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ΚEΦAΛAIO A 

 

Εισαγωγή 

Η Altius Insurance Ltd (στο εξής Εταιρεία) επιδιώκει με αυτό το Ενημερωτικό Δελτίο να σας γνωστοποιήσει βασικές 

πληροφορίες που προβλέπονται από το Νόμο (O περί ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εργασιών και άλλων 

συναφών θεμάτων νομός του 2016),όπως τροποποιήθηκε έως το 2020 και τις Κανονιστικές διοικητικές πράξεις, 

(Αριθμός 5149), αναφορικά με τα Ασφαλιστικά Σχέδια Ζωής, Υγείας και Ατυχημάτων, που διαθέτει στην αγορά.  

 

Στόχο έχει ο κάθε ενδιαφερόμενος που επιδιώκει τη σύναψη Ασφαλιστικής Σύμβασης να είναι σε θέση να 

κατανοήσει καλύτερα τις πρόνοιες και ωφελήματα του κάθε σχεδίου. Μαζί με τη βοήθεια του αδειούχου 

επαγγελματία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και συνεργάτη της Εταιρείας και σε συνδυασμό με την Πρόταση 

(Quotation) που ετοιμάζεται από αυτόν, εκ μέρους του πελάτη και της Εταιρείας, για κάθε προτεινόμενο ασφαλιστικό 

προϊόν, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να καταλήξει στην επιλογή και αγορά του ενδεδειγμένου για τις ανάγκες του, 

σχεδίου. 

 

Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία  

Επωνυμία, σκοπός 

Η Altius Insurance Ltd είναι ιδιωτική Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, με αριθμό εγγραφής ΑΕ55144. 

 

Η Εταιρεία είναι μία από τις δύο ενεργές σύνθετες εταιρίες στην Κύπρο που εγγράφουν τόσο δραστηριότητες ζωής 

και γενικής φύσεως.   

 

Η Altius Insurance Ltd επικεντρώνεται στις ακόλουθες σημαντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες: 

• Ζωή 

• Υγεία 

• Πυρός και άλλες ζημιές στην ιδιοκτησία 

• Γενική ευθύνη 

• Προσωπικό ατύχημα 

• Μηχανοκίνητων οχημάτων  

• Ναυτιλία, φορτίο και εμπορεύματα σε διαμετακόμιση 

 

Η Εταιρεία παραμένει επικεντρωμένη στην ατομική και την τραπεζοασφαλιστική επιχείρηση, όπου τα περιθώρια 

είναι καλύτερα, ωστόσο θεωρεί την επιχείρηση των ομαδικών ασφαλίσεων σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων 

της, καθώς βοηθά στην εικόνα της Εταιρείας και ανοίγει και νέα πελατεία για μεμονωμένες επιχειρήσεις. Όσον 

αφορά τα κανάλια διανομής, η Εταιρεία παραμένει επικεντρωμένη στα συνδεδεμένα πρακτορεία και τα κανάλια 

τραπεζοασφαλειών ενώ διατηρεί και εξυπηρετεί ένα άμεσο χαρτοφυλάκιο. 

 

Έχει την έδρα της στη Γωνία Λεωφόρου Κέννεντυ & Oδού Στασίνου, Τ.Θ. 26516, 1640 Λευκωσία και διαθέτει 

καταστήματα εξυπηρέτησης σε όλες τις πόλεις της Κύπρου (5 καταστήματα στη Λευκωσία, 2 στη Λεμεσό, 1 στην 

Πάφο και 1 στη Λάρνακα) στελεχωμένα με αδειούχους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. 

 

Νομική Μορφή 

Το Ασφαλιστήριο διέπετε από τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για οποιαδήποτε διαφωνία ή διαφορά 

που τυχόν προκύψει μεταξύ των δύο μερών σε σχέση με το Ασφαλιστήριο, αρμόδια είναι τα Κυπριακά Δικαστήρια. 

Όλα τα πληρωτέα ποσά προς ή από την Εταιρεία πληρώνονται στο Νόμισμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

Επικοινωνία με πελάτες - Χειρισμοί Εισηγήσεων, Απόψεων και διαχείριση δυσαρεστημένων πελατών  

Η Εταιρεία θεωρεί τη διατήρηση καλών σχέσεων με τους πελάτες της σημαντική, γι’ αυτό χρειάζεται να 

πληροφορείται για τις απόψεις, εισηγήσεις και κυρίως τις δυσαρέσκειες τους, όπου αυτά υπάρχουν. 

 

Για να γίνει κατορθωτή αυτή η επιδίωξη έχει δημιουργηθεί Τμήμα Εξέτασης και Χειρισμού εισηγήσεων, απόψεων 

και παραπόνων, με τηλέφωνο επικοινωνίας 22379999 και διεύθυνση την πιο πάνω. 
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Σας προτρέπουμε να μας υποδεικνύετε τους τομείς εκείνους της εργασίας μας, που χρειάζονται βελτίωση για 

αμοιβαίο όφελος. Θα το εκτιμήσουμε ιδιαίτερα αν το πράξετε. 

 

Πως μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία  

Η Επιτροπή Παραπόνων Πελατών της Altius Insurance Ltd, υποδέχεται και διαχειρίζεται παράπονα, αιτήματα και 

υποδείξεις, έχοντας ως στόχο την έγκαιρη και ομοιόμορφη απάντηση προς τους πελάτες. Οι μέθοδοι με τις οποίες 

οι πελάτες μας μπορούν να υποβάλουν τυχόν παράπονα, υποδείξεις ή θετικά τους σχόλια είναι:  

• Προφορικά ή Γραπτώς μέσω του δικτύου Καταστημάτων της Εταιρείας στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και 

Πάφο.  

• Γραπτώς στην ταχυδρομική διεύθυνση:  

Επιτροπή Παραπόνων Πελατών  

Γωνία Λεωφόρου Κέννεντυ και Οδού Στασίνου 

Τ. Θ. 26516  

1640 Λευκωσία 

Κύπρος  

• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση: 

customer_service@altiusinsurance.com.cy 

 

Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (SFCR) 

Η Έκθεση σχετικά με τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας δημοσιεύεται στην 

ιστοσελίδα της Altius Insurance Ltd (www.altiusinsurance.eu).  

 

Προϊόντα ALTIUS INSURANCE LTD 

Τα ασφαλιστικά προϊόντα της Εταιρείας κατατάσσονται σε τρεις γενικές κατηγορίες: 

1. Προϊόντα Γενικού Κλάδου ως ακολούθως: 

(α)  Ασφάλειες ακίνητης και κινητής περιουσίας (κτήρια, εξοπλισμοί, μηχανήματα, έπιπλα, προσωπικά αντικείμενα, 

γραφεία, οικίες, αποθήκες, εργοστάσια, ξενοδοχεία, εμπορεύματα, αυτοκίνητα, κλπ.). 

(β) Ασφάλειες ατόμων (προσωπικές και ομαδικές) ατυχημάτων, επαγγελματικής ευθύνης, ευθύνης εργοδότη, 

ευθύνης έναντι τρίτων, κλπ. 

 

2. Προϊόντα Κλάδου Ζωής ως ακολούθως: 

(α) Ατομικά και Ομαδικά ασφαλιστικά προϊόντα προνοίας για τα προβλεπτά γεγονότα της ζωής του ατόμου. O κάθε 

ενδιαφερόμενος μπορεί να αγοράσει μέσα από ένα ασφαλιστικό σχέδιο, συνδυασμό προϊόντων προνοίας και 

προστασίας. 

 

Προϊόντα Προνοίας 

Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των προϊόντων είναι ο Μέσο-μακροπρόθεσμος σχεδιασμός συσσώρευσης κεφαλαίου 

με συστηματική αποταμίευση μέσα από διάφορα επενδυτικά ταμεία. Στόχος είναι η αντιμετώπιση οικονομικών 

προβλεπτών αναγκών του μέλλοντος, με ταυτόχρονη παροχή ασφαλιστικής κάλυψης σε περίπτωση πρόωρου 

θανάτου όπως και συνδυασμού συμπληρωματικών καλύψεων με προσαρτήματα προϊόντων προστασίας από 

απρόβλεπτα γεγονότα της ζωής. 

 

Επισημαίνουμε ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2018 έχει τεθεί σε εφαρμογή ο Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός 

2017/653 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος προνοεί τη διάθεση στους υποψήφιους επενδυτές /ασφαλισμένους 

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (KID) για τον κάθε συνδυασμό προϊόντος με ασφαλιστικό επενδυτικό ταμείο. Σας 

προτρέπουμε να μελετήσετε προσεκτικά τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (KID) για τα επενδυτικά ταμεία που 

προτίθεστε να επιλέξετε και τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 

 

(β) Ατομικά και Ομαδικά ασφαλιστικά προϊόντα προστασίας από απρόβλεπτα γεγονότα της ζωής του ατόμου. 

 

 

 

mailto:customer_service@altiusinsurance.com.cy
http://www.altiusinsurance.eu/
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3. Προϊόντα Κλάδου Υγείας ως ακολούθως: 

(α) Ατομικά και Ομαδικά ασφαλιστικά προϊόντα υγείας για αποζημίωση ιατρικών εξόδων. 

 

Συνοπτικές ενημερωτικές λεπτομέρειες αυτών των προϊόντων αναφέρονται στα Κεφάλαια Β, Γ και Δ του παρόντος 

Ενημερωτικού Δελτίου. 

 

Γενικές Διαδικασίες – Επεξηγήσεις – Πρόνοιες και Όροι 

(α) Μέθοδος αγοράς ασφαλιστικού σχεδίου 

Η καλύτερη αποδεδειγμένη μέθοδος είναι η εχέμυθος και ειλικρινής συνεργασία μεταξύ του ενδιαφερόμενου προς 

ασφάλιση ατόμου και του αδειούχου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή της Εταιρείας με στόχο τη διάγνωση των 

οικονομικών αναγκών του πελάτη, τις προσδοκίες και επιδιώξεις του, ώστε να του προσφερθούν για επιλογή και 

αγορά τα καταλληλότερα και πιο συμφέροντα για την περίπτωση του, ασφαλιστικά προϊόντα της Εταιρείας. 

 

Σε κάθε περίπτωση, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής της Εταιρείας είναι υποχρεωμένος να επεξηγήσει κάθε 

λεπτομέρεια του προτεινομένου σχεδίου και να εκδώσει από το σύστημα μηχανογράφησης τις ανάλογες προτάσεις 

(Quotations) για κάθε προϊόν που εισηγείται για αγορά. Αφού επιλεγεί το σχέδιο, συμπληρώνεται και υπογράφεται 

από τον προτεινόμενο για ασφάλιση και Συμβαλλόμενο (εάν είναι άλλος) η αίτηση ασφάλισης και η ενδεικτική 

πρόταση (Quotation) και προκαταβάλλεται το πρώτο ασφάλιστρο ανάλογα με τη συχνότητα πληρωμής που ο 

προτεινόμενος επιλέγει. 

 

Αν ο προτεινόμενος για ασφάλιση χρειάζεται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, τότε ο ασφαλιστικός 

διαμεσολαβητής θα διευθετήσει τις αναγκαίες εξετάσεις υγείας οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση 

της ασφαλισιμότητας του προτεινομένου. 

 

(β) Πληρωμή Ασφαλίστρων  

Μέθοδος 

Τα ασφάλιστρα πληρώνονται προκαταβολικά στις καθορισμένες ημερομηνίες που παρατίθενται στον Πρώτο 

Πίνακα του Ασφαλιστηρίου και αποκλειστική ευθύνη καταβολής τους, έχει ο Συμβαλλόμενος ιδιοκτήτης του 

Ασφαλιστηρίου. 

 

Μηνιαία ασφάλιστρα, πλην του πρώτου, μπορούν να πληρωθούν στην Εταιρεία με τους ακόλουθους τρόπους: 

• Τραπεζική Εντολή (Standing Order). 

• Εντολή Άμεσης Χρέωσης ΕΧΠΕ (SEPA Direct Debit - SDD). 

• Μετρητά ή Επιταγή. 

 

Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να ειδοποιεί τον Συμβαλλόμενο για την έγκαιρη πληρωμή των ασφαλίστρων, 

ούτε είναι υποχρεωμένη να εισπράττει τα ασφάλιστρα μέσω εισπράκτορα ή αντιπροσώπου της. Αν το πράξει, έστω 

και κατά επανάληψη, αυτό το γεγονός σε καμία περίπτωση μπορεί να ερμηνευτεί ως απόδειξη παραίτησης της 

Εταιρείας από τους όρους και πρόνοιες του Ασφαλιστηρίου, που καθορίζουν ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του 

ασφαλιστηρίου αποκλειστική ευθύνη της έγκαιρης καταβολής των ασφαλίστρων στην Εταιρεία έχει ο 

Συμβαλλόμενος ιδιοκτήτης του Ασφαλιστηρίου. 

 

Συχνότητα 

Ανάλογα με το σχέδιο η συχνότητα πληρωμής μπορεί να γίνεται μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία ή/και ετήσια. Αλλαγή 

στη συχνότητα γίνεται μετά από γραπτή αίτηση του Συμβαλλομένου προς την Εταιρεία η οποία διατηρεί το δικαίωμα 

να αποδεχθεί ή όχι την προτεινόμενη αλλαγή. 

 

Χαριστική Περίοδος καταβολής των ασφαλίστρων 

Αν ο Συμβαλλόμενος παραλείψει την πληρωμή ασφαλίστρων πριν ή κατά τις ημερομηνίες συχνότητας που 

παρατίθενται στον Πρώτο Πίνακα του Ασφαλιστηρίου τότε:  

• Για ασφαλιστικά σχέδια που έχουν αποταμίευση – επένδυση (συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων 

ωφελημάτων και ασφάλειες ζωής Πρόσκαιρης Διάρκειας) παραχωρείται χαριστική περίοδος 30 ημερών από την 
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ημερομηνία οφειλής, όπου το Ασφαλιστήριο εξακολουθεί να είναι σε ισχύ. Αν το οφειλόμενο ασφάλιστρο δεν 

πληρωθεί μέσα στη χαριστική περίοδο, τότε τερματίζεται αυτόματα η ισχύς του εκτός και αν προνοείται 

διαφορετικά από τους όρους και πρόνοιες του Ασφαλιστηρίου, όπου πιθανόν να καθορίζεται συνέχιση της ισχύος 

του με αυτόματη πληρωμή των ασφαλίστρων από την Αξία Εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου (εφόσον υπάρχει). Κατά 

την ακύρωση η Εταιρεία ειδοποιεί γραπτώς το Συμβαλλόμενο για την ακύρωση του Ασφαλιστηρίου. 

 

• Για ασφαλιστικά σχέδια χωρίς αποταμίευση – επένδυση μη καταβολή των οφειλόμενων ασφαλίστρων πριν 

ή κατά την ημερομηνία οφειλής, καθιστά το Ασφαλιστήριο άκυρο και η ισχύς του τερματίζεται αυτόματα, και η 

Εταιρεία ειδοποιεί γραπτώς το Συμβαλλόμενο για την ακύρωση του Ασφαλιστηρίου. Σε μερικά από αυτά τα σχέδια 

προσφέρεται χαριστική περίοδος πληρωμής 30 ημερών. Αν αυτή παρέλθει χωρίς να καταβληθούν τα οφειλόμενα 

ασφάλιστρα, τότε το Ασφαλιστήριο καθίσταται άκυρο και η Εταιρεία ειδοποιεί γραπτώς για την ακύρωση του 

Ασφαλιστηρίου το Συμβαλλόμενο. 

 

γ) Τερματισμός Ασφαλιστικής Σύμβασης 

• Απόκρυψη σημαντικών πληροφοριών και γεγονότων 

Γενικά οι ακριβείς τρόποι τερματισμού για κάθε συγκεκριμένο σχέδιο αναφέρονται με λεπτομέρεια στη σύμβασή 

του, δείγματα των οποίων μπορείτε να προμηθευτείτε από τα γραφεία της Εταιρείας. Όμως κάθε ψευδής δήλωση 

του Συμβαλλομένου ή/και του Ασφαλισμένου ή απόκρυψη ουσιωδών πληροφοριών ή γεγονότων, που αυτοί 

γνωρίζουν, αποτελούν αιτία για ακύρωση της σύμβασης (VOID AB-INITIO) διότι αν η Εταιρεία γνώριζε την ύπαρξη 

τέτοιων πληροφοριών ή γεγονότων, δεν θα προχωρούσε στην ασφάλιση ή δεν θα την αποδεχόταν με τους ίδιους 

όρους ή/και πρόνοιες. 

 

• Αυτοκτονία της Ασφαλισμένης Ζωής 

Αν η ασφαλισμένη ζωή αυτοκτονήσει μέσα στους πρώτους 12 (δώδεκα) μήνες από την ημερομηνία έναρξης του 

Ασφαλιστηρίου ή από κάθε ημερομηνία επαναφοράς του σε ισχύ, η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στην 

ακύρωση της σύμβασης και επιστροφής των μέχρι τότε πληρωθέντων ασφαλίστρων.  

Για τις περιπτώσεις επενδυτικής σύμβασης τακτών ασφαλίστρων ή επιπρόσθετων ποσών (Lump Sums) που 

καταβλήθηκαν στο βασικό σχέδιο, θα επιστρέφεται η εκάστοτε αξία των μετοχικών μεριδίων (μονάδων) που είναι 

πιστωμένες στο Ασφαλιστήριο κατά την ημερομηνία αυτοκτονίας. 

 

δ) Εκχώρηση Ασφαλιστηρίου 

O Συμβαλλόμενος, εφόσον προβλέπεται από τους όρους του Ασφαλιστηρίου, μπορεί να εκχωρήσει τα ωφελήματα 

του σε άλλο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό). Για να γίνει εκχώρηση ωφελημάτων, θα πρέπει να συμπληρωθεί σχετικό 

έντυπο που ο Εκδοχέας εκδίδει γι’ αυτή την εκχώρηση. 

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε οποιαδήποτε περίπτωση, προς τη νομιμότητα της Εκχώρησης, η οποία είναι 

αποκλειστική ευθύνη του Εκχωρητή και του Εκδοχέα. 

 

ε) Δικαίωμα Υπαναχώρησης 

Δικαίωμα υπαναχώρησης - επιστροφή ασφαλίστρου 

(α)  Έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης και επιστροφής του Ασφαλιστηρίου στην Εταιρεία μέσα σε 30 ημέρες από 

την ημερομηνία παράδοσης του σε εσάς. Όλα τα ασφάλιστρα που καταβάλετε μαζί με την πρόταση ασφάλισης θα 

σας επιστραφούν εκτός και αν η αίτηση σας για έκδοση Ασφαλιστηρίου έχει ως αποτέλεσμα επιπρόσθετα Ιατρικά 

Έξοδα Εξετάσεων, όπου σε τέτοια περίπτωση το κόστος αυτών θα το επιβαρυνθείτε. 

(β) Εφάπαξ ποσά που έχουν καταβληθεί στο ΛΕΕ μαζί με την πρόταση ασφάλισης πριν την έκδοση του 

Ασφαλιστηρίου επιστρέφονται στο ακέραιο, μόνο αν δεν δημιουργήθηκε ζημιά ή απώλεια των αξιών των 

επενδυτικών μεριδίων που έχουν εν τω μεταξύ αγοραστεί από τις καταβολές των εφάπαξ ποσών. 

 

στ) Φοροαπαλλαγή για καλύψεις με ωφέλημα θανάτου ή θανάτου από ατύχημα 

Η φοροαπαλλαγή του Ασφαλίστρου είναι ενδεικτική και βασίζεται στη τρέχουσα νομοθεσία. Τα ετήσια ασφάλιστρα 

που καταβάλλονται γι' αυτό το σχέδιο έχουν φορολογική απαλλαγή αν: 

(i) Το ασφαλισμένο άτομο είναι και ο Συμβαλλόμενος. 

(ii) Το ετήσιο ασφάλιστρο του Ασφαλιστηρίου ζωής δεν είναι μεγαλύτερο του 7% του ασφαλισμένου ποσού για 
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θάνατο. 

(iii) Το ετήσιο ασφάλιστρο του Ασφαλιστηρίου ζωής είναι εντός του 1/5 του φορολογητέου εισοδήματος το οποίο 

αντιπροσωπεύει εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε εγκεκριμένα ταμεία Προνοίας, Σύνταξης, Γενικό 

Σχέδιο Υγείας, σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης ή άλλα εγκεκριμένα ταμεία ως επίσης και ασφάλιστρα σε 

ασφαλιστικές εταιρίες για ασφάλειες ζωής. 

(iv) Το ποσοστό φοροαπαλλαγής διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος του εισοδήματος και των φορολογικών 

συντελεστών που διέπουν και ισχύουν για τον Ασφαλισμένο/Συμβαλλόμενο. Τα σημερινά ποσοστά 

φοροαπαλλαγής είναι 20%, 25%, 30%, 35% σε αναλογία σχετικής κλίμακας εισοδήματος. 

(v) Διακοπή Σύμβασης - Οποιαδήποτε διακοπή πριν την παρέλευση 6 (έξι) ετών από την ημερομηνία έκδοσης, 

συνεπάγει Φορολογική επιβάρυνση κατά το έτος της διακοπής (λεπτομέρειες από την Εταιρεία ή/και τον 

Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή σας). 

 

ζ) Φοροαπαλλαγή για σχέδια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

Σύμφωνα με το άρθρο 14(5) του περί Φορολογίας και Εισοδήματος Νόμου αρ. 118(Ι)/2002, όπως τροποποιήθηκε, 

χορηγείται έκπτωση για ασφάλιστρα ή συνεισφορές σε Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης που εγκρίνεται 

σύμφωνα με κανονισμούς. Ενόψει του γεγονότος ότι η θέσπιση των Κανονισμών, οι οποίοι θα ρυθμίζουν το θέμα, 

εκκρεμούν, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, ο Έφορος Φόρου Εισοδήματος θα επιτρέπει τις εξής 

παραχωρήσεις: 

1. Έκπτωση, από το φορολογητέο εισόδημα του εργοδότη, για τις ετήσιες συνήθεις εισφορές που καταβάλλει σε 

Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για την ασφάλιση των εργοδοτουμένων του, μέχρι του ποσού ύψους 

1% των αποδοχών των εργοδοτουμένων που είναι μέλη στο υπό αναφορά Σχέδιο. 

2. Έκπτωση, από το φορολογητέο εισόδημα του εργοδοτούμενου/αυτοεργοδοτούμενου, για τις ετήσιες συνήθεις 

εισφορές, τις οποίες ο ίδιος καταβάλλει στο Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, μέχρι του ποσού 1.5% των 

αποδοχών του. 

 

Νοείται ότι: 

(i) Η παραχώρηση ύψους 1% ή 1.5% για τον εργοδότη ή τον εργοδοτούμενο/αυτοεργοδοτούμενο αντίστοιχα, 

αφορά το σύνολο των συνεισφορών που καταβάλλονται σε όλα τα Σχέδια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης 

στα οποία τα εν λόγω πρόσωπα συμμετέχουν/συνεισφέρουν. 

(ii) Η έκπτωση για τις εισφορές των εργοδοτουμένων/αυτοεργοδοτουμένων υπόκειται στις διατάξεις της 

επιφύλαξης (ii) του άρθρου 14 του πιο πάνω Νόμου, δηλαδή η έκπτωση για τις εισφορές αυτές πλέον άλλες 

συνεισφορές και ασφάλιστρά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ένα έκτο (1/6) του φορολογητέου εισοδήματος 

του εργοδοτουμένου/αυτοεργοδοτουμένου. 

(iii) Η έκπτωση αφορά εισφορές για κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των 

εργοδοτουμένων/αυτοεργοδοτουμένων που είναι μέλη του σχεδίου και των εξαρτωμένων τους, δηλαδή σύζυγο 

μέλους και ανήλικα τέκνα. 

(iv) Για σκοπούς υπολογισμού του ανώτατου ορίου έκπτωσης για τις πιο πάνω εισφορές, οι αποδοχές των 

εργοδοτουμένων δεν θα περιλαμβάνουν τα επιδόματα ή άλλα ωφελήματα ή χαριστικές πληρωμές. 

(v) Η έκπτωση παραχωρείται εφόσον πραγματοποιηθεί η δαπάνη από τον εργοδότη ή τον 

εργοδοτούμενο/αυτοεργοδοτούμενο και εφόσον προσκομίζονται τα κατάλληλα τεκμήρια καταβολής 

συνεισφορών/ασφαλίστρων, το ύψος των οποίων θα πρέπει να είναι ίσο ή ψηλότερο από την έκπτωση που 

υπολογίζεται ως ποσοστό επί των αποδοχών. 

 

Η παραχώρηση της έκπτωσης για τις εισφορές ως αναφέρεται πιο πάνω, θα ισχύει μέχρι τη θέσπιση των σχετικών 

Κανονισμών και την έγκριση των σχεδίων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, οπότε και θα υπόκειται σε 

επανεξέταση. 
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KEΦAΛAIO B 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Ασφαλιστικά Σχέδια Κλάδου Ζωής συνδεδεμένα με επενδυτικές μονάδες των:  

ALTIUS EΠIΛOΓEΣ ZΩHΣ, ALTIUS ΕΠΙΛOΓΕΣ ΣΠOΥΔΩΝ, ALTIUS ΕΠΙΛOΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ALTIUS ΕΠΙΛOΓΕΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ALTIUS OΠTIMA, ALTIUS EΓΓYHMENO 

 

ΣΧΕΔΙΟ «ALTIUS EΠIΛOΓEΣ ZΩHΣ»  
Είναι ασφάλεια ζωής τύπου Unit-Linked συνδεδεμένη με επενδυτικές μονάδες όπου τα ασφάλιστρα επενδύονται 

σε ποσοστά και σε μείγμα επενδυτικών ταμείων που επιλέγει ο Συμβαλλόμενος. Τα επενδυτικά μερίδια που 

αγοράζονται αποτελούν τον Επενδυτικό Λογαριασμό του Ασφαλιστηρίου (ΕΛΑ) και τον Λογαριασμό Επιπρόσθετης 

Επένδυσης (ΛΕΕ), αν ισχύει, που δημιουργείται με καταβολή επιπρόσθετων ασφαλίστρων, είτε εφάπαξ είτε με 

δόσεις ή και τα δύο. 

 

Το σχέδιο «ALTIUS ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΖΩΗΣ» είναι ένα πρωτοποριακό και σύγχρονο ασφαλιστικοοικονομικό σχέδιο Νέας 

Γενιάς. Βασίζεται στις αρχές κάθε επένδυσης που είναι οι ακόλουθες. 

Αρχή 1  Όσο επιδιώκετε υψηλή απόδοση, τόσο θα πρέπει να αναλαμβάνετε υψηλό Επενδυτικό Ρίσκο. Όσο 

επιδιώκετε χαμηλότερο Επενδυτικό Ρίσκο, τόσο θα πρέπει να συμβιβασθείτε με χαμηλές αποδόσεις. 

Αρχή 2  Διασπορά των τοποθετήσεων των χρημάτων σας, ώστε να συμμετέχουν ταυτόχρονα σε πολλαπλές 

τοποθετήσεις διαφορετικών επιπέδων επένδυσης.  

Αρχή 3  Διασπορά Διαχείρισης των χρημάτων από εξειδικευμένους θεσμικούς και φερέγγυους 

χρηματοοικονομικούς επιστήμονες και διαχειριστές με χαμηλό κόστος. 

Αρχή 4  Για κάθε επένδυση πρέπει να καθοριστεί ο αναγκαίος επενδυτικός ορίζοντας (Χρόνος), που τα χρήματα 

θα πρέπει να παραμείνουν δεσμευμένα αλλά και με δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης, για να εκμεταλλευτούν τη 

μεγιστοποίηση της σύνθεσης της επένδυσης και της απόδοσης που στοχεύετε από τους ειδικούς. Όσο μεγαλύτερος 

είναι ο χρόνος δέσμευσης, τόσο το αποτέλεσμα της απόδοσης που επιδιώκετε είναι πιο εξασφαλισμένο. Έχοντας 

όμως, ανά πάσα στιγμή, το δικαίωμα εκλογής τροποποίησης της επενδυτικής σύνθεσης του κεφαλαίου ως και 

άμεσης ευχέρειας ανάληψης των χρημάτων και των κερδών που τυχόν προκύπτουν. 

 

Με βάση τις πιο πάνω αρχές, το σχέδιο «ALTIUS ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΖΩΗΣ», προνοεί ότι η συμμετοχή του πελάτη είναι 

καθοριστική ως προς: 

(α) Τον προσδιορισμό των αναγκών προστασίας. 

(β) Τη χρονική διάρκεια που θα χρειασθούν τα κεφάλαια (Επενδυτικός Ορίζοντας). 

(γ) Τον επενδυτικό χαρακτήρα του πελάτη. 

(δ) Την επενδυτική σύνθεση που χρειάζεται, για να φέρει το επίπεδο απόδοσης που επιδιώκεται μέσα από το 

επενδυτικό ρίσκο που αναλαμβάνεται. 

(ε) Το δικαίωμα τροποποίησης του Επενδυτικού Μείγματος και του Επενδυτικού Ρίσκου. 

 

Κυριότερες πρόνοιες και περιληπτική περιγραφή των περιεχομένων ωφελημάτων κάλυψης και αποταμίευσης ως 

και άλλων όρων του σχεδίου: 

Ηλικίες Ασφάλισης: Πρόσωπα ηλικίας από 1 (ενός) έτους μέχρι 70 (εβδομήντα) ετών. H ηλικία υπολογίζεται με 

βάση τα πλησιέστερα γενέθλια κατά την έναρξη της Σύμβασης. 

Διάρκεια Σύμβασης: Ελάχιστη διάρκεια 10 (δέκα) έτη, Μέγιστη μέχρι 85 (ογδόντα πέντε) ετών.  

Ελάχιστο Ασφάλιστρο: €42,72 (σαράντα δύο Ευρώ και εβδομήντα δύο Σεντ) μηνιαία για ατομικό σχέδιο ή από 

€20,50 (είκοσι Ευρώ και πενήντα Σεντ) μηνιαία και από €246,04 (διακόσια σαράντα έξι Ευρώ και τέσσερα Σεντ) 

ετήσια για ομαδικά σχέδια. Το ασφάλιστρο μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί σε κάθε επέτειο του Ασφαλιστηρίου που 

ακολουθεί την πρώτη επέτειο του, ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία που η Εταιρεία αποδέχεται και εφ’ όσον όλα τα 

οφειλόμενα ασφάλιστρα έχουν καταβληθεί. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ή να εισπράξει ανάλογο 

τέλος για κάλυψη του κόστους τροποποίησης, εάν προκύπτουν. 

Τέλος Διαχείρισης: €30,75 (τριάντα Ευρώ και εβδομήντα πέντε Σεντ) ετήσια ή €3,42 (τρία Ευρώ και σαράντα δύο 

Σεντ) το μήνα, αν το ετήσιο ασφάλιστρο καταβάλλεται με συχνότητα άλλη από την ετήσια (δηλαδή μηνιαία, 
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τριμηνιαία, εξαμηνιαία). H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το τέλος διαχείρισης ώστε να μπορεί να 

συνεχίζει την παροχή αναγκαίας ποιοτικής εξυπηρέτησης στο Συμβαλλόμενο. 

 

Κάθε Ασφαλιστική Εταιρεία που επιδιώκει σύναψη Ασφαλιστικής Σύμβασης Ζωής, έχει την υποχρέωση πριν την 

έκδοση της Σύμβασης Ζωής, να γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο για κατατοπιστικούς λόγους: 

(α) Ενδεικτική Πρόταση (Quotation) 

(β) Σχετικό Ενημερωτικό Προϊοντικό Έντυπο (Ενημερωτικό Δελτίο) 

τα οποία να παρέχουν όλες τις βασικές πληροφορίες του Σχεδίου ώστε να βοηθούν το ενδιαφερόμενο άτομο να 

κατανοήσει ικανοποιητικά το Ασφαλιστικό Σχέδιο που θα αγοράσει. 

(γ) Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID) για επενδυτικά προϊόντα βασισμένα σε ασφάλιση. 

Οι Όροι, Πρόνοιες, Κανονισμοί, Ορισμοί, Ωφελήματα, Εξαιρέσεις και Περιορισμοί των ασφαλιστικών καλύψεων 

παρατίθενται στο Ασφαλιστήριο/Σύμβαση και διέπουν τη συμφωνία μεταξύ του Συμβαλλόμενου και της Εταιρείας 

(Δείγματα Ασφαλιστηρίων μπορούν να σας προμηθευτούν από την Εταιρεία ή τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή). 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ 

1. Αυτόματη Ετήσια Αντιπληθωριστική Αναπροσαρμογή στο ασφάλιστρο. 

Κατά την έναρξη του Ασφαλιστηρίου, μπορεί να γίνει επιλογή από το Συμβαλλόμενο, της αυτόματης ποσοστιαίας 

αναπροσαρμογής του καταβαλλόμενου ετησίου ασφαλίστρου από 3% μέχρι 12% κατά έτος. Σε αυτή την περίπτωση 

η αύξηση Ασφαλίσματος και ασφαλίστρου, γίνεται χωρίς ιατρικές εξετάσεις ή απόδειξη της ασφαλισιμότητας. Ο 

Συμβαλλόμενος θα μπορεί να αυξήσει τo κεφάλαιο κάλυψης θανάτου με το αντιπληθωριστικό ποσοστό που έχει 

επιλέξει, με μόνο περιορισμό ότι το σύνολο των αυξήσεων που θα γίνονται αυτόματα κάθε χρόνο να μην ξεπεράσει 

τις €256.291 (διακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες διακόσια ενενήντα ένα Ευρώ). Εννοείται βεβαίως ότι και το Ασφάλιστρο 

θα αυξάνεται ετήσια με την ίδια ποσοστιαία αυξητική αναλογία.  

 

2. Αύξηση ή μείωση του αρχικού ασφαλίστρου κατά τις επετείους του Ασφαλιστηρίου μέχρι του 

ανώτατου/κατώτατου ορίου, που καθορίζει η Εταιρεία στον Πίνακα Μεταβλητών Στοιχείων του 

Ασφαλιστηρίου. 

