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ΕΙΣΆΓΩΓΗ
Τι είναι το Συμβόλαιό σας.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΆΣΦΆΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ

Το ενημερωτικό υλικό που παραλάβατε 
περιέχει πληροφορίες που είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμες. Εκτός από τις πληροφορίες που 
προβλέπει ο νόμος, περιλαμβάνει χρήσιμα 
στοιχεία για την Εταιρία μας, τα ασφαλιστικά 
προγράμματα Ζωής που διαθέτουμε, τον 
τρόπο λειτουργίας των ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων, 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.

ΆΣΦΆΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ALLIANZ

Οι δημογραφικές, κοινωνικές και οικονομικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει το τρέχον 
ασφαλιστικό σύστημα καθιστούν επιτακτική 
την ανάγκη για σύγχρονα επενδυτικά 
προγράμματα.

Στη συνέχεια, σας παρουσιάζουμε αναλυτικά 
το σύνολο των προϊοντικών λύσεων 
Επένδυσης που σας προσφέρουμε, 
προκειμένου να έχετε την οικονομική 
ελευθερία και βεβαιότητα σε περίπτωση 
απώλειας ζωής.

ΠΆΡΆΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΆΣΦΆΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ

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. Επίσης, η Εταιρία 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.

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

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΠΆΡΟΧΗΣ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΆΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ

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 
(Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός), 
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.

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 
(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 
και οι ανάγκες του πελάτη. 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ
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Η 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 
καταλληλότητάς 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 πόσο το 
συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν που 
βασίζεται σε ασφάλιση είναι κατάλληλο για 
αυτόν, ώστε να του παρασχεθεί η 
απαιτούμενη δήλωση αξιολόγησης 
καταλληλότητας προϊόντος (Έντυπο 
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.

Η 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).
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ΤΙ ΕΙΝΆΙ ΤΟ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ

ΕΥΡΩΠΆΪΚΗ ΟΔΗΓΙΆ

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 και χρόνοι καταβολής 

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

• 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».

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

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ
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ΣΤΟΙΧΕΙΆ ΕΤΆΙΡΙΆΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΆ 

Allianz Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη 
Ασφαλιστική Εταιρία

ΣΚΟΠΟΣ

Ασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένων  
των Ασφαλίσεων Ζωής

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική 
Εταιρία

ΚΡΆΤΟΣ ΚΆΤΆΓΩΓΗΣ - ΕΔΡΆ

Ελλάδα - Αθήνα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ΄ 104 42 Αθήνα

ΆΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ.) 

234101000

ΆΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
(Ά.Φ.Μ.)

094007989

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΆΣ

210 69 05 500 τηλεφωνικό κέντρο 
210 69 05 900 κέντρο επικοινωνίας πελατών 
210 69 05 980 fax κέντρου επικοινωνίας 
πελατών 
E-mail: bancassurance@allianz.gr 
Ιστοσελίδα: www.allianz.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΆΣ ΚΆΙ  
ΧΡΗΜΆΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΆΤΆΣΤΆΣΗΣ

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. Η έκθεση αυτή θα αναρτάται 
στην ιστοσελίδα μας www.allianz.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Tμήμα των ασφαλίστρων που καταβάλλετε, 
επενδύονται σε μερίδια Εσωτερικών 
Μεταβλητών Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η 
Allianz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Α.Ε.

ΕΥ ΖΗΝ PLUS & ΕΥ ΖΗΝ SINGLE

Τα προγράμματα ΕΥ ΖΗΝ Plus & ΕΥ ΖΗΝ 
Single αποτελούν επενδυτικά προγράμματα 
που ανήκουν στην κατηγορία των Unit Linked 
προϊόντων.

Με το ποσό που καταβάλλεται αγοράζονται 
μερίδια εσωτερικών μεταβλητών κεφαλαίων, 
τα οποία επενδύουν το ενεργητικό τους 
αποκλειστικά σε αμοιβαία κεφάλαια με την 
εποπτεία της Allianz. Για τον σκοπό αυτό, 
έχουν δημιουργηθεί πέντε εσωτερικά 
μεταβλητά κεφάλαια με διαφορετικό επίπεδο 
κινδύνου (Χαμηλού, Μεσαίου, Υψηλού).

Στο πλαίσιο των ασφαλιστικών 
προγραμμάτων Unit Linked, η Εταιρία έχει 
συγκροτήσει με στοιχεία του Ενεργητικού της, 
τα Εσωτερικά Μεταβλητά Κεφάλαια HSBC EY 
ZHN Εξασφάλισης Plus, HSBC EY ZHN Μικτής 
Απόδοσης Plus και HSBC EY ZHN Υπεραξίας 
Plus για το πρόγραμμα ΕΥ ΖΗΝ Plus και 
επιπλέον δύο για το ΕΥ ΖΗΝ Single, το HSBC 
ΕΥ ΖΗΝ Ανάπτυξης Plus & το HSBC ΕΥ ΖΗΝ 
Δυναμικό Plus. Τα Εσωτερικά Μεταβλητά 
Κεφάλαια αυτά, τα διαχειρίζεται η Εταιρία 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κάθε φορά 
ισχύουσας νομοθεσίας. 

