμετοχής 
του Συμβολαίου επί την Ποσοστιαία Καθαρή 
Απόδοση. Για τον υπολογισμό της 
Ποσοστιαίας Καθαρής Απόδοσης, 
αφαιρούμε από την εκάστοτε Ποσοστιαία 
Μικτή Απόδοση τα Έξοδα Διαχείρισης της

Επένδυσης. Μια φορά τον χρόνο, σας 
ενημερώνουμε γραπτώς για το υπόλοιπο 
του λογαριασμού Μερισμάτων του 
Συμβολαίου σας.

Για να ισχύει το Εγγυημένο Κεφάλαιο Λήξης 
στη λήξη του Συμβολαίου σας, για τα 
προγράμματα My Pension Flexi και My 
Savings Flexi, το σύνολο του Αποθεματικού 
Μερισμάτων θα πρέπει να καταβληθεί στη 
λήξη του Συμβολαίου μαζί με την αντίστοιχη 
αξία εξαγοράς ως συνολικό Ασφάλισμα.

Στο τέλος κάθε χρόνου σας ενημερώνουμε 
για:

• τη ποσοστιαία μικτή απόδοση που 
επετεύχθη κατά τη διάρκεια της 
οικονομικής χρήσης

• το «Μέρισμα Χρήσης» και το 
«Αποθεματικό Μερισμάτων» που 
αναλογεί στο Συμβόλαιό σας κατά το 
τέλος της χρήσης

• τους φόρους υπέρ του Δημοσίου που  
αναλογούν στη «Συμμετοχή στα υπό 
διανομή κέρδη», αφορούν στη 
συγκεκριμένη οικονομική χρήση και 
έχουν αποδοθεί στο Κράτος. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΌΡΑΣ 

Εάν για το Πρόγραμμα που επιλέξατε, 
προβλέπεται δικαίωμα Εξαγοράς μπορείτε 
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να ζητήσετε την εξαγορά του Συμβολαίου 
σας. Για τα Προγράμματα Εγγυημένων 
Παροχών, σας καταβάλλουμε την αξία 
εξαγοράς και το Αποθεματικό μερισμάτων 
που αναλογεί στο Συμβόλαιό σας, εάν δεν 
το έχετε ήδη εισπράξει. Μετά την καταβολή 
της αξίας εξαγοράς διακόπτεται η ισχύς του 
Συμβολαίου σας. Τα ποσά των αξιών 
εξαγοράς που προβλέπονται για το 
Συμβόλαιό σας, στο τέλος κάθε περιόδου 
ασφάλισης, εφόσον έχουν εξοφληθεί τα 
αντίστοιχα ασφάλιστρα, αναγράφονται  
στους Πίνακες του Περιγράμματος 
Ασφάλισης. 

Για να σας καταβάλουμε την αξία εξαγοράς 
πρέπει: 

• το Συμβόλαιό σας να βρίσκεται σε ισχύ ή 
να έχει ελευθεροποιηθεί

• να έχουν καταβληθεί τα τρία πρώτα 
ετήσια ασφάλιστρα ή τα δύο πρώτα 
ετήσια ασφάλιστρα, εφόσον επιλέξατε 
Πρόγραμμα με διάρκεια πληρωμής 
ασφαλίστρων 10 έτη

• να μην σας έχουμε καταβάλει το 
κεφάλαιο κάλυψης λόγω λήξης της 
ασφάλισης εφόσον προβλέπεται από το 
Πρόγραμμά σας 

• ο Ασφαλισμένος να είναι στη ζωή. 

Για τα Προγράμματα συνδεδεμένα με την 
αξία μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, 
μπορείτε να ρευστοποιήσετε ένα μέρος 
(μερική εξαγορά) ή το σύνολο (ολική 
εξαγορά) των μεριδίων που υπάρχουν στον 
Λογαριασμό σας. Με την καταβολή της 
ολικής εξαγοράς, το Συμβόλαιο ακυρώνεται 
και ο Λογαριασμός μεριδίων μηδενίζεται.