(α) Σε περίπτωση Μείωσης του ασφαλίστρου δεν χρειάζεται απόδειξη ασφαλισιμότητας παρά μόνο η γραπτή 

αίτηση του Συμβαλλομένου. Το ασφάλιστρο θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά. Όταν το Ασφαλιστήριο αποκτήσει 

αξία εξαγοράς, για το τμήμα του Επενδυτικού Λογαριασμού Ασφαλιστηρίου (ΕΛΑ) που αντιστοιχεί στη μείωση του 

ασφαλίστρου, θα υπολογίζεται ποσό εξαγοράς (σε τιμές εξαγοράς). Το ποσό που προκύπτει θα κατατίθεται στο 

Λογαριασμό Επιπρόσθετης Επένδυσης (ΛΕΕ) αγοράζοντας μερίδια σε Τιμή Εξαγοράς σύμφωνα με τις πρόνοιες 

και όρους του Ασφαλιστηρίου.  

(β) Σε περίπτωση Αύξησης του ετησίου ασφαλίστρου χωρίς αύξηση του Ασφαλίσματος δεν χρειάζεται απόδειξη 

ασφαλισιμότητας παρά μόνο η γραπτή αίτηση του Συμβαλλομένου. 

(γ) Σε περίπτωση Αύξησης του ετησίου ασφαλίστρου με αύξηση του Ασφαλίσματος, χρειάζεται απόδειξη 

ασφαλισιμότητας και γραπτή αίτηση του Συμβαλλομένου. 

Και στις δύο περιπτώσεις (β) & (γ), το ποσοστό επένδυσης του ποσού της διαφοράς της αύξησης, μόνο στον ΕΛΑ, 

για τους πρώτους 12 (δώδεκα) μήνες κάθε αύξησης, θα αποφασίζεται αποκλειστικά από την Εταιρεία, ενώ το 

ποσοστό επένδυσης στον ΕΛΑ του μέρους του παλαιού ασφαλίστρου, εξαιρουμένης της αύξησης, ως και οι 

ακόλουθες δόσεις του νέου ασφαλίστρου, μετά τους 12 (δώδεκα) μήνες, θα ακολουθούν το ποσοστό επένδυσης 

στον ΕΛΑ που προνοείται και ισχύει ανάλογα με τη διάρκεια που διανύει το Ασφαλιστήριο. 

 

3. Αύξηση των Ασφαλίστρων και Ασφαλίσματος όποτε συμβούν τα ακόλουθα γεγονότα, κατά τη διάρκεια 

των πρώτων 10 (δέκα) ετών ισχύος του Ασφαλιστηρίου και εφόσον ο Συμβαλλόμενος είναι και η 

Ασφαλισμένη Ζωή. 

(α) Απόκτηση τέκνου, ως γονιός (από γέννα ή υιοθεσία). 

(β) Αγορά κατοικίας για ιδιοκατοίκηση εντός Κύπρου (εξαιρείται η Τουρκοκρατούμενη Ζώνη). 

(γ) Αύξηση εισοδήματος κατά 25% και άνω σε σύγκριση με τα εισοδήματα που είχε κατά την έναρξη του 

Ασφαλιστηρίου.  

(δ) Όταν νυμφευθεί και ο γάμος αναγνωρίζεται από το Κράτος της Κύπρου. 
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Tα δικαιώματα αυτά μπορούν να εξασκηθούν μέσα σε 60 (εξήντα) ημέρες από την ημερομηνία των πιο πάνω 

γεγονότων, και νοουμένου ότι η Ασφαλισμένη Ζωή είναι κάτω των 55 (πενήντα πέντε) ετών. Επίσης η συνολική 

αύξηση περιορίζεται για κάθε γεγονός μέχρι 25% του αρχικού Ασφαλίσματος, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά 

το 100% του αρχικού Ασφαλίσματος (Κάλυψης).  

Σε κάθε άλλη περίπτωση αύξησης του Ασφαλίσματος, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται πιο πάνω, ή/και 

των προνοιών του Ασφαλιστηρίου, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία για την καλή 

υγεία ή ασφαλισιμότητα της Ασφαλισμένης Ζωής, κατά την απόλυτη κρίση της και με κόστος που θα επιβαρύνει 

τον Συμβαλλόμενο. 

 

4. Επιλογή του ύψους του Ασφαλίσματος 

Δικαίωμα επιλογής της κάλυψης θανάτου κατά την έναρξη του Ασφαλιστηρίου με οποιοδήποτε ποσό που χρειάζεται 

η Ασφαλισμένη Ζωή μεταξύ του Ελαχίστου και Μεγίστου επιτρεπτού ορίου που είναι: 

Ελάχιστο Όριο Κάλυψης €513 (πεντακόσια δέκα τρία Ευρώ). 

Μέγιστο Όριο Κάλυψης Το γινόμενο που προκύπτει με τον πολλαπλασιασμό του καθαρού ετήσιου ασφαλίστρου 

που η Ασφαλισμένη Ζωή θέλει να πληρώνει με το διπλάσιο της διαφοράς που υπάρχει μεταξύ του αριθμού 75 

(εβδομήντα πέντε) και της ηλικίας της Ασφαλισμένης Ζωής εφόσον αυτή η διαφορά δεν ξεπερνά τον αριθμό 47 

(σαράντα επτά). 

  

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Το ωφέλημα θανάτου στο Σχέδιο “ALTIUS ΕΠΙΛOΓΕΣ ΖΩΗΣ” είναι πάντοτε το ασφαλισμένο ποσό, που επιλέγεται 

και προσδιορίζεται στον Πρώτο Πίνακα του Ασφαλιστηρίου ή η συσσωρευμένη χρηματική αξία, του Επενδυτικού 

Λογαριασμού του Ασφαλιστηρίου (ΕΛΑ), σε τιμές εξαγοράς κατά την ημερομηνία θανάτου της Ασφαλισμένης Ζωής, 

όποιο από τα 2 (δύο) είναι το μεγαλύτερο. Από το ποσό που θα προκύψει αφαιρούνται οποιεσδήποτε οφειλές προς 

την Εταιρεία και προστίθεται η συνολική αξία του ΛEE (αν υπάρχει) σε τιμές εξαργύρωσης κατά την ημερομηνία 

του θανάτου. 

Το ωφέλημα θανάτου δεν καταβάλλεται αν η Ασφαλισμένη Ζωή, αυτοκτονήσει μέσα στους πρώτους 12 (δώδεκα) 

μήνες από κάθε ημερομηνία έναρξης ή επανέναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου και σε τέτοια περίπτωση η ευθύνη 

της Εταιρείας περιορίζεται μόνο στην πληρωμή της αξίας του ΕΛΑ, σε Τιμές Εξαγοράς των επενδυτικών μεριδίων 

που το αποτελούν. 

 

Η ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

Από την αρχή ο Συμβαλλόμενος επιλέγει τη σύνθεση του Επενδυτικού Μείγματος που θέλει να συμμετέχει το 

επενδυόμενο ασφάλιστρο. Αυτή η σύνθεση, καθορίζεται σε ποσοστό συμμετοχής στα Επενδυτικά Ταμεία, που είναι 

διαθέσιμα για το «ALTIUS ΕΠΙΛOΓΕΣ ΖΩΗΣ». Το ποσοστό επένδυσης σε κάθε Ταμείο δεν μπορεί να είναι λιγότερο 

του 10% του επενδυόμενου ασφαλίστρου. 

Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να τοποθετήσει το επενδυόμενο ασφάλιστρο στην επενδυτική σύνθεση που ο 

Συμβαλλόμενος επιλέγει. O Συμβαλλόμενος μπορεί μετά από τους πρώτους 3 (τρείς) μήνες της έναρξης της 

σύμβασης, να τροποποιήσει αυτή τη σύνθεση μέχρι και 4 (τέσσερις) φορές κάθε ασφαλιστικό έτος, (πέραν της μίας 

τροποποίησης κοστίζει €25,63 (είκοσι πέντε Ευρώ και εξήντα τρία Σεντ) εκάστη, η πρώτη είναι πάντοτε δωρεάν). 

Κάθε τροποποίηση γίνεται με την εξαργύρωση των επενδυτικών μεριδίων σε Τιμές Εξαργύρωσης και της άμεσης 

αγοράς μεριδίων του νέου Ταμείου σε Τιμές Εξαργύρωσης (Bid to Bid prices), ούτως ώστε να μην υπάρξει σοβαρή 

απώλεια κατά τις μελλοντικές αλλαγές του επενδυτικού μείγματος. 

 

Επενδυτικά Ταμεία 

Το Ασφαλιστήριο «ALTIUS ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΖΩΗΣ», είναι συνδεδεμένο με τα ακόλουθα 4 Επενδυτικά Ταμεία. Η Εταιρεία 

διατηρεί το δικαίωμα να εισαγάγει, να τροποποιήσει ή/και να μετονομάσει οποιαδήποτε άλλα Επενδυτικά Ταμεία 

ως προσφορά ευρύτερης επιλογής επένδυσης, επενδυτικής πολιτικής και επενδυτικού κινδύνου. 

 

ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΙΝΑΙ: 

1. Altius Επιλογές - Παγκόσμιο Σταθερού Εισοδήματος 

Επενδυτικός Στόχος: Το Ταμείο επενδύει αποκλειστικά σε εκδόσεις ομολόγων σταθερού και κυμαινόμενου 

εισοδήματος, καθώς και σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών. Οι επενδύσεις του χαρτοφυλακίου σε ομόλογα 
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χαρακτηρίζονται από παγκόσμιες τοποθετήσεις σε κυβερνητικές και εταιρικές εκδόσεις υψηλής πιστοληπτικής 

διαβάθμισης σωρευτικά και από επαρκή διασπορά σε γεωγραφική τοποθεσία, εκδότη και τομέα. Στόχος του 

Ταμείου είναι η διασύνδεση των αποδόσεων του με αυτές της παγκόσμιας ομολογιακής αγοράς. Το Ταμείο δεν 

παρέχει εγγυημένες αποδόσεις. Η τιμή της μονάδας του Ταμείου δύναται να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με την 

αξία αγοράς των εκάστοτε επενδύσεων του χαρτοφυλακίου. 

Επενδυτικός Ορίζοντας: Χαμηλού Επενδυτικού Ρίσκου 

 

2. Altius Επιλογές - Παγκόσμιο Μετοχικό 

Επενδυτικός Στόχος: Το Ταμείο επενδύει σε μετοχές καθώς και σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών. Οι 

επενδύσεις του Ταμείου έχουν ως στόχο την έκθεση στην παγκόσμια μετοχική αγορά και ως εκ τούτου 

χαρακτηρίζονται από ψηλό επενδυτικό κίνδυνο. Το Ταμείο στοχεύει στην διαχείριση του επενδυτικού κινδύνου μέσω 

της επαρκούς διασποράς των επενδύσεων ανά τίτλο, τομέα και γεωγραφική τοποθεσία. Στόχος του Ταμείου είναι 

η διασύνδεση των αποδόσεων του με αυτές της παγκόσμιας μετοχικής αγοράς. Το Ταμείο δεν παρέχει εγγυημένες 

αποδόσεις. Η τιμή της μονάδας του Ταμείου δύναται να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με την αξία αγοράς των 

εκάστοτε επενδύσεων του χαρτοφυλακίου. 

Επενδυτικός Ορίζοντας: Υψηλού Επενδυτικού Ρίσκου 

 

3. Altius Επιλογές - Παγκόσμιο Ισόρροπο 

Επενδυτικός Στόχος: Στόχος του Ταμείου είναι να πετύχει μακροπρόθεσμες αποδόσεις πέραν του πληθωρισμού 

για να διατηρήσει την αγοραστική ισχύ του επενδυόμενου κεφαλαίου. Το Ταμείο στοχεύει σε μια ισοζυγισμένη 

κατανομή σε αναπτυξιακές και εισοδηματικές επενδύσεις (κυρίως μετοχικές και ομολογιακές). Το Ταμείο είναι 

κατάλληλο για επενδυτές με μέσο-μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Το Ταμείο δεν παρέχει εγγυημένες 

αποδόσεις. Η τιμή της μονάδας του Ταμείου δύναται να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με την αξία αγοράς των 

εκάστοτε επενδύσεων του χαρτοφυλακίου. 

Επενδυτικός Ορίζοντας: Μέτριου Επενδυτικού Ρίσκου 

 

4. Altius Επιλογές - Μετρητών 

Επενδυτικός Στόχος: Στόχος του Ταμείου είναι η προστασία του κεφαλαίου μέσω επενδύσεων σε καταθέσεις και 

βραχυπρόθεσμους τίτλους και η επίτευξη αποδόσεων παρόμοιων με τα επίπεδα των εκάστοτε επιτοκίων στην 

Ευρωζώνη. Το Ταμείο δύναται να επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις, έντοκα γραμμάτια δημοσίου και 

βραχυπρόθεσμες εταιρικές ομολογιακές εκδόσεις, σε Ευρώ. Το Ταμείο δεν παρέχει εγγυημένες αποδόσεις. Η τιμή 

της μονάδας του Ταμείου δύναται να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με την αξία αγοράς των εκάστοτε επενδύσεων 

του χαρτοφυλακίου. 

Επενδυτικός Ορίζοντας: Χαμηλού Επενδυτικού Ρίσκου 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

(α) Tα Ταμεία είναι αποκλειστικά συνδεδεμένα με το Ασφαλιστικό Επενδυτικό Σχέδιο “ALTIUS ΕΠΙΛOΓΕΣ ΖΩΗΣ” 

(λεπτομέρειες του οποίου αναφέρονται σε αυτό το έντυπο). 

(β) Όλα τα Επενδυτικά Ταμεία έχουν μερίδια με 2 αξίες, την Τιμή Προσφοράς που είναι η τιμή αγοράς των μεριδίων 

από το επενδυόμενο ασφάλιστρο και την Τιμή Εξαγοράς που είναι η τιμή εξαργύρωσης σε μετρητά των μεριδίων. 

Ποσοστό που η “Τιμής Εξαγοράς” υπολείπεται της “Τιμής Προσφοράς” είναι 5%. 

(γ) Οι αποδόσεις που οι διαχειριστές επιδιώκουν, δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια και σε καμία 

περίπτωση είναι εγγυημένες. 

(δ) Η ιστορική απόδοση των Ταμείων, δεν μπορεί να είναι καθοριστική ένδειξη για μελλοντικές αποδόσεις, μπορεί 

όμως να είναι χρήσιμος οδηγός για το επίπεδο μακροπρόθεσμων μελλοντικών αποδόσεων. 

(ε) Διαχειριστής του Χαρτοφυλακίου είναι η Altius Insurance Ltd με τα ακόλουθα,  

Μηνιαία διαχειριστικά έξοδα: 

1. Altius Επιλογές -  Παγκόσμιο Σταθερού Εισοδήματος το 1/12 του 0,75% επί της αξίας του Ταμείου. 

2. Altius Επιλογές -  Παγκόσμιο Μετοχικό το 1/12 του 1,25% επί της αξίας του Ταμείου. 

3. Altius Επιλογές -  Μετρητών το 1/12 του 0,50% επί της αξίας του Ταμείου. 

4. Altius Επιλογές -  Παγκόσμιο Ισόρροπο το 1/12 του 1,25% επί της αξίας του Ταμείου. 
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(στ) Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης της χρέωσης για έξοδα διαχείρισης με ανώτατο 

περιοριστικό όριο ετήσιας χρέωσης 2%. 

 

Έξοδα επενδυτικών ταμείων 

Από κάθε επενδυτικό Ταμείο αφαιρούνται κατά αναλογία συμμετοχής τα ακόλουθα: 

(i) Κόστος Κάλυψης Θανάτου (Risk Premium). 

(ii) Διαχειριστικά Έξοδα - €30,75 (τριάντα Ευρώ και εβδομήντα πέντε Σεντ) ετήσια, €20,50 (είκοσι Ευρώ και πενήντα 

Σεντ) Εξαμηνιαία, €10,25 (δέκα Ευρώ και είκοσι πέντε Σεντ) Τριμηνιαία, €3,42 (τρία Ευρώ και σαράντα δύο Σεντ) 

Μηνιαία. 

(iii)  Φορολογία που προκύπτει (αν υπάρχει). 

(iv)  Επιβαρύνσεις πρόωρης εξαγοράς. 

(v)  Οποιοδήποτε έξοδο επιβαρύνει τα Επενδυτικά Ταμεία. 

 

Πίνακας Μεταβλητών Στοιχείων 

Σε κάθε σύμβαση του σχεδίου “ALTIUS ΕΠΙΛOΓΕΣ ΖΩΗΣ” παρατίθεται “Πίνακας Μεταβλητών Στοιχείων” που 

καθορίζει εκείνα τα στοιχεία του βασικού Ασφαλιστηρίου, που μπορεί να διαμορφώνονται κατά την κρίση της 

Εταιρείας, δίδοντας βεβαίως γραπτή ενημέρωση στο Συμβαλλόμενο για τη χρονική στιγμή έναρξης της ισχύος των 

νέων ρυθμίσεων. 

Περιληπτικά ο Πίνακας αναφέρεται: 

1. Στο όριο των αποδεκτών ετήσιων ασφαλίστρων, στην αποδεκτή διάρκεια του Ασφαλιστηρίου, στις επιβαρύνσεις 

και χρεώσεις του ΕΛΑ, στον αριθμό και κόστος του δικαιώματος τροποποίησης της επενδυτικής σύνθεσης του ΕΛΑ, 

στο μέγιστο ύψος της αύξησης του Ασφαλίσματος ως αποτέλεσμα της αυτόματης αντιπληθωριστικής 

αναπροσαρμογής  όπως αναφέρονται πιο πάνω. 

2. Το ελάχιστο αποδεκτό ποσό που θα πρέπει να παραμείνει στον ΕΛΑ μετά από την εξάσκηση του δικαιώματος 

απόσυρσης χρημάτων με τη μέθοδο της μερικής εξαγοράς των επενδυτικών μεριδίων (ελάχιστο €341,72 (τριακόσια 

σαράντα ένα Ευρώ και εβδομήντα δύο Σεντ). 

3. Το ποσοστό επένδυσης των ασφαλίστρων πρώτου και δεύτερου έτους ως και το ελάχιστο ποσό και ποσοστό 

επιπρόσθετων ποσών επένδυσης π.χ. 

1ον έτος: Από 45% μέχρι 0% ανάλογα με τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου. 

2ον έτος: Από 100% μέχρι 25% ανάλογα με τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου. 

Εφάπαξ ποσά επιπρόσθετης επένδυσης στο ΛΕΕ (Λογαριασμό Επιπρόσθετων Επενδύσεων) με ελάχιστο 

ετησιοποιημένο ποσό €854,30 (οκτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα Σεντ) και μέγιστο ποσό €427.150,36 

(τετρακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εκατόν πενήντα Ευρώ και τριάντα έξι Σεντ) με 100% επένδυση. 

4. Το Ελάχιστο Όριο Χαριστικών Μεριδίων καθορίζεται στο ποσό των €6.151 (έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα ένα 

Ευρώ). Δηλαδή παραχωρούνται δωρεάν Χαριστικά Μερίδια στον ΕΛΑ (όχι στον ΛΕΕ) ύψους 0,75% κάθε έτος, μετά 

το τέλος του 5ου (πέμπτου) έτους ισχύος της σύμβασης, για οποιοδήποτε ποσό που υπερβαίνει τις €6.151 (έξι 

χιλιάδες εκατόν πενήντα ένα Ευρώ), μέχρι του προτελευταίου έτους, όπου στο έτος λήξης παραχωρείται 1,50% 

δωρεάν αύξηση στα ποσά που είναι πέραν του Ελάχιστου Ορίου Χαριστικών Μεριδίων. 

5. Στο ποσοστό 5% (πέντε τοις εκατό) που είναι η διαφορά μεταξύ της Τιμής Προσφοράς και της Τιμής Εξαγοράς 

των μεριδίων των Επενδυτικών Ταμείων που είναι συνδεδεμένα με τον ΕΛΑ. 

 

Χαριστικά μερίδια και φιλοδώρημα λήξης 

Η Εταιρεία εγγυάται τα ακόλουθα: 

(α) Το επενδυόμενο ασφάλιστρο να είναι 103% από το 3ο μέχρι το 10° έτος και 105% από το 11° έτος μέχρι λήξεως. 

(β) Το τέλος του 5ου έτους από την ημερομηνία έναρξης και κάθε τέλος έτους που ακολουθεί μέχρι του 

προτελευταίου έτους θα παραχωρείται δωρεάν πίστωση 0,75% στα επενδυτικά μερίδια του ΕΛΑ που υπερβαίνουν 

σε αξία τις €6.151 (έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα ένα Ευρώ) που αφορά Σύμβαση “Επιλογές Ζωής”. 

(γ) Κατά τη λήξη του Ασφαλιστηρίου παραχωρείται πίστωση 1,5% επί όλων των πιστωτικών μεριδίων του 

λογαριασμού ΕΛΑ που υπερβαίνουν σε αξία τις €6.151 (έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα ένα Ευρώ) για συμβάσεις 

“Επιλογές Ζωής”, αν τέτοια εξαργύρωση γίνει τους πρώτους 12 (δώδεκα) μήνες από την ημερομηνία καταβολής 

του. 
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Αξία εξαγοράς σε μετρητά 

Η Αξία Εξαγοράς που δημιουργείται στο λογαριασμό ΕΛΑ αποκτά αξία εξαργύρωσης σε μετρητά μετά τα πρώτα 2 

χρόνια ισχύος και καταβολής των σχετικών ασφαλίστρων. Η Αξία Εξαγοράς σε μετρητά είναι ίση με τη 

ρευστοποίηση των επενδυτικών μεριδίων σε τιμή εξαργύρωσης (Bid Price), που είναι πιστωμένα στον ΕΛΑ, μείον: 

(i) Οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό προς την Εταιρεία. 

(ii) Τις επιβαρύνσεις πρόωρης εξαγοράς (λιγότερες των 60 (εξήντα) μηνών) οι οποίες για το λογαριασμό ΕΛΑ 

είναι οι ακόλουθες: 

 

Διάρκεια Ισχύος σε 

μήνες 

Επιβάρυνση πρόωρης 

εξαγοράς για σχέδιο «Altius 

Επιλογές Ζωής» 

0-24 100% 

25-36 15% 

37-48 10% 

49-60 5% 

61 και άνω 0% 

 

Όσον αφορά το λογαριασμό ΛΕΕ, αν η εξαργύρωση γίνει εντός 12 (δώδεκα) μηνών από την ημερομηνία της κάθε 

μίας καταβολής, η εξαγορά επιβαρύνεται με 10% της αξίας της. 

 

Έσοδα επενδυτικών ταμείων 

Όλα τα καθαρά έσοδα που θα προκύψουν ή/και κεφαλαιουχικά κέρδη που αξιολογούνται (π.χ. μερίσματα, 

δικαιώματα, τόκοι, αύξηση αξιών, μετοχών, κλπ.) επαναεπενδύονται έτσι που να αυξάνεται ανάλογα το 

Επενδυόμενο Κεφάλαιο των Ταμείων, όπως και οι τιμές των επενδυτικών μεριδίων τους. 

 

Τα Ταμεία είναι ανοικτού επενδυτικού τύπου (open-ended funds) δηλαδή συνεχώς διατίθενται για αγορά νέων 

μεριδίων ίσης αξίας για να ικανοποιήσουν τις τακτές εισφορές που προκύπτουν από τις πρόνοιες των 

ασφαλιστηρίων (ασφάλιστρα) καθώς και τα νέα ασφάλιστρα των νέων συμβάσεων για ασφάλειες ζωής που 

συνεχώς προκύπτουν από τις πωλήσεις. 

 

Τα επενδυτικά μερίδια δεν είναι εισηγμένα για διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο αλλά διατίθενται και πωλούνται 

απ' ευθείας στους Συμβαλλόμενους με σχετικά ασφαλιστήρια (Επιλογές Ζωής, Σπουδών, Σύνταξης και Προνοίας) 

και εξαγοράζονται από την Εταιρεία. 

 

Η Ασφαλιστική Εταιρεία είναι υποχρεωμένη 

(α) Να διαθέτει για αγορά συνεχώς νέα μερίδια σε συγκεκριμένη τρέχουσα Τιμή Προσφοράς (Offer Price) που η 

ίδια καθορίζει, με την ανάλογη αξιολόγηση και εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν το 

επενδυόμενο χαρτοφυλάκιο των Ταμείων. 

(β) Να εξαγοράζει σε μετρητά τα Μερίδια σε συγκεκριμένες Τιμές Εξαργύρωσης (BID Price) πληρώνοντας μετρητά 

τον Συμβαλλόμενο. 

(γ) Να διαθέτει στο Συμβαλλόμενο οποτεδήποτε ζητηθεί τις Τιμές Προσφοράς και Εξαργύρωσης των Μεριδίων του 

κάθε Επενδυτικού Ταμείου. Οι τιμές των ταμείων δημοσιεύονται εβδομαδιαία στην ιστοσελίδα της Altius Insurance 

Ltd. 

 

Οι ενδεικτικοί ρυθμοί ανάπτυξης (1%, 3,75% και 6,35%) 

Οι ενδεικτικοί ρυθμοί ανάπτυξης είναι κοινοί για όλες τις Ασφαλιστικές Εταιρίες που προσφέρουν επενδυτικά Σχέδια 

Ζωής συνδεδεμένα με περιουσιακά στοιχεία (τύπου Unit-Linked) και έχουν καθοριστεί από την Υπηρεσία Ελέγχου 

Ασφαλιστικών Εταιρειών. 

 

Αξία επενδυτικών μεριδίων 

Τα επενδυτικά μερίδια κάθε επενδυτικού Ταμείου έχουν δύο αξίες: Την Αξία Προσφοράς που είναι η τιμή αγοράς 

των επενδυτικών μεριδίων από τα επενδυόμενα ασφάλιστρα και την Αξία Εξαγοράς που είναι η τιμή εξαργύρωσης 



 

14 
Νοέμβριος 2022 

σε μετρητά (Bid price) αυτών των μεριδίων. Η διαφορά μεταξύ των δύο αξιών του κάθε μεριδίου είναι 5%. 

 

Δικαίωμα ανάληψης μετρητών 

Η Σύμβαση προβλέπει τη Μερική Εξαργύρωση Μεριδίων σε Τιμές Εξαργύρωσης για την είσπραξη μετρητών όταν 

το Ασφαλιστήριο αποκτήσει Αξία Εξαγοράς (λεπτομέρειες σχετικής πρόνοιας αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο). 

 

Επιλογές διακανονισμού αξίας εξαγοράς λήξεως ή τερματισμού 

Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί στους δικαιούχους κατά την εξαγορά ή λήξη του ασφαλιστηρίου μπορεί να 

πληρωθεί από την Εταιρεία μετά από αμοιβαία συμφωνία με μια από τις πιο κάτω επιλογές: 

Επιλογή 1: Είσπραξη αξίας εξαγοράς μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα 

Καταβολή της αξίας των πιστωμένων επενδυτικών μεριδίων των επενδυτικών ταμείων που απαρτίζουν τον 

ΕΛΑ/ΛΕΕ στις εκάστοτε τιμές εξαργύρωσης εφ' άπαξ μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί. 

Επιλογή 2: Είσπραξη αξίας εξαγοράς σε προκαθορισμένες δόσεις 

Καταβολή της αξίας των πιστωμένων επενδυτικών μεριδίων των επενδυτικών ταμείων που απαρτίζουν τον 

ΕΛΑ/ΛΕΕ σε προκαθορισμένες δόσεις π.χ. ετήσιες, εξαμηνιαίες, μηνιαίες. 

Επιλογή 3: Είσπραξη αξίας εξαγοράς σε ισόποσες δόσεις 

Καταβολή της αξίας των πιστωμένων επενδυτικών μεριδίων των επενδυτικών ταμείων που απαρτίζουν τον 

ΕΛΑ/ΛΕΕ σε ισόποσες δόσεις μέσα σε προκαθορισμένο διάστημα. 

Επιλογή 4: Μετατροπή αξίας εξαγοράς σε σχέδιο προσόδου 

Μετατροπή της αξίας εξαγοράς σε σχέδιο προσόδου που η Εταιρεία δυνατό να διαθέτει κατά το χρόνο καταβολής 

της ασφαλιστικής παροχής. 

 

Συνέχιση επενδυτικής συμμετοχής μετά τη λήξη 

Ο Συμβαλλόμενος έχει την επιλογή να μην ρευστοποιήσει και να αφήσει ΟΛΑ (ή μέρος) των πιστωμένων 

επενδυτικών μεριδίων του ΕΛΑ/ΛΕΕ να συνεχίσουν για όσο χρόνο θέλει να συμμετέχουν στις αποδόσεις των 

επενδυτικών Ταμείων συνδεδεμένα με το Ασφαλιστήριο και ακόμη, με την σύμφωνη γνώμη της Εταιρείας να 

συνεχίσει να καταβάλλει ασφάλιστρο στον ΛΕΕ, για όσα χρόνια επιθυμεί (ισόβια) έχοντας ως Ασφάλισμα Θανάτου, 

μόνο την εκάστοτε τρέχουσα αξία εξαγοράς του ΕΛΑ ή/και ΛΕΕ του Ασφαλιστηρίου, διατηρώντας επίσης το 

δικαίωμα αλλαγών του Επενδυτικού Μίγματος όπως προνοείται στους όρους του Ασφαλιστηρίου. 

 

Αξίες επενδυτικών ταμείων 

Οι τρέχουσες αξίες των κεφαλαιουχικών επενδύσεων του Ενεργητικού του Ταμείου μπορεί να αυξηθούν αλλά και 

να μειωθούν, ως αποτέλεσμα, αυτές οι αυξομειώσεις να διαμορφώνουν ανάλογα την αξία εξαγοράς του ΕΛΑ και 

του ΛΕΕ (αν υπάρχει). Οι τρέχουσες αξίες των επενδυτικών μεριδίων κάθε Ταμείου δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα 

της Εταιρείας  . Επίσης ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου δημοσιεύει τις τιμές των ταμείων που 

ισχύουν κατά το τέλος του μήνα στον εγχώριο τύπο. 

 

Συμπληρωματικά προσαρτήματα (ωφελήματα/καλύψεις) 

Αυτά είναι επιπρόσθετα Προσαρτήματα (ωφελήματα/καλύψεις) και τα σχετικά ασφάλιστρα τους παρατίθενται στον 

Πρώτο Πίνακα του Ασφαλιστηρίου, καθώς και στην Ενδεικτική πρόταση (quotation). Σε κάποια από τα 

Προσαρτήματα τα ασφάλιστρα ισχύουν για ένα έτος και μπορεί να τροποποιηθούν από την Εταιρεία κατά την 

επέτειο του Ασφαλιστηρίου. Επίσης για κάποια από τα Συμπληρωματικά Προσαρτήματα η Εταιρεία διατηρεί το 

δικαίωμα να καταγγείλει, ή/και να τροποποιήσει, ή/και να αντικαταστήσει είτε ένα, ή περισσότερα του ενός των 

Συμπληρωματικών Προσαρτημάτων (δίδοντας γραπτή σχετική ειδοποίηση στο Συμβαλλόμενο, όταν η ισχύς αυτών 

των Συμπληρωματικών Προσαρτημάτων ως έχουν τερματίζεται ή τροποποιείται ή αντικαθίσταται). Για 

περισσότερες λεπτομέρειες για το κάθε Προσάρτημα θα πρέπει να αναφερθείτε στους όρους του Προσαρτήματος 

στο Ασφαλιστήριο. 

 

Η λήξη που ισχύει για το Συμπληρωματικό Προσάρτημα «ALTIUS ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ή οποιοδήποτε 

άλλο σχέδιο Νοσηλείας που είναι προσαρτημένο μπορεί να ανανεώνεται μέχρι λήξεως της ισχύος του Βασικού 

Σχεδίου, νοουμένου ότι πληρούνται τα κριτήρια που η Εταιρεία κατά αποκλειστικότητα καθορίζει γι' αυτό το 

Συμπληρωματικό Προσάρτημα (πχ. όρια ηλικίας, όρια καλύψεων, ύψος ασφαλίστρων, αφαιρετέων ποσών, αλλαγή 
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επαγγέλματος, ή/και διεύθυνσης διαμονής κλπ). 

 

Εκτός λάθους ή/και παραλείψεων (Errors and omissions excepted) 

Η δήλωση αυτή έχει την έννοια ότι η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν λάθη ή/και παραλείψεις των 

συνεργατών/υπαλλήλων της κατά την έκδοση του εντύπου Ενδεικτικής Πρότασης (quotation), και επιφυλάσσεται 

να διορθώσει τα σχετικά στοιχεία αμέσως μετά από την επισήμανση τους. 

 

Επιβαρύνσεις 

Οποιεσδήποτε τυχόν επιβαρύνσεις στο ασφάλιστρο κινδύνου που γίνονται κατά την έκδοση του Ασφαλιστηρίου, 

πιθανόν να μην συμπεριλαμβάνονται στην ενδεικτική αξία που παρατίθεται. Σε τέτοια περίπτωση οι Ενδεικτικές 

Αξίες θα είναι διαφοροποιημένες ανάλογα και θα περιληφθούν σε ξεχωριστή ενδεικτική πρόταση (quotation) που η 

Εταιρεία θα εκδώσει και θα περιλαμβάνεται μαζί με το Ασφαλιστήριο όταν παραδοθεί, και που θα καταστεί αυτόματα 

ως μέρος του, αντικαθιστώντας έτσι την αρχική ενδεικτική πρόταση (quotation). 
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ΣΧΕΔΙΟ «ALTIUS ΕΠΙΛOΓΕΣ ΣΠOΥΔΩΝ»  
 

Αντικείμενο αυτού του σχεδίου είναι η συσσώρευση ικανοποιητικού κεφαλαίου με συστηματικές καταβολές μέσα 

από τα κατάλληλα επενδυτικά ταμεία του σχεδίου «ALTIUS ΕΠΙΛOΓΕΣ ΣΠOYΔΩN», όπου το κεφάλαιο αυτό θα 

χρησιμοποιηθεί για τη συστηματική χρηματοδότηση των σπουδών ενός παιδιού της Ασφαλισμένης Ζωής. Συνήθως 

η καταβολή των ωφελημάτων αρχίζει με τη λήξη του σχεδίου και με την έναρξη σπουδών του παιδιού και συνεχίζεται 

για τουλάχιστον 4 (τέσσερα) έτη. Το σχέδιο βασίζεται αποκλειστικά στις πρόνοιες και όρους του σχεδίου «ALTIUS 

ΕΠΙΛOΓΕΣ ΖΩΗΣ»,  

 

Η μόνη διαφορά από το σχέδιο «ALTIUS ΕΠΙΛOΓΕΣ ΖΩΗΣ» είναι η δημιουργία καταπιστεύματος (κατά την έκδοση 

του Ασφαλιστηρίου) προς όφελος του παιδιού. Το όνομα του παιδιού αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο και είναι ο 

μόνος δικαιούχος του ωφελήματος που αρχίζει να του καταβάλλεται μέσω του καταπιστευματοδόχου που είναι η 

Ασφαλισμένη Ζωή και Συμβαλλόμενος γονιός (ή συγγενής του παιδιού). 