Η αξία των Εσωτερικών Μεταβλητών 
Κεφαλαίων χρησιμοποιείται μόνο για τον 
καθορισμό των παροχών των Ασφαλιστηρίων 
Συμβολαίων που έχουν συνδεθεί με αυτά.

• HSBC ΕΥ ΖΗΝ ΕΞΆΣΦΆΛΙΣΗΣ PLUS
Η Εταιρία μας, έχει συγκροτήσει και 
διαχειρίζεται το Εσωτερικό Μεταβλητό 
Κεφάλαιο ΕΥ ΖΗΝ Εξασφάλισης Plus, το 
οποίο αποτελείται από αμοιβαία κεφάλαια 
αναπτυξιακά, ομολογιακά, διαθεσίμων 
εσωτερικού, μικτά και μετοχικά 
εξωτερικού.

Το HSBC ΕΥ ΖΗΝ Εξασφάλισης Plus 
απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν 
διαχρονικά διαφύλαξη της αξίας των 
κεφαλαίων τους, διαχρονικά, 
αναλαμβάνοντας χαμηλό επενδυτικό 
κίνδυνο. Η σύνθεση του ενεργητικού του 
HSBC EY ZHN Εξασφάλισης Plus είναι σε 
επενδύσεις: 
* Ομολόγων ή Ομολογιακών Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων ή Fund of Funds: 0%-100% 
* Προθεσμιακών Καταθέσεων ή Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων ή 
Fund of Funds: 0%-100% 
* Μετοχών ή Μετοχικών Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων ή Fund of Funds: 0%-20% 
* Μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή Fund of 
Funds: 0%-20% 

Η επενδυτική στρατηγική HSBC ΕΥ ΖΗΝ 
Εξασφάλισης Plus ενσωματώνει κινδύνους 
βιωσιμότητας στις επενδυτικές της 
αποφάσεις, αλλά δεν προωθεί 

Η ενότητα αυτή περιέχει τη γενική περιγραφή των Επενδυτικών 
Προγραμμάτων που συνδέονται με την αξία μεριδίων Εσωτερικών 
Μεταβλητών Κεφαλαίων.
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10



περιβαλλοντικά /κοινωνικά 
χαρακτηριστικά, ούτε έχει ως στόχο 
αειφόρες επενδύσεις.

Η 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»).

• HSBC ΕΥ ΖΗΝ ΜΙΚΤΗΣ ΆΠΟΔΟΣΗΣ PLUS
 Η Εταιρία μας, έχει συγκροτήσει και 

διαχειρίζεται το Εσωτερικό Μεταβλητό 
Κεφάλαιο EY ZHN Μικτής Απόδοσης Plus, 
το οποίο αποτελείται από αμοιβαία 
κεφάλαια αναπτυξιακά, ομολογιακά, 
διαθεσίμων εσωτερικού, μικτά και 
μετοχικά εξωτερικού. 

 Το HSBC EY ZHN Μικτής Απόδοσης Plus 
απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν 
εισόδημα και υπεραξία από τις επενδύσεις 
τους, αναλαμβάνοντας μεσαίο επενδυτικό 
κίνδυνο. Η σύνθεση του ενεργητικού του 
HSBC EY ZHN Mικτής Απόδοσης Plus είναι 
σε επενδύσεις: 
* Ομολόγων ή Ομολογιακών Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων ή Fund of Funds: 0%-60% 
* Προθεσμιακών Καταθέσεων ή Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων ή 
Fund of Funds: 0%-60% 
* Μετοχών ή Μετοχικών Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων ή Fund of Funds: 0%-60% 
* Μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή Fund of 
Funds: 0%-60% 

Η επενδυτική στρατηγική HSBC ΕΥ ΖΗΝ 
Μικτής Απόδοσης Plus ενσωματώνει 
κινδύνους βιωσιμότητας στις επενδυτικές 
της αποφάσεις, αλλά δεν προωθεί 
περιβαλλοντικά /κοινωνικά 
χαρακτηριστικά, ούτε έχει ως στόχο 
αειφόρες επενδύσεις. 

Η 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»).

• HSBC ΕΥ ΖΗΝ ΥΠΕΡΆΞΙΆΣ PLUS
 Η Εταιρία μας, έχει συγκροτήσει και 

διαχειρίζεται το Εσωτερικό Μεταβλητό 
Κεφάλαιο ΕΥ ΖΗΝ Υπεραξίας Plus, το οποίο 
συγκροτείται από αμοιβαία κεφάλαια 
αναπτυξιακά, ομολογιακά, διαθεσίμων 
εσωτερικού, μικτά, μετοχικά εξωτερικού 
και αμοιβαία κεφάλαια εισοδήματος 
ομολογιών αναπτυγμένων χωρών. 

 Το HSBC ΕΥ ΖΗΝ Υπεραξίας Plus 
απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν 
υπεραξία από τις επενδύσεις τους, 
αναλαμβάνοντας υψηλό επενδυτικό 
κίνδυνο.