Βασικές προϋποθέσεις για τη μερική ή 
ολική εξαγορά είναι:

* Να έχει αποκτήσει το Συμβόλαιό σας 
δικαίωμα εξαγοράς 
* Να μην έχει καταβληθεί το Κεφάλαιο 

Λήξης 
* Ο Ασφαλισμένος να είναι στη ζωή

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η ασφάλισή 
σας διακόπτεται στις εξής περιπτώσεις:

• Απώλεια της ζωής του Ασφαλισμένου
• Μη πληρωμή των ασφαλίστρων
• Δόλιας, ανακριβούς δήλωσης ή 

απόκρυψης στοιχείων
• Παράβασης, εκ μέρους σας, Όρων του 

Συμβολαίου σας
• Μόνιμης παραμονής σας στο εξωτερικό  

(για προϊόντα Προστασίας και Υγείας)
• Ολική Εξαγορά του Συμβολαίου (εφόσον 

προβλέπεται αξία εξαγοράς για το 
Πρόγραμμα Ασφάλισης που έχετε 
επιλέξει). 

Σε περίπτωση μη πληρωμής των 
ασφαλίστρων κατά τις προβλεπόμενες 
ημερομηνίες, ακυρώνουμε το Συμβόλαιό 
σας, αφού πρώτα σας ενημερώσουμε 
εγγράφως.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΠΌΝΩΝ

Διατηρούμε ενεργούς διαύλους 
επικοινωνίας, ώστε να μπορείτε να 
εκφράσετε τυχόν προβληματισμό σας, σε 
περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν 
καταφέρνουμε να ανταποκριθούμε στις 
προσδοκίες σας. Το εξειδικευμένο 
προσωπικό του Κέντρου

Επικοινωνίας της Allianz είναι κοντά σας για 
να επιλύσει τηλεφωνικά οποιοδήποτε θέμα 
σάς απασχολεί ή να σας ενημερώσει για τον 
χρόνο που θα απαιτηθεί για να σας δώσει 
απάντηση, χρόνο που για απλά θέματα δεν 
υπερβαίνει τις δύο εργάσιμες ημέρες. Για 
ζητήματα που απαιτούν περισσότερο 
χρόνο, επικοινωνούμε μαζί σας εντός δύο 
εργάσιμων ημερών και σας ενημερώνουμε 
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για τη διαδικασία που ακολουθούμε 
προκειμένου να ικανοποιήσουμε το αίτημά 
σας. Το Κέντρο Επικοινωνίας μας είναι στη 
διάθεσή σας κατά τις εργάσιμες ημέρες 
8:30 - 16:30 
(15:30 κάθε Παρασκευή),
στο τηλέφωνο 210 69 99 999. 
Σε περίπτωση που επιλέξετε να μας 
υποβάλετε το θέμα σας εγγράφως, 
επικοινωνήστε μαζί μας:
• μέσω e-mail στο 

customercontact@allianz.gr
• μέσω της ιστοσελίδας μας www.allianz.

gr 
• ή στέλνοντας επιστολή στη διεύθυνση: 

Allianz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε. 
Κέντρο Επικοινωνίας  
Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ’ 
104 42 Αθήνα

Ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής του 
γραπτού παραπόνου  σας, θα λάβετε άμεσα 
απόδειξη ότι το παραλάβαμε, όπου και θα 
ενημερώνεστε για το χρονικό διάστημα που 
δεσμευόμαστε για τη διευθέτησή του, το 
οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνά 
τις 50 ημερολογιακές ημέρες. Αν για 
έκτακτους λόγους εκτιμούμε ότι δεν θα 
είμαστε σε θέση να σας απαντήσουμε εντός 
του χρονικού διαστήματος μέσα στο οποίο 
έχουμε δεσμευτεί, θα σας ενημερώσουμε 
εγγράφως για τον νέο πιθανολογούμενο 
χρόνο ολοκλήρωσης της διερεύνησης του 
παράπονου και της παραλαβής της 
απάντησης από την Εταιρία μας. 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η 
υποβολή παραπόνου από μέρους σας δεν 
διακόπτει την παραγραφή των έννομων 
αξιώσεών σας. Επιπλέον, παράλληλα με την 
υποβολή παραπόνου στην Εταιρία μας ή 
στην περίπτωση που δεν μείνετε 
ικανοποιημένοι από την απάντηση της 
Εταιρίας στο παράπονό σας, έχετε πάντα τη 
δυνατότητα να απευθυνθείτε στις αρμόδιες 
Αρχές για την εξωδικαστική διευθέτηση του 
παραπόνου σας, όπως ενδεικτικά το 

Συνήγορο του Καταναλωτή.

