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1.0 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Prime Insurance έχει δημιουργήσει αυτό το Ενημερωτικό Δελτίο για να παρέχει την ανάλογη πληροφόρηση στους
υποψηφίους πριν τη σύναψη Ασφαλιστηρίων Ζωής όπως προνοείται από τη Νομοθεσία. Το έντυπο αυτό περιέχει
χρήσιμές πληροφορίες για κατανόηση των ασφαλιστικών σχεδίων της Εταιρείας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της Πρότασης για Ασφάλιση.
1.1 Πληροφορίες σχετικά με την Prime Insurance Company Ltd
Η Prime Insurance Company Ltd είναι μια από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες στην Κύπρο, με άρτια
εκπαιδευμένο και επαγγελματικό δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων και πρακτόρων να εξυπηρετούν πελάτες στην
Κύπρο και στην Ελλάδα.
Ιδρύθηκε το 1999, όπου και έγινε γνωστή στην Κυπριακή ασφαλιστική αγορά με το όνομα Interlife, μέχρι τη συγχώνευση
της με την Demco Insurance, τον Σεπτέμβριο του 2011. Συνδυάζοντας απαράμιλλη εμπειρία, με ανθρωποκεντρική
προσέγγιση και ολοκληρωμένες δυνατότητες στον Κλάδο Ζωής και τον Γενικό Κλάδο, η Εταιρεία στέκεται δίπλα στους
πελάτες της με ποιοτικά προϊόντα και εξαιρετική εξυπηρέτηση, ως η Πρώτη Επιλογή!
Η Prime Insurance είναι ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και το κράτος καταγωγής της είναι η Κύπρος.
Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων:
Γωνία  Διγενή Ακρίτα 55 και Ολυμπίας 1, 1070  Λευκωσία, Τ.Θ. 22475, 1522  Λευκωσία, Κύπρος
Tηλέφωνο: (+357) 22 896000    Φαξ: (+357) 22 896001.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Prime Insurance Company Ltd μπορείτε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα www.primeinsurance.eu
2.0 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
2.1 Η Ασφαλιστική Σύμβαση
Ασφαλιστική Σύμβαση είναι η σύμβαση εκείνη κατά την οποία η ασφαλιστική Εταιρεία παρέχει ασφαλιστική
προστασία (ανάληψη του κινδύνου) έναντι του ασφαλίστρου που καταβάλλει ο Πελάτης.
2.2 Το Εφαρμοστέο Δίκαιο της Σύμβασης
Με βάση την Ασφαλιστική Σύμβαση οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του κατόχου του ασφαλιστηρίου καθώς και
της Εταιρείας διέπονται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.
2.3 Νόμισμα της Σύμβασης
Όλα τα πληρωτέα προς ή από την Εταιρεία ποσά καταβάλλονται στο επίσημο νόμισμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
2.4 Εκχώρηση
Οι όροι του ασφαλιστηρίου επιτρέπουν την εκχώρηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα ωφελήματα του
ασφαλιστηρίου και αφορούν τις καλύψεις για απώλεια ζωής. Σε περίπτωση εκχώρησης ή ενεχυρίασης, τα δικαιώματα
του πιστωτή υπερισχύουν των δικαιωμάτων του οποιουδήποτε Δικαιούχου, όπως επίσης και των δικαιωμάτων που
δημιουργούνται από την επιλογή τρόπου διακανονισμού του Ασφαλίσματος. Σε περίπτωση εκχώρησης ή ενεχυρίασης,
τα δικαιώματα του Συμβαλλομένου ασκούνται μόνο με τη συγκατάθεση του εκδοχέα. Νοείται ότι ο εκδοχέας δεν μπορεί
να ζητήσει αντικατάσταση Δικαιούχου ούτε να επιλέξει τον τρόπο διακανονισμού του Ασφαλίσματος.