 Η σύνθεση του ενεργητικού του HSBC EY 
ZHN Υπεραξίας Plus είναι σε επενδύσεις: 
* Ομολόγων ή Ομολογιακών Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων ή Fund of Funds: 0%-40% 
* Προθεσμιακών Καταθέσεων ή Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων ή 
Fund of Funds: 0%-40% 
* Μετοχών ή Μετοχικών Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων ή Fund of Funds: 0%-100% 
* Μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή Fund of 
Funds: 0%-100% 

Η επενδυτική στρατηγική HSBC ΕΥ ΖΗΝ 
Υπεραξίας Plus ενσωματώνει κινδύνους 
βιωσιμότητας στις επενδυτικές της 
αποφάσεις, αλλά δεν προωθεί 
περιβαλλοντικά /κοινωνικά 
χαρακτηριστικά, ούτε έχει ως στόχο 
αειφόρες επενδύσεις. 

Η 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»).

Το EY ZHN Single συγκροτείται επιπλέον από 
τα:

• HSBC ΕΥ ΖΗΝ ΆΝΆΠΤΥΞΗΣ PLUS
Η Εταιρία μας, έχει συγκροτήσει και 
διαχειρίζεται το Εσωτερικό Μεταβλητό 
Κεφάλαιο ΕΥ ΖΗΝ Ανάπτυξης Plus, το 
οποίο συγκροτείται από αμοιβαία 
κεφάλαια αναπτυξιακά, ομολογιακά, 
διαθεσίμων εσωτερικού, μικτά, μετοχικά 
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εξωτερικού και αμοιβαία κεφάλαια 
εισοδήματος ομολογιών αναπτυγμένων 
χωρών. 

Το HSBC ΕΥ ΖΗΝ Ανάπτυξης Plus 
απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν 
υπεραξία από τις επενδύσεις τους, 
αναλαμβάνοντας υψηλό επενδυτικό 
κίνδυνο. 

Η σύνθεση του ενεργητικού του HSBC EY 
ZHN Ανάπτυξης Plus είναι σε επενδύσεις: 
* Ομολόγων ή Ομολογιακών Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων ή Fund of Funds: 0%-20% 
* Προθεσμιακών Καταθέσεων ή Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων ή 
Fund of Funds: 0%-30% 
* Μετοχών ή Μετοχικών Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων ή Fund of Funds: 0%-100% 
* Μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή Fund of 
Funds: 0%-100% 

Η επενδυτική στρατηγική HSBC ΕΥ ΖΗΝ 
Ανάπτυξης Plus ενσωματώνει κινδύνους 
βιωσιμότητας στις επενδυτικές της 
αποφάσεις, αλλά δεν προωθεί 
περιβαλλοντικά /κοινωνικά 
χαρακτηριστικά, ούτε έχει ως στόχο 
αειφόρες επενδύσεις. 

Η 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»).

• HSBC ΕΥ ΖΗΝ ΔΥΝΆΜΙΚΟ PLUS
Η Εταιρία μας, έχει συγκροτήσει και 
διαχειρίζεται το Εσωτερικό Μεταβλητό 
Κεφάλαιο ΕΥ ΖΗΝ Δυναμικό Plus, το οποίο 
συγκροτείται από αμοιβαία κεφάλαια 
αναπτυξιακά, ομολογιακά, διαθεσίμων 
εσωτερικού, μικτά, μετοχικά εξωτερικού 
και αμοιβαία κεφάλαια εισοδήματος 
ομολογιών αναπτυγμένων χωρών. 

Το HSBC ΕΥ ΖΗΝ Δυναμικό Plus 
απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν 
υπεραξία από τις επενδύσεις τους, 
αναλαμβάνοντας υψηλό επενδυτικό 
κίνδυνο.

Η σύνθεση του ενεργητικού του HSBC EY 
ZHN Δυναμικό Plus είναι σε επενδύσεις: 
* Ομολόγων ή Ομολογιακών Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων ή Fund of Funds: 0%-10% 
* Προθεσμιακών Καταθέσεων ή Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων ή 
Fund of Funds: 0%-20% 
* Μετοχών ή Μετοχικών Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων ή Fund of Funds: 0%-100% 
* Μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή Fund of 
Funds: 0%-100%. 

Η επενδυτική στρατηγική HSBC ΕΥ ΖΗΝ 
Δυναμικό Plus ενσωματώνει κινδύνους 
βιωσιμότητας στις επενδυτικές της 
αποφάσεις, αλλά δεν προωθεί 
περιβαλλοντικά /κοινωνικά 
χαρακτηριστικά, ούτε έχει ως στόχο 
αειφόρες επενδύσεις. 

Η 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»).

Τα προγράμματα Επενδυτικών λύσεων που 
συνδέονται με την αξία μεριδίων 
Εσωτερικών Μεταβλητών Κεφαλαίων 
απευθύνονται σε αυτούς που επιθυμούν:

• Να δημιουργήσουν ένα κεφάλαιο που 
μελλοντικά θα χρησιμοποιηθεί για να 
καλύψουν μια έκτακτη ανάγκη

• Να συμπληρώσουν την κύρια σύνταξή 
τους

• Να δημιουργήσουν τον δικό τους 
λογαριασμό, επενδύοντας ακόμη και 
μικρά ποσά με καλές προοπτικές 
απόδοσης

• Επενδυτικές λύσεις συνδεδεμένες με αξίες 
εσωτερικών μεταβλητών κεφαλαίων

• Την επένδυση ενός κεφαλαίου με σκοπό, 
κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, να 
αξιοποιηθεί, είτε για τις σπουδές του 
παιδιού τους, είτε για ένα δυναμικό 
επαγγελματικό του ξεκίνημα

• Να δημιουργήσουν μέσω τακτικής και 
συστηματικής επένδυσης ενός 
συγκεκριμένου ποσού, βάσεις για υψηλές 
αποδόσεις 
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΥ ΖΗΝ Plus

Επένδυση: Αγορά μεριδίων εσωτερικών μεταβλητών κεφαλαίων, τα οποία επενδύουν το 
ενεργητικό τους αποκλειστικά σε αμοιβαία κεφάλαια του Oμίλου Allianz.