ΕΦΑΡΜΌΣΤΕΌ ΔΙΚΑΙΌ
Το εφαρμοστέο στην ασφαλιστική σύμβαση 
δίκαιο είναι το Ελληνικό.

ΦΌΡΌΛΌΓΙΚΌ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΤΌΜΙ-
ΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 
Το φορολογικό καθεστώς των ατομικών 
ασφαλίσεων ζωής εξαρτάται από την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

ΦΌΡΌΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ  
Αν η διάρκεια ασφάλισης ζωής είναι 
μικρότερη των 10 ετών, το ασφάλιστρο 
ζωής επιβαρύνεται με φόρο 4%, σε 
διαφορετική περίπτωση δεν υφίσταται 
φόρος ασφαλίστρων. Το ασφάλιστρο των 
συμπληρωματικών καλύψεων επιβαρύνεται 
με 15% ανεξαρτήτου διάρκειας ασφάλισης.

ΦΌΡΌΛΌΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ  
Τα διανεμόμενα κέρδη από από την 
επένδυση των μαθηματικών αποθεμάτων 
φορολογούνται σε ποσοστό 5% (ο φόρος 
παρακρατείται από την Εταιρία) και 
επιβαρύνεται με χαρτόσημο 2,4%.

ΦΌΡΌΛΌΓΙΑ ΠΑΡΌΧΩΝ  
Παροχή που καταβάλλεται σε δικαιούχους 
λόγω θανάτου του ασφαλισμένου, 
φορολογείται ανάλογα με τον βαθμό 
συγγένειας, το ύψος της παροχής και το 
εκάστοτε ισχύον φορολογικό πλαίσιο.

ΕΙΣΦΌΡΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΌΥ ΚΕΦΑΛΑΙΌΥ 
ΖΩΗΣ Αφορά επιβάρυνση ασφαλίστρων 
στα συμβόλαια My Global, Προστασίας, 
Σύνταξης & Αποταμίευσης και σε 
συμπληρωματικές παροχές. Το ποσοστό της 
επιβάρυνσης διαφέρει ανά τύπο 
συμβολαίου (μέγιστο ποσοστό επιβάρυνσης 
0,75%). Ή εισφορά αυτή βαρύνει κατά το 
ήμισυ τις ασφαλιστικές εταιρίες, μέλη του 
Εγγυητικού, και κατά το ήμισυ τους 
ασφαλισμένους με συμβόλαια ζωής.
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Κανονισμός Γνωστοποιήσεων 
Αειφορίας στον τομέα των
Χρηματοπιστωτικών
Επενδύσεων (SFDR)

Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ (SFDR)

 Ή αντίληψη μας σε σχέση με τους 
κινδύνους βιωσιμότητας περιλαμβάνει τις 
περιβαλλοντικές, κοινωνικές και τις 
σχετικές με την διακυβέρνηση περιστάσεις, 
που αν επέλθουν, δύνανται να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στην περιουσία, την 
κερδοφορία ή την φήμη του Ομίλου Allianz 
ή κάποιας εταιρίας μέλους του Ομίλου. 
Παραδείγματα τέτοιων κινδύνων είναι η 
κλιματική αλλαγή, η απώλεια της 
βιοποικιλότητας, παραβίαση 
αναγνωρισμένων εργασιακών προτύπων, η 
διαφθορά. Ή Allianz Ελλάς Μονοπρόσωπη 
Α.Α.Ε., λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους 
βιωσιμότητας καθόλη την διάρκεια της 
διαδικασίας λήψης επενδυτικών 
αποφάσεων, περιλαμβανομένων των 
Αντιστοιχίσεων Ενεργητικού Παθητικού 
(ΑLM Matching) της Επενδυτικής 
Στρατηγικής, της επιλογής Διαχειριστών 
Περιουσιακών Στοιχείων, της 
Παρακολούθησης Επενδύσεων και της 
Διαχείρισης Κινδύνων. Προς τον σκοπό 
αυτό η Allianz Investment Management SE 
(AIM), υποστηρίζει την Allianz Ελλάς 
Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε. με την παροχή των 
απαραίτητων πληροφοριών και εκθέσεων. 
Ή εκτέλεση/διενέργεια των επενδύσεων, 
πραγματοποιείται από την Allianz Ελλάς 
Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε. και επιλεγμένους 
διαχειριστές επενδύσεων, στους οποίους η 
Allianz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε. θέτει 