 

Ωφέλημα Θανάτου 

Σε περίπτωση θανάτου της Ασφαλισμένης Ζωής πριν την ημερομηνία λήξης του Ασφαλιστηρίου, και του δικαιούχου 

για το ωφέλημα παιδιού όπου το όνομα του αναφέρεται στον Πρώτο Πίνακα του Ασφαλιστηρίου, να ευρίσκεται στη 

ζωή, η Εταιρεία θα καταβάλει τα ακόλουθα: 

(α)  Ένα εισοδηματικό επίδομα για το δικαιούχο παιδί, ίσο με το ποσό και τη συχνότητα που έχει επιλεγεί και 

αναγράφεται στον Πρώτο Πίνακα του Ασφαλιστηρίου.  Η πρώτη δόση θα οφείλεται με τον θάνατο της Ασφαλισμένης 

Ζωής και θα παύσει  με την πληρωμή που οφείλεται  αμέσως πριν την ημερομηνία λήξης του Ασφαλιστηρίου. 

(β)  Στον ΕΛΑ κεφάλαιο ίσο με το ποσό που η καθαρή αξία εξαγοράς του ΕΛΑ υπολείπεται σε αξία του ποσού 

Ασφαλίσματος που αναφέρεται στον πρώτο πίνακα, έτσι που η αξία του ΕΛΑ κατά την ημερομηνία θανάτου της 

Ασφαλισμένης Ζωής να είναι ίση με την αξία εξαγοράς των επενδυτικών μεριδίων που την απαρτίζουν με το ποσό 

Ασφαλίσματος και το οποίο ποσό θα παραμείνει σε πίστη του ΕΛΑ μέχρι της λήξης του Ασφαλιστηρίου και που η 

συνολική αξία του θα καταστεί πληρωτέα στο δικαιούχο παιδί, σύμφωνα με τις διατάξεις που προνοούνται σ’ αυτό 

το άρθρο παράγραφος «Ωφέλημα Λήξης». 

(γ)  Απαλλαγή πληρωμής όλων των ασφαλίστρων που θα καταστούν πληρωτέα από την ημερομηνία του θανάτου 

της Ασφαλισμένης Ζωής μέχρι την ημερομηνία λήξης, ανεξάρτητα αν το παιδί επιζήσει μέχρι την ημερομηνία λήξης 

του Ασφαλιστηρίου. 

Αν το παιδί και η ασφαλισμένη ζωή πεθάνουν και οι δύο πριν την ημερομηνία λήξης ενώ το παιδί έχει πεθάνει πριν 

την ασφαλισμένη ζωή, τότε, το εφ’ άπαξ πληρωτέο ποσό στους νόμιμους κληρονόμους του δικαιούχου θα είναι το 

ασφάλισμα όπως αναφέρεται στον Πρώτο Πίνακα ή η αξία σε μετρητά σε τιμή εξαγοράς κατά την ημερομηνία 

διακανονισμού του συνολικού αριθμού των μεριδίων που είναι πιστωμένος ο ΕΛΑ, οποιοδήποτε από τα δύο είναι 

μεγαλύτερο σε αξία.  Από το πληρωτέο ποσό αφαιρούνται όλες οι οφειλές προς την Εταιρεία. 

 

Ωφέλημα στη Λήξη 

Εφόσον το παιδί ως δικαιούχος του ωφελήματος ζει κατά την ημερομηνία λήξης ανεξάρτητα αν η ασφαλισμένη 

ζωής επιζήσει μέχρι την ημερομηνία λήξης, η αξία σε μετρητά όλων των πιστωμένων στον ΕΛΑ ή και στο ΛΕΕ (αν 

υπάρχει) σε τιμές εξαγοράς θα αποτελέσουν  στο συνολικό ποσό που θα καταβάλλει στο παιδί σε δόσεις και 

συχνότητα πληρωμής, όπως αναγράφεται στον Πρώτο Πίνακα, με την πρώτη δόση να καθίσταται πληρωτέα κατά 

την ημερομηνία λήξεως. ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται από τον Συμβαλλόμενο και προσδιορίζεται στον Πρώτο 

Πίνακα του Ασφαλιστηρίου ή σε οποιαδήποτε τροποποίηση του και δεν μπορεί να ξεπερνά τις 4 (τέσσερις) ετήσια.  

Το ποσό της δόσης είτε θα υπολογίζεται χρησιμοποιώντας σαν βάση το τότε επιτόκιο που καθορίζει η Εταιρεία για 

αυτό το σκοπό, ή θα διαιρείται με τον αριθμό των μεριδίων που είναι πιστωμένος ο ΕΛΑ ή ο ΛΕΕ (αν υπάρχει κατά 

την ημερομηνία λήξεως με τον αριθμό των δόσεων που θα πληρωθούν. Η επιλογή θα γίνει από τον 

καταπιστευματοδόχο και σε περίπτωση επιλογής της δεύτερης επιλογής, κάθε φορά που θα γίνεται πληρωμή, ο 

αντίστοιχος αριθμός μεριδίων θα ακυρώνεται σε τιμές εξαργύρωσης κατά την εκάστοτε ημερομηνία πληρωμής  (έτσι 

που όλα τα μερίδια να ρευστοποιηθούν με την τελευταία δόση πληρωμής που έχει επιλεγεί). 
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Επιστροφή Ωφελήματος 

Ο Συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει γραπτώς και τεκμηριωμένα τον διακανονισμό του ωφελήματος προς 

το παιδί, να μετατραπεί σε εφάπαξ πληρωμή στον ίδιο ως δωρητή του σχεδίου, της συνολικής αξίας εξαγοράς ή 

των υπόλοιπων πιστωμένων μεριδίων στον ΕΛΑ ή/και ΛΕΕ αν: 

(α)  Το παιδί έχει χωρίς λόγο και σε αντίθεση με τις προσδοκίες του δωρητή διακόψει την μόρφωση του ή/και 

(β)  Κατά την ημερομηνία λήξεως ή πριν αυτής ή μετά από αυτήν κατά τη διάρκεια των δόσεων το δικαιούχο παιδί 

αποβιώσει. 

 

Διάρκεια Ασφαλιστηρίου  

Η ελάχιστη διάρκεια είναι 10 (δέκα) έτη και λήγει στην ηλικία των 85 (ογδόντα πέντε) ετών. Προσφέρεται για ηλικίες 

από 0 (μηδέν) μέχρι 70 (εβδομήντα) ετών.  

 

Πάγιο τέλος  

Το πάγιο τέλος για ετήσια συχνότητα πληρωμής είναι €30,75 (τριάντα Ευρώ και εβδομήντα πέντε Σεντ) και μηνιαία 

συχνότητα πληρωμής είναι €3,42 (τρία Ευρώ και σαράντα δύο Σεντ). 

 

Εκτός των πιο πάνω όλες οι πρόνοιες, όροι και δικαιώματα είναι τα ίδια με το σχέδιο «ALTIUS ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΖΩΗΣ». 
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ΣΧΕΔΙΟ «ALTIUS ΕΠΙΛOΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ»  
 

Το Ασφαλιστήριο «ALTIUS ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ» το χαρακτηρίζουν οι πολλαπλές επιλογές που έχει ο 

Συμβαλλόμενος του Ασφαλιστηρίου και δίνει το δικαίωμα στην Ασφαλισμένη Ζωή κατά τη συνταξιοδότηση της τις 

πιο κάτω πιθανές συνταξιοδοτικές επιλογές. 

• Επιλογή έναρξης της σύνταξης. 

• Επιλογή της διάρκειας της σύνταξης. 

• Επιλογή ύψους (μεγέθους) της σύνταξης.   

• Επιλογή τροποποίησης της έναρξης, της διάρκειας, του ύψους της σύνταξης. 

• Επιλογή του επιπέδου του επενδυτικού ρίσκου που δέχεται (από ανύπαρκτο ρίσκο μέχρι ψηλό). 

• Επιλογή τροποποίησης της έναρξης, της διάρκειας, του ύψους της σύνταξης. 

 

Επίσης δίνει το δικαίωμα στον πελάτη να επιλέξει: 

1. Να εισπράξει όλο το κεφάλαιο εφ’ άπαξ ή μέρος του, αφήνοντας το υπόλοιπο κεφάλαιο να παράξει ανάλογο 

εισόδημα σύνταξης. 

2. Να διακόψει τη συνταξιοδότηση του και να λάβει σε μετρητά το υπόλοιπο μη διαθέσιμο κεφάλαιο. 

3. Να συντομεύσει τη διάρκεια συνταξιοδότησης του ώστε με τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης να πετύχει μεγαλύτερη 

σύνταξη. 

4. Να προεκτείνει τη διάρκεια συνταξιοδότησης του ώστε να έχει εισόδημα για ολόκληρη τη ζωή του. 

 

Σε περίπτωση θανάτου του πελάτη κατά τη διάρκεια που συνταξιοδοτείται, οι νόμιμοι κληρονόμοι του, θα 

μπορούν 

• Να εισπράξουν σε μετρητά οποιοδήποτε υπόλοιπο δεν έχει διατεθεί (το υπόλοιπο του κεφαλαίου που 

παραμένει δεσμευμένο). 

• Να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη μηνιαία σύνταξη που προνοείται από την ανάλογη απόδοση, για το 

υπόλοιπο της συντάξιμης περιόδου. 

• Να διακόψουν όποτε επιθυμούν και να εισπράξουν σε μετρητά τα οποιαδήποτε υπόλοιπα είναι πιστωμένα 

για λογαριασμό του Ασφαλιστηρίου. 

 

Ποσοστό επενδυόμενου Ασφαλίστρου 

Ποσό αποταμίευσης 1ου έτους:     60% των τακτών δόσεων, και 

100% των επιπρόσθετων καταβολών 

Ποσό αποταμίευσης 2ου έτους:   100% των τακτών δόσεων και των επιπρόσθετων 

καταβολών 

Ποσό αποταμίευσης 3ου έτους μέχρι 10ου έτους:              103% των τακτών δόσεων, και 

100% των επιπρόσθετων καταβολών 

Ποσό αποταμίευσης 11ου έτους και άνω:    105% των τακτών δόσεων και 

100% των επιπρόσθετων καταβολών 

 

Καθορισμός φιλοδωρήματος (Bonus Units) του Ασφαλιστηρίου 

Παραχωρούνται δωρεάν χαριστικά μερίδια στα κεφάλαια που έχουν συσσωρευτεί στα επενδυτικά ταμεία από τις 

τακτές δόσεις, δηλαδή, στον επενδυτικό λογαριασμό του Ασφαλιστηρίου ΕΛΑ μόνο. 

Τα δωρεάν χαριστικά μερίδια είναι 0,75% κάθε ασφαλιστικό έτος μετά το τέλος του πέμπτου έτους ισχύος του 

Ασφαλιστηρίου και όλων των οφειλόμενων ασφαλίστρων να έχουν καταβληθεί. Το ποσοστό 0,75% δωρεάν 

χαριστικών μεριδίων υπολογίζεται για την αξία του ΕΛΑ που υπερβαίνει συνολικά €8.543 (οκτώ χιλιάδες πεντακόσια 

σαράντα τρία ευρώ). Αυτό γίνεται μέχρι το προτελευταίο έτος του Ασφαλιστηρίου όπου στο τελευταίο έτος λήξης 

παραχωρείται 1,5% δωρεάν χαριστικά μερίδια. 
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Αξία Εξαγοράς 

(α)  Εξαγορά του ΕΛΑ 

0 μέχρι 24 μήνες Δεν υπάρχει αξία εξαγοράς 

25 μέχρι 36 μήνες 90% της αξίας εξαγοράς 

37 μέχρι 48 μήνες 95% της αξίας εξαγοράς 

    49 και άνω 100% της αξίας εξαγοράς 

Για τον υπολογισμό της αξίας εξαγοράς του ΕΛΑ λαμβάνεται υπόψη η «τιμή εξαργύρωσης» των επενδυτικών 

μεριδίων που είναι πιστωμένα στα ταμεία. Η «τιμή εξαργύρωσης» από την «τιμή προσφοράς» (αγοράς) έχει 

διαφορά 5%. 

 

(β)  Εξαγορά ΛΕΕ 

Δεν επιβαρύνεται με ποσοστό εξαργύρωσης εκτός τους πρώτους τρεις μήνες όπου δεν αποκτά αξία εξαγοράς και 

10% επιβάρυνση στην αξία εξαγοράς πριν συμπληρωθούν δώδεκα μήνες από την ημερομηνία καταβολής των 

επιπρόσθετων τακτών ή και εφάπαξ καταβολών. 

 

Φορολογική εύνοια 

Όταν το Ασφαλιστήριο αρχίσει να καταβάλλει τα συσσωρευμένα κεφάλαια: 

• Είτε με εφάπαξ ποσό ή στη λήξη του. 

• Είτε με μηνιαίες σταθερές καταβολές μέχρι ρευστοποίησης όλου του συσσωρευμένου κεφαλαίου. 

• Είτε με συνδυασμό των πιο πάνω. 

Τα ποσά αυτά δεν φορολογούνται διότι δεν θεωρούνται εισόδημα αλλά συστηματική μερική εξαγορά του 

ασφαλιστηρίου αυτού μέχρι εξάλειψης ολόκληρου του συσσωρευμένου κεφαλαίου (της αξίας λήξης του 

ασφαλιστηρίου). 

 

Κατάλληλο για ομαδικό σχέδιο σύνταξης 

Το «ALTIUS ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ» διατηρεί Λογαριασμό Επιπρόσθετης Επένδυσης (ΛΕΕ) που δέχεται 

επιπρόσθετες καταβολές. 

 

Σ ’αυτό το λογαριασμό ΛΕΕ, δύναται να συνεισφέρει είτε ο ιδιοκτήτης του ασφαλιστηρίου, είτε ο εργοδότης. Έτσι το 

σχέδιο «ALTIUS ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ» γίνεται ιδιαίτερα ιδανικό για Εταιρίες που θέλουν να προσφέρουν 

συνταξιοδοτικό σχέδιο με συνεισφορές των εργαζομένων και της εταιρείας, ώστε να κτιστεί το αναγκαίο κεφάλαιο 

που θα παράξει σύνταξη για κάθε εργοδοτούμενο της. 

 

Μέσω αυτής της πρόνοιας, τα συμφέροντα της εταιρείας (ως εργοδότη) για τις συνεισφορές της στο σχέδιο 

σύνταξης του προσωπικού της, ως και τα συμφέροντα των εργοδοτουμένων με τις συνεισφορές τους από 

αποκοπές από το μηνιαίο εισόδημα τους, διασφαλίζονται σε πολύ χαμηλό κόστος από τον τρόπο που λειτουργούν 

τα ξεχωριστά επενδυτικά ταμεία των σχεδίων. 

 

Οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές της Εταιρείας με τη βοήθεια των προηγμένων και εξειδικευμένων ηλεκτρονικών 

προγραμμάτων, μπορούν να σας ετοιμάσουν τις πιο κατάλληλες προσφορές συνταξιοδοτικού σχεδιασμού για 

μελέτη και συγκρίσεις. 

 

Διάρκεια Ασφαλιστηρίου 

Η ελάχιστη διάρκεια είναι 10 (δέκα) έτη και λήγει στην ηλικία των 85 (ογδόντα πέντε) ετών. Το πάγιο τέλος για ετήσια 

συχνότητα πληρωμής είναι €30,75 (τριάντα Ευρώ και εβδομήντα πέντε Σεντ) και για μηνιαία συχνότητα πληρωμής 

είναι €3,42 (τρία Ευρώ και σαράντα δυο Σεντ). Προσφέρεται για ηλικίες από 0 (μηδέν) μέχρι 70 (εβδομήντα) ετών. 

 

Εκτός των πιο πάνω το Ασφαλιστήριο «ALTIUS ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ» έχει τις ίδιες πρόνοιες, όρους και 

δικαιώματα όπως το σχέδιο «ALTIUS ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΖΩΗΣ». 
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ΣΧΕΔΙΟ «ALTIUS ΕΠΙΛOΓΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ»  

 

Είναι ασφάλεια ζωής τύπου Unit-Linked συνδεδεμένη με περιουσιακά στοιχεία, χωρίς εγγυήσεις. Προσφέρει 

κάλυψη για θάνατο από ατύχημα και υπάρχει και η δυνατότητα για φοροαπαλλαγή. Προσφέρεται σε πελάτες που 

τους ενδιαφέρει περισσότερο η συσσώρευση κεφαλαίου για σκοπούς συνταξιοδότησης παρά η προστασία, καθότι 

το ασφάλιστρο κινδύνου είναι χαμηλότερο από μια παραδοσιακή unit-linked επιτρέποντας καλύτερη ανάπτυξη του 

επενδυτικού λογαριασμού. Είναι επίσης κατάλληλο για άτομα τα οποία για λόγους υγείας θα είχαν πιο επαχθείς 

όρους κάτω από την κάλυψη θανάτου από οποιανδήποτε αιτία, επιτρέποντας τους να έχουν πιο ψηλή κάλυψη για 

ατύχημα.  

 

Διάρκεια Ασφαλιστηρίου 

Η ελάχιστη διάρκεια είναι 10 (δέκα) έτη και λήγει στην ηλικία των 85 (ογδόντα πέντε) ετών. Προσφέρεται σε ηλικίες 

από 18 (δεκαοκτώ) ετών μέχρι 75 (εβδομήντα πέντε) ετών. Το πάγιο τέλος για ετήσια συχνότητα πληρωμής είναι 

€40,00 (σαράντα Ευρώ) και για μηνιαία συχνότητα πληρωμής είναι €3,50 (τρία Ευρώ και πενήντα Σεντ). 

 

Ασφάλισμα 

Σε περίπτωση θανάτου της Ασφαλισμένης Ζωής λόγω ατυχήματος πριν από την ημερομηνία λήξης του 

Ασφαλιστηρίου, η Εταιρεία καταβάλλει στους δικαιούχους της Ασφαλισμένης Ζωής, ένα κεφάλαιο ίσο με το 

ασφάλισμα που αναφέρεται στον Πρώτο Πίνακα του Ασφαλιστηρίου συμπεριλαμβανομένων οποιοδήποτε 

προνοιών, προσαυξήσεων ή το σύνολο της αξίας του ΕΛΑ σε τιμές εξαργύρωσης οποιοδήποτε από τα δύο ποσά 

είναι μεγαλύτερο. Στο ποσό αυτό προστίθεται ο ΛΕΕ σε τιμές εξαργύρωσης κατά την ημερομηνία θανάτου λόγω 

ατυχήματος της Ασφαλισμένης Ζωής. Από το πληρωτέο κεφάλαιο που προκύπτει αφαιρούνται οποιαδήποτε 

οφειλόμενα ποσά καθώς και έξοδα που είναι δυνατόν να προκύψουν σαν αποτέλεσμα της απαίτησης. 

 

Σε περίπτωση θανάτου από οποιανδήποτε αιτία πλην του ατυχήματος το ασφάλισμα θα είναι ίσον με την αξία του 

λογαριασμού ΕΛΑ και ΛΕΕ μόνο, σε τιμές εξαργύρωσης κατά την ημερομηνία του θανάτου. 

 

Αύξηση του ασφαλίστρου 

Σε περίπτωση αύξησης του ασφαλίστρου κατά τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου για το λογαριασμό ΕΛΑ μόνο, το 

ποσοστό επένδυσης της διαφοράς του αυξημένου ασφαλίστρου (διαφορά από το προηγούμενο ασφάλιστρο) για 

τους πρώτους 12 (δώδεκα) μήνες κάθε αύξησης θα είναι το ποσοστό επένδυσης του πρώτου έτους, ανεξαρτήτως 

του έτους που διανύει το Ασφαλιστήριο. 

 

Χαριστικά μερίδια και φιλοδώρημα λήξης 

Η Εταιρεία εγγυάται τα ακόλουθα:  

(α)  Το επενδυόμενο ασφάλιστρο να είναι 103% από το 3ο έτος μέχρι λήξεως. 

(β) Το τέλος του 10ου έτους από την ημερομηνία έναρξης και κάθε τέλος έτους που ακολουθεί μέχρι του 

προτελευταίου έτους θα παραχωρείται δωρεάν πίστωση 1,00% στα επενδυτικά μερίδια του ΕΛΑ που υπερβαίνουν 

σε αξία τις €3.500 (τρείς χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ). 

(γ) Κατά τη λήξη του Ασφαλιστηρίου παραχωρείται πίστωση 1,5% επί όλων των πιστωτικών μεριδίων του 

λογαριασμού ΕΛΑ που υπερβαίνουν σε αξία τις €3.500 (τρείς χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ). 

 

Εκτός των πιο πάνω το Ασφαλιστήριο «ALTIUS ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» έχει τις ίδιες πρόνοιες, όρους και 

δικαιώματα όπως το σχέδιο «ALTIUS ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΖΩΗΣ». 
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ΣΧΕΔΙΟ «ALTIUS OΠTIMA»  
 

Επενδυτική Πολιτική 

Το ασφαλιστικό σχέδιο «ΟΠΤΙΜΑ» είναι επενδυτικό (unit linked) όπου το μεγαλύτερο μέρος του ασφαλίστρου 

επενδύεται στον επενδυτικό λογαριασμό «ΟΠΤΙΜΑ» του Ασφαλιστηρίου. 

Οι επενδύσεις του επενδυτικού λογαριασμού «ΟΠΤΙΜΑ» είναι συνδεδεμένες αποκλειστικά με αυτό το 

ασφαλιστήριο. Το Ταμείο στοχεύει σε μία ισοζυγισμένη κατανομή σε αναπτυξιακές και εισοδηματικές επενδύσεις 

(κυρίως μετοχικές και ομολογιακές). 

 

Επενδυτικοί Στόχοι 

Να πετύχει μακροπρόθεσμα σχετικά ψηλή ανάπτυξη της αξίας του Ταμείου «OΠTIMA», επενδύοντας τόσο σε αξίες 

με δυνατότητα ψηλών κεφαλαιουχικών κερδών, όσο και σε επενδύσεις σταθερού εισοδήματος. 

 

Επενδυτικός Κίνδυνος  

Μέτριος επενδυτικός κίνδυνος. Το ταμείο είναι κατάλληλο για επενδυτές με μέσο-μακροπρόθεσμο επενδυτικό 

ορίζοντα. Το Ταμείο δεν παρέχει εγγυημένες αποδόσεις. Η τιμή της μονάδας του Ταμείου δύναται να αυξηθεί ή να 

μειωθεί ανάλογα με την αξία αγοράς των εκάστοτε επενδύσεων του χαρτοφυλακίου.  

 

Μετοχικός Λογαριασμός «ΟΠΤΙΜΑ» και Μετοχικές Μονάδες 

(α) Μετοχικός Λογαριασμός: 

O Μετοχικός Λογαριασμός διατηρείται χωριστά μέσα στο Ταμείο Ζωής της Εταιρείας για σκοπούς υπολογισμού 

των Ποσών και Μονάδων του Μετοχικού Λογαριασμού «ΟΠΤΙΜΑ».  

(β) Τιμή Μετοχικής Μονάδας: 

Η τιμή την οποία καθορίζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα ο Λογιστής της Εταιρείας και η οποία αντιπροσωπεύει 

την τρέχουσα αξία του Ενεργητικού του Μετοχικού Λογαριασμού «ΟΠΤΙΜΑ», αφού διαιρεθεί με τον ολικό αριθμό 

των Μετοχικών Μονάδων.  

(γ) Αξία Μετοχικών Μονάδων: 

Η αξία των Μετοχικών Μονάδων βρίσκεται αφού πολλαπλασιαστεί η Τιμή της Μονάδας με τον αριθμό των Μονάδων 

που έχουν καταχωρηθεί στο Ασφαλιστήριο.  

(δ) Καταχώρηση Μετοχικών Μονάδων: 

Με την πληρωμή του κάθε ασφαλίστρου το Ασφαλιστήριο πιστώνεται με Μετοχικές Μονάδες βάσει της τρέχουσας 

τιμής της Μετοχικής Μονάδας και του ανάλογου ποσού που επενδύεται.   

(ε) Κόστος Ασφαλιστικής Κάλυψης 

Το κόστος της Ασφαλιστικής Κάλυψης υπολογίζεται κάθε μήνα με βάση την εκάστοτε ηλικία και φύλο του 

Ασφαλισμένου και το ποσό που προκύπτει αποσύρεται από το Ταμείο με την αντίστοιχη ακύρωση μετοχικών 

μονάδων. Το κόστος αναμένεται να μειώνεται συνεχώς γιατί υπολογίζεται στο εκάστοτε υπόλοιπο που προκύπτει 

μεταξύ του Ασφαλισμένου Ποσού και της αξίας των μετοχικών μονάδων που είναι καταχωρημένες στο 

Ασφαλιστήριο. Μόλις η αξία των μονάδων εξισωθεί με το Ασφαλισμένο Ποσό οποιαδήποτε χρέωση σταματά. 

(στ) Επενδυόμενο Ασφάλιστρο πρώτου χρόνου 

Το επενδυόμενο ασφάλιστρο του πρώτου χρόνου είναι €5,13 (πέντε Ευρώ και δεκατρία Σεντ) για κάθε ετήσιο 

ασφάλιστρο ασφαλιστικής μονάδας που έχει αγοραστεί μέχρι 79 (εβδομήντα εννέα) ασφαλιστικές μονάδες και €6,83 

(έξι ευρώ και ογδόντα τρία Σεντ) για κάθε ετήσιο ασφάλιστρο ασφαλιστικής μονάδας που έχει αγοραστεί πέραν των 

79 (εβδομήντα εννέα) ασφαλιστικών μονάδων. 

(ζ) Επενδυόμενο Ασφάλιστρο από τον 2o χρόνο μέχρι τη λήξη 

Το επενδυόμενο ασφάλιστρο του δεύτερου χρόνου μέχρι τη λήξη του Ασφαλιστηρίου είναι €21,36 (είκοσι ένα Ευρώ 

και τριάντα έξι Σεντ) για κάθε ασφαλιστική μονάδα που έχει αγοραστεί. 
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Ωφέλημα Θανάτου 

(α) Σε περίπτωση θανάτου της Ασφαλισμένης Ζωής ενόσω το Ασφαλιστήριο βρίσκεται σε ισχύ και νοουμένου ότι 

δεν έχει μετατραπεί σε Ελεύθερο Καταβολής Ασφαλίστρων, το πληρωτέο ωφέλημα θανάτου είναι το ελάχιστο 

ασφάλισμα ή η συσσωρευτική χρηματική αξία εξαγοράς κατά την ημερομηνία θανάτου οποιουδήποτε εκ των 

δύο ποσών είναι το μεγαλύτερο. Από το ποσό που προκύπτει αφαιρείται οποιοδήποτε ποσό οφείλεται στην 

Εταιρεία. 

(β) Αν η Ασφαλισμένη Ζωή αυτοκτονήσει κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου είτε έχει σώας τας φρένας 

είτε όχι, μέσα στους πρώτους 12 (δώδεκα) μήνες από την ημερομηνία έναρξης ή επανέναρξης του 

Ασφαλιστηρίου, η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται μόνο στην πληρωμή της αξίας των μετοχικών μονάδων 

που είναι πιστωμένες στο Ασφαλιστήριο. 

(γ) Αν το Ασφαλιστήριο έχει μετατραπεί σε Ελεύθερο Καταβολής Ασφαλίστρων, το Ελάχιστο Ασφαλισμένο Ποσό 

ακυρώνεται και σε περίπτωση θανάτου της Ασφαλισμένης Ζωής πριν τη λήξη του Ασφαλιστηρίου, ενόσω αυτό 

βρίσκεται σε ισχύ ως Ελεύθερο Καταβολής Ασφαλίστρων, η Εταιρεία θα καταβάλει στο Δικαιούχο την αξία των 

Μετοχικών Μονάδων που βρίσκονται σε πίστη του Ασφαλιστηρίου, με βάση την αντίστοιχη Τιμή Μονάδας κατά 

την Ημερομηνία που η Εταιρεία έλαβε γραπτή ειδοποίηση για την ημερομηνία θανάτου, αφού αφαιρεθούν τα 

τέλη διαχείρισης. 

(δ) Σε περίπτωση που επέλθει ο θάνατος της Ασφαλισμένης Ζωής μετά την ημερομηνία λήξης, το Ασφαλισμένο 

ποσό θα ισούται με τη συνολική αξία των μετοχικών μονάδων, που βρίσκονται σε πίστη του Ασφαλιστηρίου με 

βάση την αντίστοιχη τιμή μονάδας κατά την ημερομηνία που η Εταιρεία έλαβε γραπτή ειδοποίηση για την 

ημερομηνία θανάτου. 

 

Ωφέλημα στη λήξη 

Αν κατά την Ημερομηνία Λήξης του Ασφαλιστηρίου η Ασφαλισμένη Ζωή βρίσκεται στη ζωή, η Εταιρεία καταβάλλει 

ένα ποσό ίσο με τη συνολική αξία των Μετοχικών Μονάδων, οι οποίες είναι πιστωμένες στο Ασφαλιστήριο κατά 

την εν λόγω ημερομηνία, όπως αυτές έχουν εκτιμηθεί με βάση την τιμή της Μετοχικής Μονάδας. Το συνολικό ποσό 

των οφειλομένων ασφαλίστρων θα αφαιρείται από το καταβαλλόμενο ποσό κατά την ημερομηνία λήξης. 

 

Επιλογές που προσφέρονται για Αλλαγές Κάλυψης και Ασφαλίστρων  

(α)  Αν κατά τη διάρκεια των πρώτων 10 (δέκα) ετών από την έναρξη του Ασφαλιστηρίου η Ασφαλισμένη Ζωή: 

• Νυμφευθεί. 

• Αποκτήσει τέκνο. 

• Αγοράσει κατοικία ή 

• έχει αύξηση στα εισοδήματα του τουλάχιστον 25% σε σύγκριση με αυτά κατά την έναρξη του Ασφαλιστηρίου, 

τότε παρέχεται το δικαίωμα αύξησης του ασφαλίστρου μία φορά σε νέο ασφαλιστήριο για ποσό το οποίο δεν θα 

αυξάνει το αρχικό Ελάχιστο Ασφαλισμένο Ποσό πέραν του 50% ή €48.000 (σαράντα οκτώ χιλιάδες Ευρώ) 

οποιοδήποτε είναι το μικρότερο, κατά την έναρξη του Ασφαλιστηρίου χωρίς την προσκόμιση οποιουδήποτε 

πιστοποιητικού υγείας. 

(β) Το Ελάχιστο Ασφαλισμένο Ποσό μπορεί επίσης να αυξηθεί μέσα στα πρώτα 10 (δέκα) έτη ισχύος του 

Ασφαλιστηρίου αν η Ασφαλισμένη Ζωή ζητήσει την αύξηση της διάρκειας του Ασφαλιστηρίου. Η αύξηση θα είναι 

σύμφωνα με τους Πίνακες Ασφαλίστρων που εφαρμόζονται την ημέρα άσκησης του δικαιώματος. Νοείται ότι η 

ηλικία της Ασφαλισμένης Ζωής κατά την ημερομηνία του δικαιώματος δεν θα υπερβαίνει το 60ον έτος της ηλικίας 

της. Το δε ασφαλιστήριο δεν θα λήγει αργότερα από το 70ον έτος της ηλικίας της. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα 

να απαιτήσει Πιστοποιητικό Ασφαλισιμότητας της Ασφαλισμένης Ζωής. 

Και στις 2 (δύο) περιπτώσεις η αλλαγή θα γίνεται από την επόμενη επέτειο ανανέωσης του Ασφαλιστηρίου. 

 

Δικαίωμα Μείωσης του Ασφαλιστηρίου 

Η Ασφαλισμένη Ζωή δικαιούται να μειώσει το ποσό ασφαλίστρου μέχρι οποιουδήποτε κατωτέρου ποσoύ ισχύει 

όπως τότε. Σε τέτοια περίπτωση δικαιούται: 

(α)  Να αγοράσει μέσα σε 30 (τριάντα) ημέρες από τη μείωση, επενδυτικό ή αποταμιευτικό Ασφαλιστήριο του οποίου 

το Ελάχιστο Ασφαλισμένο Ποσό να είναι ίσο προς τη μείωση του Ελάχιστου Ασφαλισμένου Ποσού του υφιστάμενου 

Ασφαλιστηρίου. Το νέο Ασφαλιστήριο θα λήγει μαζί με το υφιστάμενο και θα υπόκειται στους τότε ισχύοντες 

κανονισμούς της Εταιρείας. Σε περίπτωση που θα ασκηθεί αυτό το δικαίωμα σύναψης νέου Ασφαλιστηρίου μετά 
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τη συμπλήρωση 5 (πέντε) ετών ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει 

Πιστοποιητικό Ασφαλισιμότητας της Ασφαλισμένης Ζωής. 

(β)  Να προβεί σε μερική εξαργύρωση του Ασφαλιστηρίου, ανάλογη με τη μείωση του ασφαλίστρου. 

 

Αξία Εξαγοράς & Μετατροπή σε Ελεύθερο Καταβολής Ασφαλίστρων 

(α) (ι)  Το Ασφαλιστήριο αποκτά αξία εξαγοράς αφού πληρωθούν τα ασφάλιστρα και περάσουν 24 μήνες από την 

ημερομηνία έναρξής του. 

(ιι)  Όταν το Ασφαλιστήριο αποκτήσει αξία εξαγοράς, η Ασφαλισμένη Ζωή μπορεί να επιλέξει: 

• Τη μερική ή ολική εξαγορά του Ασφαλιστηρίου (μείον οποιαδήποτε οφειλόμενα ποσά στην Εταιρεία). 

• Τη μερική ή ολική μετατροπή του Ασφαλιστηρίου σε Ελεύθερο Καταβολής Ασφαλίστρων, αν η αξία των 

Μετοχικών Μονάδων υπερβαίνει τα €428,00 (τετρακόσια είκοσι οκτώ Ευρώ). 