Στην έναρξη καταβολής 
του ασφαλίσματος: 

Καταβολή της αξίας εξαγοράς του Λογαριασμού που αντιστοιχεί στην ημερομηνία 
της χρέωσης. Εναλλακτικά του εφάπαξ ποσού και υπό προϋποθέσεις, μπορεί να 
ζητηθεί ισόβια μηνιαία σύνταξη σταθερή ή αναπροσαρμοζόμενη ετησίως κατά 
3% η οποία μπορεί ανάλογα με την επιλογή του ασφαλισμένου να έχει εγγυημένη 
περίοδο καταβολής ή να μεταβιβάζεται κατά ένα ποσοστό στον/στην σύζυγο
ή σε άλλο πρόσωπο της επιλογής του ασφαλισμένου.

Άπώλεια Ζωής: Σε περίπτωση απώλειας ζωής πριν τη λήξη της ασφάλισης καταβάλλεται στους 
δικαιούχους η αξία του λογαριασμού επένδυσης υπολογισμένη με την καθαρή 
τιμή των μεριδίων.

Ετήσια Άναπροσαρμογή 
Άσφαλίστρων:

Το ΕΥ ΖΗΝ Plus παρέχεται είτε με σταθερό ασφάλιστρο, είτε με 
αναπροσαρμοζόμενο ασφάλιστρο από 3% έως και 10%.

Έκτακτες καταβολές: Με στόχο την ενίσχυση της αξίας του λογαριασμού σας προβλέπονται πέραν 
των προγραμματισμένων περιοδικών καταβολών ασφαλίστρων και έκτακτες 
καταβολές οποιαδήποτε χρονική στιγμή και όσες φορές επιθυμείτε.

Δικαιώματα: Παρέχονται δικαιώματα Μερικής, Ολικής Εξαγοράς και Ελευθεροποίησης.

Συμπληρωματικές 
Προαιρετικές Καλύψεις

Οικονομική Προστασία Οικογένειας και Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων 
λόγω Απώλειας Ζωής του Συμβαλλόμενου ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από 
ατύχημα.

ΠΡΟΓΡΆΜΜΆΤΆ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΆ ΜΕ ΤΗΝ ΆΞΙΆ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΆΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΆΛΆΙΩΝ

ΟΙ ΟΣΕΚΆ ΚΆΙ ΚΆΤ' ΕΠΕΚΤΆΣΗ ΤΆ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΆ ΜΕΤΆΒΛΗΤΆ ΚΕΦΆΛΆΙΆ ΠΟΥ 
ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ ΣΕ ΆΜΟΙΒΆΙΆ ΚΕΦΆΛΆΙΆ 
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΆΠΟΔΟΣΕΙΣ  
ΚΆΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΆΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ 
ΔΙΆΣΦΆΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΥ ΖΗΝ Single

Επένδυση: Αγορά μεριδίων εσωτερικών μεταβλητών κεφαλαίων, τα οποία επενδύουν το 
ενεργητικό τους αποκλειστικά σε αμοιβαία κεφάλαια του Oμίλου Allianz.

Στην έναρξη καταβολής 
του ασφαλίσματος: 

Καταβολή της αξίας εξαγοράς του Λογαριασμού που αντιστοιχεί στην ημερομηνία 
της χρέωσης. Εναλλακτικά του εφάπαξ ποσού και υπό προϋποθέσεις, μπορεί να 
ζητηθεί ισόβια μηνιαία σύνταξη σταθερή ή αναπροσαρμοζόμενη ετησίως κατά 
3% η οποία μπορεί ανάλογα με την επιλογή του ασφαλισμένου να έχει εγγυημένη 
περίοδο καταβολής ή να μεταβιβάζεται κατά ένα ποσοστό στον/στην σύζυγο
ή σε άλλο πρόσωπο της επιλογής του ασφαλισμένου.

Άπώλεια Ζωής: Σε περίπτωση απώλειας ζωής πριν τη λήξη της ασφάλισης καταβάλλεται στους 
δικαιούχους η αξία του λογαριασμού επένδυσης υπολογισμένη με την καθαρή 
τιμή των μεριδίων.

Έκτακτες καταβολές: Με στόχο την ενίσχυση της αξίας του λογαριασμού σας προβλέπονται πέραν της 
εφάπαξ καταβολής ασφαλίστρου και έκτακτες καταβολές οποιαδήποτε χρονική 
στιγμή και όσες φορές επιθυμείτε.

Δικαιώματα: Παρέχονται δικαιώματα Μερικής και Ολικής Εξαγοράς. 