σαφείς προϋποθέσεις σχετικά με την 
εξέταση/αξιολόγηση των κινδύνων 
βιωσιμότητας. H Allianz Ελλάς 
Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε. ακολουθεί μία 
κατανοητή και καλά θεμελιωμένη 
προσέγγιση ως προς την ενσωμάτωση των 
κινδύνων βιωσιμότητας σε σχέση με την 
επένδυση όλων των στοιχείων ενεργητικού 
ασφαλιστικών προϊόντων ασφαλιστικών 
(με την εξαίρεση των υποκείμενων 
επενδύσεων των Unit Linked ασφαλιστικών 
προϊόντων), η οποία συμπεριλαμβάνει: 

1. Την επιλογή, την ανάθεση και την 
παρακολούθηση των διαχειριστών 
περιουσιακών στοιχείων,

2. Tην ανάδειξη, ανάλυση και την 
αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων 
βιωσιμότητας,

3. Την Πολιτική Ενεργού Συμμετοχής (μέσω 
της δημιουργίας δέσμευσης)

4. Την εξαίρεση συγκεκριμένων τομέων και 
εταιρειών από τις ασφαλιστικές 
επενδύσεις

5. Την δέσμευση περί κινδύνων κλιματικής 
αλλαγής και μείωσης εκπομπών άνθρακα 
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(Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική 
αλλαγή).

Για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με 
τα ανωτέρω σημεία, παρακαλούμε όπως 
μεταβείτε στο σχετικό τμήμα της 
ιστοσελίδας μας.

Περαιτέρω, η Allianz Ελλάς Μονοπρόσωπη 
Α.Α.Ε. εμπλέκεται στην επιλογή των 
επενδυτικών κεφαλαίων για τα Unit Linked 
ασφαλιστικά προϊόντα, στα οποία ο πελάτης 
φέρει τον επενδυτικό κίνδυνο και 
συνακόλουθα τον κίνδυνο βιωσιμότητας του 
επενδυτικού κεφαλαίου ή άλλων μεριδίων 
στα οποία το ασφάλιστρο επενδύεται. 

Ή Allianz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε. 
προσδοκά/αναμένει από τους διαχειριστές 
περιουσιακών στοιχείων των επενδύσεων 
των Unit Linked να έχουν συνυπογράψει τις 
Αρχές Υπεύθυνης Επένδυσης (Principles for 
Responsible Investment -PRI) ή να έχουν 
υιοθετήσει δικές τους πολιτικές ESG. Ή 
Allianz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε., έχει εκ 
του νόμου υποχρέωση να επενδύει το 
επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο σε ένα 
διαφοροποιημένο σύνολο περιουσιακών 
στοιχείων, γεγονός που ελαχιστοποιεί τις 
επιπτώσεις από πιθανούς κινδύνους 
βιωσιμότητας που ενυπάρχουν σε 
μεμονωμένες εταιρείες ή επενδύσεις. 

Αυτό διασφαλίζεται περαιτέρω μέσω 
εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης 
κινδύνων, που περιλαμβάνουν περιορισμούς 
σε σχέση με κατηγορίες περιουσιακών 
στοιχείων και εκδοτών. 

Τέλος, η διακύμανση στις αξίες των 
επενδύσεων δεν έχει άμεση επίπτωση στις 
αθροιστικές αποδόσεις των ασφαλιστικών 
προϊόντων, εφόσον υπάρχουν επαρκείς 
διασφαλίσεις, όπως για παράδειγμα 
αποθέματα για μελλοντικά bonus/επιδόματα 
ή αποθέματα για επιστροφές ασφαλίστρων. 

Σε επίπεδο επενδύσεων, η Allianz Ελλάς 
Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε. λαμβάνει υπόψη 
βιώσιμους κινδύνους που βασίζονται στον 
Δείκτη Morningstar Sustainability, που 
βαθμολογεί τον βαθμό των κινδύνων 
βιωσιμότητας που σχετίζονται με την σχετική 
ομάδα επενδύσεων.