(β) Σε περίπτωση εξαγοράς ή μετατροπής σε Ελεύθερο Καταβολής Ασφαλίστρων, το Ασφαλιστήριο επιβαρύνεται 

με τα τέλη που φαίνονται πιο κάτω: 

 

Αριθμός ολόκληρων ετών που το 

Ασφαλιστήριο βρισκόταν σε ισχύ 

Τέλη με τα οποία επιβαρύνεται 

το Ασφαλιστήριο για κάθε 

Ασφαλιστική Μονάδα 

2 αλλά λιγότερα από 3 €10,00 

3 αλλά λιγότερα από 4 €6,00 

4 αλλά λιγότερα από 5 €3,00 

 

(γ)  Αν το Ασφαλιστήριο μετατραπεί σε Ελεύθερο Καταβολής Ασφαλίστρων: 

• Η Εταιρεία θα χρεώνει το Ασφαλιστήριο με τέλη διαχείρισης που αποφασίζει από καιρού εις καιρόν η Εταιρεία 

σε κάθε επέτειο ανανέωσης. 

• Ακυρώνεται το Ελάχιστο Ασφαλισμένο Ποσό. 

• Ακυρώνονται όλα τα επιπρόσθετα ωφελήματα. 

  

Μεταθανάτια Επαναφορά σε Ισχύ 

Αν η Ασφαλισμένη Ζωή πεθάνει μέσα σε 12 (δώδεκα) μήνες από την ημερομηνία διακοπής της ισχύος του 

Ασφαλιστηρίου, το Ασφαλιστήριο επαναφέρεται σε ισχύ μεταθανάτια με την πληρωμή, από τους νόμιμους 

κληρονόμους, των καθυστερημένων ασφαλίστρων και τόκων βάσει των όρων  που θα αποφασίσει τότε η Εταιρεία. 

Όταν η αξία του Ασφαλιστηρίου εκμηδενιστεί  σαν αποτέλεσμα του αυτόματου δανεισμού τότε η ισχύς του 

Ασφαλιστηρίου τερματίζεται χωρίς οποιαδήποτε ωφελήματα ή προνόμια οποιασδήποτε μορφής.  

 

Φιλοδωρήματα 

(α)  Δωρεάν Μετοχικές Μονάδες: 

Κάθε φορά που συμπληρώνεται πενταετία από την ημερομηνία έναρξης του Ασφαλιστηρίου η Εταιρεία θα 

καταχωρεί δωρεάν στο Ασφαλιστήριο Μετοχικές Μονάδες, σύμφωνα με το ποσοστό που φαίνεται στον Πρώτο 

Πίνακα, και κατ’ αναλογία την Ημερομηνία Λήξης ή σε περίπτωση θανάτου της Ασφαλισμένης Ζωής μετά την 

τελευταία δωρεάν καταχώρηση.  

(β)  Φιλοδώρημα Λήξης: 

Κατά την ημερομηνία Λήξης ο Αναλογιστής θα αποφασίσει την παραχώρηση Φιλοδωρήματος Λήξης. Το 

Φιλοδώρημα θα βασίζεται στα οποιαδήποτε κέρδη έχει η Εταιρεία στο ταμείο απαιτήσεων του Κλάδου Ζωής κατά 

τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου. 

 

Άλλες Πληροφορίες: 

(α) Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα Ετήσια έξοδα διαχείρισης του Ταμείου. 

(β) Λόγω της φύσης των επενδύσεων του επενδυτικού λογαριασμού του Ασφαλιστηρίου «ΟΠΤΙΜΑ», η τιμή της 

μονάδας του μπορεί να μεταβληθεί προς τα πάνω και προς τα κάτω και επομένως οι ενδεικτικές αξίες εξαγοράς 

που παρατίθενται στην Ενδεικτική Πρόταση (quotation) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ. Οι ενδεικτικές αξίες εξαγοράς 

υπολογίζονται με μεικτούς ρυθμούς ανάπτυξης της αξίας της μετοχικής μονάδας 1%, 3,75% και 6,5% και 
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λαμβάνουν υπόψη 0,125% τον μήνα διαχειριστικά τέλη συμπεριλαμβανομένου του ασφαλίστρου κινδύνου ως και 

των επιβαρύνσεων εξαγοράς του Ασφαλιστηρίου κατά τα πρώτα έτη ισχύς του. 

(γ) Η τιμή της μετοχικής μονάδας που δημοσιεύεται μια φορά το μήνα σε Κυπριακή εφημερίδα είναι ΜΙΑ, δηλαδή 

δεν υπάρχει διαφορά κατά την αγορά ή/και την εξαγορά μετοχικών μονάδων του ταμείου «ΟΠΤΙΜΑ» (Η Τιμή 

Εξαγοράς ισούται με την Τιμή Πώλησης (No Bid/Offer spread)). 

(δ) Το τέλος Ασφαλιστηρίου είναι €5,98 (πέντε Ευρώ και ενενήντα οκτώ Σεντ) μηνιαία ή €59,80 (πενήντα εννέα 

Ευρώ και ογδόντα Σεντ) όταν το ασφάλιστρο προκαταβάλλεται ετήσια.  

(ε) Το ποσοστό φιλοδωρήματος είναι 3,75% για αριθμό ασφαλιστικών μονάδων μέχρι τις 49 και 5% για αριθμό 

ασφαλιστικών μονάδων από 50 και άνω, ανά πενταετία περιόδου ασφάλισης νοουμένου ότι όλα τα οφειλόμενα 

ασφάλιστρα είναι πληρωμένα. 

(στ) Η ελάχιστη διάρκεια είναι 10 (δέκα) έτη & λήγει στην ηλικία των 70 (εβδομήντα) ετών. Προσφέρεται για ηλικίες 

από 0 μέχρι 60 (εξήντα) ετών. 

(ζ) Ετήσια έξοδα διαχείρισης Ταμείου «ΟΠΤΙΜΑ»: 1,5%. 
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ΣΧΕΔΙΟ «ALTIUS EΓΓYHMENO» 
 

Αυτό το ασφαλιστήριο είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν το οποίο παρέχει εγγυημένες αποδόσεις. Η ασφάλιση αυτή 

δεν είναι συνδεδεμένη με περιουσιακά στοιχεία (τύπου Unit-Linked) αλλά μεικτή ασφάλεια και δεν συνδέεται με 

αποδόσεις οποιωνδήποτε επενδυτικών ταμείων ή αξιών επενδύσεων αλλά με ασφαλιστικές μονάδες. Αγοράζεται 

σε πολλαπλάσια ασφαλιστικών μονάδων (ελάχιστες 6) με την κάθε μονάδα να αντιστοιχεί σε ετήσιο ασφάλιστρο 

ύψους €102,52 (εκατόν δύο Ευρώ και πενήντα δύο Σεντ). Οι ασφαλιστικές μονάδες χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό του ύψους της κάλυψης θανάτου του συνολικού ασφαλίστρου και του ποσού που κατανέμεται.  

 

Ωφέλημα Θανάτου 

Σε περίπτωση θανάτου της Ασφαλισμένης Ζωής πριν την ημερομηνία λήξης, το ασφαλισμένο ποσό θα είναι το 

ελάχιστο ασφαλισμένο ποσό ή η συσσωρευμένη χρηματική αξία κατά την ημερομηνία του θανάτου, οποιοδήποτε 

εκ των δύο είναι το μεγαλύτερο, μείον οποιεσδήποτε οφειλές προς την Εταιρεία.  

 

Ωφέλημα στη Λήξη 

Aν κατά την ημερομηνία λήξης του Ασφαλιστηρίου η ασφαλισμένη ζωή βρίσκεται στη ζωή, η Εταιρεία καταβάλλει 

τη συσσωρευμένη χρηματική αξία, που δεν μπορεί να είναι λιγότερη της ελάχιστης εγγυημένης  

αξίας λήξης όπως προνοείται στον Πρώτο Πίνακα του Ασφαλιστηρίου μείον οποιεσδήποτε οφειλές προς την 

Εταιρεία. 

 

Αποταμίευση Ασφαλίστρων &  Δικαίωμα Εξόδων 

Οι χρεώσεις του ταμείου σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του Ασφαλιστηρίου γίνονται ως εξής: 

(α) Πρώτος χρόνος 70% των ασφαλίστρων του βασικού Ασφαλιστηρίου. 

(β) δεύτερος χρόνος 30% των ασφαλίστρων του βασικού Ασφαλιστηρίου. Μετά το 2ο έτος μέχρι λήξεως 100% του 

καθαρού ετήσιου ασφάλιστρου αποταμιεύεται. 

(γ) Από το δεύτερο χρόνο μέχρι τη λήξη του Ασφαλιστηρίου υπάρχει επίσης ανάλογη χρέωση με τα έξοδα 

ανανέωσης που παρατίθενται στον Πρώτο Πίνακα του Ασφαλιστηρίου ανάλογα με την ηλικία της Ασφαλισμένης 

Ζωής κατά την έναρξη του Ασφαλιστηρίου, και υπολογίζεται στην εξαγωγή των πιο κάτω αξιών εξαγοράς. 

 

Αξία Εξαγοράς 

Το Ασφαλιστήριο αποκτά αξία εξαγοράς αφού πληρωθούν ασφάλιστρα και περάσουν 36 (τριάντα έξι) μήνες από 

την ημερομηνία έναρξης. Η καθαρή αξία εξαγοράς υπολογίζεται με την αφαίρεση από τη συσσωρευμένη αξία των 

πιο κάτω: 

(α)  Οποιεσδήποτε οφειλές προς την Εταιρεία. 

(β)  Οποιαδήποτε οφειλόμενα Δικαιώματα Εξόδων. 

(γ)  Την επιβάρυνση για αξία εξαγοράς. 

Η επιβάρυνση για αξία εξαγοράς εφαρμόζεται με βάση τον πιο κάτω πίνακα: 

 

Αριθμός ολόκληρων ετών που το 

Ασφαλιστήριο βρισκόταν σε ισχύ 

Επιβάρυνση για αξία εξαγοράς 

(παράγοντας επί του ετήσιου 

ασφαλίστρου αφαιρεμένου του παγίου 

τέλους) 

3 1,05 

4 0,90 

5 0,75 

6 0,60 

7 0,45 

8 0,30 

9 0,15 

                                               

Η επιβάρυνση για αξία εξαγοράς εφαρμόζεται στο καθαρό ετήσιο ασφάλιστρο (εξαιρουμένου του παγίου τέλους). 

Καμία επιβάρυνση για αξία εξαγοράς, δεν επιβάλλεται μετά τη δέκατη επέτειο του Ασφαλιστηρίου. 
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Ελάχιστο εγγυημένο ποσοστό ανάπτυξης  

Το ελάχιστο εγγυημένο ποσοστό ανάπτυξης 3% εξασφαλίζει εγγυημένα τα ποσά της αξίας εξαγοράς που 

παρατίθενται στην ενδεικτική πρόταση (quotation) με 3% ρυθμό ανάπτυξης, εφόσον τα ασφάλιστρα καταβάλλονται 

σύμφωνα με τη συχνότητα και τις ημερομηνίες πληρωμής των ασφαλίστρων όπως παρατίθενται στον Πρώτο 

Πίνακα του Ασφαλιστηρίου. Καθυστερήσεις καταβολής των ασφαλίστρων ακυρώνουν την εγγύηση της Εταιρείας 

για τον ελάχιστο ρυθμό ανάπτυξης του 3%. 

 

Τερματισμός Ισχύος του Ασφαλιστηρίου 

Το Ασφαλιστήριο τερματίζεται όταν:  

(α) Η συσσωρευμένη χρηματική αξία καθίσταται αρνητική. 

(β) Τα ασφάλιστρα παραμείνουν απλήρωτα μετά την περίοδο χάριτος. 

(γ) Τα ασφάλιστρα παραμείνουν απλήρωτα πριν τη συμπλήρωση 36 (τριάντα έξι) μηνών από την ημερομηνία 

έναρξης του. 

 

Διάρκεια Ασφαλιστηρίου 

Η ελάχιστη διάρκεια είναι 10 (δέκα) έτη και λήγει στην ηλικία των 85 (ογδόντα πέντε) ετών. Προσφέρεται για ηλικίες 

από 0 (μηδέν) μέχρι 55 (πενήντα πέντε) ετών. 

 

Δικαίωμα Ασφαλιστηρίου (πάγιο τέλος) 

Το πάγιο τέλος για ετήσια συχνότητα πληρωμής είναι €20,52 (είκοσι Ευρώ και πενήντα δύο Σεντ) και μηνιαία 

συχνότητα πληρωμής €1,71 (ένα Ευρώ και εβδομήντα ένα Σεντ). 

 

Συσσωρευμένη Χρηματική Αξία 

Η συσσωρευμένη χρηματική αξία καθορίζεται μια φορά το μήνα σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: 

(α) Μεταφέρεται η συσσωρευμένη χρηματική αξία του προηγούμενου μήνα. 

(β) Αφαιρούνται οποιεσδήποτε οφειλές και δικαιώματα προς την Εταιρεία μετά τον τελευταίο καθορισμό της 

συσσωρευμένης χρηματικής αξίας. 

(γ) Προστίθεται τόκος πάνω στη συσσωρευμένη χρηματική αξία του προηγούμενου μήνα και αφαιρούνται 

οποιεσδήποτε οφειλές και δικαιώματα προς την Εταιρεία, μετά τον τελευταίο καθορισμό της συσσωρευμένης 

χρηματικής αξίας. 

(δ) Προστίθενται όλα τα βασικά ασφάλιστρα (μείον δικαιώματα για έξοδα) που εισπράχθηκαν μετά τον τελευταίο 

καθορισμό της συσσωρευμένης χρηματικής αξίας. 

(ε) Αφαιρείται ένα μηνιαίο ποσό για διοικητικά έξοδα, το οποίο καθορίζεται από καιρού εις καιρόν από την Εταιρεία. 

 

Μεταθανάτια Επαναφορά σε Ισχύ 

Αν η ασφαλισμένη ζωή  πεθάνει μέσα σε 12 (δώδεκα) μήνες από την ημερομηνία διακοπής της ισχύος του 

Ασφαλιστηρίου, το ασφαλιστήριο επαναφέρεται σε ισχύ μεταθανάτια, με την πληρωμή των καθυστερημένων 

ασφαλίστρων και τόκων, με βάση τους όρους που θα αποφασίσει τότε η Εταιρεία. Όταν η αξία του ασφαλιστηρίου 

εκμηδενιστεί σαν αποτέλεσμα του αυτόματου δανεισμού, τότε η ισχύς του Ασφαλιστηρίου τερματίζεται δια παντός, 

χωρίς οποιαδήποτε ωφελήματα ή προνόμια οποιασδήποτε μορφής. 

 

Σημείωση: 

Τα ασφάλιστρα των συμπληρωματικών προσαρτημάτων, ως και τυχόν επασφαλίστρων στο Βασικό Σχέδιο δεν 

επηρεάζουν το ποσό ασφαλίστρων που μεταφέρεται για αποταμίευση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙO Γ 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Ασφαλιστικά Σχέδια Κλάδου Ζωής μη συνδεδεμένα με επενδυτικές μονάδες τα οποία δεν έχουν 

αποταμίευση και συσσώρευση Κεφαλαίου. Μερικά προσφέρονται για αγορά σαν κύρια ασφαλιστήρια ή 

σαν συμπληρωματικά ωφελήματα άλλων Σχεδίων. 

 

ΣΧΕΔΙΟ «ALTIUS ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΗ» 
 

Η Πρόσκαιρη Μετατρέψιμη Ασφάλεια Ζωής είναι μια απλή ασφάλιση κάλυψης θανάτου, όπου ο Ασφαλισμένος 

επιλέγει τη διάρκεια ασφάλισής του, το ποσό κάλυψης θανάτου του και καταβάλλει γι’ αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης ένα σταθερό ασφάλιστρο. 

 

Το σχέδιο δεν έχει οποιανδήποτε Αξία Εξαγοράς και επομένως ούτε στη λήξη του ούτε στη διακοπή του 

επιστρέφεται στο δικαιούχο οποιοδήποτε ποσό χρημάτων. 

 

Προσφέρεται είτε σαν κύριο σχέδιο κάλυψης θανάτου είτε σαν συμπληρωματικό (επιπρόσθετο) ωφέλημα αύξησης 

κάλυψης θανάτου, σε ένα από τα βασικά επενδυτικά σχέδια της Εταιρείας.  

 

Δικαίωμα «Μείωσης και Μετατροπής του Ασφαλιστηρίου» 

O Συμβαλλόμενος δικαιούται να μειώσει το ποσό ασφαλίστρου μέχρι οποιοδήποτε κατώτερο ποσό ισχύει τότε. Σε 

τέτοια περίπτωση δικαιούται: 

 

Να αγοράσει μέσα σε 30 (τριάντα) μέρες από τη μείωση, επενδυτικό ή αποταμιευτικό Ασφαλιστήριο, του οποίου το 

Ασφαλισμένο Ποσό να είναι ίσο προς τη μείωση του Ασφαλισμένου Ποσού του Παρόντος Ασφαλιστηρίου 

νοουμένου ότι το νέο Ασφαλιστήριο θα λήγει μαζί με το υφιστάμενο και νοουμένου ότι η εναπομείνασα  διάρκεια 

δεν είναι λιγότερη των 15 (δεκαπέντε) ετών. 

Οποιοδήποτε νέο Ασφαλιστήριο δεν θα περιλαμβάνει το δικαίωμα σύναψης άλλων ασφαλιστηρίων χωρίς 

Πιστοποιητικό Ασφαλισιμότητας. 

 

Διάρκεια Ασφαλιστηρίου 

Η ελάχιστη διάρκεια είναι 5 (πέντε) έτη και λήγει στην ηλικία των 75 (εβδομήντα πέντε) ετών. Όταν είναι 

συμπληρωματικό ωφέλημα, η διάρκεια του δεν μπορεί να ξεπερνά τη διάρκεια του Βασικού Σχεδίου. Προσφέρεται 

για ηλικίες από 18 (δεκαοκτώ) ετών μέχρι 75 ετών.  

Το πάγιο τέλος για ετήσια συχνότητα πληρωμής είναι €34,17 (τριάντα τέσσερα Ευρώ και δεκαεπτά Σεντ) και για 

μηναία συχνότητα πληρωμής είναι €3,42 (Τρία ευρώ και σαράντα δύο Σεντ).  

 

Ασφάλισμα 

Η ασφαλιστική κάλυψη παραμένει η ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου και καταβάλλεται στους νόμιμους 

δικαιούχους με το θάνατο της Ασφαλισμένης Ζωής, εφόσον αυτός επισυμβεί κατά τη διάρκεια της ισχύος του 

Ασφαλιστηρίου και πριν την ημερομηνία λήξεως του Ασφαλιστηρίου.  

 

Πληρωμή Ασφαλίστρων 

(α)  Τα ασφάλιστρα είναι πληρωτέα στις ημερομηνίες που καθορίζονται στον Πρώτο Πίνακα. 

(β) Παρέχεται περίοδος χάριτος 30 (τριάντα) ημερών για την πληρωμή των ασφαλίστρων ανανέωσης. Σε 

περίπτωση θανάτου της Ασφαλισμένης Ζωής μέσα στην περίοδο χάριτος, το Ασφαλιστήριο θεωρείται ότι βρίσκεται 

σε ισχύ και οποιαδήποτε πληρωτέα ασφάλιστρα θα αφαιρεθούν από το Ασφάλισμα στο διακανονισμό της 

απαίτησης. 

(γ) Αν τα ασφάλιστρα παραμείνουν απλήρωτα μετά την περίοδο χάριτος, τότε η ισχύς του Ασφαλιστηρίου 

διακόπτεται. Το Ασφαλιστήριο επαναφέρεται σε ισχύ μέσα σε 12 (δώδεκα) μήνες από την ημερομηνία διακοπής 

της ισχύος του με την πληρωμή των καθυστερημένων ασφαλίστρων και τόκων, βάσει των όρων που θα αποφασίσει 

τότε η Εταιρεία. 
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Ασφάλιστρο 

Tο ύψος του ασφαλίστρου καθορίζεται από την ηλικία, το ποσό κάλυψης θανάτου και την διάρκεια της ασφάλισης. 

Σε περίπτωση που θα αγορασθεί ως Βασικό Σχέδιο τότε υπάρχουν οι ακόλουθοι περιορισμοί, ως προς το αποδεκτό 

ύψος του ασφαλίστρου. 

 

Ελάχιστο αποδεκτό ασφάλιστρο (συμπεριλαμβανομένου του παγίου τέλους Ασφαλιστηρίου): 

Μηνιαία €20,50 

Τριμηνιαία €42,72 

Εξαμηνιαία €68,34 

Ετήσια €102,52 

 

Επιπρόσθετα, τα ασφάλιστρα επιβαρύνονται ανάλογα με τη συχνότητα καταβολής τους: 

Εξαμηνιαία 2% 

Τριμηνιαία 4% 

Μηνιαία 6% 
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ΣΧΕΔΙΟ «ALTIUS EΥ-ZΗΝ (ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ)» Ή «ALTIUS EΥ-ZΗΝ 

(ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ)» 
 

Αντικείμενο αυτού του σχεδίου είναι να μην παρέχει ένα εφάπαξ ποσό στους δικαιούχους όταν η Ασφαλισμένη Ζωή 

αποβιώσει κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου, αλλά να αρχίσει να τους καταβάλλει ένα μηνιαίο εισόδημα 

(με 4 τριμηνιαίες καταβολές για κάθε ασφαλιστικό έτος), κατά την υπόλοιπη εναπομείνασα διάρκεια του 

Ασφαλιστηρίου, δηλαδή από την ημερομηνία θανάτου μέχρι την τελευταία τριμηνία πριν τη λήξη του.  Η Εταιρεία 

διατηρεί το δικαίωμα μετατροπής της συχνότητας καταβολής του Ασφαλίσματος. 

 

Και τα δύο σχέδια δεν έχουν οποιανδήποτε Αξία Εξαγοράς και επομένως ούτε στη λήξη τους αλλά ούτε και στη 

διακοπή της ισχύος τους επιστρέφεται στο δικαιούχο οποιοδήποτε ποσό χρημάτων. 

 

Διάρκεια Ασφαλιστηρίου 

Η ελάχιστη διάρκεια είναι 5 (πέντε) έτη και λήγει στην ηλικία των 80 ετών. Προσφέρεται για ηλικίες από 18 (δέκα 

οκτώ) ετών μέχρι 80(ογδόντα) ετών. Το πάγιο τέλος για ετήσια συχνότητα πληρωμής είναι €34,17 (τριάντα τέσσερα 

Ευρώ και δεκαεπτά Σεντ) και για μηνιαία συχνότητα πληρωμής είναι €3,42 (τρία Ευρώ και σαράντα δύο Σεντ). Όταν 

είναι συμπληρωματικό ωφέλημα, η διάρκεια δεν πρέπει να ξεπερνά την διάρκεια του Βασικού Σχεδίου. 

 

Ασφάλισμα – Altius Ευ-Ζην (Σταθερού Εισοδήματος) 

H ασφαλιστική κάλυψη δεν παραμένει η ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου αλλά μειώνεται με το ποσό 

εισοδήματος (κάλυψη) που έχει επιλεγεί για κάθε μήνα επιβίωσης της Ασφαλισμένης Ζωής. 

 

Π.χ. €1.000 μηνιαίο εισόδημα για 20 έτη 

Θάνατος τον 1ο μήνα από την έναρξη του Ασφαλιστηρίου, σημαίνει 240 μηνιαίες καταβολές Χ €1.000 = €240.000 

Θάνατος τον 2ο μήνα από την έναρξη του Ασφαλιστηρίου, σημαίνει 239 μηνιαίες καταβολές X €1.000 = €239.000 

Θάνατος τον 200ον μήνα από την έναρξη του Ασφαλιστηρίου, σημαίνει 40 μηνιαίες καταβολές X €1.000 = €40.000 

 

Ασφάλισμα – Altius Ευ-Ζην Αυξανόμενου Εισοδήματος 

Αν η Ασφαλισμένη Ζωή επιλέξει το σχέδιο «ALTIUS ΕΥ-ΖΗΝ» Αυξανόμενου Εισοδήματος η  ασφαλιστική κάλυψη 

αυξάνει το αρχικό Ασφάλισμα κατά 5%, κάθε ασφαλιστικό έτος.  

 

Π.χ. €1.000 μηνιαίο εισόδημα, αυξανόμενο κατά 5%, δηλαδή για κάθε έτος ασφάλισης για 20 έτη (δηλαδή €600 

ετήσια ή €50 μηνιαία). 

Θάνατος τον 1ον μήνα έναρξης του Ασφαλιστηρίου σημαίνει εισόδημα που αυξάνεται ως ακολούθως: Πρώτοι 12 

μήνες €1.000 μηνιαία. 

Επόμενοι 12 μήνες €1.050 μηνιαία και ούτω καθ’ εξής. 

 

Tα σχέδια αυτά μπορούν να αγορασθούν είτε ως Βασικό Σχέδιο και έτσι να επιδέχονται άλλα συμπληρωματικά 

ωφελήματα, είτε να αγορασθούν ως συμπληρωματικά ωφελήματα άλλου Βασικού Σχεδίου Ζωής. 

 

Τα σχέδια αυτά είναι εξαιρετικά οικονομικά και κατάλληλα για σκοπούς: 

(α)  Αντικατάστασης του χαμένου εισοδήματος της Ασφαλισμένης Ζωής σε περίπτωση πρόωρου θανάτου της. 

(β)  Προσφορά εισοδήματος σε ανήλικα παιδιά που δεν μπορούν να διαχειριστούν σωστά μεγάλα ποσά που 

καταβάλλονται εφάπαξ. 

(γ)  Αποπληρωμή δόσεων και τόκων δανεισμού. 

(δ)  Προσφορά εισοδήματος στην οικογένεια αποβιώσαντος επιχειρηματία από την εταιρεία του. 

 

Πληρωμή Ασφαλίστρων 

(α)  Τα ασφάλιστρα είναι πληρωτέα στις ημερομηνίες που καθορίζονται στον Πρώτο Πίνακα. 

(β)  Παρέχεται περίοδος χάριτος 30 (τριάντα) ημερών για την πληρωμή των ασφαλίστρων ανανέωσης.   

(γ) Αν τα ασφάλιστρα παραμείνουν απλήρωτα μετά την περίοδο χάριτος, τότε η ισχύς του Ασφαλιστηρίου 

διακόπτεται. Το Ασφαλιστήριο επαναφέρεται σε ισχύ μέσα σε 24 (είκοσι τέσσερις) μήνες από την ημερομηνία 
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διακοπής της ισχύος του με την πληρωμή των καθυστερημένων ασφαλίστρων και τόκων, βάσει των όρων που θα 

αποφασίσει τότε η Εταιρεία. 

 

Ασφάλιστρο 

Tο ύψος του ασφαλίστρου καθορίζεται από την ηλικία, το ποσό κάλυψης θανάτου και τη διάρκεια της ασφάλισης. 

Σε περίπτωση που θα αγορασθούν ως Βασικά Σχέδια, τότε υπάρχουν οι ακόλουθοι περιορισμοί, ως προς το 

αποδεκτό ύψος του ασφαλίστρου. 

 

Ελάχιστο αποδεκτό ασφάλιστρο (συμπεριλαμβανομένου του παγίου τέλους Ασφαλιστηρίου): 

Mηνιαία €29,05 

Tριμηνιαία €10,89 

Eξαμηνιαία €42,72 

Eτήσια €8,54 

 

Επιβάρυνση Ασφαλίστρου ανάλογα με τη συχνότητα πληρωμής: 

Eξαμηνιαία 2% 

Tριμηνιαία 4% 

Mηνιαία 6% 

 

Δικαίωμα μείωσης του Ασφαλιστηρίου 

Ο Συμβαλλόμενος δικαιούται να μειώσει το ποσό ασφαλίστρου μετά την πρώτη επέτειο του Ασφαλιστηρίου, μέχρι  

οποιουδήποτε κατώτερου ποσού που είναι αποδεκτό από την Εταιρεία με την αλλαγή μείωσης του Ασφαλίσματος 

για την υπόλοιπη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου. Σε τέτοια περίπτωση δεν έχει το δικαίωμα επαναφοράς του 

Ασφαλίσματος στο αρχικό ύψος, χωρίς πιστοποιητικό ασφαλισιμότητας  
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ΣΧΕΔΙΟ «ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ» 
 

Προσφέρεται μόνο σαν συμπληρωματικό ωφέλημα άλλου βασικού Ασφαλιστικού σχεδίου ζωής της Εταιρείας. Αν 

η ασφαλισμένη ζωή καταστεί διά βίου μόνιμα και ολικά ανίκανη, λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, και οι λόγοι της 

ανικανότητας δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις αυτού του ωφελήματος, τότε η Εταιρεία μετά από τη συμπλήρωση έξι 

(6) μηνών μόνιμης ολικής ανικανότητας όπως περιγράφεται πιο κάτω, θα πληρώσει στο Δικαιούχο το συγκεκριμένο 

Ασφάλισμα όπως προσδιορίζεται στον Πρώτο Πίνακα του Ασφαλιστηρίου, βάσει των Όρων, Προνοιών και 

Εξαιρέσεων αυτού του Ωφελήματος. 

 

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα 

1. Η Μόνιμη Ολική Ανικανότητα προσδιορίζεται ως η ανικανότητα της Ασφαλισμένης Ζωής να εκτελεί ή να 

απασχολείται με το επάγγελμα της ή οποιαδήποτε παρόμοια εργασία για την οποία είναι λογικά ικανή λόγω της 

μόρφωσης, εκπαίδευσης ή πείρας της, και η οποία προέρχεται μόνο από ατύχημα ή ασθένεια, που συνέβη κατά τη 

διάρκεια ισχύος και πριν την ημερομηνία λήξης του Ασφαλιστηρίου. 

 

2. Aν η Ασφαλισμένη Ζωή καταστεί Μόνιμα και Ολικά Ανίκανη, και όταν η απαίτηση γίνει αποδεκτή από την 

Εταιρεία, τότε η πληρωμή του ωφελήματος θα γίνεται σε δώδεκα (12) ίσες τριμηνιαίες δόσεις που θα αρχίζουν από 

την ημερομηνία που η απαίτηση έχει γίνει αποδεκτή από την Εταιρεία. Αν κατά την διάρκεια πληρωμής των 

τριμηνιαίων δόσεων το Ασφαλιστήριο λήξει ή πεθάνει η Ασφαλισμένη Ζωή, τότε οι δόσεις που εκκρεμούν θα είναι 

πληρωτέες με εφάπαξ ποσό. 

 

Αλλαγή επαγγέλματος 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στο επάγγελμα της Ασφαλισμένης Ζωής, αυτή πρέπει να ειδοποιήσει άμεσα 

γραπτώς την Εταιρεία και αν χρειαστεί θα καταβάλει οποιοδήποτε επιπρόσθετο ασφάλιστρο. 

 

Διάρκεια 

Η ελάχιστη διάρκεια είναι 5 (πέντε) έτη και λήγει στην ηλικία των 65 (εξήντα πέντε) ετών. Προσφέρεται για ηλικίες 

από 16 (δέκα έξι) ετών μέχρι 60 (εξήντα) ετών. 

 

Εξαιρέσεις 

Κανένα ωφέλημα δεν θα καθίσταται πληρωτέο σε σχέση με ανικανότητα, η οποία προήλθε από οποιαδήποτε αιτία, 

η οποία εμπίπτει στις εξαιρέσεις αυτού του Ωφελήματος. 
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ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ» 
 

Προσφέρεται μόνο σαν συμπληρωματικό ωφέλημα άλλου ασφαλιστικού σχεδίου ζωής. Αν κατά τη διάρκεια της 

περιόδου της ασφάλισης, η Ασφαλισμένη Ζωή υποστεί σωματική βλάβη που είναι το αποτέλεσμα βίαιης, 

εξωτερικής, τυχαίας και ορατής αιτίας και ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλο λόγο, προκαλεί προσωρινή ολική 

ανικανότητας, η Εταιρεία θα καταβάλει στην Ασφαλισμένη Ζωή το σχετικό ωφέλημα όπως περιγράφεται στον 

Πρώτο Πίνακα του Ασφαλιστηρίου. Η Ασφαλισμένη Ζωή καλύπτεται για σωματική βλάβη από ατύχημα σε 

οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, εκτός από την εμπόλεμη περιοχή είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι. 

 

Καταβάλλεται εβδομαδιαία αποζημίωση για το διάστημα, που η Ασφαλισμένη Ζωή θα απέχει από το επάγγελμα 

της πλήρως. Η περίοδος πληρωμής του ωφελήματος, έχει ανώτατο όριο τις 52 (πενήντα δύο) εβδομάδες. Η 

περίοδος υπολογίζεται από την επόμενη ημέρα του Ατυχήματος. Η εβδομαδιαία αποζημίωση δεν θα υπερβαίνει το 

75% των εβδομαδιαίων ακάθαρτων απολαβών της Ασφαλισμένης Ζωής ή το εβδομαδιαίο ωφέλημα, το οποίο 

αναγράφεται στον Πρώτο Πίνακα του Ασφαλιστηρίου οποιοδήποτε από τα 2 είναι το χαμηλότερο. Πληρωμές για το 

Ωφέλημα μπορούν να γίνονται κατά περιόδους αναδρομικά στη διάρκεια της περιόδου της ανικανότητας και κατά 

την κρίση της Εταιρείας, αλλά η Εταιρεία θα επιφυλάσσει στον εαυτό της το δικαίωμα να κατακρατεί τέτοιες 

πληρωμές αν το επιθυμεί, μέχρις ότου το συνολικό ποσό που οφείλεται στην Ασφαλισμένη Ζωή  θα έχει εξακριβωθεί 

και αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό για την Εταιρεία. 

 

Ακύρωση 

Η Εταιρεία, μπορεί να ακυρώσει αυτό το ωφέλημα, δίνοντας 14 (δεκατέσσερις) μέρες γραπτή ειδοποίηση στην 

Ασφαλισμένη Ζωή στην τελευταία γνωστή της διεύθυνση. Σε τέτοια περίπτωση, το ασφάλιστρο θα προσαρμοστεί 

ανάλογα με το μέρος της περιόδου ασφάλισης που δεν έληξε. Αυτή η ακύρωση προϋποθέτει ότι καμία απαίτηση, 

δεν έχει υποβληθεί στην τρέχουσα περίοδο της ασφάλισης. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει υποβληθεί τέτοια 

απαίτηση, τότε καμία επιστροφή ασφαλίστρου δεν θα καταβληθεί. 

