




  

Τι προβλέπει η κάλυψη; 

Σε περίπτωση κατά την οποία ατύχηµα ή ασθένεια προκαλέσει 

στον ασφαλισµένο δανειολήπτη µόνιµη ολική ανικανότητα για 

εργασία, ή ακόµη και απώλεια ζωής, η ασφαλιστική καταβάλλει: 

- στην δανειοδότρια τράπεζα, ποσό ίσο µε το: ………………………………………… 

- στους δικαιούχους που έχουν ορισθεί, ποσό ίσο µε το: ………………….… 

 

 

 

Ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου 

Υπόλοιπο του ασφαλισµένου κεφαλαίου 

Για ποιο κεφάλαιο µπορώ να ασφαλισθώ; 

Ο δανειολήπτης ασφαλίζεται για το ανεξόφλητο υπόλοιπο που έχει 

στην τράπεζα κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης 

ασφάλισης, µε ανώτατο όριο το ποσό των ………………………………………….……… 

 

 

€ 500.000 

Ποιες είναι οι επιτρεπτές ηλικίες ένταξης; 

Με την προϋπόθεση καλής υγείας του δανειολήπτη, η ηλικία του 

κατά την έναρξη ασφάλισης, θα πρέπει να είναι ……………… 

ενώ η διάρκεια ασφάλισης θα είναι ίση µε την διάρκεια του δανείου, 

όχι όµως µεταγενέστερη της ηλικίας των ……………………………………………..……… 

 

18 - 60 ετών 

 

65 ετών 



 

Θα πρέπει να υποβληθώ σε ιατρικό έλεγχο; 

Ανάλογα µε το ιστορικό υγείας του δανειολήπτη, την ηλικία του καθώς επίσης το ύψος του κεφαλαίου, η ασφαλιστική µπορεί 

να ζητήσει εξετάσεις, οι οποίες γίνονται προγραµµατισµένα και ανέξοδα σε συµβεβληµένα διαγνωστικά κέντρα. 

Ποιο είναι το κόστος της ασφάλισης; 

Το ετήσιο µικτό ασφάλιστρο που εξασφαλίσαµε για σας, 

ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία και διάρκεια, ανέρχεται σε ……………………. 

για κάθε ……………………………………………………………………………………………………………………… 

ποσό το οποίο υπόκειται σε φορολογική απαλλαγή βάσει της 

εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας ……………………………………………………………………… 

 

€ 6,00  

€ 1.000 ασφαλισµένου κεφαλαίου 

���� 

Αν η τράπεζα µε έχει ασφαλίσει υποχρεωτικά; 

Με δεδοµένο ότι το πρόγραµµα πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, έγκειται αποκλειστικά στην βούλησή σας, και 

µπορούµε να σας βοηθήσουµε, στην µετακίνηση στο νέο προϊόν, ώστε να  απολαµβάνετε ουσιαστική εξασφάλιση. 

Πως βεβαιώνεται η ασφάλισή µου; 

∆εδοµένου ότι το οµαδικό ασφαλιστήριο έχει ήδη εκδοθεί και βρίσκεται σε ισχύ, η ασφαλιστική εκδίδει µεµονωµένο 

πιστοποιητικό ασφάλισης για κάθε ασφαλισµένο, στο οποίο αναγράφονται οι παροχές και οι κανόνες που το διέπουν. 

   ΚΩ∆. 104/2007-1 



Σας προτείνουµε: 

� Συγκεντρώστε τα ασφαλιστήρια σας σε µία 

ενιαία και αποτελεσµατική διαχείριση. 

� ∆ιαµορφώστε τη σύνθεση και το ύψος των 

παροχών, ώστε να απαντούν στις µεταβαλλόµενες 

και πραγµατικές σας ανάγκες. 

� Απαιτήστε προσωπική εξυπηρέτηση. 

Σας προσφέρουµε, χωρίς επιπλέον κόστος: 

� Προσωπικό ενδιαφέρον και εξατοµικευµένη 

προσέγγιση στις ασφαλιστικές σας ανάγκες. 

� Τεχνογνωσία και πλούσια εµπειρία τοποθέτησης 

κινδύνων σε πλήθος ασφαλιστικών εταιριών, 

υπηρετώντας το θεσµό της ασφάλισης από το 1991.  

� Πρωτοποριακά σχεδιασµένη παρακολούθηση των 

ασφαλιστηρίων που µας εµπιστεύεσθε. 

� Τακτική ενηµέρωση για σύγχρονα ασφαλιστικά 

προϊόντα που υπογράφουµε. 

� Φιλική εξυπηρέτηση όποτε τη χρειασθείτε µα 

πάνω απ’ όλα 

� Πηγαία και διαρκή διάθεση για προσφορά που θα  

βελτιώνει τις υπηρεσίες που θα σας παρέχονται. 

 

Επιλεγµένος Συνεργάτης: 

 

 

 

 

 

 

 

 




