
Κώδικας Δεοντολογίας Ασφαλιστικών Εταιρειών για το Δικαίωμα στη Λήθη 
 

     ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

 

 

 

ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ 
ΟΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ  
 

- Με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών των πρώην καρκινοπαθών,  

- Έχοντας υπόψη τις εξελίξεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αριθμό κρατών-μελών 
αναφορικά με το δικαίωμα στη λήθη,  

- Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα της κυβέρνησης, της βουλής και οργανωμένων συνόλων για 
θέσπιση δικαιώματος στη λήθη,  

- Αντλώντας από εμπειρίες κρατών-μελών όπου ήδη έχουν θεσπιστεί σχετικοί κανόνες,  

- Εκτιμώντας την ανάγκη διασφάλισης της μακροπρόθεσμης χρηματοοικονομικής σταθερότητας 
του ασφαλιστικού τομέα, 

- Βασιζόμενοι στην συναντίληψη που προέκυψε κατά τη συνάντηση του ΣΑΕΚ με τον Υπουργό 
Υγείας στην παρουσία της Europa Donna και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου στις 27 
Οκτωβρίου 2022, αναφορικά με τους βασικούς πυλώνες ενός εγχώριου δικαιώματος στη λήθη,  

 

 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΛΗΘΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΡΩΗΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΔΡΑΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ 

 

 

  

Τελικό 



ΑΡΧΗ 1 –  ΊΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 
Πρόσωπα τα οποία νόσησαν με καρκίνο στο παρελθόν και για τα οποία −βάσει των 
προϋποθέσεων που θέτει ο παρών κώδικας δεοντολογίας  −εφαρμόζεται το δικαίωμα στη λήθη, 
δεν τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης από τις ασφαλιστικές εταιρείες σε σύγκριση με 
πρόσωπα τα οποία δεν νόσησαν ποτέ με καρκίνο όσο αφορά την πρόσβαση τους στις επιλέξιμες 
ασφαλίσεις.    

 

Αναφορικά με αιτήσεις ασφάλισης ζωής  που επικαλέστηκαν το δικαίωμα στη λήθη, οι ασφαλιστικές εταιρείες  
διατηρούν στοιχεία αναφορικά με − 

(α) τον συνολικό αριθμό των αιτήσεων,  

(β) τον αριθμό των αιτήσεων που απορρίφθηκαν,  

(γ) τον αριθμό των απορρίψεων λόγω μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις που θέτει ο παρών κώδικας 
για εφαρμογή του δικαιώματος στη λήθη 

o Στην περίπτωση αυτή συστήνεται να καταγράφεται η αρχή/αρχές του παρόντος κώδικα όπου 
προέκυψε μη συμμόρφωση. 

(δ) τον αριθμό των απορρίψεων παρά τη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις του παρόντος κώδικα για 
εφαρμογή του δικαιώματος στη λήθη 

o Στην περίπτωση αυτή συστήνεται να καταγράφεται συνοπτικά η βάση της απόρριψης. 

 

ΑΡΧΗ 2 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  

 

2.1 Το δικαίωμα στη λήθη εφαρμόζεται στην περίπτωση προσώπου το οποίο 
 
(α) κατά την εκτίμηση του ιατρού ή νοσηλευτηρίου που παρείχε την περίθαλψη, είχε απαλλαγεί 
πλήρως από την ασθένεια ως αποτέλεσμα της θεραπείας που έλαβε, υπό την έννοια ότι η 
ασθένεια δεν ήταν πλέον ανιχνεύσιμη στον οργανισμό του ασθενούς, και 
 
(β) δεν βίωσε καμία υποτροπή της ασθένειας εντός μια συνεχούς περιόδου 10 ετών από την 
ημερομηνία της ως άνω αναφερόμενης πλήρους απαλλαγής.  
 
2.2 Στην περίπτωση προσώπων τα οποία διαγνώστηκαν με καρκίνο πριν την ηλικία των 18 ετών, 
η περίοδος των 10 ετών μειώνεται σε 5 έτη. 

  

(i) Οι ασφαλιστικές εταιρείες χρειάζεται να γνωρίζουν κατά πόσο υπήρξε «πλήρης απαλλαγή» από την 
ασθένεια, δηλαδή ότι μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας δεν εντοπίζονταν πλέον μέσω εργαστηριακών, 
απεικονιστικών ή άλλων κατάλληλων εξετάσεων ενδείξεις συνεχιζόμενης παρουσίας της ασθένειας. 
Νοούμενης της τεκμηρίωσης πλήρους απαλλαγής (π.χ, μέσω λήψης ιατρικών εκθέσεων  του ιατρού ή 
νοσηλευτηρίου που παρείχε την περίθαλψη), η οποιαδήποτε επακόλουθη προληπτική φροντίδα σε καμία 
περίπτωση δεν λογίζεται ως θεραπεία για καρκίνο. 

(ii)  Οι ασφαλιστικές εταιρείες χρειάζεται να γνωρίζουν την ημερομηνία της εν λόγω πλήρους απαλλαγής καθώς 
από αυτή την ημερομηνία υπολογίζεται η χρονική περίοδος των 10 ή των 5 χρόνων. Οι πληροφορίες αυτές 
ενδεχομένως να βρίσκονται καταγεγραμμένες στους φακέλους των ασθενών και σε ιατρικές εκθέσεις. Σε 



περίπτωση όπου είναι δύσκολο να εξακριβωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία πλήρους απαλλαγής, ή ασφαλιστική 
εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να καθορίσει, βάσει των στοιχείων που έχει ενώπιον της 
αλλά και λογικών παραδοχών, μια κατάλληλη κατά προσέγγιση ημερομηνία. 