 

Διευκρινήσεις 

(ι) Οποιοδήποτε ποσό πληρωτέο για τα ωφελήματα Θανάτου από Ατύχημα και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας, θα 

μειώνεται κατά το σύνολο των οποιωνδήποτε πληρωμών που έγιναν με βάση το ωφέλημα Προσωρινής Ολικής 

Ανικανότητας, σχετικά με την ίδια σωματική βλάβη. 

 

(ιι) Η πληρωμή του Ωφελήματος Θανάτου από Ατύχημα ή του ανώτατου ορίου του Ωφελήματος Μόνιμης Ολικής 

Ανικανότητας, η οποία μπορεί να καταστεί πληρωτέα από επιπρόσθετα ωφελήματα του παρόντος Ασφαλιστηρίου, 

θα απαλλάσσει την Εταιρεία, με ισχύ από την ημερομηνία του Ατυχήματος που είχε σαν αποτέλεσμα μια τέτοια 

πληρωμή, από οποιαδήποτε περαιτέρω απαίτηση. 

 

Μείωση Ωφελήματος 

Το ωφέλημα που είναι πληρωτέο σαν αποτέλεσμα των πιο κάτω δραστηριοτήτων, θα μειώνεται ως ακολούθως σε 

σύγκριση με το εβδομαδιαίο ωφέλημα, που αναγράφεται στον Πρώτο Πίνακα.  

Κατά 50% σε περίπτωση κατάδυσης με χρήση αναπνευστικών συσκευών σε βάθος λιγότερο των 50 (πενήντα) 

μέτρων, συμμετοχής σε ποδόσφαιρο, πυγμαχίας ή θαλάσσιου σκι, χειμερινά αθλήματα και παγοδρομίες, πόλο, 

ιππασία και δεξιοτεχνία με εμπόδια, ανύψωση ή πτώση με αλεξίπτωτο. 

 

Το ωφέλημα Προσωρινής Ολικής Ανικανότητας δεν είναι πληρωτέο αναφορικά με οποιαδήποτε εξαίρεση εμπίπτει 

στις εξαιρέσεις του Ωφελήματος.  

 

Αλλαγή Επαγγέλματος 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στο επάγγελμα της Ασφαλισμένης Ζωής, αυτή πρέπει να ειδοποιήσει άμεσα 

γραπτώς την Εταιρεία, και αν χρειαστεί θα καταβάλει οποιοδήποτε επιπρόσθετο ασφάλιστρο. 
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Διάρκεια 

Η ελάχιστη διάρκεια είναι 5 (πέντε) έτη και λήγει στην ηλικία των 65 (εξήντα πέντε) ετών. Προσφέρεται για ηλικίες 

από 18 (δέκα οκτώ) ετών μέχρι 60 (εξήντα) ετών.  

 

Εξαιρέσεις 

Κανένα ωφέλημα δεν θα καθίσταται πληρωτέο σε σχέση με ανικανότητα, η οποία προήλθε από οποιαδήποτε αιτία, 

η οποία εμπίπτει στις εξαιρέσεις αυτού του Ωφελήματος. 
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ΣΧΕΔΙΟ «ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ» 

 

Προσφέρεται μόνο σαν συμπληρωματικό ωφέλημα άλλου Ασφαλιστικού Σχεδίου Ζωής. Αν ο θάνατος της 

Ασφαλισμένης Ζωής προκληθεί πριν την ημερομηνία λήξης, αποκλειστικά και άμεσα σαν αποτέλεσμα σωματικού 

τραύματος, λόγω βίαιων, εξωτερικών και ορατών μέσων μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από το πιο πάνω τραύμα, η 

Εταιρεία θα καταβάλει το Ασφαλισμένο Ποσό βάσει των Όρων και Προνοιών του Ασφαλιστηρίου και αυτού του 

Επιπρόσθετου Ωφελήματος. 

 

1. Αν οποιοδήποτε ατύχημα είναι δυνατό να οδηγήσει σε απαίτηση, πρέπει αμέσως ή μόλις είναι πρακτικά δυνατό 

να δίνεται γραπτή ειδοποίηση στην Εταιρεία, το αργότερο όμως μέσα σε 3 (τρείς) μήνες από το ατύχημα. 

 

2. Το ωφέλημα αυτό δεν καλύπτει το θάνατο της Ασφαλισμένης Ζωής, αν αυτός είναι το αποτέλεσμα εναέριας 

πτήσης ή δραστηριότητας ή ταξιδιού εκτός αν η Ασφαλισμένη Ζωή ταξιδεύει ως επιβάτης με αναγνωρισμένη και 

αδειούχο αεροπορική Εταιρεία, αγώνων ταχύτητας ή ορειβασίας που απαιτεί τη χρήση σχοινιών ή οδηγών. 

 

3. Το ωφέλημα αυτό δεν καλύπτει το θάνατο της Ασφαλισμένης Ζωής αν αυτός προκληθεί άμεσα ή έμμεσα, ολικώς 

ή μερικώς λόγω πολέμου, εμφυλίου πολέμου, επανάστασης, πολεμικών επιχειρήσεων ή συγκρούσεων ή 

οποιασδήποτε πράξης έχει σχέση με την εφαρμογή και την τήρηση της δημόσιας τάξης, υπηρεσίας στο στρατό, 

ναυτικό ή αεροπορία οποιασδήποτε χώρας ή συμμαχίας ή Διεθνών Οργανώσεων ή συμμετοχής σε 

οποιαδήποτε πράξη ενάντια στο νόμο. 

 

4. Η ελάχιστη διάρκεια είναι 5 (πέντε) έτη και λήγει στην ηλικία των 75 (εβδομήντα πέντε) ετών. Προσφέρεται για 

ηλικίες από 16 (δέκα έξι) ετών μέχρι 70 (εβδομήντα) ετών.  
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ΣΧΕΔΙΟ «ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ» 
 

Προσφέρεται μόνο σαν συμπληρωματικό ωφέλημα άλλου Ασφαλιστικού Σχεδίου Ζωής. Αν η Ασφαλισμένη Ζωή 

καταστεί ολικά ανίκανη λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, πριν από την επέτειο του Ασφαλιστηρίου, η οποία προηγείται 

των 65ων γενεθλίων της και παραμένει ανίκανη για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών, η Εταιρεία παραιτείται από 

το δικαίωμα είσπραξης του κάθε ασφαλίστρου του Βασικού Ασφαλιστηρίου και όλων των επιπρόσθετων 

ωφελημάτων, που καθίστανται πληρωτέα μετά την έναρξη της ολικής ανικανότητας και κατά τη διάρκεια της 

περιόδου  κατά την οποία η ολική ανικανότητα συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι την επέτειο του Ασφαλιστηρίου, ή 

οποία προηγείται αμέσως των 65ων γενεθλίων της Ασφαλισμένης Ζωής ή μέχρι τη λήξη του Ασφαλιστηρίου 

οποιοδήποτε συμβεί πρώτο. Κάθε ασφάλιστρο του οποίου η Εταιρεία παραιτείται του δικαιώματος είσπραξης, 

θεωρείται ότι πληρώθηκε από την Εταιρεία, σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου. Επίσης αν υπάρχει 

οποιαδήποτε Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων ή/και του Aσφαλίσματος του Βασικού Ασφαλιστηρίου 

και των επιπρόσθετων ωφελημάτων αν υπάρχει, ή/και δικαίωμα αύξησης τους, παύει να ισχύει και του ύψος του 

ασφαλίστρου ή/και του Ασφαλίσματος παραμένουν τα ίδια που ίσχυαν κατά το καλυπτόμενο συμβάν, μέχρι λήξης 

ή τερματισμού του Ασφαλιστηρίου.  

 

Ορισμός Ολικής Ανικανότητας 

Το ωφέλημα «ALTIUS ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ» προσδιορίζει την ανικανότητα της 

Ασφαλισμένης Ζωής να εκτελεί οποιασδήποτε φύσεως εργασία ή οποιοδήποτε επάγγελμα έναντι οποιασδήποτε 

αμοιβής ή κέρδους, ως αποτέλεσμα ασθένειας ή ατυχήματος που συνέβηκε κατά τη διάρκεια ισχύος του 

ωφελήματος. 

 

Πρόνοιες & Όροι 

Η Ασφαλισμένη Ζωή  μπορεί να κατοικεί ή να ταξιδεύει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου θέλει, αλλά σε 

περίπτωση που το ωφέλημα καταστεί πληρωτέο και η Ασφαλισμένη Ζωή διαμένει εκτός Κύπρου, τότε η πληρωμή 

του ωφελήματος θα περιοριστεί σε διάστημα 3 (τριών) μηνών εκτός αν η Ασφαλισμένη Ζωή επιστρέψει στην Κύπρο. 

 

Το Ασφαλιστήριο πρέπει να είναι σε ισχύ την ημέρα του ατυχήματος ή την έναρξη της ασθένειας.  Η Ασφαλισμένη 

Ζωή πρέπει να ασκούσε το επάγγελμα της για το οποίο αμείβετο, αμέσως πριν την έναρξη της ολικής ανικανότητας. 

 

Σε περίπτωση που η Ασφαλισμένη Ζωή απασχολείται με άλλο επάγγελμα από αυτό που έχει δηλώσει κατά τη 

σύναψη του Ασφαλιστηρίου, θα πρέπει απαραίτητα εντός της τακτής προθεσμίας των 15 (δεκαπέντε) ημερών, να 

ειδοποιήσει γραπτώς την Εταιρεία. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα είτε να χρεώσει επιπλέον ασφάλιστρο, ή/και να 

επιβάλει εξαιρέσεις ή να ακυρώσει αυτό το ωφέλημα, αν κατά την απόλυτη κρίση της, κρίνει ότι το νέο επάγγελμα 

της Ασφαλισμένης Ζωής υπόκειται σε αυξημένο κίνδυνο. Η Εταιρεία έχει το απόλυτο δικαίωμα να ακυρώσει το 

ωφέλημα αυτό σε περίπτωση που η Ασφαλισμένη Ζωή δεν ειδοποιήσει γραπτώς την Εταιρεία για οποιαδήποτε 

αλλαγή σε σχέση με το επάγγελμα της. 

 

Τερματισμός του Ωφελήματος 

Το παρόν ωφέλημα «Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων» παύει να ισχύει:   

(α) Κατά την ημερομηνία λήξης του ωφελήματος. 

(β) Την ημερομηνία κατά την οποία το  Ασφαλιστήριο μετατρέπεται σε Ελεύθερο Περαιτέρω Πληρωμών (Paid Up) 

ή εξαγοραστεί. 

(γ) Κατά την επέτειο του Ασφαλιστηρίου η οποία προηγείται του 65ου έτους της Ασφαλισμένης Ζωής.  

(δ) Την ημερομηνία κατά την οποία ασκείται το δικαίωμα επιλογής της μετατροπής του Ασφαλιστηρίου σε Ασφάλεια 

Ισόβιας Διάρκειας (αν υπάρχει), ή αύξηση της διάρκειας των ωφελημάτων.   

(ε) Την ημερομηνία θανάτου της Ασφαλισμένης Ζωής αν ο θάνατος επέλθει πριν την ημερομηνία λήξης. 

 

Εξαιρέσεις 

Κανένα ωφέλημα δεν θα καθίσταται πληρωτέο σε σχέση με ανικανότητα, η οποία προήλθε από οποιαδήποτε αιτία, 

η οποία εμπίπτει στις εξαιρέσεις αυτού του Ωφελήματος. 
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Ειδοποίηση Απαίτησης 

Η Ασφαλισμένη Ζωή πρέπει να υποβάλει απαίτηση γραπτώς μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του 

συμβάντος. Η απαίτηση πρέπει να γίνει πάνω σε ειδικά έντυπα της Εταιρείας και να υπογραφεί από τον εξετάζοντα 

Ιατρό της Ασφαλισμένης Ζωής. Ασφάλιστρα τα οποία οφείλονται προτού η απαίτηση εγκριθεί από την Εταιρεία, 

είναι πληρωτέα σύμφωνα με τους Όρους του Ασφαλιστηρίου.  

 

Απόδειξη Πλήρους Ανικανότητας – Δικαίωμα Εταιρείας 

• Προτού παραιτηθεί η Εταιρεία από το δικαίωμα είσπραξης οποιουδήποτε ασφαλίστρου απαιτείται: 

(α) Μαρτυρία Ολικής Ανικανότητας που να ικανοποιεί την Εταιρεία και τον εξετάζοντα ιατρό της Εταιρείας, η 

οποία θα πρέπει να προσαχθεί στην Εταιρεία μέσα σε περίοδο 3 (τριών) μηνών από τη λήψη της γραπτής 

ειδοποίησης για την απαίτηση. 

(β) Απόδειξη της ημερομηνίας γέννησης της Ασφαλισμένης Ζωής. 

 

• Κατά την ημερομηνία της απαίτησης ή/και ενόσω η απαίτηση γίνει αποδεκτή από την Εταιρεία, η Εταιρεία έχει 

το δικαίωμα σε λογικά χρονικά διαστήματα, να ζητά αποδεικτικά στοιχεία, όπως ιατρικές εξετάσεις και ιατρικά 

πιστοποιητικά, τα οποία η Ασφαλισμένη Ζωή πρέπει να προσκομίσει στην Εταιρεία με δικά της έξοδα. Τα 

αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν εξέταση από ιατρό τον οποίο θα επιλέξει η Εταιρεία. Αν δεν 

παρουσιαστούν τέτοια πιστοποιητικά ή αποδείξεις ή αν η Ασφαλισμένη Ζωή ασχολείται με οποιοδήποτε 

επάγγελμα ή εκτελεί οποιασδήποτε φύσεως εργασία έναντι αμοιβής ή κέρδους, το ωφέλημα απαλλαγής 

πληρωμής ασφαλίστρου τερματίζεται.  

 

Διάρκεια 

Η ελάχιστη διάρκεια είναι 5 (πέντε) έτη και λήγει στην ηλικία των 65 (εξήντα πέντε) ετών. Προσφέρεται για ηλικίες 

από 16 (δέκα έξι) ετών μέχρι 60 (εξήντα) ετών.   
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ΣΧΕΔΙΟ «AΠΩΛΕΙΑΣ EΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ AΣΘΕΝΕΙΑ» 

 

Προσφέρεται σαν επιπρόσθετο ωφέλημα σε Ασφαλιστικό Σχέδιο Ζωής.  

 

1. Το ωφέλημα καλύπτει την απώλεια εισοδήματος της Ασφαλισμένης Ζωής, λόγω ολικής ανικανότητας της να 

εκτελεί τα επαγγελματικά της καθήκοντα που ασκούσε μέχρι τη χρονική στιγμή της εμφάνισης της ολικής 

ανικανότητας, λόγω θέσης, μόρφωσης, πείρας ή εκπαίδευσης.  

 

Η ολική ανικανότητα για άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων της Ασφαλισμένης Ζωής όπως αναφέρεται πιο 

πάνω, πρέπει να οφείλεται αποκλειστικά και μόνο και ανεξάρτητα από κάθε άλλη αιτία σε ασθένεια που επήλθε 

κατά τη διάρκεια ισχύος του ωφελήματος. 

 

2. Η περίοδος αναμονής για κάθε περιστατικό είναι 21 (είκοσι μία) ημέρες. 

 

3. Η μέγιστη περίοδος αποζημίωσης είναι 52 (πενήντα δύο) εβδομάδες ή €10.252 (δέκα χιλιάδες διακόσια πενήντα 

δύο Ευρώ) οποιοδήποτε εκ των δύο εξαντληθεί πρώτο. 

 

4. (α) Το ωφέλημα πληρώνει το 85% των ακαθάριστων ετήσιων απολαβών. Στις ακαθάριστες ετήσιες απολαβές 

δεν περιλαμβάνεται ο 13ος μισθός.  

(β) Το ελάχιστο ποσό εβδομαδιαίου ωφελήματος είναι €86,00 (ογδόντα έξι Ευρώ) και το μέγιστο €342,00 (τριακόσια 

σαράντα δύο Ευρώ) 

 

Πρόνοιες & Όροι 

Μετά από ασθένεια που δυνατόν να οδηγήσει σε ολική ανικανότητα για άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων 

ή/και σε απαίτηση της Ασφαλισμένης Ζωής για αποζημίωση βάσει των όρων του ωφελήματος η Ασφαλισμένη Ζωή 

πρέπει απαραίτητα: 

(α) Να ειδοποιήσει αμέσως αλλά εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα των επτά (7) ημερών γραπτώς την Εταιρεία 

σχετικά με το περιστατικό και να παράσχει με δικά της έξοδα στην Εταιρεία τα ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία και 

πιστοποιητικά που λογικά χρειάζονται για την απαίτηση. Αν η Εταιρεία δεν λάβει την ειδοποίηση μέσα στην 

προθεσμία αυτή, απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση από το ωφέλημα. 

(β) Να ειδοποιήσει αμέσως γραπτώς την Εταιρεία για οποιαδήποτε αλλαγή σε κινδύνους που δυνατόν να 

επηρεάσουν την Ασφάλιση, όπως για παράδειγμα το επάγγελμα της Ασφαλισμένης Ζωής ή οποιαδήποτε 

επικίνδυνα αθλήματα. 

(γ) Η κάλυψη της Ασφαλισμένης Ζωής τερματίζεται αμέσως με τη μόνιμη εγκατάσταση της εκτός της επικράτειας 

της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

(δ) Αν υπάρχει εύλογη υποψία για δόλο από την Ασφαλισμένη Ζωή ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους του 

για εξασφάλιση οποιουδήποτε ωφελήματος με βάση το ασφαλιστήριο, η Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε 

ευθύνη και διατηρεί το δικαίωμα άμεσης ακύρωσης του ωφελήματος. 

(ε) Οποιαδήποτε απαίτηση θα είναι πληρωτέα μετά την παρέλευση των πρώτων 3 (τριών) μηνών από την 

ημερομηνία έναρξης αυτού του ωφελήματος ή μετά την παρέλευση των πρώτων 3 (τριών) μηνών από την 

επαναφορά του ωφελήματος σε ισχύ αν αυτή έχει διακοπεί. 

 

Η ισχύς του ωφελήματος τερματίζεται: 

(α) Με τον τερματισμό της ισχύος του βασικού ωφελήματος.  

(β) Κατά την επέτειο του Ασφαλιστηρίου η οποία προηγείται του 65ου  (εξηκοστού πέμπτου) έτους της Ασφαλισμένης 

Ζωής. 

(γ) Με την καταβολή της αποζημίωσης επί έξι (6) μήνες από την ίδια ασθένεια ή/και την καταβολή του μέγιστου 

ποσού του ωφελήματος. 

(δ) Από τη χρονική στιγμή που η Ασφαλισμένη Ζωή συνταξιοδοτηθεί ή παύσει να ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα ή 

οποιαδήποτε εργασία με μισθό ή κέρδος, η ισχύς του ωφελήματος τερματίζεται αυτόματα. 

(ε) Το ωφέλημα παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα ακύρωσης του, αφού δοθεί στην Ασφαλισμένη Ζωή γραπτή 

ειδοποίηση 15 (δέκα πέντε) ημερών με συστημένη επιστολή στην τελευταία γνωστή της διεύθυνση. Η Εταιρεία 
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υποχρεούται να επιστρέψει στην Ασφαλισμένη Ζωή τα κατ’ αναλογία μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα με την 

προϋπόθεση ότι δεν έχει υποβληθεί οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση κατά την τρέχουσα ασφαλιστική 

περίοδο. 

(ζ) Το ωφέλημα είναι ανανεώσιμο κάθε χρόνο, νοουμένου ότι το βασικό ωφέλημα βρίσκεται σε ισχύ. 

 

Εξαιρέσεις 

Το ωφέλημα δεν καλύπτει την απώλεια εισοδήματος της Ασφαλισμένης Ζωής λόγω ολικής ανικανότητάς της να 

εκτελεί τα επαγγελματικά του καθήκοντα εφόσον η ολική προσωρινή ανικανότητα έχει προκληθεί ή/και οφείλεται 

ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα, σε κινδύνους που η επέλευση τους οφείλεται ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα, σε 

μία από τις αιτίες που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις ή/και στις ειδικές εξαιρέσεις του Ωφελήματος, σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του Ασφαλιστηρίου.  

 

Διάρκεια 

Η ελάχιστη διάρκεια είναι 5 (πέντε) έτη και λήγει στην ηλικία των 65 (εξήντα πέντε) ετών. Προσφέρεται για ηλικίες 

από 18 (δέκα οκτώ) ετών μέχρι 60 (εξήντα) ετών.  
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ΣΧΕΔΙΟ «12 ΣΟΒΑΡΩΝ AΣΘΕΝΕΙΩΝ»  
 

Το ωφέλημα αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Ζωής, στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο 

αν έχει καταχωρηθεί και αναφέρεται σαν επιπρόσθετο ωφέλημα στον Πρώτο Πίνακα του Ασφαλιστηρίου ή 

οπισθογραφείται στο Ασφαλιστήριο με Πρόσθετη Πράξη, σε αντιπαροχή καταβολής επιπρόσθετου ασφαλίστρου, 

όπως αυτό κατά αποκλειστικότητα εκάστοτε προσδιορίζεται από την Εταιρεία. 

 

Πρόνοιες και Όροι  

Αντικείμενο Ασφάλισης 

Όπως αναγράφεται στον Πρώτο Πίνακα του Ασφαλιστηρίου, η Εταιρεία θα πληρώσει στην Ασφαλισμένη Ζωή ή/και 

Δικαιούχο, σύμφωνα με τους όρους αυτού του ωφελήματος και ανεξάρτητα από άλλες παροχές το Ωφέλημα αυτού 

του ωφελήματος μόλις η Εταιρεία λάβει τα απαραίτητα δικαιολογητικά από το ιατρικό κέντρο που νοσηλεύτηκε και 

που αποδεικνύουν και πιστοποιούν ότι η Ασφαλισμένη Ζωή, έπαθε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια ισχύος του 

ωφελήματος, εξαιρούνται οι πρώτοι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης, επανέκδοσης ή της τελευταίας 

επαναφοράς του ωφελήματος αυτού σε ισχύ, μία ή περισσότερες από τις πιο κάτω αναφερόμενες 12 (δώδεκα) 

σοβαρές παθήσεις: 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 

1. Καρκίνος: Πάθηση που εκδηλώνεται με την παρουσία ενός κακοήθους όγκου που χαρακτηρίζεται με 

ανεξέλεγκτο μεγάλωμα και εξάπλωση καρκινοειδών κυττάρων και τη διήθηση του ιστού. Η διάγνωση πρέπει να 

πιστοποιηθεί από ειδικό και να τεκμηριωθεί με προφανή ιστολογία. Ο όρος καρκίνος συμπεριλαμβάνει επίσης 

λευχαιμία και κακοήθη νόσο του λυμφατικού συστήματος όπως τη νόσο του Hodgkin. 

Εξαιρούνται: 

- Οποιοδήποτε στάδιο CIN (Αυχενική Ευδοεπιθηλιακή Νεοπλασία). 

- Οποιοσδήποτε προκαρκινικός όγκος. 

- Οποιοσδήποτε μη διηθητικός καρκίνος (Carcinoma In situ). 

- Καρκίνος προστάτου στάδιο 1 (Τ1a, 1b & 1c). 

- Καρκίνος των βασικών κυττάρων (Basal cell cancer). 

- Φολιδωτός κυτταρικός καρκίνος (squamous cell cancer). 

- Κακοήθες μελάνωμα στάδιο ΙΑ (T1a N0 M0), 

- Οποιοσδήποτε κακοήθης όγκος στην παρουσία του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας. 

2. Έμφραγμα Μυοκαρδίου – Καρδιακή Προσβολή: Η Νέκρωση ενός μέρους του καρδιακού μυός σαν 

αποτέλεσμα ανεπαρκούς παροχής αίματος σ’ αυτή την περιοχή. Η διάγνωση θα πρέπει να γίνει από ειδικό και 

με όλα τα ακόλουθα αποδεικτικά κριτήρια: 

(α) Ιστορικό τυπικού πόνου στο στήθος. 

(β) Νέες χαρακτηριστικές ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλαγές. 

(γ) Ανύψωση του επιπέδου των τυπικών για έμφραγμα ενζύμων, της τροπονίνης ή άλλων διοχημικών δεικτών. 

Εξαιρούνται: 

- Έμφραγμα μυοκαρδίου χωρίς ανύψωση του επιπέδου του ST τμήματος με ανύψωση μόνο της τροπονίνης Ι 

ή T.  

- Άλλα οξεία στεφανειακά σύνδρομα. 

- Σιωπηλή μυοκαρδιακή φράξη. 

3. Εγκεφαλικό Επεισόδιο: Οποιοδήποτε εγκεφαλικό συμβάν που προκαλεί μόνιμα νευρολογικά επακόλουθα 

που διαρκούν πέραν των 24 (είκοσι τεσσάρων) ωρών και περιλαμβάνουν έμφραγμα εγκεφαλικού ιστού, 

αιμορραγία, και εμβολή από μία εξωκρανιακή περιοχή. Η διάγνωση πρέπει να πιστοποιείται με τα τυπικά 

κλινικά συμπτώματα και με αξονική ή μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου (CCT Scan ή MRI). Πρέπει να 

παρουσιάζονται αποδείξεις για νευρολογικές ελλείψεις τουλάχιστον 3 (τριών) μηνών. 

Εξαιρούνται: 

- Παροδικά ισχαιμικά επεισόδια. 

- Τραυματική πληγή του εγκεφάλου. 

- Νευρολογικά συμπτώματα λόγω ημικρανίας. 

- Lacunar εγκεφαλικά επεισόδια χωρίς νευρολογικές ελλείψεις. 
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4. Εγχείρηση Στεφανιαίων Αρτηριών: Ανοικτή θωρακική εγχείρηση για αποκατάσταση δύο ή περισσοτέρων 

στεφανιαίων αρτηριών οι οποίες έχουν στενέψει ή έχουν αποφραχθεί, μέσω αρτηριοστεφανιαίας παράκαμψης 

(CABG) με χρήση μοσχευμάτων (αρτηριακών φλεβικών). Η εγχείρηση θα πρέπει να αποδειχθεί ότι είναι 

αναγκαία μέσω στεφανιαίας αγγειογράφησης με υποδείξεις και με πιστοποίηση ειδικού. 

Εξαιρούνται: 

- Αγγειοπλαστική. 

- Οποιεσδήποτε ενδυναρτηριακές εξετάσεις. 

- Key-hole εγχειρήσεις.  

5. Νεφρική Ανεπάρκεια: Τελικό στάδιο νεφρικής πάθησης που παρουσιάζει χρόνια μη αναστρέψιμη ανεπάρκεια 

και των δύο νεφρών να λειτουργήσουν με συνέπεια είτε τη συνεχή αιμοδιάλυση ή περιτοναϊκή κάθαρση είτε 

την μεταμόσχευση νεφρού. Η διάγνωση θα πρέπει να πιστοποιείται από ειδικό. 

6. Μεταμόσχευση Μείζονος Οργάνου: Η μεταμοσχευτική επέμβαση σε δέκτη της μεταμόσχευσης καρδίας, 

πνεύμονα, ήπατος, παγκρέατος, λεπτού εντέρου, νεφρού ή μυελού των οστών, που θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί και πιστοποιηθεί από ειδικό.  

7. Αντικατάσταση Καρδιακής Βαλβίδας: Χειρουργική αντικατάσταση μίας ή περισσοτέρων καρδιακών 

βαλβίδων με προσθετικές βαλβίδες. Εσωκλείει την αντικατάσταση αορτικής, μιτροειδούς, πνευμονικής ή 

τριλοχίου βαλβίδας με προσθετικές βαλβίδες λόγω στένωσης ή ανεπάρκειας τους ή συνδυασμού και των δύο 

μαζί.  

Εξαιρούνται: 

- Επιδιόρθωση καρδιακής βαλβίδας. 

- Βαλβιδοτομή. 

- Βαλβιδοπλαστική. 

8. Χειρουργική για Παθήσεις της Αορτής: Χειρουργική επέμβαση λόγω χρόνιας πάθησης της αορτής που 

χρειάζεται αφαίρεση και αντικατάσταση της με μόσχευμα. Για τους σκοπούς αυτού του ορισμού «ΑΟΡΤΗ» θα 

σημαίνει και θα αφορά μόνο τη θωρακική και κοιλιακή αορτή και όχι τις διακλαδώσεις της. Πραγματοποίηση 

ως και πιστοποίηση αυτής της χειρουργικής επέμβασης θα πρέπει να γίνει από ειδικό. 

9. Κώμα: Κατάσταση απώλειας των αισθήσεων χωρίς αντίδραση ή ανταπόκριση σε εξωτερικά ερεθίσματα ή 

εσωτερικές ανάγκες, συνεχούς διάρκειας με τη βοήθεια συστημάτων υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών για 

μια διάρκεια τουλάχιστον ενενήντα έξι (96) ωρών, και που οδηγεί σε μόνιμη νευρολογική βλάβη. Η διάγνωση 

θα πρέπει να πιστοποιηθεί από ειδικό και η νευρολογική ανεπάρκεια πρέπει να πιστοποιηθεί για τουλάχιστον 

3 (τρεις) μήνες. Δεν καλύπτεται κώμα λόγω λήψης οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών. 

10. Κατά Πλάκας Σκλήρυνση: Αδιαμφισβήτητη διάγνωση κατά πλάκας σκλήρυνσης από ειδικό, κατά προτίμηση 

από νευρολόγο επιμελητή, ο οποίος κατέχει αυτή τη θέση, σε αναγνωρισμένο Νοσοκομείο ή Ιατρικό Κέντρο. 

Η διάγνωση πρέπει να αποδεικνύεται με τα τυπικά κλινικά απομυελοποιητικά συμπτώματα, με την προσβολή 

τόσον κινητικών και αισθητικών λειτουργιών όσον και με τα τυπικά ευρήματα της Μαγνητικής Τομογραφίας 

(MRI). Για την απόδειξη της διάγνωσης η Ασφαλισμένη Ζωή πρέπει ή να παρουσιάσει νευρολογικές 

ανωμαλίες που διήρκησαν για μία συνεχή περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών, ή να είχε τουλάχιστον δύο (2) 

κλινικά επιβεβαιωμένα επεισόδια με τουλάχιστον ένα (1) μήνα διαφορά, ή να είχε τουλάχιστον ένα (1) κλινικά 

επιβεβαιωμένο επεισόδιο μαζί με τα χαρακτηριστικά ευρήματα στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό ως και 

συγκεκριμένα ευρήματα οργανικής βλάβης της μαγνητικής τομογραφίας στον εγκέφαλο. 

11. Σοβαρά Εγκαύματα: Τρίτου βαθμού εγκαύματα που καλύπτουν τουλάχιστον το 20% (είκοσι τοις εκατό) της 

επιφάνειας του δέρματος της Ασφαλισμένης Ζωής. Η διάγνωση θα πρέπει να πιστοποιείται από ειδικό και 

μαρτυρία των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων με αναφορά στο Lund Browder Chart ή ισάξιους μετρητές 

επιφάνειας εγκαυμάτων.  

12. Νόσος Πάρκινσον: Αδιαμφισβήτητη διάγνωση ιδιοπαθητικής ή πρωτογενούς νόσου του Πάρκινσον (όλες οι 

άλλες μορφές Πάρκινσον εξαιρούνται) πριν την ηλικία των 65 (εξήντα πέντε) ετών από ειδικό νευρολόγο, ο 

οποίος κατέχει αυτή τη θέση, σε ανεγνωρισμένο Νοσοκομείο ή Ιατρικό Κέντρο. Η πάθηση πρέπει να οδηγεί 

σε μόνιμη ανικανότητα να διεκπεραιώνει 3 (τρεις) ή περισσότερες ανάγκες της καθημερινής ζωής όπως 

λούσιμο σε μπανιέρα ή ντους, ντύσιμο, ξεντύσιμο, χρήση τουαλέτας, κινητικότητα σε εσωτερικούς επίπεδους 

χώρους, εγκράτεια, (ικανότητα ελέγχου των λειτουργιών των εντέρων και της κύστης), τρέφεται από μόνος 

(να τρώει και να πίνει), ή να οδηγεί στην ανάγκη επίβλεψης και μόνιμης παρουσίας προσωπικού φροντίδας 
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λόγω της πάθησης. Αυτές οι καταστάσεις πρέπει να είναι ιατρικά πιστοποιημένες για τουλάχιστον 3 (τρεις) 

μήνες.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΩΦΕΛΗΜΑΤΟΣ 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή του ωφελήματος αυτού είναι: 

(α) Η καλυπτόμενη πάθηση να εκδηλωθεί για πρώτη φορά τουλάχιστον 6 (έξι) μήνες μετά από την ημερομηνία 

που ίσχυσε η κάλυψη του Προσαρτήματος και πάντοτε, 

(β) Εφόσον η Ασφαλισμένη Ζωή βρίσκεται εν ζωή κατά τον χρόνο καταβολής του ωφελήματος από την Εταιρεία. 

(γ) Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα καταβολής του ωφελήματος: 

(i) Είτε με εφάπαξ ποσό, 45 (σαράντα πέντε) ημέρες μετά τη διάγνωση και εξακρίβωση από την Εταιρεία της 

καλυπτόμενης πάθησης. 

(ii) Είτε μέσα από δύο δόσεις κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

1η Δόση: 25% του ωφελήματος αυτού του Προσαρτήματος, 30 (τριάντα) ημέρες μετά την εξακρίβωση της 

πάθησης από την Εταιρεία.  

2η Δόση: Το υπόλοιπο 75% του ωφελήματος, 30 (τριάντα) ημέρες από την ημερομηνία πληρωμής της πρώτης 

δόσης. 

Σε περίπτωση θανάτου της Ασφαλισμένης Ζωής είτε πριν της καταβολής της 1ης δόσης είτε και πριν της 

καταβολής της 2ης δόσης το ωφέλημα αυτό ή οποιονδήποτε υπόλοιπο του που δεν έχει καταβληθεί ακυρώνεται 

και δεν καταβάλλεται. 