Συμπληρωματική 
Κάλυψη Απώλεια Ζωής από Ατύχημα

ΠΡΟΓΡΆΜΜΆΤΆ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΆ ΜΕ ΤΗΝ ΆΞΙΆ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΆΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΆΛΆΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΆΤΙΚΕΣ ΠΡΟΆΙΡΕΤΙΚΕΣ 
ΚΆΛΥΨΕΙΣ

• Εξασφάλιση Συνέχισης Επένδυσης: 
Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων λόγω 
Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας ή Απώλειας 
Ζωής του Συμβαλλόμενου 

• Οικονομική Προστασία Οικογένειας: 
Καταβολή Ασφαλίσματος σε περίπτωση 
Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας ή Απώλειας 
Ζωής του Συμβαλλόμενου 

Οι παροχές αυτές λήγουν όταν ο 
Συμβαλλόμενος συμπληρώσει το 70ο έτος της 
ηλικίας του. 

Τα προγράμματα Συμπληρωματικών 
Προαιρετικών Καλύψεων απευθύνονται σε 
εσάς που επιθυμείτε να:

• Εξασφαλίσετε στην οικογένειά σας ένα 
σημαντικό κεφάλαιο, εάν κάποιο ατύχημα 
αποβεί μοιραίο

• Αντιμετωπίσετε το ενδεχόμενο της 
Ανικανότητας εξασφαλίζοντας ένα 
σημαντικό κεφάλαιο σε περίπτωση που 
κάποιο ατύχημα αλλάξει τη ζωή σας

• Διασφαλίσετε τη συνέχιση του 
Προγράμματος που επιλέξατε, μέσω της 
Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων σε 
περίπτωση Απώλειας της Ζωής ή Μόνιμης 
Ολικής Ανικανότητας του Συμβαλλόμενου.

ΕΥ ΖΗΝ PLUS - 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΆΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΆΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΆΛΥΨΕΙΣ 
Η ενότητα αυτή περιέχει τη γενική περιγραφή των Συμπληρωματικών 
Προαιρετικών Καλύψεων που συνδέονται με τα προϊόντα Επένδυσης.

Συμπληρωματικές Προαιρετικές Καλύψεις
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Ά
πώ

λε
ια

 Ζ
ω

ής

Άπαλλαγή Πληρωμής
Άσφαλίστρων λόγω

Άπώλειας Ζωής
του Συμβαλλόμενου

Μ
όν

ιμ
η 

Ο
λι

κή
 Ά

νι
κα

νό
τη

τα

Άπαλλαγή Πληρωμής
Άσφαλίστρων λόγω

Μόνιμης ολικής
Άνικανότητας

του Συμβαλλόμενου

Εξασφαλίζεται 
βραχυπρόθεσμα η διατήρηση 
του βιοτικού επιπέδου της 
οικογένειας του 
συμβαλλομένου σε περίπτωση 
Απώλειας της Ζωής του ή 
Μόνιμης Ολικής Ανικανότητάς 
του που προκαλείται 
αποκλειστικά από ατύχημα, με 
την καταβολή ενός ποσού.

Εξασφαλίζεται η πλήρης ισχύς 
και η ομαλή συνέχιση του 
προγράμματος που έχει επιλέξει 
ο συμβαλλόμενος για την 
οικογένειά του, σε περίπτωση 
Απώλειας Ζωής που προκαλείται 
από ατύχημα.

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, 
που προκαλείται από ατύχημα.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΆΤΙΚΗ ΚΆΛΥΨΗ

• Άπώλεια Ζωής από ατύχημα. 
Καταβολή Ασφαλίσματος σε περίπτωση 
Απώλειας Ζωής του Ασφαλισμένου 

Η παροχή αυτή λήγει όταν ο Συμβαλλόμενος 
συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του. 

Με την κάλυψη αυτή μπορείτε να 
εξασφαλίσετε στην οικογένειά σας ένα 
σημαντικό κεφάλαιο, εάν κάποιο ατύχημα 
αποβεί μοιραίο

ΕΥ ΖΗΝ SINGLE - 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΆΤΙΚΗ 
ΚΆΛΥΨΗ 
Η ενότητα αυτή περιέχει τη γενική περιγραφή της συμπληρωματικής κάλυψης 
που συνδέεται με τα προϊόντα Επένδυσης.
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ΕΥ ΖΗΝ SINGLE - 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΆΤΙΚΗ 
ΚΆΛΥΨΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΆ 
ΤΗΝ ΆΣΦΆΛΙΣΤΙΚΗ 
ΣΥΜΒΆΣΗ

ΕΝΆΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΆΣΦΆΛΙΣΗΣ

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
ασφάλισης, αναγράφεται στο Περίγραμμα 
Ασφάλισης. Η κάλυψη των κινδύνων αρχίζει 
από την ημερομηνία έναρξης της 
ασφαλιστικής σύμβασης, εφόσον έχει 
παραδοθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
(Περίγραμμα Ασφάλισης και Γενικοί και 
Ειδικοί Όροι) 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 πρόγραμμα 

EY ZHN Single 

ΔΙΆΡΚΕΙΆ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΆΣΦΆΛΙΣΗΣ

Η διάρκεια ισχύος της ασφάλισης για κάθε 
κάλυψη αναγράφεται στο Περίγραμμα 
Ασφάλισης. Σημειώνεται ότι, για τις 
Συμπληρωματικές Προαιρετικές Καλύψεις, 
η διάρκεια ισχύος τους δεν μπορεί να 
συνεχιστεί με τον τερματισμό των 
προγραμμάτων Επένδυσης που απαραίτητα 
συνυπάρχουν στο ίδιο συμβόλαιο. 

