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291

Απλή Ασφάλεια 

Ζωής, 

ετήσιας διάρκειας

Σε περίπτωση απώλειας της ζωής του 

Ασφαλισµένου, η Εταιρία θα 

καταβάλλει στο ∆ικαιούχο το 

αναφερόµενο στον Πίνακα Παροχών 

και Ασφαλίστρων ασφαλιζόµενο 

κεφάλαιο

18 έως 64 ετών 1 έτος Όχι

Το πρόγραµµα 

λήγει στα 65 έτη 

της ηλικίας του 

ασφαλιζοµένου, 

εφόσον 

ανανεώνεται 

ετησίως

Ετήσιος, 

εξαµηνιαίος, 

τριµηνιαίος, 

µηνιαίος

Εφάπαξ ποσό, 

διακανονισµός 

σε δόσεις ή 

σύνταξη

€10.000 Απεριόριστο

Με όλα τα 

προσαρτήµατα, εκτός 

της Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας 

Μειουµένου Κεφαλαίου 

(ΜΟ∆), της Απλής 

Συµπληρωµατικής 

Ασφάλισης Ζωής και 

της ΑΠΑΣ

136

Απλή Ασφάλεια 

Ζωής

(ορισµένης 

διάρκειας)

Σε περίπτωση απώλειας της ζωής του 

Ασφαλισµένου, η Εταιρία θα 

καταβάλλει στο ∆ικαιούχο το 

αναφερόµενο στον Πίνακα Παροχών 

και Ασφαλίστρων ασφαλιζόµενο 

κεφάλαιο

18 έως 70 ετών

 

(από 16 ετών 

εφόσον 

εργάζεται)

min 5 έτη Όχι

Το πρόγραµµα 

λήγει στα 75 έτη 

της ηλικίας του 

ασφαλιζοµένου

Ετήσιος, 

εξαµηνιαίος, 

τριµηνιαίος, 

µηνιαίος

Εφάπαξ ποσό, 

διακανονισµός 

σε δόσεις ή 

σύνταξη

€10.000 Απεριόριστο

Με όλα τα 

προσαρτήµατα εκτός 

της Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας 

Μειουµένου Κεφαλαίου 

(ΜΟ∆) και της ΑΠΑΣ 

187

Απλή Ασφάλεια 

Ζωής 

Μειουµένου 

Κεφαλαίου

Σε περίπτωση απώλειας της ζωής του 

Ασφαλισµένου, η Εταιρία θα 

καταβάλλει στο ∆ικαιούχο (όχι 

απαραίτητα σε κάποιο πιστωτικό 

ίδρυµα) το ασφαλιζόµενο κεφάλαιο, 

όπως αυτό θα έχει διαµορφωθεί κατά 

το χρόνο επέλευσης της απώλειας 

ζωής του Ασφαλισµένου 

18 έως 60 ετών min 10 έτη Όχι

Το πρόγραµµα 

λήγει στα 70 έτη 

της ηλικίας του 

ασφαλιζοµένου

Ετήσιος, 

εξαµηνιαίος, 

τριµηνιαίος, 

µηνιαίος

Εφάπαξ ποσό, 

διακανονισµός 

σε δόσεις ή 

σύνταξη

€10.000 Απεριόριστο

Μόνο µε την Ασφάλιση 

Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας 

Μειουµένου Κεφαλαίου 

(ΜΟ∆)

192

Ισόβιος Ασφάλεια 

Ζωής, 

µε αξία εξαγοράς

Σε περίπτωση απώλειας της ζωής του 

Ασφαλισµένου, οποτεδήποτε κι αν 

συµβεί, η Εταιρία θα καταβάλλει 

στους ορισθέντες ∆ικαιούχους το 

αναφερόµενο στον Πίνακα Παροχών 

και Ασφαλίστρων ασφαλιζόµενο 

κεφάλαιο

18 έως 65 ετών

 

(από 16 ετών 

εφόσον 

εργάζεται)

Ισόβιος

Ναι

Για εφάπαξ 

καταβολή: 

από το 1ο έτος

Για τακτικές 

καταβολές: 

από το 3ο έτος

Ισόβιος ισχύς

Εφάπαξ, 

Ετήσιος, 

εξαµηνιαίος, 

τριµηνιαίος, 

µηνιαίος

Εφάπαξ ποσό €1.000 Απεριόριστο

Μόνο για την 

περίπτωση των 

τακτικών καταβολών, 

η Ισόβιος µπορεί να 

συνδυαστεί µε όλα τα 

προσαρτήµατα, εκτός 

της Μόνιµης Ολικής 

Ανικανότητας 

Μειουµένου Κεφαλαίου 

(ΜΟ∆) και της ΑΠΑΣ
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