Διευκρινίζεται επίσης ότι η καταβολή του ωφελήματος αυτού του Προσαρτήματος γίνεται μόνο μία φορά κατά τη 

συνολική διάρκεια ισχύος του Προσαρτήματος και ανεξάρτητα αν η Ασφαλισμένη Ζωή προσβληθεί από 

περισσότερες της μίας καλυπτόμενης πάθησης. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ ΖΩΗΣ 

1. Αξίωση για Πληρωμή Ωφελήματος: Η Ασφαλισμένη Ζωή, ή ο αντιπρόσωπος της αν η Ασφαλισμένη Ζωή 

δεν μπορεί λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, οφείλει να καταθέσει στο Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, γραπτή 

απαίτηση μαζί με τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν το δικαίωμα της για απαίτηση πληρωμής 

του ωφελήματος με βάση τις πρόνοιες και περιορισμούς αυτού του Προσαρτήματος. Η γνωστοποίηση πρέπει 

να γίνει το αργότερο μέσα σε 15 (δεκαπέντε) μέρες από την ημερομηνία που διαγνώσθηκε, και πιστοποιήθηκε 

η καλυπτόμενη πάθηση. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να εξετάζει, με έξοδα της και με γιατρούς που η ίδια ορίζει, 

την Ασφαλισμένη Ζωή. 

Παράλειψη της Ασφαλισμένης Ζωής (ή αντιπροσώπου της) να συμμορφωθεί πλήρως και εμπρόθεσμα με τις 

υποχρεώσεις που προβλέπονται από αυτό το άρθρο, έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια του δικαιώματος 

απαίτησης της για την αντίστοιχη παροχή του ωφελήματος. 

2. Τερματισμός Ισχύος: Η ισχύς του προσαρτήματος αυτού παύει και τερματίζεται: 

(α) Με τη διακοπή ή ακύρωση ή λήξη της ισχύος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Ζωής που αυτό το ωφέλημα 

είναι προσαρτημένο για οποιοδήποτε λόγο. 

(β) Με την επέτειο του Βασικού Ασφαλιστηρίου Ζωής, την πλησιέστερη προς την εξηκοστή πέμπτη (65η) 

επέτειο της γέννησης της Ασφαλισμένης Ζωής. 

(γ) Με την καταβολή του ασφαλισμένου ωφελήματος του προσαρτήματος σε μία από τις δώδεκα (12) 

καλυπτόμενες παθήσεις.  

(δ) Με την καταγγελία του προσαρτήματος από την Εταιρεία ή τον Συμβαλλόμενο ή/και Ασφαλισμένη Ζωή. 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας και τερματισμού αυτού του προσαρτήματος οποτεδήποτε 

διαπιστώσει ότι η Ασφαλισμένη Ζωή ή/και ο Συμβαλλόμενος έχει: 

(i) Παραλείψει σκόπιμα ή από αμέλεια ή έκανε ψευδείς περιγραφές της κατάστασης της υγείας της 

Ασφαλισμένης Ζωής κατά τη συμπλήρωση της αίτησης για έκδοση του Προσαρτήματος ή/και 

Ασφαλιστηρίου. 

(ii) Κάνει ψευδή δήλωση ή και έχει αποσιωπήσει γνωστά περιστατικά από τον Συμβαλλόμενο για την 

Ασφαλισμένη Ζωή που αναφέρονται σε ενοχλήματα σχετικά με τις καλυπτόμενες παθήσεις. 

(iii) Αλλαγή των συνθηκών επαγγέλματος ή/και εργασίας, ή/και περιβάλλοντος εργασίας της Ασφαλισμένης 

Ζωής κατά τέτοιο τρόπο και κατάσταση που έκδηλα αυξάνουν τον κίνδυνο πάθησης καλυπτόμενου 

ιατρικού περιστατικού. 
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Eξαιρέσεις 

Η Εταιρεία, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά σε οποιαδήποτε Πρόσθετη Πράξη, δεν θα καλύψει ή/και 

πληρώσει οποιανδήποτε απαίτηση αν αυτή εμπίπτει στις εξαιρέσεις του Ασφαλιστήριου/Ωφελήματος. 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης τόσο των ασφαλίστρων όσο και των ωφελημάτων αυτού του 

προσαρτήματος. Οποιαδήποτε αναθεώρηση τίθεται σε ισχύ από την εκάστοτε ετήσια επέτειο του προσαρτήματος 

και την εκ των προτέρων γραπτή ειδοποίηση από την Εταιρεία. Οποιαδήποτε είσπραξη ασφαλίστρου αυτού του 

Προσαρτήματος από την Εταιρεία μετά από τον τερματισμό ή λήξη της ισχύος του, δεν δημιουργούν, ούτε 

αποτελούν οποιαδήποτε υποχρέωση για την Εταιρεία εκτός από την άτοκη επιστροφή τους. 

 

Διάρκεια 

Η ελάχιστη διάρκεια είναι 5 (πέντε) έτη και η μέγιστη 15 (δεκαπέντε) έτη. Λήγει στην ηλικία των 65 (εξήντα πέντε) 

ετών. Προσφέρεται για ηλικίες από 18 (δέκα οκτώ) ετών μέχρι 60  ετών.  
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ΣΧΕΔΙΟ «ALTIUS LADY PLAN»  
 

Το ωφέλημα αυτό περιλαμβάνεται στο Ασφαλιστήριο μόνο αν αναγράφεται σαν Επιπρόσθετο Ωφέλημα στον 

Πίνακα του Ασφαλιστηρίου. Προσφέρεται μόνο σε γυναίκες ή στις συζύγους ή τέκνα των Ασφαλισμένων της 

Εταιρείας σε ασφαλιστήρια Κλάδου Ζωής.   

 

Ωφελήματα - καλύψεις 

(α) Ωφέλημα για διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων ή/και εμβολιασμού: Προσφέρεται αποζημίωση για 

διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων μαστογραφίας ή/και Παπανικολάου ή/και HPV DNA ή/και εμβολιασμό 

κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας (HPV vaccine), μέχρι του ανώτατου ετήσιου ποσού των €100,00 

(εκατό Ευρώ) για όλες τις επιλογές σωρευτικά.  

(β) Καταβολή εφάπαξ ποσού: Μετά τη τελική διάγνωση από Ιατρό ότι η Ασφαλισμένη Ζωή στο ωφέλημα 

“ALTIUS LADYPLAN” έχει προσβληθεί από καρκίνο του μαστού ή καρκίνο του τραχήλου, καταβάλλεται 

εφάπαξ το ποσό των €25.000 (είκοσι πέντε χιλιάδες Ευρώ). 

 

Πρόνοιες και όροι 

1. Το ωφέλημα (β) καθίσταται πληρωτέο μετά την πρώτη διάγνωση είτε καρκίνου του μαστού, είτε καρκίνου του 

τραχήλου, και παύει να ισχύει αμέσως μετά την πληρωμή του. 

2. Το Ωφέλημα προσφέρεται μόνο για μόνιμους κάτοικους της Κύπρου και διέπεται από τους νόμους της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

Ειδοποίηση και διαδικασία υποβολής απαίτησης 

Όλες οι ειδοποιήσεις και τα απαραίτητα πιστοποιητικά σε σχέση με τα ωφελήματα (α) και (β) πιο πάνω πρέπει να 

υποβληθούν στην Εταιρεία μέσα στην χρονική περίοδο που αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο, Ωφέλημα 

Εξαιρέσεις 

Η Ασφαλισμένη Ζωή δεν θα δικαιούται οποιοδήποτε ωφέλημα αν αυτό εμπίπτει στις εξαιρέσεις του 

Ασφαλιστηρίου ή Ωφελήματος. 

 

Πληρωμή Ωφελημάτων 

Η Εταιρεία δεν θα προβαίνει στην πληρωμή οποιασδήποτε απαίτησης αν κατά την ημερομηνία υποβολής της 

απαίτησης τόσο το Βασικό Ασφαλιστήριο Ζωής όσο και το επιπρόσθετο ωφέλημα “ALTIUS LADYPLAN” 

εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ και όλα τα οφειλόμενα ασφάλιστρα είναι εξοφλημένα. 

 

Διάρκεια 

Η ελάχιστη διάρκεια είναι 5 (πέντε) έτη και λήγει στην ηλικία των 65 (εξήντα πέντε) ετών. Προσφέρεται για ηλικίες 

από 18 (δέκα οκτώ) ετών μέχρι 60 (εξήντα) ετών.  
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ΣΧΕΔΙΟ « ALTIUS ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 35»  
 

Το ωφέλημα αυτό εμπίπτει στον Κλάδο Ζωής και είναι μακροχρόνιο. Προσφέρεται ως: 

- Κύρια κάλυψη (βασικό ασφαλιστήριο), χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετα ωφελήματα ή μόνο με επιπρόσθετο 

ωφέλημα το ωφέλημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

- Συμπληρωματική κάλυψη σε βασικά ασφαλιστήρια ζωής. 

 

Πρόνοιες και Όροι  

Αντικείμενο Ασφάλισης 

Όπως αναγράφεται στον Πρώτο Πίνακα του Ασφαλιστηρίου, η Εταιρεία θα πληρώσει το ποσό που αναγράφεται 

για αυτό το ωφέλημα, σύμφωνα με τους όρους αυτού του προσαρτήματος και ανεξάρτητα από άλλες παροχές 

αυτού του Προσαρτήματος μόλις η Εταιρεία λάβει τα απαραίτητα δικαιολογητικά από το ιατρικό κέντρο όπου 

νοσηλεύτηκε και που αποδεικνύουν και πιστοποιούν ότι η Ασφαλισμένη Ζωή, έπαθε για πρώτη φορά κατά τη 

διάρκεια ισχύος του Ωφελήματος (εξαιρούνται οι πρώτοι τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης ή επαναφοράς 

σε ισχύ αυτού του προσαρτήματος), μία από τις τριάντα πέντε (35) Σοβαρές Ασθένειες οι οποίες αναφέρονται πιο 

κάτω. 

Μόνο τρεις (3) απαιτήσεις μπορούν να γίνουν αποδεκτές για αυτό το Ωφέλημα και με την προϋπόθεση ότι κάθε μία 

από τις απαιτήσεις αφορά μια ξεχωριστή Σοβαρή Ασθένεια η οποία εμπίπτει σε διαφορετική ομάδα όπως 

αναγράφεται πιο κάτω, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της Βασικής κάλυψης και υπό τον όρο ότι 

κάθε επόμενη Σοβαρή Ασθένεια έχει διαγνωσθεί τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά την προηγούμενη, δεν προκαλείται 

από την ίδια πάθηση όπως για προηγούμενη πληρωθείσα Σοβαρή Ασθένεια και δεν έχει αιτιώδη σύνδεσμο με 

προηγούμενη πληρωθείσα Σοβαρή Ασθένεια η οποία καλύπτεται από αυτό το Ωφέλημα. Όταν καταβληθεί το 

Ασφαλισμένο Ποσό για την Βασική κάλυψη για τρεις ξεχωριστές Σοβαρές Ασθένειες, αυτή η Βασική Κάλυψη παύει 

να ισχύει, το ασφάλιστρο για αυτό το Ωφέλημα σταματά και η Εταιρεία θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις της σε σχέση με αυτή τη   Βασική Κάλυψη.  

Καλυπτόμενες Ασθένειες 

Οι Σοβαρές Ασθένειες οι οποίες καλύπτονται για αυτό το Ωφέλημα ομαδοποιούνται ως ακολούθως: 

Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 

Τελικό Στάδιο Νεφρικής 
Ασθένειας 

Παράλυση, Παραπληγία Καρδιακή Προσβολή 
(Έμφραγμα Μυοκαρδίου) 

Καρκίνος 

Κεραυνοβόλος Ηπατική 
Ανεπάρκεια 

Κατά Πλάκας Σκλήρυνση Εγχείρηση 
Αορτοστεφανιαίας 

Παράκαμψης (by-pass) 

Καλοήθης Όγκος 
Εγκεφάλου 

Τελική Ηπατική ασθένεια 
(κίρρωση) 

Πολιομυελίτιδα Αγγειοπλαστική Απλαστική 
Αναιμία 

Μεταμόσχευση Μείζονος 
Οργάνου 

Τύφλωση Αορτή (Εγχείρηση 
Αορτής) 

 

Κώμα Σοβαρά εγκαύματα Αγγειακό Εγκεφαλικό 
Επεισόδιο 

 

Μείζον Τραύμα Κεφαλής Τέτανος Μυοκαρδιοπάθεια  

Εγκεφαλίτιδα Απώλεια Ομιλίας Αντικατάσταση 
Καρδιακής Βαλβίδας 

 

Πρωτοπαθής (Ιδιοπαθής) 
Πνευμονική Υπέρταση 

Κώφωση   

Βακτηριακή Μηνιγγίτιδα Απώλεια Άκρων   

Πρωτοπαθής Αμυλοείδωση Ασθένεια Alzheimer’s / 
Άνοια 

  

Χρόνια Αποφρακτική 
Πνευμονική Νόσος 

Μυϊκή Δυστροφία   

Τελική Ασθένεια Ασθένεια Parkinson’s 
πριν την ηλικία των 65 

  

 Ασθένεια Κινητικού 
Νευρώνα 
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Α. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 
 

Ομάδα 1 

 

Τελικό Στάδιο Νεφρικής Ασθένειας 

Τελικό στάδιο νεφρικής ασθένειας, που παρουσιάζεται ως χρόνια, μη αναστρέψιμη ανεπάρκεια λειτουργίας και 

των δύο νεφρών, σαν αποτέλεσμα της οποίας είτε απαιτείται τακτική νεφρική αιμοδιάλυση (αιμοκάθαρση ή 

περιτοναϊκή διάλυση) ή πραγματοποιείται μεταμόσχευση νεφρού. Η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιωθεί από ειδικό. 

 

Κεραυνοβόλος Ηπατική Ανεπάρκεια 

Σοβαρή αιφνίδια ηπατική ανεπάρκεια σε ένα υγιές άτομο, ή μια επιπλοκή σε ένα ασθενή με χρόνια, σταθερή 

πάθηση, λόγω διάχυτης νέκρωσης των ηπατικών κυττάρων, συνεπεία οξείας λοίμωξης και/ή τοξικότητας 

φαρμάκων  ή άλλων αιτιών, που χαρακτηρίζεται από όλα τα ακόλουθα συμπτώματα:  

• Οξεία μείωση ηπατικής μάζας. 

• Διάχυτη νέκρωση του ήπατος, αφήνοντας μόνο ένα δικτυωτό πλέγμα που επιβεβαιώνεται ιστολογικά. 

• Οξεία πτώση των δοκιμασιών των ηπατικών λειτουργιών όπως η μέτρηση με PT ή των παραγόντων 5 

και 7. 

• Ίκτερος, προοδευτικός. 
 

Τελική Ηπατική Ασθένεια (Κίρρωση) 

Χαρακτηρίζεται από την παρουσία τριών από τα πιο κάτω σημεία ή συμπτώματα: 

• Ίκτερος. 

• Ασκίτης που απαιτεί μόνιμη χρήση διουρητικών. 

• Κίρρωση επιβεβαιωμένη με βιοψία ήπατος. 

• Ηπατική εγκεφαλοπάθεια. 

• Πυλαία υπέρταση που εκφράζεται με κιρσούς οισοφάγου, σπληνομεγαλία επιβεβαιωμένη με 

υπερηχογράφημα, Doppler ή άμεση μέτρηση της πυλαίας πίεσης, ή υπερσπληνισμό. 

Η κατάχρηση αλκοόλης, ναρκωτικών ουσιών και άλλων φαρμάκων καλύπτονται από τον πιο πάνω 

ορισμό. 

Μεταμόσχευση Μείζονος Οργάνου 

Η καθ’ αυτό διαδικασία της μεταμόσχευσης καρδιάς, πνεύμονα, ήπατος, παγκρέατος, λεπτού εντέρου, νεφρού ή 

μυελού των οστών. Επίσημη έγκριση πρέπει να ληφθεί από το Κυπριακό Εθνικό Κέντρο Μεταμοσχεύσεων πριν 

την ανάγκη πραγματοποίησης της μεταμόσχευσης, ή για την πραγματοποίηση εκτέλεσης της μεταμόσχευσης 

οργάνου, είτε από πτωματικό είτε από ζωντανό δότη ή χρησιμοποιώντας τεχνητό όργανο. Η πραγματοποίηση 

της μεταμόσχευσης πρέπει να επιβεβαιωθεί από ειδικό. 

 

Κώμα 

Μια κατάσταση έλλειψης συνείδησης χωρίς αντίδραση ή ανταπόκριση σε εξωτερικά ερεθίσματα ή εσωτερικές 

ανάγκες που συνεχίζουν να υφίστανται συνεχώς, με τη χρήση υποστηρικτικών συστημάτων ζωής, για μια περίοδο 

τουλάχιστον 96 ωρών και με αποτέλεσμα μόνιμο νευρολογικό έλλειμμα. Η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιωθεί από 

ειδικό και το νευρολογικό έλλειμμα πρέπει να τεκμηριώνεται ιατρικά για τουλάχιστον τρεις μήνες. 

Το δευτερογενές κώμα λόγω κατάχρησης αλκοόλης , ναρκωτικών ουσιών και άλλων φαρμάκων καλύπτεται. 

 

Μείζον Τραύμα Κεφαλής 

Μη αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη, η οποία προήλθε από ατύχημα ή τραυματισμό και η οποία προκάλεσε μόνιμο 

λειτουργικό έλλειμμα, το οποίο έχει επιβεβαιωθεί από ειδικό στη Νευρολογία σύμφωνα με ισχύοντα κριτήρια για 

εγκεφαλική βλάβη. Για παράδειγμα: Κλίμακα Γλασκόβης μικρότερη του 5 (Glasgow Coma Scale less than 5). 

 

Εγκεφαλίτιδα 

Σοβαρή λοίμωξη του εγκεφαλικού παρεγχύματος (εγκεφαλικό ημισφαίριο, εγκεφαλικό στέλεχος ή παρεγκεφαλίδα) 

που έχει ως αποτέλεσμα σημαντικό και μόνιμο μη αναστρέψιμο εγκεφαλικό έλλειμμα όπως πιστοποιείται από 
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ειδικό νευρολόγο. Η παρουσία της μόνιμης νευρολογικής βλάβης πρέπει να τεκμηριώνεται για τουλάχιστον τρεις 

(3) μήνες. 

Εγκεφαλίτιδα η οποία προκαλείται από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) ή λοιμώξεις λόγω έρπη 

εξαιρούνται. 

 

Πρωτοπαθής (ιδιοπαθής) Πνευμονική Υπέρταση 

Αύξηση της πίεσης του αίματος στην πνευμονική αρτηρία που προκαλείται από αύξηση της πίεσης των 

πνευμονικών τριχοειδών, αύξηση του όγκου του αίματος στους πνεύμονες  ή αύξηση των πνευμονικών αγγειακών 

αντιστάσεων. Η διάγνωση ορίζεται ως συστολική πίεση πνευμονικής αρτηρίας μεγαλύτερη των 30 mmHg ή μέση 

πίεση πνευμονικής αρτηρίας μεγαλύτερη των 20 mmHg, υπερτροφία της δεξιάς κοιλίας και σημεία διαστολής, και 

καρδιακή ανεπάρκεια. 

 

Η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιωθεί από καρδιολόγο. 

 

Βακτηριακή Μηνιγγίτιδα  

Η Λοίμωξη των μεμβρανών του εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική και μόνιμη 

μη αναστρέψιμη νευρολογική βλάβη η οποία πιστοποιείται από ειδικό νευρολόγο. Απαιτείται επιβεβαίωση της 

βακτηριακής λοίμωξης στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Η παρουσία της μόνιμης νευρολογικής βλάβης πρέπει να 

τεκμηριώνεται για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες. 

Μηνιγγίτιδα η οποία προκαλείται από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) ή λοιμώξεις από έρπη 

εξαιρούνται. 

 

Πρωτοπαθής Αμυλοείδωση 

Ασθένεια που χαρακτηρίζεται από παρουσία αμυλοειδούς σε διάφορους ιστούς του σώματος, που διαγιγνώσκεται 

ιστοπαθολογικά με εναποθέσεις αμυλοειδούς σε ιστούς ή όργανα όπως: καρδιά, νεφρά, τοιχώματα αγγείων κλπ. 

Η διάγνωση καθορίζεται από ειδικό στην Παθολογία. 

 

Χρόνια Αποφρακτική Ασθένεια Πνευμόνων 

Το τελευταίο ή τελικό στάδιο πνευμονικής ασθένειας, που προκαλεί χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, όπως 

παρουσιάζεται με όλα τα ακόλουθα: 

• Τα αποτελέσματα των δοκιμασιών FEV1 είναι σταθερά λιγότερα από 1 λίτρο, ή λιγότερα από το 30% του 

αναμενόμενου, σύμφωνα με το φύλο και το ύψος, και/ή μόνιμη μείωση του κατά λεπτό όγκου αερισμού 

(MVV) κάτω από 50%, ή λιγότερο από 35 λίτρα ανά λεπτό. 

• Απαίτηση μόνιμης συμπληρωματικής οξυγονοθεραπείας για υποξαιμία. 

• Ανάλυση αρτηριακών αερίων αίματος με μερική πίεση οξυγόνου 55 mmHg ή λιγότερη (PaO2 < 55 mmHg) 

• Δύσπνοια σε ηρεμία. 

Οι διαγνώσεις πρέπει να επιβεβαιώνονται από πνευμονολόγο. 

 

Τελική Ασθένεια 

Η παρουσία μιας μη αναστρέψιμης και προοδευτικής ιατρικής κατάστασης, η οποία, με βάση την κρίση δύο 

ανεξάρτητων ιατρών,  θα οδηγήσει στο θάνατο της Ασφαλισμένης Ζωής σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών. 

 

Ομάδα 2 

 

Παράλυση, Παραπληγία 

Η ολική απώλεια λειτουργίας δύο ή περισσοτέρων άκρων λόγω τραυματισμού ή ασθένειας της σπονδυλικής 

στήλης ή του εγκεφάλου, όπου αυτή η λειτουργική απώλεια εκτιμάται από νευρολόγο ως μόνιμη και μη 

αναστρέψιμη. 

Απώλεια λειτουργίας άκρων οριζόμενη ως διπληγία, ημιπληγία, τετραπληγία, παραπληγία περιλαμβάνονται. 

Καταστάσεις όπου η παράλυση έχει προσωρινό χαρακτήρα εξαιρούνται. 
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Κατά πλάκας Σκλήρυνση 

Αδιαμφισβήτητη διάγνωση κατά πλάκας σκλήρυνσης από ειδικό, κατά προτίμηση από νευρολόγο επιμελητή, ο 

οποίος κατέχει αυτή τη θέση, σε ανεγνωρισμένο Νοσοκομείο ή Ιατρικό Κέντρο. Η διάγνωση πρέπει να 

αποδεικνύεται με τα τυπικά κλινικά απομυελοποιητικά συμπτώματα, με την προσβολή τόσον κινητικών και 

αισθητικών λειτουργιών όσον και με τα τυπικά ευρήματα της Μαγνητικής Τομογραφίας (MRI). Για την απόδειξη 

της διάγνωσης η Ασφαλισμένη Ζωή πρέπει ή να παρουσιάσει νευρολογικές ανωμαλίες που διήρκησαν για μία 

συνεχή περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών, ή να είχε τουλάχιστον δύο (2) κλινικά επιβεβαιωμένα επεισόδια με 

τουλάχιστον ένα (1) μήνα διαφορά, ή να είχε τουλάχιστον ένα (1) κλινικά επιβεβαιωμένο επεισόδιο μαζί με τα 

χαρακτηριστικά ευρήματα στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό ως και συγκεκριμένα ευρήματα οργανικής βλάβης της 

μαγνητικής τομογραφίας (MRI) στον εγκέφαλο. 

 

Πολιομυελίτιδα 

Αδιαμφησβήτητη διάγνωση, από ειδικό νευρολόγο, λοίμωξης από τον ιό πολιομυελίτιδας, που οδηγεί σε μόνιμη, 

μη αναστρέψιμη μυϊκή παράλυση όπως αποδεικνύεται από έκπτωση κινητικών λειτουργιών ή αναπνευστικής 

ανεπάρκειας. Η κατάσταση αυτή πρέπει να τεκμηριώνεται ιατρικά για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες. Περιπτώσεις 

που δεν περιλαμβάνουν παράλυση δεν εμπίπτουν σε αυτή. Ειδικά εξαιρούνται άλλες αιτίες παράλυσης. 

 

Τύφλωση 

Ολική μη αναστρέψιμη απώλεια όρασης και στα δύο μάτια σαν αποτέλεσμα ασθένειας ή ατυχήματος. Η τύφλωση 

πρέπει να πιστοποιείται από την έκθεση οφθαλμίατρου. Η τύφλωση δεν πρέπει να δύναται να αποκατασταθεί με 

ιατρική παρέμβαση. 

 

Σοβαρά Εγκαύματα 

Τρίτου βαθμού εγκαύματα που καλύπτουν τουλάχιστον το 20% (είκοσι τοις εκατό) της επιφάνειας του σώματος 

της Ασφαλισμένης Ζωής. Η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται από ειδικό και να τεκμηριώνεται από 

συγκεκριμένα αποτελέσματα του πίνακα Lund Browder ή ισοδύναμων μετρητών επιφάνειας εγκαυμάτων. 

 

Τέτανος 

Ασθένεια που προκαλείται από το κλωστηρίδιο του τετάνου που επιτίθεται στο κεντρικό νευρικό σύστημα και 

προκαλεί μη αναστρέψιμη βλάβη στο μυϊκό και νευρικό σύστημα. 

 

Απώλεια ομιλίας 

Μόνιμη και ανεπανόρθωτη απώλεια δυνατότητα της ομιλίας η οποία πρέπει να παραμείνει για συνεχόμενη 

διάρκεια έξι (6) μηνών. Τα ιατρικά στοιχεία πρέπει να παρέχονται από ειδικό (ωτορινολαρυγγολόγο) και να 

επιβεβαιώνουν τραυματισμό ή ασθένεια στις φωνητικές χορδές. Όλες οι ψυχιατρικά σχετιζόμενες αιτίες 

εξαιρούνται. Η κατάσταση δεν πρέπει να δύναται να αποκατασταθεί με ιατρική παρέμβαση. 

 

Κώφωση 

Ολική, μη αναστρέψιμη απώλεια ακοής και στα δύο αυτιά για όλους τους ήχους ως αποτέλεσμα ασθένειας ή 

ατυχήματος. Οι ιατρικές ενδείξεις πρέπει να παρέχονται από ειδικό  ωτορινολαρυγγολόγο  και να περιλαμβάνουν 

ηχομετρικές και ακουολογικές δοκιμασίες. Η κώφωση δεν πρέπει να δύναται να αποκατασταθεί με ιατρική 

παρέμβαση. 

 

Απώλεια άκρων 

Η ολική και μη αναστρέψιμη απώλεια της χρήσης, ή ακρωτηριασμός πάνω από τον καρπό ή τον αστράγαλο, δύο 

ή περισσοτέρων άκρων λόγω τραυματισμού ή ασθένειας. Αυτό περιλαμβάνει την απώλεια της χρήσης και των 

δύο χεριών ή των δύο ποδιών ή της χρήσης ενός χεριού και ενός ποδιού.  

 

Ασθένεια Alzheimers / Άνοια 

Αλλοίωση ή απώλεια της νοητικής ικανότητας και σημαντική γνωστική έκπτωση, αλλοίωση της μακροπρόθεσμης 

και/ή βραχυπρόθεσμης μνήμης, και έλλειψη προσανατολισμού, λόγω ιατρικών καταστάσεων όπως η ασθένεια 

Alzheimer ή διάφορες μορφές άνοιας. Υπάρχει ανάγκη  επίβλεψης κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια της μέρας, όπως 
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αυτό καθορίζεται από ειδικό, και καταστάσεις σαν αυτή πρέπει να τεκμηριώνονται ιατρικά για 3 συνεχόμενους 

μήνες. Η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιωθεί από ειδικό νευρολόγο. Άνοια που σχετίζεται με κατάχρηση αλκοόλης, 

ναρκωτικών ουσιών και άλλων φαρμάκων δεν εξαιρούνται. Άνοια που αποδίδεται στον ιό του συνδρόμου 

επίκτητης ανοσονολογικής ανεπάρκειας (AIDS) εξαιρείται. 

 

Μυϊκή δυστροφία  

Η διάγνωση της μυϊκής δυστροφίας η οποία επιβεβαιώνεται από ειδικό νευρολόγο και βασίζεται σε συνδυασμό 

όλων των πιο κάτω: 

• Κλινική παρουσίαση συμπεριλαμβανομένης απουσίας αισθητηριακής διαταραχής, φυσιολογικού 

εγκεφαλονωτιαίου υγρού και ήπιας μείωσης των αντανακλαστικών τενόντιων.  

• Χαρακτηριστικό ηλεκτρομυογράφημα 

• Κλινική υποψία επιβεβαιωμένη με βιοψία μυών. 

 

Ασθένεια Parkinson’s πριν την ηλικία των 65 

Αδιαμφισβήτητη διάγνωση ιδιοπαθητικής ή πρωτογενούς ασθένειας του Πάρκινσον (όλες οι άλλες μορφές 

Πάρκινσον εξαιρούνται) πριν την ηλικία των εξήντα πέντε (65) ετών από ειδικό νευρολόγο, ο οποίος κατέχει αυτή 

τη θέση, σε ανεγνωρισμένο Νοσοκομείο ή Ιατρικό Κέντρο. Η πάθηση πρέπει να οδηγεί σε μόνιμη ανικανότητα να 

διεκπεραιώνει τρεις (3) ή περισσότερες ανάγκες της καθημερινής ζωής όπως λούσιμο σε μπανιέρα ή ντους, 

ντύσιμο, ξεντύσιμο, χρήση τουαλέτας, κινητικότητα σε εσωτερικούς επίπεδους χώρους, εγκράτεια, (ικανότητα 

ελέγχου των λειτουργιών των εντέρων και της κύστης), να τρέφεται από μόνος (να τρώει και να πίνει), ή να οδηγεί 

στην ανάγκη επίβλεψης και μόνιμης παρουσίας προσωπικού φροντίδας λόγω της πάθησης. Αυτές οι καταστάσεις 

πρέπει να είναι ιατρικά πιστοποιημένες για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες. 

 

Ασθένεια Κινητικού Νευρώνα 

Αδιαμφησβήτητη διάγνωση της ασθένειας των κινητικών νευρώνων από ειδικό νευρολόγο, η οποία υποστηρίζεται 

από ξεκάθαρα ευρήματα κατάλληλων και σχετικών νευρολογικών σημείων. 

 

Ομάδα 3 

 

Καρδιακή Προσβολή (έμφραγμα μυοκαρδίου) 

Νέκρωση ενός τμήματος του μυοκαρδίου σαν αποτέλεσμα συμπίεσης ή απόφραξης στεφανιαίων αρτηριών, 

περιορίζοντας την παροχή αίματος στη συγκεκριμένη περιοχή. Η διάγνωση πρέπει να υποστηρίζεται από τα 

ακόλουθα κριτήρια σωρευτικά:  

• Αύξηση των μυοκαρδιακών ενζύμων ή αύξηση στην τροπονίνη σε επίπεδο 1 ug/ml ή υψηλότερο επίπεδο, 
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που μπορεί στο μέλλον να αντικαταστήσει τις προαναφερθείσες βιοχημικές 
εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται στα νοσοκομεία. 

• Και η παρουσία ενός εκ των πιο κάτω ενδείξεων: 

- Τυπικός πόνος στο στήθος, ή 

- Νέες αλλαγές στο καρδιογράφημα που είναι χαρακτηριστικές ενός εμφράγματος. 

 

Εγχείρηση Αορτοστεφανιαίας Παράκαμψης (by-pass) 

Χειρουργική επέμβαση ανοικτής καρδιάς για διόρθωση στένωσης ή απόφραξης ενός ή περισσοτέρων 

στεφανιαίων αρτηριών, με παρακαμπτήριο μόσχευμα. Η χειρουργική επέμβαση πρέπει αποδεδειγμένα να είναι 

αναγκαία μέσω αγγειογραφίας και η πραγματοποίηση της επέμβασης πρέπει να επιβεβαιωθεί από ειδικό. 

Εξαιρούνται: 

• Ο καθετηριασμός ενός ή περισσοτέρων στεφανιαίων αρτηριών. 

• Η αγγειοπλαστική. 

• Οποιεσδήποτε άλλες ενδοαγγειακές διαδικασίες. 

• Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική (Key-hole surgery). 

 

Αγγειοπλαστική 

Πρώτη θεραπεία για στένωση  ή απόφραξη  σε μία ή περισσότερες στεφανιαίες αρτηρίες με αγγειοπλαστική, με 

μπαλόνι, διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων (PTCA) ή παρόμοια διαδικασία ενδοαρτηριακού καθετήρα. Η 
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αγγειοπλαστική πρέπει να κριθεί αναγκαία από ειδικό καρδιολόγο και πρέπει να υπάρχουν αγγειογραφικά στοιχεία 

ένδειξης σημαντικής στεφανιαίας πάθησης. 

Εξαιρούνται: 

- Διαδικασίες επαναγγείωσης με λέιζερ (laser). 

- Διαγνωστικές διαδικασίες ή αγγειογραφήματα. 

 

Αορτή (εγχείρηση αορτής) 

Η πραγματική υποβολή της χειρουργικής επέμβασης για μια χρόνια ασθένεια της αορτής που απαιτεί εκτομή και 

χειρουργική αντικατάσταση της πάσχουσας αορτής με μόσχευμα. Για τους σκοπούς του ορισμού αυτού, η αορτή 

σημαίνει τη   θωρακική και κοιλιακή αορτή αλλά όχι τους κλάδους της. Η πραγματοποίηση της χειρουργικής 

επέμβασης της  αορτής πρέπει να επιβεβαιωθεί από ειδικό. 

 

Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο 

Οποιοδήποτε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο που προκαλεί μόνιμη νευρολογική αλληλουχία η οποία διαρκεί 

περισσότερο από 24 ώρες και περιλαμβάνει έμφραγμα του εγκεφαλικού ιστού, αιμορραγία και εμβολισμό από 

εξωεγκεφαλική πηγή.  Η διάγνωση πρέπει να τεκμηριωθεί από ειδικό και να αποδεικνύεται από τα τυπικά κλινικά 

συμπτώματα καθώς επίσης και τα τυπικά ευρήματα σε αξονική τομογραφία (CT) ή μαγνητική τομογραφία (MRI) 

εγκεφάλου. Πρέπει να υπάρχουν στοιχεία για νευρολογικά ελλείμματα για τουλάχιστον 3 μήνες. 