ΚΆΤΆΒΟΛΗ ΆΣΦΆΛΙΣΤΡΩΝ

EY ZHN PLUS 
Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και 
καταβάλλεται στην έναρξη κάθε περιόδου 
ασφάλισης. Μπορείτε να επιλέξετε την 
πληρωμή του ασφαλίστρου σε δόσεις. Το 
ετήσιο ασφάλιστρο της πρώτης 

ασφαλιστικής περιόδου ή το ασφάλιστρο 
που αντιστοιχεί σε περίοδο ασφάλισης 
μικρότερη του έτους, αναγράφεται στο 
Περίγραμμα 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. 

Μετά την καταβολή της πρώτης δόσης του 
ασφαλίστρου σας, σας παρέχουμε 
προθεσμία ενός μήνα για την καταβολή κάθε 
επόμενης δόσης. Μετά την πάροδο της 
προθεσμίας αυτής, χωρίς να έχετε εξοφλήσει 
το ασφάλιστρο, το Συμβόλαιο ακυρώνεται.

Εάν όμως έχετε εξοφλήσει το πρώτο ετήσιο 
ασφάλιστρο και σταματήσετε να 
καταβάλλετε τα επόμενα, το Συμβόλαιό σας 
ελευθεροποιείται. Εάν για οποιονδήποτε 
λόγο δεν είστε σε θέση να καταβάλλετε το 
ασφάλιστρο, παρακαλούμε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ποσοστό Επενδυόμενου ασφαλίστρου δόσης 
του επενδυτικού προγράμματος HSBC ΕΥ 
ΖΗΝ Plus:  
1ο έτος (12 μήνες) 70%, 2ο έτος (13-24 μήνες) 
97%, από 25 έως 120 μήνες 100% και από 121 
μήνες και άνω 100% συν ποσοστό 5% επί 
των ασφαλίστρων του πρώτου έτους ή του 
μειωμένου.

Αν έχετε επιλέξει και κάλυψη Απαλλαγής 
Πληρωμής Ασφαλίστρων, ο υπολογισμός του 
ετησίου ασφαλίστρου εξαρτάται από:
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• Την ηλικία του Συμβαλλόμενου στην 
έναρξη κάθε περιόδου ασφάλισης

• Το ύψος του ετησίου ασφαλίστρου του 
Προγράμματος που συνδέεται η κάλυψη 
της ΑΠΑ στην έναρξη κάθε περιόδου 
ασφάλισης

• Το πλήθος των ετών που πρόκειται να 
απαλλαγούν οι πληρωμές Ασφαλίστρων 
σε περίπτωση αναγνώρισης Μόνιμης 
Ολικής Ανικανότητας 

Το Ασφάλιστρο του προγράμματος 
επιβαρύνεται με συγκεκριμένο ποσό υπέρ 
της Εταιρίας που ονομάζεται Δικαίωμα. Οι 
πληροφορίες για την καταβολή αφορούν, 
τόσο στο ασφάλιστρο της κύριας ασφάλισης, 
όσο και των συμπληρωματικών 
προαιρετικών καλύψεων.

EY ZHN SINGLE

Το ασφάλιστρο είναι εφάπαξ και 
καταβάλλεται στην έναρξη της ασφάλισης. 
Το εφάπαξ ασφάλιστρο αναγράφεται στο 
Περίγραμμα Ασφάλισης.

Προϋπόθεση για την έναρξη ισχύος των 
καλύψεων είναι να καταβάλετε το εφάπαξ 
ασφάλιστρο. 

Το Εφάπαξ Ασφάλιστρο περιέχει τις 
επιβαρύνσεις μέσω των οποίων 
αντιμετωπίζονται τα λειτουργικά έξοδα και 
τα έξοδα πρόσκτησης εργασιών της 
Εταιρίας, για την έκδοση και διατήρηση της 
Σύμβασης σε ισχύ. Οι επιβαρύνσεις αυτές 
αφορούν το πρόγραμμα ΕΥ ΖΗΝ Single και 
ονομάζονται Έξοδα Εταιρίας. 

Επιπλέον περιέχει το πρώτο ετήσιο 
ασφάλιστρο για την συμπληρωματική 
κάλυψη Απώλεια Ζωής από ατύχημα. 

Στο Περίγραμμα Ασφάλισης αναφέρονται, τα  
Έξοδα Εταιρίας, το Ασφάλιστρο της 
Συμπληρωματικής Κάλυψης και τα 
Επενδυόμενα Ποσά στα οποία αναλύονται τα 
ετήσια καθαρά Ασφάλιστρα του 
προγράμματος EY ZHN Single.

Το Εφάπαξ Ασφάλιστρο και οι Εφάπαξ - 
Extra Καταβολές επιβαρύνονται με φόρους 
και τέλη υπέρ του Δημοσίου.

Το Εφάπαξ Ασφάλιστρο επιβαρύνεται με 

συγκεκριμένο ποσό υπέρ της Εταιρίας που 
ονομάζεται Δικαίωμα.