 Όσο χαμηλότερη είναι η βαθμολογία του 
Δείκτη Morningstar Sustainability, τόσο 
υψηλότερη είναι η πιθανότητα να 
πραγματοποιηθούν οι κίνδυνοι 
βιωσιμότητας.

Τα υποκείμενα επενδυτικά μέσα των 
αναφερόμενων χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων δεν λαμβάνουν υπόψη τα 
κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά 
βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
την βιωσιμότητα των επενδυτικών 
χαρακτηριστικών που δύναται να εμπεριέχει 
το προϊόν δείτε την κατηγοριοποίηση 
αμοιβαίων κεφαλαίων και προϊόντων.
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Γνωστοποίηση Βιωσιμότητας
Στον Τομέα Χρηματοπιστωτικών 
 Επενδύσεων Άρθρου 8.1 (Α) 

Ή Allianz έχει υπογράψει τις Αρχές των 
Ήνωμένων Εθνών για την Υπεύθυνη 
Επένδυση (PRI) (www.unpri.org) τον 
Αύγουστο του 2011. Αυτό αποτελεί μία 
επενδυτική πρωτοβουλία, η οποία από 
κοινού με την οικονομική πρωτοβουλία του 
Περιβαλλοντικού Προγράμματος των 
Ήνωμένων Εθνών (UNEP FI) και το 
Οικουμενικό Σύμφωνο των Ήνωμένων Εθνών 
(UN Global Compact), καθιέρωσε έξι αρχές 
για Υπεύθυνη Επένδυση. H Allianz έχει 
ενσωματώσει αυτές τις αρχές καθόλη τη 
διαδικασία επένδυσης και έχει λάβει 
εξαιρετικές αξιολογήσεις από το PRI για 
αυτό. Επιπροσθέτως, ο Όμιλος Allianz 
συγκαταλέγεται στον Όμιλο των Ήγετών του 
PRI τόσο ως κύριος περιουσιακών στοιχείων 
(2019) καθώς και σε σχέση με την υποβολή 
κλιματικών αναφορών “climate reporting” 
(2020) .

Τον Μάιο 2018 ο Όμιλος Allianz προσχώρησε 
στην πρωτοβουλία Science Based Targets 
initiative (SBTi). Με την ενέργεια της αυτή, 
δεσμεύτηκε να θέτει μακροπρόθεσμους 
στόχους για την μείωση των εκπομπών 
άνθρακα που προκύπτουν από τα 
περιουσιακά της στοιχεία καθώς και από τις 
επιχειρηματικές της δραστηριότητες,  
υποστηρίζοντας το στόχο που ορίστηκε με 
τη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική 
αλλαγή. Το 2019 ο Όμιλος Allianz από κοινού 
με άλλους επενδυτές, εγκαθίδρυσε την 
υποστηριζόμενη από τα Ήνωμένα Έθνη 
Συμμαχία 'Net-Zero Asset Owner Alliance' 
(AOA). Ως μέλος της, αναλαμβάνουμε να 
μειώσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα του επενδυτικού μας 

χαρτοφυλακίου στο μηδέν μέχρι το 2050. 
Κάνοντας το, εκπληρώνουμε την υποχρέωση 
μας να συνεισφέρουμε στην μείωση της 
υπερθέρμανης του πλανήτη κατά 1,5 
βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με τα 
προβιομηχανικά επίπεδα.

Κατά την λήψη των επενδυτικών αποφάσεων, 
οι διαχειριστές των περιουσιακών μας 
στοιχείων, λαμβάνουν υπόψη τον τρόπο με 
τον οποίο οι εταιρείες διαχειρίζονται τα 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, 
δίνουν δε ιδιαίτερη σημασία στις ορθές 
πρακτικές διακυβέρνησης. Προκειμένου να 
το κάνουν αυτό, χρησιμοποιούν τις ειδικές 
ESG κατευθυντήριες γραμμές καθώς και την 
δική μας προσέγγιση βαθμολόγησης, που 
καταγράφει την επίδοση με βάση ESG 
κριτήρια εταιρειών και χωρών, επί τη βάση 
μοντέλου εξωτερικής αξιολόγησης από την 
MSCI ESG Research. Παραδείγματα 
κριτηρίων επίδοσης ESG είναι: οι εκπομπές 
CO2, η κατανάλωση νερού (περιβάλλον), 
κατευθυντήριες για την υγιεινή και 
ασφάλεια, η εκπαίδευση των υπαλλήλων 
(κοινωνικό), οι αποδοχές των υπαλλήλων και 
η συμμόρφωση με την φορολογική 
νομοθεσία (διακυβέρνηση), κλπ.