Εξαιρούνται: 

- Παροδικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΤΙΑ). 

- Τραυματική βλάβη του εγκεφάλου. 

- Νευρολογικά συμπτώματα λόγω ημικρανίας. 

- Μικροισχαιμικά έμβολα χωρίς νευρολογικά ελλείμματα. 

 

Καρδιομυοπάθεια 

Κατάσταση έκπτωσης της λειτουργίας της αριστερής κοιλίας (διαφόρων αιτιολογιών)  που έχει ως αποτέλεσμα 

σημαντική έκπτωση της φυσικής κατάστασης τουλάχιστον της κλάσης 3 στην ταξινόμηση καρδιακής ανεπάρκειας 

του New York Heart Association (NYHA). Η διάγνωση της καρδιομυοπάθειεας πρέπει να επιβεβαιωθεί από ειδικό 

καρδιολόγο. Η καρδιομυοπάθεια περιλαμβάνει διαστολής της υπερτροφικής και περιοριστικής καρδιομυοπάθειας. 

Η δευτερογενής καρδιομυοπάθεια λόγω κατάχρησης αλκοόλης δεν εξαιρείται. 

 

Αντικατάσταση καρδιακής βαλβίδας 

Χειρουργική αντικατάσταση μίας ή περισσοτέρων καρδιακών βαλβίδων με προσθετικές βαλβίδες. Εσωκλείει την 

αντικατάσταση αορτικής, μιτροειδούς, πνευμονικής ή τριλοχίου βαλβίδας με προσθετικές βαλβίδες λόγω 

στένωσης ή ανεπάρκειας τους ή συνδυασμού και των δύο μαζί.  

Εξαιρούνται: - Επιδιόρθωση καρδιακής βαλβίδας.  

                     - Βαλβιδοτομή.  

        - Βαλβιδοπλαστική. 

 

Ομάδα 4  

 

Καρκίνος 

Πάθηση που εκδηλώνεται με την παρουσία ενός κακοήθους όγκου που χαρακτηρίζεται με ανεξέλεγκτο μεγάλωμα 

και εξάπλωση καρκινοειδών κυττάρων και τη διήθηση του ιστού. Η διάγνωση πρέπει να πιστοποιηθεί από ειδικό 

και να τεκμηριωθεί με προφανή ιστολογία.  Ο όρος καρκίνος συμπεριλαμβάνει επίσης λευχαιμία και κακοήθη νόσο 

του λυμφατικού συστήματος όπως τη νόσο του Hodgkin.  

Εξαιρούνται:  

- Οποιοδήποτε στάδιο CIN (Αυχενική Ευδοεπιθηλιακή Νεοπλασία).  

- Οποιοσδήποτε προκαρκινικός όγκος. 

- Οποιοσδήποτε μη διηθητικός καρκίνος (Carcinoma In situ).  

- Καρκίνος προστάτου στάδιο 1 (Τ1a, 1b & 1c).  

- Καρκίνος των βασικών κυττάρων (Basal cell cancer).  

- Φολιδωτός κυτταρικός καρκίνος (squamous cell cancer).  
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- Κακοήθες μελάνωμα στάδιο ΙΑ (T1a N0 M0). 

- Οποιοσδήποτε κακοήθης όγκος στην παρουσία του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας. 

 

Καλοήθης όγκος εγκεφάλου 

Απειλητικός για τη ζωή, μη κακοήθης όγκος του εγκεφάλου όπως επιβεβαιώνεται από νευρολόγο ή 

νευροχειρουργό. Αυτό περιλαμβάνει ενδοκρανιακούς όγκους που προκαλούν βλάβη στον εγκέφαλο. Οι όγκοι 

πρέπει να θεωρούνται ότι χρήζουν νευροχειρουργικής αφαίρεσης ή αν δεν μπορούν να εγχειριστούν να 

προκαλούν μόνιμο νευρολογικό έλλειμμα. Η κατάσταση επιβεβαιώνεται με Μαγνητική Τομογραφία (MRI) ή 

Αξονική Τομογραφία (CT). 

Εξαιρούνται: 

- Κύστεις, κοκκιώματα, αγγειοδυσπλασίες, αιματώματα και όγκοι της υπόφυσης και των εγκεφαλικών 

μηνίγγων.  

 

Απλαστική αναιμία 

Χρόνια εμμένουσα ανεπάρκεια του μυελού των οστών που οδηγεί σε αναιμία, ουδετεροπενία και θρομβοπενία 

που απαιτούν θεραπεία τουλάχιστον με ένα από τα ακόλουθα:  

(α) Μετάγγιση αίματος. 

(β) Αυξητικούς παράγοντες του μυελού των οστών. 

(γ) Ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες. 

(δ) Μεταμόσχευση μυελού οστών. 

Η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιωθεί από αιματολόγο. 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ    
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του Ωφελήματος αυτού είναι:  
(α) Οποιαδήποτε από τις καλυπτόμενες ασθένειες πρέπει να εκδηλώνεται για πρώτη φορά τουλάχιστον τρεις (3) 
μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης της κάλυψης (κινδύνου) της βασικής κάλυψης ή 
(β) Οποιαδήποτε από τις καλυπτόμενες ασθένειες πρέπει να εκδηλώνεται για δεύτερη ή τρίτη φορά τουλάχιστον 
έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία εμφάνισης της προηγούμενης καλυπτόμενης ασθένειας και  
(γ) Με την προϋπόθεση πάντοτε, ότι η Ασφαλισμένη Ζωή βρίσκεται εν ζωή κατά το χρόνο της καταβολής του 
Ωφελήματος από την Εταιρεία. 
(δ) Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει καταβολές του Ωφελήματος με τον τρόπο που 
περιγράφεται πιο κάτω:  
(ι) Είτε με εφάπαξ ποσό σαράντα πέντε (45) ημέρες μετά τη διάγνωση και την εξακρίβωση από την Εταιρεία του 
καλυπτόμενου ιατρικού περιστατικού ή  
(ιι) Είτε πραγματοποιώντας δύο (2) δόσεις καταβολής ως εξής: 
1η δόση: το 25% του Ωφελήματος αυτής της Επιπρόσθετης Κάλυψης τριάντα (30) ημέρες   μετά την εξακρίβωση 
από την Εταιρεία του καλυπτόμενου ιατρικού περιστατικού και 
2η Δόση: Το υπόλοιπο 75% του Ωφελήματος αυτής της Επιπρόσθετης Κάλυψης τριάντα (30) ημέρες από την 
ημερομηνία καταβολής της 1ης δόσης. 
 
Σε περίπτωση θανάτου της Ασφαλισμένης Ζωής είτε πριν τη καταβολή της 1ης δόσης ή/και πριν τη καταβολή της 
2ης δόσης, οποιοδήποτε ποσό που δεν έχει καταβληθεί ακυρώνεται και δεν καταβάλλεται. 
 
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ ΖΩΗΣ 
 
1. Αξίωση για Καταβολή του Ωφελήματος  
Η Ασφαλισμένη Ζωή, ή ο αντιπρόσωπος της αν η Ασφαλισμένη Ζωή δεν μπορεί λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, 
οφείλει να καταθέσει στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, γραπτή απαίτηση μαζί με τα αναγκαία αποδεικτικά 
στοιχεία που δικαιολογούν το δικαίωμα της για απαίτηση πληρωμής του ωφελήματος με βάση τις πρόνοιες και 
περιορισμούς αυτού του Επιπρόσθετου Ωφελήματος. Η γνωστοποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε 
τριάντα (30) μέρες από την ημερομηνία που διαγνώσθηκε, και πιστοποιήθηκε η καλυπτόμενη Σοβαρή Ασθένεια. 
Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να εξετάζει, με δικά της έξοδα και με γιατρούς που η ίδια ορίζει, την Ασφαλισμένη 
Ζωή. 
 
Παράλειψη της Ασφαλισμένης Ζωής (ή του αντιπροσώπου της) να συμμορφωθεί πλήρως και εμπρόθεσμα με τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται από αυτό το άρθρο, έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια του δικαιώματος 
απαίτησης της για την αντίστοιχη παροχή του ωφελήματος. 
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2. Τερματισμός Ισχύος του Ασφαλιστηρίου  
Η ισχύς του Ασφαλιστηρίου είναι δυνατό να τερματιστεί: 

(α) Όταν δεν καταβληθούν τα ασφάλιστρα στην ημερομηνία που προβλέπεται στον Πρώτο Πίνακα του 

Ασφαλιστηρίου.  

(β) Με την καταγγελία από την Εταιρεία ή το Συμβαλλόμενο ή/και την Ασφαλισμένη Ζωή.  
 
(γ) Με τη λήξη της ισχύος του Ασφαλιστηρίου, την πλησιέστερη προς την εβδομηκοστή πέμπτη (75η) επέτειο της 
γέννησης της Ασφαλισμένης Ζωής.  
 
(δ) Με την καταβολή τριών (3) Σοβαρών Ασθενειών που καλύπτονται από αυτή την βασική κάλυψη, κάθε μία από 
ξεχωριστή ομάδα σύμφωνα με το Παράρτημα Α, από τις τριάντα πέντε (35) καλυπτόμενες ασθένειες.   
 
(ε) Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας και τερματισμού αυτού του Ασφαλιστηρίου οποτεδήποτε 
διαπιστώσει ότι η Ασφαλισμένη Ζωή ή/και ο Συμβαλλόμενος έχει:  
(ι) Προβεί προς την Εταιρεία σε ψευδείς δηλώσεις, ή απόκρυψη πληροφοριών, ή παραποίηση στοιχείων γνωστών 
γεγονότων σχετικά με τις καλυπτόμενες ασθένειες που αφορούν την Ασφαλισμένη Ζωή, εφόσον η δήλωση ή η 
απόκρυψη είναι τέτοια που αν η Εταιρεία γνώριζε τα αληθή στοιχεία, είτε δεν θα προχωρούσε στη σύναψη του 
Ασφαλιστηρίου, είτε θα προχωρούσε στη σύναψη του Ασφαλιστηρίου, με διαφορετικούς όρους και πρόνοιες από 
τους όρους και τις πρόνοιες που έχουν συμφωνηθεί.  
(ιι) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η έναρξη της ισχύος του Ασφαλιστηρίου ακολουθεί κατά πολύ 

αργότερα (άνω των 30 ημερών) της ημερομηνίας συμπλήρωσης της πρότασης για ασφάλιση, και που εν τω 

μεταξύ οι πληροφορίες που έχουν δοθεί στην πρόταση έχουν αλλάξει και είναι εις γνώση της Ασφαλισμένης Ζωής 

ή/και Συμβαλλομένου, και  τέτοιες πληροφορίες δεν έχουν τεθεί εις γνώση της Εταιρείας έγκαιρα, τότε το 

Ασφαλιστήριο είναι άκυρο εξ απαρχής.  

(ιιι) Οι όροι απασχόλησης ή εργασίας ή εργασιακού περιβάλλοντος της Ασφαλισμένης Ζωής έχουν αλλάξει με 
τέτοιο τρόπο και κατάσταση που έκδηλα αυξάνει τον κίνδυνο προσβολής οποιασδήποτε από τις καλυπτόμενες 
ασθένειες. 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Καμία απαίτηση δεν θα γίνει αποδεκτή από την Εταιρεία για το Ωφέλημα των  «Altius Υπερκάλυψη 35» αν οι 

καλυπτόμενες ασθένειες  έχουν την αφετηρία τους από ή/και εμφανίστηκαν άμεσα ή έμμεσα:   

1. Μέσα στους τρεις (3) μήνες περιόδου αναμονής από την ημερομηνία έκδοσης αυτού του βασικού Ωφελήματος. 

2. Μέσα στους έξι (6) μήνες περιόδου αναμονής από οποιαδήποτε προηγούμενη διαγνωσθείσα Σοβαρή 

Ασθένεια. 

3. Αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας, αυτοτραυματισμός κάτω από οποιεσδήποτε καταστάσεις ή συνθήκες 

περιλαμβανομένου σωματικού τραυματισμού ή ατυχήματος, που σχετίζεται ή οφείλεται, άμεσα ή έμμεσα, ολικά 

ή μερικά, στη ψυχική κατάσταση της Ασφαλισμένης Ζωής και/ή στην επίδραση αλκοόλ ή άλλων τοξικών, 

ναρκωτικών και συναφών ουσιών. 

4. Σωματικός τραυματισμός, ασθένεια, ιατρική βοήθεια, φροντίδα και/ή θεραπεία σχετιζόμενη με τη χρήση ουσιών 

και/ή εξάρτηση σε ουσίες όπως αλκοόλ, ναρκωτικά και/ή άλλες εθιστικές και/ή απαγορευμένες ουσίες εκτός αν 

αυτό ρητά αναφέρεται στην ασθένεια/κατάσταση στο Παράρτημα Α πιο κάτω. 

5. Δερματολογικές ασθένειες ή σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που 

προκύπτει από ή οφείλεται στον ιό του συνδρόμου της επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (AIDS) και/ή 

οποιαδήποτε μετάλλαξη ή παραλλαγή του. 

6.  Αν ο θάνατος της Ασφαλισμένης Ζωής προκύπτει μέσα σε 30 μέρες από την ημερομηνία της εκδήλωσης ή 

διάγνωσης της ασθένειας. 

7.  Σωματικός τραυματισμός ή ασθένεια που προκύπτει από ή είναι σε σχέση με συμμετοχή της Ασφαλισμένης 

Ζωής σε επικίνδυνα αθλήματα ή δραστηριότητες που περιλαμβάνουν (όπως ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά 

αναφέρονται), ορειβασία, αναρρίχηση βράχων, εξερεύνηση φαραγγιών/πηγαδιών, καταδύσεις (scuba diving), 

πτήσεις με ανεμόπτερο ή αερόστατο, αεροπτερισμός ή αεροστατισμός, πτώση με αλεξίπτωτο, αγώνες 

ταχύτητας με μηχανικά μέσα ή ζώα, πάλη, κυνήγι, ψάρεμα, υδατοσφαίριση, τζούντο (judo), πολεμικές τέχνες 

οποιουδήποτε είδους και περιγραφής, σκι ή παγοδρομίες. 
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Η κάλυψη παρέχεται για σωματικό τραυματισμό κατά την διάρκεια συμμετοχής στα αθλήματα που αναφέρονται 

πιο κάτω και τα οποία εκτελούνται για αναψυχή μόνο. 

(α) Καταδύσεις, με την προϋπόθεση ότι η Ασφαλισμένη Ζωή: 

ι. Είναι εκπαιδευμένη και κάτοχος κατάλληλου διπλώματος. 

ιι. Συνοδεύεται πάντοτε από άλλο άτομο κατά τη διάρκεια των καταδύσεων. 

ιιι. Καταδύεται σε βάθος μικρότερο των 30 μέτρων. 

(β) Ψάρεμα, κυνήγι, ιππασία. 

(γ) Ξιφασκία όπου η Ασφαλισμένη Ζωή είναι ντυμένη με την κατάλληλη στολή 

(δ) Χειμερινά αθλήματα: ι. Παγοδρομίες (ice skating), Σκι (skiing), Χιονοσανίδα (snowboarding)              

(ε) Θαλάσσια αθλήματα: ι. Θαλάσσιο σκι, ιστιοσανίδα (windsurfing), ιστιοπλοΐα (board sailing), κωπηλασία 

(rowing), Σερφινγκ (surfing) και κολύμβηση. ιι. Κανό (canoeing) και  Καγιάκ (kayaking) σε λίμνες και ρυάκια.

  

Σημειώνεται ότι η κάλυψη για όλα τα πιο πάνω αθλήματα δεν περιλαμβάνει συμμετοχή σε οποιουσδήποτε 

διαγωνισμούς/αγώνες. 

8. Οποιεσδήποτε προ υπάρχουσες καταστάσεις ή ασθένειες. Αυτό ορίζεται σαν οποιοσδήποτε τραυματισμός 

(πληγή) και/ή σωματικός τραυματισμός και/ή ιατρική κατάσταση και/ή πάθηση και/ή ασθένεια όπως επίσης και οι 

επιπλοκές τους και/ή οποιεσδήποτε σχετιζόμενες καταστάσεις για τις οποίες η Ασφαλισμένη Ζωή είχε σημεία ή 

συμπτώματα και/ή είχε διαγνωσθεί και/ή είχε λάβει ιατρική συμβουλή και/ή θεραπεία πριν την ημερομηνία 

συμπλήρωσης της πρότασης ασφάλισης ή της αίτησης για επαναφορά σε ισχύ αυτής της βασικής κάλυψης. 

9. Ένα περιστατικό το οποίο προκαλείται ή σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τρομοκρατικές πράξεις, 

ραδιενεργή/πυρηνική ή χημική μόλυνση, πόλεμο, εισβολή, πράξεις ξένων εχθρικών δυνάμεων, εχθροπραξίες (είτε 

πρόκειται περί κηρυγμένου πολέμου είτε όχι), εμφύλιο πόλεμο, οχλαγωγία, πολιτική αναταραχή, στάση, 

επανάσταση, εξέγερση ή στρατιωτική κατάληψη της εξουσίας. 

10. Αεροπορικά δυστυχήματα, εκτός εάν η Ασφαλισμένη Ζωή είναι επιβάτης σε αεροσκάφος αναγνωρισμένης 

αεροπορικής Εταιρείας που διεξάγει προγραμματισμένες ή ναυλωμένες πτήσεις. 

11. Παραλείπει να συμβουλευτεί γιατρό ή να ακολουθεί την ιατρική συμβουλή. 

12. Μια ασθένεια ή αιτιολογική συσχέτιση που προκάλεσε προηγούμενη καταβληθείσα σοβαρή ασθένεια κάτω 

από αυτό το Ωφέλημα. 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ 
Τα ασφάλιστρα βασίζονται στην ηλικία κατά την ένταξη και είναι επίπεδα μέχρι τη λήξη της κάλυψης. Είναι 
εγγυημένα για τα πρώτα πέντε (5) έτη μετά την έναρξη της κάλυψης. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να 
αναπροσαρμόσει τα ασφάλιστρα κατά την 5η επέτειο της κάλυψης και κάθε επόμενη επέτειο.   Κάθε 
αναπροσαρμογή θα τίθεται σε ισχύ στην επέτειο της Βασικής/Επιπρόσθετης Κάλυψης αφού προηγηθεί 
ενημέρωση από την Εταιρεία.    
Τα ασφάλιστρα της Βασικής Κάλυψης διαφέρουν από την Επιπρόσθετη Κάλυψη. 

 

Επίσης για τη Βασική Κάλυψη χρεώνεται και δικαίωμα ασφαλιστηρίου ως εξής: 

 

Συχνότητα 
Πληρωμής  

Δικαίωμα 
Ασφαλιστηρίου  

€ 

Ετήσια  35,00 

Εξαμηνιαία  18,50 

Τριμηνιαία  10,00 

Μηνιαία  3,50 
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Επιπρόσθετα ισχύει, ελάχιστο ετήσιο ασφάλιστρο τόσο για τη Βασική Κάλυψη όσο και για την Επιπρόσθετη 

Κάλυψη ως ακολούθως: 

 

 Κύρια 
κάλυψη 

€ 

Συμπληρωματική 
κάλυψη 

€ 

Ελάχιστο ετήσιο ασφάλιστρο (δεν 
περιλαμβάνεται το δικαίωμα 
ασφαλιστηρίου για την κύρια κάλυψη) 

 
100 

 
80 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΚΑΛΥΨΗΣ  

• Οι ηλικίες ένταξης είναι: Δέκα οκτώ (18) έως εξήντα (60) κατά τα τελευταία γενέθλια. 

• Η μέγιστη ηλικία στη λήξη είναι τα εβδομήντα πέντε (75) έτη κατά τα τελευταία γενέθλια. 

• Το μέγιστο ποσό κάλυψης είναι €200.000.   

• Ελάχιστη διάρκεια: Δέκα (10) έτη. 

• Μέγιστη διάρκεια μέχρι την ηλικία των εβδομήντα πέντε (75) ετών κατά τα τελευταία γενέθλια. 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οποιοδήποτε ασφάλιστρο που μπορεί να εισπραχθεί από την Εταιρεία για αυτή τη βασική κάλυψη μετά τη λήξη 

της δεν συνίσταται ή/και  δεν δημιουργεί καμία ευθύνη της Εταιρείας εκτός από την επιστροφή του ασφαλίστρου 

χωρίς τόκο στον Συμβαλλόμενο. 
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ΣΧΕΔΙΟ «ALTIUS PROTECTION PLAN»  

 

Το ωφέλημα αυτό καλύπτει δύο ομάδες ασθενειών ως ακολούθως: 

• Τύπου Καρκίνου  

• Τύπου Καρδιάς / Αγγείων  

 

Το ωφέλημα είναι μακροχρόνιο και προσφέρεται ως:  

• Κύρια κάλυψη (βασικό ασφαλιστήριο). 

• Κύρια κάλυψη (βασικό ασφαλιστήριο), με επιπρόσθετη κάλυψη, μόνο το ωφέλημα  ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης. 

• Συμπληρωματική κάλυψη σε βασικά ασφαλιστήρια ζωής. 

 

  Πρόνοιες και Όροι  

  Αντικείμενο Ασφάλισης    

Η Εταιρεία θα πληρώσει σωρευτικά το μέγιστο ποσό του Ωφελήματος που αναγράφεται στον Πρώτο Πίνακα του 

σχετικού Ωφελήματος, σύμφωνα με τους όρους του και ανεξάρτητα από παροχές άλλων Ωφελημάτων. Αυτό θα 

γίνει μόλις η Εταιρεία λάβει τα απαραίτητα δικαιολογητικά από το ιατρικό κέντρο όπου νοσηλεύτηκε η 

Ασφαλισμένη Ζωή και που αποδεικνύουν και πιστοποιούν ότι η Ασφαλισμένη Ζωή, έπαθε για πρώτη φορά κατά 

τη διάρκεια ισχύος του Ωφελήματος (εξαιρούνται οι πρώτες ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης ή 

επαναφοράς σε ισχύ αυτού του Ωφελήματος), μία από τις σοβαρές ιατρικές καταστάσεις οι οποίες εμπίπτουν στις 

δύο (2) ομάδες που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.  

Η κάθε ομάδα σχετίζεται με κάποιες καταστάσεις, συγκεκριμένα η Ομάδα 1 με καταστάσεις Τύπου Καρκίνου και 

η Ομάδα 2 με καταστάσεις Τύπου Καρδιάς / Αγγείων.  Οι καταστάσεις που παρουσιάζονται σε κάθε ομάδα 

διαχωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τη σοβαρότητα τους και ακολούθως βάσει της σοβαρότητας τους  

προσδιορίζεται το  ποσοστό αποζημίωσης. τους. Οι κατηγορίες σοβαρότητας παρουσιάζονται στο Ασφαλιστήριο 

Συμβόλαιο.  

Πολλαπλές απαιτήσεις, για οποιαδήποτε ομάδα, μπορούν να γίνουν αποδεκτές κάτω από αυτό το Ωφέλημα με 

την προϋπόθεση ότι,  

- το συνολικό ποσοστό αποζημίωσης δεν θα ξεπεράσει το 100%, και   
- η κάθε επόμενη Σοβαρή Ιατρική κατάσταση θα διαγνωσθεί τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες μετά από την 
προηγούμενη, εάν πρόκειται για κατάσταση από την ίδια ομάδα       
 

Δεν υπάρχει περίοδος αναμονής μετά την πρώτη σοβαρή ιατρική κατάσταση, εάν η επόμενη σοβαρή ιατρική 

κατάσταση εμπίπτει σε διαφορετική ομάδα. Ισχύουν περαιτέρω περιορισμοί για την πληρωμή των καταστάσεων 

Ήπιας και Μέτριας σοβαρότητας οι οποίοι επεξηγούνται πιο κάτω. Όταν εξαντληθεί το 100% του Ασφαλισμένου 

Ποσού για το συγκεκριμένο Ωφέλημα, τότε το Ωφέλημα παύει να ισχύει, το ασφάλιστρο του  σταματά και θεωρείται 

ότι η Εταιρεία έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σε σχέση με αυτό το Ωφέλημα.  
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Καλυπτόμενες Ασθένειες 

 

Η ομαδοποίηση των καταστάσεων φαίνεται στους πιο κάτω πίνακες: 

 

Κατηγορία 
Σοβαρότητας 

Ομάδα 1 – Τύπου Καρκίνου 

 
 
 

Ήπια 

• Καρκίνωμα in-situ μαστού 

• Καρκίνωμα in-situ τραχήλου/μήτρας/κόλπου/ωοθηκών/αιδοίου 

• Καρκίνωμα in-situ παχέος εντέρου ( εκτός ορθού) 

• Καρκίνωμα in-situ / Τ1Ν0Μο ουροδόχου κύστης 

• Τ1Ν0Μ0 καρκίνος προστάτη 

• Τ1Ν0Μ0 καρκίνος θυρεοειδούς 

 
 
 

Μέτρια 

• Μαστεκτομή για Καρκίνωμα in-situ μαστού 

• Προστατεκτομή για Τ1Ν0Μ0 καρκίνο προστάτη 

• Κυστεκτομή για Καρκίνωμα in-situ ουροδόχου κύστης / Τ1Ν0Μ0 καρκίνο 
ουροδόχου κύστης 

• Ολική υστερεκτομή και αμφοτερόπλευρη σαλπιγκεκτομή  για Καρκίνωμα 
in-situ τραχήλου / Καρκίνωμα in-situ μήτρας / Καρκίνωμα in-situ 
ωοθηκών /φαλλοπιανού σωλήνα / κόλπου / αιδοίου 

 
Σοβαρή 

• Όλοι οι καρκίνοι που πληρούν τον ορισμό αυτής της σοβαρότητας 
παρουσιάζονται στο εδάφιο Α. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ του συμβολαίου 

 

Κατηγορία 
Σοβαρότητας 

Ομάδα 2 – Τύπου Καρδιάς / Αγγείων 

 
 

Ήπια 

• Καρδιακή ανακοπή – τοποθέτηση απινιδωτή 

• Περικαρδιεκτομή 

• Διαδερμική εγχείρηση καρδιακής βαλβίδας 

• Εγχείρηση μοσχεύματος αορτής 

• Εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης με μικρή θωρακοτομή 

• Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα 

 
Μέτρια 

• Εγχείρηση καρωτίδων 

• Δευτεροπαθής πνευμονική υπέρταση με μόνιμη καρδιακή 
δυσλειτουργία ΝΥΗΑ τάξης ΙΙΙ 

• Καρδιομυοπάθεια 

 
Σοβαρή 

• Καρδιακή προσβολή 

• Εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης 

• Αντικατάσταση καρδιακής βαλβίδας 

 

Ανάλογα με το τύπο σοβαρότητας η πληρωμής του ασφαλισμένου ποσού ορίζεται ως ακολούθως: 

Τύπος σοβαρότητας Πληρωμή % του ασφαλισμένου ποσού 

Ήπια 25% 

Μέτρια 50% 

Σοβαρή 100% 

 
Περιορισμοί και προϋποθέσεις 
 

• Οι ηλικίες ένταξης είναι: 18 έως 65 κατά τα τελευταία γενέθλια 

• Η μέγιστη ηλικία ασφάλισης κατά τη λήξη είναι τα 75 έτη κατά τα τελευταία γενέθλια. 

• Το μέγιστο ποσό κάλυψης είναι €200.000. Υπάρχει δυνατότητα εξέτασης και για μεγαλύτερα ποσά σε 
συνεργασία με τους αντασφαλιστές μας.  

• Ελάχιστη διάρκεια: 10 έτη 

• Μέγιστη διάρκεια: 30 έτη ή μέχρι την ηλικία των 75 ετών κατά τα τελευταία γενέθλια. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΩΦΕΛΗΜΑΤΟΣ 

 

• Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή του Ωφελήματος αυτού είναι:  
(α) Το συνολικό ποσό που θα πληρωθεί για όλες τις καταστάσεις/γεγονότα που περιλαμβάνονται στις Ομάδες 1 

και 2, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 100% του ασφαλισμένου ποσού.  

(β) Κάθε πρώτη απαίτηση από τις καταστάσεις που καλύπτονται θα μειώσει το ασφαλισμένο ποσό και το 

υπόλοιπο ποσό θα μείνει διαθέσιμο για επόμενες απαιτήσεις (στη συνέχεια αναφέρεται σαν «Μειωμένο 

Ασφαλισμένο Ποσό»). 

(γ) Η αρχική περίοδος αναμονής για την πρώτη απαίτηση είναι ενενήντα (90) ημέρες. Δεν υπάρχει περίοδος 

αναμονής μεταξύ δύο απαιτήσεων εάν η απαίτηση που ακολουθεί είναι από διαφορετική ομάδα. Ως εκ τούτου, 

εάν η απαίτηση που ακολουθεί είναι από την ίδια ομάδα θα υπάρχει επιπρόσθετη περίοδος αναμονής ενενήντα 

(90) ημερών. 

(δ) Απαιτήσεις πληρωμής για ήπιες/μέτριες καταστάσεις όπως αναφέρεται πιο κάτω: 

Κάθε ήπια κατάσταση από μια συγκεκριμένη ομάδα μπορεί να απαιτηθεί μια φορά κατά τη διάρκεια ζωής του 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου π.χ. στην Ομάδα 2 εάν η περικαρδιοτομή απαιτηθεί καμιά άλλη ήπια κατάσταση της 

Ομάδας 2 μπορεί να απαιτηθεί. 

• Παρόλα αυτά, μπορεί να γίνει απαίτηση, κάτω από την κατηγορία ήπια άλλης Ομάδας, π.χ. μετά από 
περικαρδιοτομή που γίνεται απαιτητή από την Ομάδα 2, κάθε άλλη κατάσταση που κατηγοριοποιείται σαν 
ήπια της Ομάδας 1 μπορεί να απαιτηθεί. 

• Για δύο απαιτήσεις μέτριες καταστάσεις ανεξαρτήτως της Ομάδας, (από την ίδια ή διαφορετική Ομάδα) 
μπορούν να γίνουν για το 100% του ποσού και νοουμένου ότι δεν εμπίπτουν στην περίοδο αναμονής. 

(ε)  Ένα ωφέλημα δεν θα πληρωθεί κάτω από τους ακόλουθους όρους: 

• Κάθε σοβαρή ασθένεια, που διαγιγνώσκεται ή τα σημεία και συμπτώματά της προκύπτουν εντός της αρχικής 
περιόδου αναμονής (90 μέρες) ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου αναμονής που ακολουθεί μια 
απαίτηση. 

• Θάνατος της ασφαλισμένης ζωής που συμβαίνει σε μια περίοδο επιβίωσης τριάντα (30) ημερών μετά από 
κάθε απαίτηση. 

• Εμφάνιση καταστάσεων που σημειώνονται κάτω από την ομάδα των αποκλεισμένων.  
(στ) Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει πληρωμές του Ωφελήματος με τον τρόπο που 

περιγράφεται πιο κάτω:  

(ι) Είτε με εφάπαξ ποσό σαράντα πέντε (45) ημέρες μετά τη διάγνωση και την εξακρίβωση από την Εταιρεία του 

καλυπτόμενου ιατρικού περιστατικού, ή  

(ζ) Είτε πραγματοποιώντας δύο (2) δόσεις πληρωμής ως εξής: 

1η Δόση: Το 25% του Ωφελήματος της Βασικής Κάλυψης, τριάντα (30) ημέρες μετά την εξακρίβωση από την 

Εταιρεία του καλυπτόμενου ιατρικού περιστατικού και 

2η Δόση: Το υπόλοιπο 75% του Ωφελήματος της Βασικής Κάλυψης τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία 

πληρωμής της 1ης δόσης. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή του Ωφελήματος αυτού είναι: 
(α) Το συνολικό ποσό που θα πληρωθεί για όλες τις καταστάσεις/γεγονότα που περιλαμβάνονται στην λίστα, δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 100% του ασφαλισμένου ποσού. 
(β) Κάθε πρώτη απαίτηση από τις καταστάσεις που καλύπτονται θα μειώσει το ασφαλισμένο ποσό και το 
υπόλοιπο ποσό θα μείνει διαθέσιμο για επόμενες απαιτήσεις (στη συνέχεια αναφέρεται σαν «Μειωμένο 
Ασφαλισμένο Ποσό»). 
(γ) Η αρχική περίοδος για την πρώτη απαίτηση είναι ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία διάγνωσης. Δεν 
υπάρχει περίοδος αναμονής μεταξύ δύο απαιτήσεων αν η απαίτηση που ακολουθεί είναι από μία διαφορετική 
ομάδα. Παρόλα αυτά, αν η απαίτηση που ακολουθεί είναι από την ίδια ομάδα θα υπάρχει επιπρόσθετη περίοδος 
αναμονής ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσης της προηγούμενης ασθένειας. 
(δ) Απαιτήσεις πληρωμής για ήπιες/μέτριες καταστάσεις όπως αυτές αναφέρονται πιο κάτω: 

• Κάθε ήπια κατάσταση από μια συγκεκριμένη Ομάδα μπορεί να απαιτηθεί μια φορά κατά την διάρκεια ζωής του 
συμβολαίου π.χ. στην Ομάδα 2 αν η περικαρδιοτομή γίνει απαιτητή, καμιά άλλη ήπια κατάσταση της Ομάδας 2 
μπορεί να απαιτηθεί. 