(iii) Οι ασφαλιστικές εταιρείες επίσης χρειάζεται να γνωρίζουν κατά πόσο κατά τα τελευταία 10 χρόνια (ή 5 
χρόνια) από την ημερομηνία της πλήρους απαλλαγής, υπήρξε «υποτροπή». «Υποτροπή» σημαίνει 
οποιαδήποτε ιατρικά επιβεβαιωμένη εκδήλωση καρκίνου, μέσω κλινικής, βιολογικής, απεικονιστικής ή άλλου 
είδους κατάλληλης εξέτασης. 

(iv) Η αίτηση για ασφάλιση αξιολογείται από την ασφαλιστική επιχείρηση, η οποία έχει τη δυνατότητα να 
ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες και τεκμηρίωση (περιλαμβανομένων ιατρικών εξετάσεων αν είναι 
απαραίτητο) από τον αιτητή οι οποίες είναι αναγκαίες για να μπορέσει να εξακριβώσει την ύπαρξη πλήρους 
απαλλαγής, τη σχετική ημερομηνία, και την απουσία υποτροπής. 

(v) Σε περίπτωση που ο αιτητής παρουσιάζει παθολογίες, ασθένειες και ιατρικά προβλήματα η αιτία των 
οποίων είναι η ύπαρξη καρκίνου στο παρελθόν ή/και η σχετική θεραπεία που παρασχέθηκε, αυτά δεν 
καλύπτονται από το δικαίωμα στη λήθη και δύναται να ληφθούν υπόψη από τον ασφαλιστή για την αξιολόγηση 
της πρότασης ασφάλισης.  

(vi) Σχετικά με το σημείο 2.2, η διάγνωση του καρκίνου πρέπει να προηγείται της συμπλήρωσης 18 χρόνων ζωής 
από τον αιτητή.  

 

ΑΡΧΗ 3 –  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

 
3.1 Το Δικαίωμα στη Λήθη εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου η αιτούμενη ασφάλιση ζωής 
αποτελεί προϋπόθεση από τραπεζικό ίδρυμα για την παροχή στεγαστικού δανείου στον αιτητή 

Το δικαίωμα δεν εφαρμόζεται σε σχέση με δάνεια άλλα από στεγαστικά δάνεια, π.χ 
προσωπικά/καταναλωτικά δάνεια ή επαγγελματικά δάνεια.  

 

3.2 Το δικαίωμα εφαρμόζεται σε σχέση με ασφαλισμένο ποσό το οποίο δεν ξεπερνά τις €200.000  

 

Η ασφαλιστική εταιρεία δύναται να μην εφαρμόζει το δικαίωμα στη λήθη σε περίπτωση που 
κατέχει αξιόπιστα στοιχεία ότι ο αιτούμενος ήδη έχει ασφάλιση ζωής με άλλη εταιρεία ως 
αποτέλεσμα της άσκησης του δικαιώματος του στη λήθη. Ωστόσο, σε περίπτωση που η άλλη 
ασφάλιση ζωής είναι μικρότερη των €200.000 (π.χ €80.000), η εταιρεία μπορεί να αποφασίσει 
να ασφαλίσει τον αιτούμενο για το υπόλοιπο μέχρι τις €200.000 ποσό 

 

3.3 Το δικαίωμα εφαρμόζεται σε σχέση με καθορισμένης διάρκειας ασφάλιση ζωής  (term life 
insurance) η οποία καταβάλλει το ασφαλισμένο ποσό σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας 
του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης. 

 
Το δικαίωμα στη λήθη δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις ισόβιας ασφάλισης ζωής (whole 
life insurance), ασφάλισης επιβίωσης (survival insurance) και ασφαλιστήρια ζωής 
συνδεδεμένα με επενδύσεις (unit-linked life insurance). 

 



3.4 Η περίοδος ασφάλισης δεν δύναται να εκτείνεται πέραν της ημερομηνίας κατά την οποία ο 
αιτούμενος ασφάλιση συμπληρώνει τα 71 έτη.  

Το ασφαλιστήριο πρέπει να λήγει πριν την ημερομηνία συμπλήρωσης από τον αιτητή 71 
χρόνων ζωής. 

 

ΑΡΧΗ 4 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

4.1 Το δικαίωμα εφαρμόζεται αποκλειστικά σε σχέση με πρόσωπα τα οποία διαγνώστηκαν με 
καρκίνο οποιουδήποτε είδους βάσει των σχετικών ιατρικών πρωτοκόλλων διάγνωσης.  

 

ΑΡΧΗ 5 – ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

5.1 Για την άσκηση του δικαιώματος στη λήθη ο αιτούμενος ασφάλιση οφείλει να αναφέρει 
στην αίτηση του προς την ασφαλιστική εταιρεία το ιστορικό καρκίνου και να παρέχει τις 
πληροφορίες και στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για να αξιολογήσει η εταιρεία κατά πόσο 
πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής του εν λόγω δικαιώματος. 
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