Επίσης, εμείς και οι διαχειριστές 
περιουσιακών στοιχείων, χρησιμοποιούμε τις 
εν λόγω πληροφορίες προκειμένου να 
συνδιαλλαγούμε με συγκεκριμένες εταιρείες 
(διαδικασία δέσμευσης). Στόχος μας είναι να 
επιτύχουμε μία πραγματική οικονομική 
αλλαγή και να υποστηρίξουμε εταιρείες 
κατά την διαδικασία μετασχηματισμού τους. 
Ωστόσο, αν καταλήξουμε ότι αυτές οι 
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εταιρείες δεν είναι έτοιμες για 
μετασχηματισμό, τις εξαιρούμε από τους 
επενδυτικούς μας σκοπούς. 

Δεν επενδύουμε σε συγκεκριμένους τομείς ή 
εταιρείες, μεταξύ των οποίων: 

Επενδύσεις σε βιολογικά ή χημικά όπλα, 
νάρκες κατά προσωπικού, βόμβες 
διασποράς, πυρηνικά όπλα, και κυβερνητικά 
ομόλογα χωρών που συνδέονται με σοβαρές 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
σοβαρά προβλήματα να αντιμετωπίσουν της 
προκλήσεις ESG. Από το 2015, έχουμε 
σταματήσει να επενδύουμε σε εταιρείες που 
οι πωλήσεις τους προέρχονται κατά ποσοστό 
μεγαλύτερο του 30% από εξόρυξη 
κάρβουνου, ή εταιρείες κοινής ωφέλειας, 
που παράγουν ποσοστό μεγαλύτερο του 
30% της ηλεκτρικής τους ενέργειας από 
κάρβουνο. Μέχρι το 2040, θα μειώσουμε 
αυτά τα όρια στο μηδέν. 

Περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τα 
ανωτέρω σημεία, μπορείτε να βρείτε στο 
ειδικό τμήμα της ιστοσελίδας μας.

Πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικά 
βιώσιμες επενδύσεις σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Ταξινομίας.

Ή ΕΕ έχει προσδιορίσει τις βιώσιμες 
οικονομικές δραστηριότητες, που 
συμβάλλουν θετικά στους περιβαλλοντικούς 
στόχους της ΕΕ εντός του πλαισίου του 
Κανονισμού Ταξινομίας. Οι εταιρίες 
υποχρεούνται να δημοσιεύσουν τις σχετικές 
πληροφορίες. Ωστόσο, αυτό δεν αναμένεται 
να λάβει χώρα πριν την 01 Ιανουαρίου 2023. 

Ή δημοσίευση των περιβαλλοντικά βιώσιμων 
επενδύσεων των επενδεδυμένων κεφαλαίων 
μας σύμφωνα με τον Κανονισμό Ταξινομίας, 
εξαρτάται από τις γνωστοποιήσεις των 
εταιριών στις οποίες επενδύουμε. Λόγω 
έλλειψης δεδομένων, αυτήν την στιγμή δεν 
είμαστε σε θέση να αναφέρουμε 

συγκεκριμένο ποσοστό. 

Ο Κανονισμός Ταξινομίας, καθιερώνει την 
αρχή «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», 
με βάση την οποία οι επενδύσεις που είναι 
εναρμονισμένες με την Ταξινομία δεν πρέπει 
να επηρεάζουν σημαντικά τους στόχους της 
Ταξινομίας της ΕΕ και συνοδεύεται από 
συγκεκριμένα κριτήρια της ΕΕ. 
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Ή αρχή «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» 
εφαρμόζεται μόνο σε αυτές τις επενδύσεις 
στις οποίες βασίζεται το χρηματοοικονομικό 
προϊόν οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τα 
κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά 
βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. 

Οι υποκείμενες επενδύσεις του 
εναπομείναντος τμήματος αυτού του 
χρηματοοικονομικού προϊόντος δεν 
λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για τις 
περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 
δραστηριότητες. 
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