 

57 
Νοέμβριος 2022 

• Παρόλα αυτά, κάθε απαίτηση κάτω από την κατηγορία ήπια από την άλλη Ομάδα, μπορεί να γίνει απαιτητή π.χ. 
μετά από περικαρδιοτομή που γίνεται απαιτητή από την Ομάδα 2, κάθε άλλη κατάσταση που κατηγοριοποιείται 
σαν ήπια της Ομάδας 1 μπορεί να απαιτηθεί. 
• Για μέτριες καταστάσεις ανεξαρτήτως της Ομάδας, δύο απαιτήσεις (από την ίδια ή διαφορετική Ομάδα) μπορούν 
να γίνουν απαιτητές για το 100% του ποσού και νοουμένου ότι δεν εμπίπτουν στην περίοδο αναμονής. 
(ε) Ένα ωφέλημα δεν θα πληρωθεί κάτω από τους ακόλουθους όρους: 
• Κάθε σοβαρή ασθένεια, που διαγιγνώσκεται ή τα σημεία και συμπτώματά της προκύπτουν εντός της αρχικής 
περιόδου αναμονής (90 μέρες) ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου αναμονής που ακολουθεί μια 
απαίτηση. 
• Θάνατος της Ασφαλισμένης Ζωής που συμβαίνει σε μια περίοδο επιβίωσης τριάντα (30) ημερών μετά από κάθε 
απαίτηση. 
• Εμφάνιση καταστάσεων που σημειώνονται κάτω από την ομάδα των αποκλεισμένων. 
(στ) Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει πληρωμές του Ωφελήματος με τον τρόπο που 
περιγράφεται πιο κάτω: 
(i) Είτε με εφάπαξ ποσό σαράντα πέντε (45) ημέρες μετά τη διάγνωση και την εξακρίβωση από την Εταιρεία του 
καλυπτόμενου ιατρικού περιστατικού ή 
(ii) Είτε πραγματοποιώντας δύο (2) δόσεις πληρωμής ως εξής: 
1η Δόση: το 25% του Ωφελήματος αυτής της Βασικής Κάλυψης τριάντα (30) ημέρες μετά την εξακρίβωση από 
την Εταιρεία του καλυπτόμενου ιατρικού περιστατικού και 
2η Δόση: Το υπόλοιπο 75% του Ωφελήματος αυτής της Βασικής Κάλυψης τριάντα (30) ημέρες από την 
ημερομηνία πληρωμής της 1ης δόσης. Σε περίπτωση θανάτου της Ασφαλισμένης Ζωής είτε πριν τη καταβολή 
της 1ης δόσης ή/και πριν την καταβολή της 2ης δόσης, οποιοδήποτε ποσό που δεν έχει καταβληθεί ακυρώνεται 
και δεν καταβάλλεται. 
 

Ασφάλιστρα και Ωφελήματα 

Τα ασφάλιστρα βασίζονται στην ηλικία κατά την ένταξη και είναι επίπεδα μέχρι τη λήξη της κάλυψης. Είναι 
εγγυημένα για τα πρώτα 10 έτη από την ημερομηνία έναρξης της κάλυψης. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να 
αναπροσαρμόσει τα ασφάλιστρα και τα ωφελήματα κατά την 10η επέτειο της κάλυψης και κάθε επόμενη επέτειο.  
 
Οποιαδήποτε αναπροσαρμογή σε ασφάλιστρο που έπεται της έναρξης κάλυψης θα αφορά όλους τους 

ασφαλισμένους κάτω από αυτή τη κάλυψη και δεν θα είναι λόγω ατομικής αξιολόγησης κινδύνου της 

Ασφαλισμένης Ζωής. Τα ασφάλιστρα της κύριας κάλυψης διαφέρουν από της συμπληρωματικής κάλυψης.  

Για την Κύρια κάλυψη χρεώνεται και δικαίωμα συμβολαίου ως εξής: 

Δικαίωμα συμβολαίου € 

Ετήσια συχνότητα πληρωμής 35,00 

Εξαμηνιαία συχνότητα πληρωμής 18,50 

Τριμηνιαία συχνότητα πληρωμής 10,00 

Μηνιαία συχνότητα πληρωμής 3,50 

 

Επίσης, ισχύει ελάχιστο ετήσιο ασφάλιστρο τόσο για την Κύρια κάλυψη όσο και για τη συμπληρωματική ως 

ακολούθως: 

 Κύρια κάλυψη Συμπληρωματική 
κάλυψη 

Ελάχιστο ετήσιο 
ασφάλιστρο (δεν 
περιλαμβάνεται το δικαίωμα 
συμβολαίου) 

 
€80 

 
€60 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ ΖΩΗΣ 

Αξίωση για Πληρωμή Ωφελήματος:  

Η Ασφαλισμένη Ζωή, ή ο αντιπρόσωπος της αν η Ασφαλισμένη Ζωή δεν μπορεί λόγω αντικειμενικών δυσκολιών, 
οφείλει να καταθέσει στο Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, γραπτή απαίτηση μαζί με τα αναγκαία αποδεικτικά 
στοιχεία που δικαιολογούν το δικαίωμα της για απαίτηση πληρωμής του ωφελήματος με βάση τις πρόνοιες και 
περιορισμούς αυτής της Βασικής Κάλυψης. Η γνωστοποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) 
μέρες από την ημερομηνία που διαγνώσθηκε, και πιστοποιήθηκε η καλυπτόμενη Σοβαρή Ασθένεια. Η Εταιρεία 
έχει το δικαίωμα να εξετάζει, με έξοδα της και με γιατρούς που η ίδια ορίζει, την Ασφαλισμένη Ζωή.  
 
Παράλειψη της Ασφαλισμένης Ζωής (ή αντιπροσώπου της) να συμμορφωθεί πλήρως και εμπρόθεσμα με τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται από αυτό το άρθρο, έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια του δικαιώματος 
απαίτησης της για την αντίστοιχη παροχή του Ωφελήματος. 
 

Τερματισμός Ισχύος:  

Η ισχύς αυτής της Βασικής Κάλυψης παύει να είναι σε ισχύ: 
(α) Με τη διακοπή ή ακύρωση ή λήξη της ισχύος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Ζωής. 
(β) Με την επέτειο του Βασικού Ασφαλιστηρίου Ζωής, την πλησιέστερη προς την εβδομηκοστή Πέμπτη (75η) 
επέτειο της γέννησης της Ασφαλισμένης Ζωής. 
(γ) Με την καταβολή του 100% του ασφαλισμένου ποσού σύμφωνα με τα ποσοστά αποζημίωσης.  
(δ) Με την καταγγελία αυτής της Βασικής Κάλυψης από την Εταιρεία ή τον Συμβαλλόμενο ή/και την Ασφαλισμένη 
Ζωή. 
(ε) Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας και τερματισμού αυτής της Βασικής Κάλυψης οποτεδήποτε 
διαπιστώσει ότι η Ασφαλισμένη Ζωή ή/και ο Συμβαλλόμενος έχει: 
(i) Προβεί προς την Εταιρεία σε ψευδείς δηλώσεις, ή απόκρυψη πληροφοριών, ή παραποίηση στοιχείων γνωστών 
γεγονότων σχετικά με τις καλυπτόμενες ασθένειες που αφορούν την 
Ασφαλισμένη Ζωή, εφόσον η δήλωση ή η απόκρυψη είναι τέτοια που αν η Εταιρεία γνώριζε 
τα αληθή στοιχεία, είτε δεν θα προχωρούσε στη σύναψη του Ασφαλιστηρίου, είτε θα προχωρούσε στη σύναψη 
του Ασφαλιστηρίου, με διαφορετικούς όρους και πρόνοιες από τους όρους και τις πρόνοιες που έχουν 
συμφωνηθεί. 
(ii) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η έναρξη της ισχύος του Βασικού Ασφαλιστηρίου 
ακολουθεί κατά πολύ αργότερα (άνω των 30 ημερών) της ημερομηνίας συμπλήρωσης της πρότασης ασφάλισης 
για ασφάλιση, και που εν τω μεταξύ οι πληροφορίες που έχουν δοθεί στην πρόταση έχουν αλλάξει και είναι εις 
γνώση της Ασφαλισμένης Ζωής ή/και του Συμβαλλομένου, και τέτοιες πληροφορίες δεν έχουν τεθεί εις γνώση της 
Εταιρείας έγκαιρα, τότε το Ασφαλιστήριο είναι άκυρο εξ απαρχής. 
(iii) Οι όροι απασχόλησης ή εργασίας ή εργασιακού περιβάλλοντος της Ασφαλισμένης Ζωής έχουν αλλάξει με 
τέτοιο τρόπο και κατάσταση που έκδηλα αυξάνει τον κίνδυνο προσβολής οποιασδήποτε από τις καλυπτόμενες 
ασθένειες. 
 

Eξαιρέσεις 

 
Καμία απαίτηση δεν θα γίνει αποδεκτή από την Εταιρεία σχετικά με τα πιο κάτω: 
(α) Κανένα ωφέλημα δεν είναι πληρωτέο σχετικά με κατάσταση που εμφανίστηκε μέσα στις ενενήντα (90) ημέρες 
από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία επαναφοράς σε ισχύ αυτής της Βασικής Κάλυψης. 
(β) Κανένα ωφέλημα δεν είναι πληρωτέο σχετικά με κατάσταση που εμφανίστηκε μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες 
από οποιαδήποτε προηγούμενη διαγνωσθείσα κατάσταση που εμπίπτει στην ίδια ομάδα. 
(γ) Προϋπάρχουσες καταστάσεις εξαιρούνται. Προϋπάρχουσες καταστάσεις σημαίνει κάθε φυσική κατάσταση 
που διαγνώστηκε, αντιμετωπίστηκε, ή για την οποία ο γιατρός συμβούλευσε ή η παρουσία οποιωνδήποτε 
συμπτωμάτων οποιασδήποτε ασθένειας ή νόσου οποτεδήποτε πριν την ημερομηνία έναρξης του Ασφαλιστηρίου 
εκτός αν έχει δηλωθεί από την Ασφαλισμένη Ζωή και γίνει αποδεκτό από την Εταιρεία χωρίς οποιοδήποτε όρο 
σχετικά με την εξαίρεση. 
(δ) Κατάχρηση αλκοόλ ή ουσιών, ή η λήψη φαρμάκων εκτός υπό τις οδηγίες εγγεγραμμένου γιατρού. 
(ε) Αδικαιολόγητη αδυναμία αναζήτησης ή συμμόρφωσης με ιατρικές οδηγίες. 
(στ) Λοίμωξη με ιό ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) ή καταστάσεις λόγω οποιουδήποτε συνδρόμου 
επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS). 
(ζ) Ακτινοβολία, πυρηνική αντίδραση ή πυρηνική μόλυνση. 
(η) Διαμονή στο εξωτερικό – Παραμονή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περισσότερους από τρεις (3) μήνες 
σε οποιοδήποτε διάστημα 12 μηνών. 
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(θ)Τραυματισμοί ή νόσοι που προκύπτουν από οποιοδήποτε επαγγελματικό άθλημα, κούρσες οποιουδήποτε 
είδους, καταδύσεις, εναέριες πτήσεις (περιλαμβανομένων bungee-jumping, αερόπτερου, αερόστατου, 
αλεξίπτωτου και sky-diving) εκτός σαν μέλος πληρώματος ή σαν επιβάτης που πλήρωσε εισιτήριο με αδειούχα 
εμπορική αερογραμμή που διενεργεί τακτικά δρομολόγια, ή οποιοδήποτε επικίνδυνο άθλημα εκτός αν 
συμφωνηθούν ειδικά με πρόσθετη πράξη. 
 

Διάρκεια 

Η ελάχιστη διάρκεια είναι 5 (πέντε) έτη και η μέγιστη 15 (δεκαπέντε) έτη. Λήγει στην ηλικία των 65 (εξήντα πέντε) 

ετών. Προσφέρεται για ηλικίες από 18 (δέκα οκτώ) ετών μέχρι 60  ετών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 

Ασφαλιστικά Σχέδια Κλάδου Υγείας μη συνδεδεμένα με επενδυτικές μονάδες τα οποία δεν έχουν 

αποταμίευση και συσσώρευση Κεφαλαίου. Μερικά προσφέρονται για αγορά σαν κύρια ασφαλιστήρια ή 

σαν συμπληρωματικά ωφελήματα άλλων Σχεδίων. 

 

ΣΧΕΔΙΟ «ALTIUS ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»  
 

Η Συμφωνία αυτή περιέχει τους όρους του Ασφαλιστηρίου «ALTIUS ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ». Σε 

περίπτωση που η Συμφωνία αυτή επισυνάπτεται σε Βασικό Ασφαλιστήριο Ζωής (το «Βασικό Ασφαλιστήριο 

Ζωής»), αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού και θα ισχύει, τηρουμένων των προνοιών, όρων, προϋποθέσεων 

και εξαιρέσεων της Συμφωνίας, εάν και εφόσον η Συμφωνία αναφέρεται στον Πρώτο Πίνακα του Ασφαλιστηρίου 

ή/και στον Πίνακα οποιασδήποτε Πρόσθετης Πράξης του Βασικού Ασφαλιστηρίου Ζωής η οποία θα εκδοθεί από 

την Εταιρεία.  

 

Προσφέρεται σε τρία είδη σχεδίου τα οποία είναι  

• Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας Standard  

• Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας Executive  

• Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας Supreme  

 

Για το κάθε σχέδιο υπάρχει η επιλογή αφαιρετέων ποσών στην ενδονοσοκομειακή κάλυψη όσο και στην 

εξωνοσοκομειακή κάλυψη. 

Για το κάθε σχέδιο υπάρχουν διαφορετικά όρια καλύψεων. Το σχέδιο Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας Executive 

προσφέρεται και σε Επαγγελματικούς Συνδέσμους. 

  

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

Τηρουμένων των όρων και εξαιρέσεων της Συμφωνίας, η Εταιρεία θα παρέχει στα Συμμετέχοντα Μέλη, εντός των 

κατωτέρω αναφερομένων ορίων, όρων και προϋποθέσεων, τις ακόλουθες καλύψεις: 

Α. Έξοδα Νοσηλείας Εσωτερικού Ασθενή (In-Patient) 

Β. Έξοδα χειρουργικής επέμβασης  

Γ. Έξοδα Διαγνωστικών Εξετάσεων  

Δ. Κάλυψη πρώτων διαγνωστικών εξόδων και εξόδων θεραπείας Χρόνιων Καταστάσεων  

Ε. Υπηρεσίες Επείγουσας Διεθνούς Ιατρικής Βοήθειας 

ΣΤ. Επαναπατρισμός σορού 

Ζ. Ωφέλημα για έξοδα εγκυμοσύνης και τοκετού 

Η. Έξοδα Ασθενοφόρου 

Θ. Ημερήσιο Επίδομα Δωρεάν Νοσηλείας  

Ι. Κάλυψη για Έξοδα Ταφής 

Κ. Κάλυψη Εξόδων των εργαστηριακών ελέγχων 

Λ. Κάλυψη για Έξοδα Κατ’ Οίκον Νοσηλευτικής Φροντίδας 

Μ. Επείγουσα αερομεταφορά για θεραπεία στο εξωτερικό 

Ν. Υπηρεσίες δεύτερης ιατρικής γνωμάτευσης  

Ξ. Έξοδα φροντίδας ή αποκατάστασης  

Όλα τα Ωφελήματα-Καλύψεις επεξηγούνται λεπτομερώς στους όρους της Συμφωνίας και οποιαδήποτε όρια ή/και 

χρεώσεις ή/και έξοδα αναγράφονται στον Πίνακα Ωφελημάτων.          
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ

STANDARD - 

ΒΑΣΙΚΟ 

ΕΝΔΟΚΛΙΝΙΚΟ

STANDARD - 

ΠΑΡΟΧΗ 1 - 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΑΣΘΕΝΗΣ 

EXECUTIVE  - 

ΒΑΣΙΚΟ 

ΕΝΔΟΚΛΙΝΙΚΟ 

EXECUTIVE - 

ΠΑΡΟΧΗ 1 - 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΑΣΘΕΝΗΣ 

SUPREME - 

ΒΑΣΙΚΟ 

ΕΝΔΟΚΛΙΝΙΚΟ

SUPREME - 

ΠΑΡΟΧΗ 1 - 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΑΣΘΕΝΗΣ

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

EXECUTIVE - 

ΒΑΣΙΚΟ 

ΕΝΔΟΚΛΙΝΙΚΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

EXECUTIVE - ΠΑΡΟΧΗ 

1 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΑΣΘΕΝΗΣ

ΠΟΠΟ IV - 

ΒΑΣΙΚΟ 

ΕΝΔΟΚΛΙΝΙΚΟ 

ΠΟΠΟ IV - ΠΑΡΟΧΗ 1 

- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΑΣΘΕΝΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ 200.000 2.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 200.000 200.000 

ΟΡΙΟ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 50.000 1.000 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 500.000 500.000 100.000 100.000

ΖΩΝH ΚΑΛΥΨΗΣ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ΑΦΑΙΡΕΤΕΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ - *ΒΛΕΠΕ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΙΟ ΚΑΤΩ
0/500/2.000/5.000/10.

000
0/35/100/150/200

0/2.000/5.000/1

0.000

0/35/100/150/ 

200

0/2.000/5.000/1

0.000

0/35/100/150/ 

200
0 0/35 0/700 35

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80%

ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΣΤΗΝ  ΚΥΠΡΟ 80% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80%

ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 100% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80%

ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ - ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 120% 80% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 100% 80%

ΠΡΩΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ✓ Δ/Ι ✓ Δ/Ι ✓ Δ/Ι ✓ Δ/Ι 600 600

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΣΟΡΟΥ (ΜΕΧΡΙ) 6.000 Δ/Ι 6.000 Δ/Ι 6.000 Δ/Ι 6.000 Δ/Ι 6.000 Δ/Ι

ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΥΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΚΕΤΟΥ  ΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ   0 - 24 ΜΗΝΕΣ Δ/Ι Δ/Ι 1.500 Δ/Ι 3.000 Δ/Ι 1.500 Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι

ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΥΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΚΕΤΟΥ  ΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 25 - 48 ΜΗΝΕΣ Δ/Ι Δ/Ι 1.750 Δ/Ι 3.250 Δ/Ι 1.750 Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι

ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΥΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΚΕΤΟΥ  ΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 49 - 72 ΜΗΝΕΣ Δ/Ι Δ/Ι 2.000 Δ/Ι 3.500 Δ/Ι 2.000 Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι

ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΥΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΚΕΤΟΥ  ΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 73 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ Δ/Ι Δ/Ι 2.250 Δ/Ι 3.750 Δ/Ι 2.250 Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι

ΕΞΟΔΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 250 250 350 350 450 450 350 350 250 250

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (60 ΗΜΕΡΕΣ) 200 Δ/Ι 200 Δ/Ι 200 Δ/Ι 200 Δ/Ι 50 Δ/Ι

ΕΞΟΔΑ ΤΑΦΗΣ: 4.000 Δ/Ι 4.000 Δ/Ι 4.000 Δ/Ι 4.000 Δ/Ι 0 Δ/Ι

ΕΞΟΔΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ(€) 200  Δ/Ι 235  Δ/Ι 350  Δ/Ι 235  Δ/Ι 200  Δ/Ι

ΕΞΟΔΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ. ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. (€) 300  Δ/Ι 530  Δ/Ι 700  Δ/Ι 530  Δ/Ι 200  Δ/Ι

ΕΞΟΔΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (€) 250  Δ/Ι 350  Δ/Ι 500  Δ/Ι 350  Δ/Ι 400  Δ/Ι

ΕΞΟΔΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (€) 400  Δ/Ι 550  Δ/Ι 1.000  Δ/Ι 550  Δ/Ι 400  Δ/Ι

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΥΤΙΝΑΣ (ANNUAL CHECK-UP): (Α) ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΡΩΝ, (Β) ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ (Γ) ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, (Δ) ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ 

ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥΣ

✓ Δ/Ι ✓ Δ/Ι ✓ Δ/Ι ✓ Δ/Ι ✓ Δ/Ι

ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ) Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι 25 Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι

ΚΑΛΥΨΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ) Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι 15.000 Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι

ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Ή ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ) Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι 800 Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΩΦΕΛΗΜΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Ή ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι 24 Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ  - ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΩΣ Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι 200 Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ - ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΟΣ Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι 100 Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΓΙΑ  ΑΝΔΡΕΣ - ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΟΣ Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι 100 Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΓΙΑ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ - ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΟΣ Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι 100 Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΩ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Δ/Ι Δ/Ι 2.000 Δ/Ι 4.000 Δ/ι 2.000 Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι

ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ  ΕΤΗΣΙΩΣ 350 350 700 700 900 900 700 700 700 700

ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ & ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕΓΙΣΤΟ. ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ 200 200 500 300 1.000 500 500 300 Δ/Ι Δ/Ι

* (α)Το ασφαλιστρο ενδέχεται να είναι φθηνό ανάλογα με τις επιλογές στο αφαιρετέο ποσό.

*(β) Όλα τα ωφελήματα και επιδόματα που αναφέρονται στον πιο πάνω Πίνακα υπόκεινται στο Αφαιρετέο Ποσό 

για κάθε ιατρικό περιστατικό.  Σε περίπτωση που το ποσό της απαίτησης για το ωφέλημα ή επίδομα είναι 

χαμηλότερο του Αφαιρετέου Ποσού δεν αποζημιώνεται, ενώ αν είναι μεγαλύτερο αποζημιώνεται το ποσό που 

υπερβαίνει το Αφαιρετέο Ποσό.  Από το Αφαιρετέο Ποσό εξαιρούνται μόνο οι υπηρεσίες Γ(1)(Ε) και Γ(1)(Ν).
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Eξαιρέσεις 

Η Εταιρεία, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά σε οποιαδήποτε Πρόσθετη Πράξη, δεν θα καλύψει ή/και 

πληρώσει οποιανδήποτε απαίτηση αν αυτή εμπίπτει στις εξαιρέσεις του Ασφαλιστήριου/Ωφελήματος. 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ: 

1. Αltius Εξωτερικός Ασθενής 

Με Πρόσθετη Πράξη η οποία θα εκδοθεί από την Εταιρεία, και για την οποία ο Συμβαλλόμενος έχει συμφωνήσει 

να καταβάλει το επιπρόσθετο Τέλος Συμμετοχής που αναγράφεται στον Πίνακα Ωφελημάτων, η Εταιρεία 

αναλαμβάνει να καλύψει, έξοδα Θεραπείας Εξωτερικού Ασθενή για Ιατρικό Περιστατικό το οποίο δεν εξαιρείται 

από τη Συμφωνία μέχρι του ποσοστού ή/και ύψους που αναγράφεται στον Πίνακα Ωφελημάτων. Οι όροι αυτής 

της παροχής επεξηγούνται λεπτομερώς στους όρους του Ασφαλιστηρίου/Ωφελήματος. 

2. Σε αντίθεση με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στη Συμφωνία προσφέρονται οι ακόλουθες καλύψεις νοουμένου 

ότι ρητά αναφέρονται στον Πίνακα Ωφελημάτων: 

(α) Ψυχιατρική θεραπεία 

(β) Εμβολιασμοί 

(γ) Εξετάσεις ρουτίνας 

Οι πρόνοιες αυτών των πρόσθετων παροχών επεξηγούνται λεπτομερώς στους όρους του 
Ασφαλιστηρίου/Ωφελήματος. 

 
Διάρκεια 

Η ελάχιστη διάρκεια είναι 5 (πέντε) έτη και λήγει στην ηλικία των 75 (εβδομήντα πέντε) ετών. Προσφέρεται για 

ηλικίες από 18 (δέκα οκτώ) ετών μέχρι 70 (εβδομήντα) ετών. Για εξαρτώμενα της Ασφαλισμένης Ζωής 

προσφέρεται για ηλικίες από 0 (μηδέν) μέχρι 70 (εβδομήντα) ετών. 
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ΣΧΕΔΙΟ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΑΤΥΧΗΜΑ» 
 

Το ωφέλημα αυτό περιλαμβάνεται στο Ασφαλιστήριο μόνο αν αναγράφεται σαν Επιπρόσθετο Ωφέλημα στον 

Πίνακα του Ασφαλιστηρίου. 

 

Αντικείμενο Ασφάλισης 

Η Εταιρεία θα πληρώσει στην Ασφαλισμένη Ζωή, σύμφωνα με τους όρους αυτού του ωφελήματος και ανεξάρτητα 

από άλλες παροχές, τα πραγματικά εύλογα ιατρικά έξοδα νοσηλευτικής αγωγής από ατύχημα μέχρι του ύψους του 

ασφαλισμένου κεφαλαίου.  

 

(α) Το ελάχιστο ασφαλισμένο κεφάλαιο επιλέγεται μεταξύ €1.000 (χίλια Ευρώ), €2.000 (δύο χιλιάδες Ευρώ), €3.000 

(τρείς χιλιάδες Ευρώ) και €6.000 (έξι χιλιάδες Ευρώ). 

 

(β) Επιπρόσθετο επίδομα δωματίου €50,00 (πενήντα Ευρώ) ημερησίως σε Νοσηλευτήριο για μέγιστη διάρκεια 90 

(ενενήντα) ημερών για κάθε ιατρικό περιστατικό. Το μέγιστο επίδομα δωματίου είναι €4.500 (τέσσερις χιλιάδες 

πεντακόσια Ευρώ). Το επίδομα δωματίου είναι επιπρόσθετο του ποσού του ασφαλισμένου κεφαλαίου. 

 

Ατύχημα 

Το περιστατικό που οφείλεται στις συντρέχουσες αιτίες εξωτερικής, αιφνίδιας, βίαιης, ορατής, τυχαίας και απόλυτα 

ανεξάρτητης από τη θέληση της Ασφαλισμένης Ζωής, και είναι η αποκλειστική αιτία η οποία προέρχεται από 

απρόβλεπτο εξωγενή παράγοντα, και που προκαλεί στην Ασφαλισμένη Ζωή σωματική βλάβη. 

 

Σωματική Βλάβη 

Σωματική βλάβη θεωρείται το τραύμα που έχει προκληθεί από ατύχημα στο οποίο έχει εμπλακεί η Ασφαλισμένη 

Ζωή, και απαιτεί την παροχή ιατρικής φροντίδας και παρακολούθησης από ιατρό. 

 

Υποχρεώσεις Ασφαλισμένης Ζωής 

Κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης η Ασφαλισμένη Ζωή είναι υποχρεωμένη να δηλώνει γραπτώς στην Εταιρεία 

πριν ή κατά την ημερομηνία του γεγονότος: 

(α) Κάθε επικείμενη μεταβολή του επαγγέλματος της. 

(β) Κάθε επικείμενη μεταβολή της διεύθυνσης εργασίας και κατοικίας της. 

Σε περίπτωση τέτοιας μεταβολής, που γνωστοποιείται στην Εταιρεία, και που η Εταιρεία κρίνει κατ’ 

αποκλειστικότητα ότι αυξάνεται η επικινδυνότητα που έχει αναλάβει, τότε η Εταιρεία δικαιούται είτε να προσαρμόσει 

το ασφάλιστρο ανάλογα είτε να διακόψει την ισχύ του ωφελήματος.  Αν δεν γνωστοποιηθούν στην Εταιρεία τέτοιες 

μεταβολές, και εφόσον η αλλαγή αυξάνει τους κινδύνους που διατρέχει η Ασφαλισμένη Ζωή και η Εταιρεία δεν θα 

δεχόταν την προσφορά ασφαλιστικής κάλυψης αν γνώριζε τη νέα κατάσταση, η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε 

υποχρέωση που προνοείται σε αυτό το ωφέλημα. 

 

Τερματισμός Ισχύος 

Η ισχύς του ωφελήματος τερματίζεται αυτόματα: 

(α) Με τη λήξη ισχύος ή την ακύρωση του Βασικού Ασφαλιστηρίου Ζωής για οποιοδήποτε λόγο. 

(β) Με την επέτειο του Ασφαλιστηρίου την πλησιέστερη προς την 65η επέτειο των γενεθλίων της Ασφαλισμένης 

Ζωής. 

(γ) Με την εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλίστρων όπως προνοείται στον Πρώτο Πίνακα. 

(δ) Με την καταγγελία του ωφελήματος από την Εταιρεία ή/και του Συμβαλλομένου. 

 

Το ωφέλημα αυτό δεν είναι πληρωτέο αν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του Ωφελήματος, σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

Ασφαλιστηρίου.  
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Διάρκεια 

Η ελάχιστη διάρκεια είναι 5 (πέντε) έτη και λήγει στην ηλικία των 68 (εξήντα οκτώ) ετών. Προσφέρεται σε ηλικίες 

από 18 (δέκα οκτώ) ετών μέχρι 60 (εξήντα) ετών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
Νοέμβριος 2022 

ΣΧΕΔΙΟ «ALTIUS ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΚΡΑΣ Ή ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ» 
Το συγκεκριμένο ασφαλιστήριο πωλείται μέσω διαδικτύου σε ατομικό ασφαλιστήριο όπου μπορούν να 

ασφαλιστούν Αλλοδαποί εργοδοτούμενοι με άδεια παραμονής μακράς διάρκειας, δηλαδή εργαζόμενοι, φοιτητές, 

επενδυτές καθώς και συγγενείς τους πρώτου βαθμού οι οποίοι τους συνοδεύουν ή τους επισκέπτονται.  Επίσης 

μπορούν να ασφαλιστούν Αλλοδαποί επισκέπτες με άδεια παραμονής μικρής διάρκειας (short stay visa) μόνο σε 

ειδικές περιπτώσεις και έπειτα από έγκριση της Εταιρείας. 

Διάρκεια 

Η ελάχιστη διάρκεια είναι ένα έτος εκτός για εποχιακούς εργάτες όπου η ελάχιστη διάρκεια είναι 4 (τέσσερις) 

μήνες. Προσφέρεται για ηλικίες από 18 (δέκα οκτώ) ετών μέχρι 69 (εξήντα πέντε) ετών. Λήγει στην ηλικία των 70 

(εβδομήντα) ετών. 

1. Οι εποχιακοί εργάτες ή κάτοχοι άδειας παραμονής μικρής διάρκειας μπορούν να αγοράζουν τετράμηνο ή 

οκτάμηνο ασφαλιστήριο. 

2. Όλοι οι υπόλοιποι Αλλοδαποί θα πρέπει να αγοράζουν ετήσιο ασφαλιστήριο. 

 

Ανανέωση ασφαλιστηρίου 

Η ανανέωση του ασφαλιστηρίου θα γίνεται ανάλογα με την επιλογή του πελάτη ανά: 

1. Έτος. 

2. Οκτάμηνο. 

3. Τετράμηνο και νοουμένου ότι το ασφάλιστρο ανανέωσης έχει πληρωθεί. 

Η διάρκεια του ασφαλιστηρίου αναφέρεται στον «Πρώτο Πίνακα». 

 

Όριο ηλικίας στη λήξη 

Η μέγιστη ηλικία ένταξης στο σχέδιο Αλλοδαπών είναι η ηλικία των 69 (εξήντα εννέα) ετών (για νέα Ασφαλιστήρια), 

με την δυνατότητα ανανέωσης του Ασφαλιστηρίου (για ανανεώσεις Ασφαλιστηρίων) μέχρι και την ηλικία των 69 

(εξήντα εννέα) ετών.   

 

Ασφάλιστρα 

Ανεξαρτήτως της διάρκειας παραμονής του Αλλοδαπού στην Κύπρο θα προπληρώνεται το ασφάλιστρο για την 

κάθε περίοδο κάλυψης. Αν ο Αλλοδαπός φύγει από την Κύπρο κατά την διάρκεια της ασφάλισης του ενός έτους, 

του τετράμηνου ή του οκταμήνου, και νοουμένου ότι έχει ενημερωθεί γραπτώς η Εταιρεία, τότε θα επιστρέφεται 

το υπόλοιπο ασφάλιστρο αναλογικά αφού αφαιρεθεί η χρέωση των 30 ημερών, από την ημερομηνία της γραπτής 

ενημέρωσης προς την Εταιρεία. 

 

Επέκταση κάλυψης 

Ο Αλλοδαπός εργοδοτούμενος με άδεια παραμονής μακράς διάρκειας στην Κύπρο, ο οποίος θα ταξιδεύσει 

προσωρινά σε Ευρωπαϊκές και άλλες χώρες της ζώνης Schegen, μπορεί να επεκτείνει την κάλυψη 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κατά την διάρκεια της ασφάλισης του. Επίσης μπορεί να αυξηθεί το 

ασφαλισμένο ποσό μέχρι του ποσού των €50.000 (πενήντα χιλιάδων Ευρώ) αν επιβάλλεται από τις αρχές της 

χώρας που θα ταξιδεύσει ο Αλλοδαπός Ασφαλισμένος. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να συμπληρωθεί από 

τον Συμβαλλόμενο και τον Ασφαλισμένο Αλλοδαπό, ειδικό έντυπο της Εταιρείας και να αποσταλεί στην Εταιρεία 

μαζί με αντίγραφο του εισιτηρίου.  Υπάρχει επιπρόσθετη χρέωση ανά ημέρα τόσο για την διάρκεια του ταξιδιού 

όσο και για την επέκταση της κάλυψης.  
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Προσφερόμενες Καλύψεις 

 ΣΧΕΔΙΟ Α 

(Ενδονοσοκομειακή & 

Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη) 

ΣΧΕΔΙΟ Β 

(Ενδονοσοκομειακή 

Περίθαλψη) 

1.ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑ 

ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 

Για Ενδονοσοκομειακή Περίθαλψη και κατά 

περίοδο ασφάλισης κατά άτομο 

 

€8.544 

 

€13.669  

 

€8.544 

 

€13.669 

1α. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ (ΔΩΜΑΤΙΟ & 

ΤΡΟΦΗ) για κάθε μέρα  

 

€69  

 

€69  

1β.  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ (ΔΩΜΑΤΙΟ & 

ΤΡΟΦΗ) σε μονάδα 

Εντατικής Περίθαλψης 

 

€171 

 

 €171 

 

2.ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Η 

ΑΤΥΧΗΜΑ 

Για Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη 

ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ 

 

 

€684 

 

€1.709 

 

 

- - - - - - 

 

- - - - - - 

2 α. ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

 

€18  

 

- - - - - - 

ΩΦΕΛΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ (Φυσιολογικός ή με 

Καισαρική Τομή) 

Το ωφέλημα τοκετού είναι πληρωτέο 

νοουμένου ότι:   

(α) 0 τοκετός γίνεται  τουλάχιστον δέκα μήνες 

μετά την έναρξη του Ασφαλιστηρίου ή την 

ένταξη του  Ασφαλισμένου Προσώπου στο 

Ασφαλιστήριο 

  

(β) Σε περίπτωση τερματισμού της 

εργοδότησης  του Ασφαλισμένου 

Προσώπου, νοουμένου ότι η έναρξη 

εγκυμοσύνης έγινε μέσα σε περίοδο που 

παρείχετο κάλυψη στο Ασφαλισμένο 

Πρόσωπο,   τηρούμενης πάντα της  

προϋπόθεσης (α)  

 

 

€513 

 

 

€513 

4.ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΟΡΟΥ 

ΜΕΧΡΙ 

 

€3.418 

 

€3.418 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 90% 90% 

 

 

 

 

 

 