Σε κάθε ετήσια επέτειο του Συμβολαίου σας, 
εξαγοράζουμε αντίστοιχα μερίδια από τον 
Λογαριασμό Επένδυσης για την είσπραξη 
του ετησίου ασφαλίστρου της 
συμπληρωματικής κάλυψης Απώλειας Ζωής 
από ατύχημα. 

ΔΙΚΆΙΩΜΆ ΕΝΆΝΤΙΩΣΗΣ 
(ΆΡΘΡΟΥ 2, ΠΆΡ.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 στο 
Συμβόλαιο έντυπο υπόδειγμα Δήλωσης 
Εναντίωσης, μέσα σε 30 ημέρες από την 
παραλαβή του Συμβολαίου. 

ΔΙΚΆΙΩΜΆ ΕΝΆΝΤΙΩΣΗΣ  
(ΆΡΘΡΟΥ 2, ΠΆΡ.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 της Πρότασης Ασφάλισης ή αν δεν 
παραλάβατε μαζί με το Συμβόλαιό σας τους 
όρους του Συμβολαίου (Γενικοί και Ειδικοί 
Όροι), έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε, 
συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας με 
συστημένο ταχυδρομείο το συνημμένο στο 
Συμβόλαιο έντυπο υπόδειγμα Δήλωσης 
Εναντίωσης, μέσα σε 14 ημέρες από την 
παραλαβή του Συμβολαίου.

ΔΙΚΆΙΩΜΆ ΥΠΆΝΆΧΩΡΗΣΗΣ  
(ΆΡΘΡΟΥ 153 Ν.4364/2016)

Δικαιούστε επίσης να υπαναχωρήσετε από 
το Συμβόλαιό σας, συμπληρώνοντας και 
αποστέλλοντας με συστημένο ταχυδρομείο 
το συνημμένο στο Συμβόλαιο έντυπο 
υπόδειγμα Δήλωσης Υπαναχώρησης, μέσα σε 
30 ημέρες από την παραλαβή του 
Συμβολαίου. Η προθεσμία αυτή 
αναστέλλεται για όσο διάστημα έχετε το 
δικαίωμα εναντίωσης για μη παράδοση 
πληροφοριών ή όρων (Γενικοί και Ειδικοί 
Όροι). Στην περίπτωση αυτή, η εταιρία μας 
έχει δικαίωμα να παρακρατήσει το δικαίωμα 
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έκδοσης Συμβολαίου, εφόσον αυτό δεν 
υπερβαίνει το ύψος ενός μηνιαίου 
ασφαλίστρου. 

ΔΙΚΆΙΩΜΆ ΜΕΡΙΚΗΣ & ΟΛΙΚΗΣ ΕΞΆΓΟΡΆΣ

Έχετε το δικαίωμα να ρευστοποιήσετε ένα 
μέρος (μερική εξαγορά) ή το σύνολο (ολική 
εξαγορά) των μεριδίων που υπάγονται στον 
Λογαριασμό σας.

Το Ασφαλιστήριο αποκτά αξία εξαγοράς 
μετά την ολοσχερή καταβολή του πρώτου 
ετήσιου ασφαλίστρου. Η αξία εξαγοράς του 
Ασφαλιστηρίου μετά την ολοσχερή 
καταβολή των δύο πρώτων ετήσιων 
ασφαλίστρων ισούται με την αξία του 
Λογαριασμού Επένδυσης. Η αξία εξαγοράς 
του Ασφαλιστηρίου για το πρώτο και 
δεύτερο έτος ισούται με την αξία του 
Λογαριασμού Επένδυσης μειωμένη κατά 
ποσοστό 30% για τα πρώτα 1.000,00 ευρώ 
και 15% για τα πρώτα 1.000,00 ευρώ 
αντίστοιχα.

ΓΙΆ ΤΟ ΠΡΟΓΡΆΜΜΆ ΕΥ ZΗΝ SINGLE.

Η αξία εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου για το 
πρώτο και δεύτερο έτος ισούται με την αξία 
του Λογαριασμού Επένδυσης μειωμένη κατά 
ποσοστό 2% και 1% αντίστοιχα. Από το τρίτο 
έτος σε περίπτωση εξαγοράς θα 
παρακρατείται το ποσό των 50,00 ευρώ από 
τον λογαριασμό της επένδυσής σας ως 
διαχειριστικό κόστος.

Μετά την καταβολή της ολικής αξίας 
εξαγοράς διακόπτεται η ισχύς του 
Συμβολαίου σας. Μαζί με την αξία εξαγοράς 
του Συμβολαίου, σας καταβάλουμε και την 
αξία εξαγοράς του έκτακτου ασφαλίστρου. 

Για να σας καταβάλουμε την αξία εξαγοράς 
πρέπει: 

• Το Συμβόλαιό σας να βρίσκεται σε ισχύ  
ή να έχει ελευθεροποιηθεί εφόσον έχετε 
επιλέξει το πρόγραμμα ΕΥ ΖΗΝ Plus

• Να έχει καταβληθεί το πρώτο ετήσιο  
ασφάλιστρο

• Ο Ασφαλισμένος να είναι στη ζωή 
• Nα μην σας έχουμε καταβάλει το ποσό 

Λήξης

ΚΆΤΆΓΓΕΛΙΆ ΆΣΦΆΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΆΣΗΣ

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
• Ολική Εξαγορά του Συμβολαίου 

ΔΙΆΧΕΙΡΙΣΗ ΆΙΤΗΜΆΤΩΝ ΚΆΙ ΠΆΡΆΠΟΝΩΝ

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 
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 05 900.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να μας 
υποβάλετε το θέμα σας εγγράφως, 
επικοινωνήστε μαζί μας:

• Μέσω e-mail στο 
bancassurance@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 
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δεσμευόμαστε για τη διευθέτησή του, το 
οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνά 
τις 50ημερολογιακές 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 τον 
Συνήγορο του Καταναλωτή.

ΕΦΆΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΆΙΟ

Το εφαρμοστέο, στην ασφαλιστική σύμβαση, 
δίκαιο είναι το Ελληνικό.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΆΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΆΤΟΜΙΚΩΝ 
ΆΣΦΆΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ

Το φορολογικό καθεστώς των ατομικών 
ασφαλίσεων ζωής εξαρτάται από την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ενδεικτικά 
αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία, όπως 
ισχύουν για το έτος 2019.

ΦΟΡΟΣ ΆΣΦΆΛΙΣΤΡΩΝ 

Αν η διάρκεια ασφάλισης ζωής είναι 
μικρότερη των 10 ετών, το ασφάλιστρο ζωής 
επιβαρύνεται με φόρο 4%. Το ασφάλιστρο 
των συμπληρωματικών καλύψεων 
επιβαρύνεται με 15% ανεξαρτήτου διάρκειας 
ασφάλισης. 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΆ ΠΆΡΟΧΩΝ 

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.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ
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ΚΆΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΆΕΙΦΟΡΙΆΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΆ
ΤΩΝ ΧΡΗΜΆΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (SFDR)

ΔΙΆΦΆΝΕΙΆ ΣΤΗΝ ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ 
ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΆΣ (SFDR)

Η 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. 

Η 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. 

Η 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. Την ανάδειξη, ανάλυση και την 
αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων 
βιωσιμότητας, 

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

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

5. Την δέσμευση περί κινδύνων κλιματικής 
αλλαγής και μείωσης εκπομπών άνθρακα 
(Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική 
αλλαγή).
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ΚΆΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΆΕΙΦΟΡΙΆΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΆ
ΤΩΝ ΧΡΗΜΆΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (SFDR)

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.

Η 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. Η 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 εταιρίες 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 εδώ.
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Σας δηλώνω την εναντίωσή μου προς το περιεχόμενο του με αριθ.   Ασφαλιστηρίoυ πoυ μoυ παραδώσατε διότι 
τo περιεχόμεvό τoυ παρεκκλίvει από τηv αίτηση για ασφάλιση πoυ σας υπέβαλα στα εξής σημεία:
            
            
           

Κατόπιv τoύτoυ, η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είvαι άκυρη εξαρχής ως μηδέπoτε γεvoμέvη και oυδεμία ισχύ 
έχει τo πιo πάvω ασφαλιστήριo πoυ μoυ παραδώσατε.

        Ημερομηνία
                  Ο/Η Δηλών/ούσα

        (Υπογραφή)

Σας δηλώvω τηv εvαvτίωσή μoυ ως πρoς τη σύvαψη της μεταξύ μας ασφάλισης δυvάμει τoυ με αριθμ.  
Ασφαλιστηρίου που μου παραδώσατε, διότι:

•  Δεv παρέλαβα έγγραφo με τις πληρoφoρίες πoυ πρoβλέπovται από το άρθρο 152 του Ν.4364/2016.
• Τo ασφαλιστήριo πoυ παρέλαβα μoυ παραδόθηκε χωρίς τους όρους του.

Κατόπιv τoύτoυ, η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είvαι άκυρη εξαρχής ως μηδέπoτε γεvoμέvη και oυδεμία ισχύ 
έχει τo πιo πάvω ασφαλιστήριo πoυ μoυ παραδώσατε.       
 

        Ημερομηνία
                  Ο/Η Δηλών/ούσα

        (Υπογραφή)
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Άνώνυμη Άσφαλιστική Εταιρία
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www.allianz.gr
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ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΆΝΤΙΩΣΗΣ 
(Άρθρου 2, Παραγρ. 5, 
του Ν. 2496/1997)

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΆΝΤΙΩΣΗΣ 
(Άρθρου 2, Παραγρ. 6, 
του Ν. 2496/1997)
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Σας δηλώνω την υπαναχώρησή μου από τη σύναψη της μεταξύ μας ασφάλισης δυνάμει του με αριθμ.      
Ασφαλιστηρίου που μου παραδώσατε.

Κατόπιv τoύτoυ, η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είvαι άκυρη εξαρχής ως μηδέπoτε γεvoμέvη και oυδεμία ισχύ 
έχει τo πιo πάvω ασφαλιστήριo πoυ μoυ παραδώσατε.

            Ημερομηνία
        Ο/Η Δηλών/ούσα

               (Υπογραφή)

ΔΗΛΩΣΗ 
ΥΠΆΝΆΧΩΡΗΣΗΣ
(Άρθρoυ 153 του N.4364/2016)
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Κέντρο Επικοινωνίας:
+30 210 69 99 999

www.allianz.gr 
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