2.5 Δικαίωμα Υπαναχώρησης
Σύμφωνα με το Νόμο, ο κάθε κάτοχος ατομικής Ασφαλιστικής Σύμβασης του Κλάδου Ζωής έχει το δικαίωμα μέσα
σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη στιγμή που πληροφορήθηκε τη σύναψη της Σύμβασης, να γνωστοποιήσει
εγγράφως στην Εταιρεία την απόφαση του προς υπαναχώρηση και τερματισμό της Σύμβασης. Η ειδοποίηση
υπαναχώρησης πρέπει να υποβάλλεται κατά τον καθορισμένο βάσει της Νομοθεσίας τύπο, που παραδίδεται
στον ιδιοκτήτη της Σύμβασης με την παράδοσή της. Με την εξάσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης στα
προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια, αποσβένονται όλες οι υποχρεώσεις του Ιδιοκτήτη της Σύμβασης που απορρέουν
από αυτή. Εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης, κάθε ποσό που καταβλήθηκε σε σχέση με τη Σύμβαση
επιστρέφεται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης, αφού αφαιρεθούν τα ιατρικά
έξοδα που πιθανό να έχουν διενεργηθεί για τη συγκεκριμένη Σύμβαση. Σε καμία περίπτωση δε μπορούν τα ιατρικά
έξοδα που θα αφαιρεθούν να υπερβούν το ποσό του ασφαλίστρου που καταβλήθηκε. Στην περίπτωση όμως που η
υπαναχώρηση αφορά Σύμβαση της οποίας το  ασφάλιστρο αποτελείται από μια και μόνο δόση που καταβάλλεται
εφάπαξ ή την τροποποίηση Σύμβασης που επάγεται την καταβολή ενός εφάπαξ ασφαλίστρου, επιστρέφεται το ποσό
που καταβλήθηκε αφού προηγουμένως αφαιρεθεί κάθε ζημιά που η Εταιρεία πιθανό να υπέστη ως αποτέλεσμα
πτωτικής διακύμανσης σε χρηματιστηριακές αγορές ενόσω η Σύμβαση τελούσε σε ισχύ.
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2.6 Διαδικασία Εξέτασης Εγγράφων Παραπόνων
Οποιαδήποτε παράπονα των κατόχων Ασφαλιστικών Συμβάσεων ή Ασφαλιζομένων θα πρέπει να απευθύνονται στον
ασφαλιστικό σύμβουλο του κατόχου της Ασφαλιστικής Σύμβασης ή το Διευθυντή Υποκαταστήματος στον οποίο υπάγεται
ο ασφαλιστικός σύμβουλος, για άμεση και καλύτερη εξυπηρέτηση. Σε περίπτωση όπου οποιοδήποτε πρόβλημα ή
παράπονο δεν επιλυθεί, ο κάτοχος μπορεί να αποταθεί είτε προσωπικά είτε γραπτώς με επιστολή ή με ηλεκτρονικό
μήνυμα στο Τμήμα Διαχείρισης Αιτιάσεων στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, στην πιο κάτω διεύθυνση.
Τηλεφωνικώς: (+357) 22 896000
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη: 08:00 – 14:30 και 15:00 – 17:45, Παρασκευή: 08:00– 14:30
Φαξ: (+357) 22 896125
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο/Email: complaints@primeinsurance.eu
Επιστολή: Τμήμα Διαχείρισης Αιτιάσεων
Prime Insurance Company Ltd
Γωνία Διγενή Ακρίτα 55 & Ολυμπίας 1
1070 Λευκωσία, Τ.Θ. 22475, 1522 Λευκωσία
Η Εταιρεία αναλαμβάνει τη διερεύνηση και απάντηση οποιωνδήποτε εγγράφων παραπόνων. Παράλληλα, ο
Ιδιοκτήτης της Ασφαλιστικής Σύμβασης έχει το δικαίωμα προσφυγής σε εγκεκριμένο χρηματοοικονομικό
διαμεσολαβητή/επίτροπο στην Κύπρο ή να προσφύγει στη δικαιοσύνη.
Η πλήρης διαδικασία και πολιτική Διαχείρισης Αιτιάσεων – Παραπόνων βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα
www.primeinsurance.eu .
2.7 Φορολογικό Καθεστώς Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος του 2002, Άρθρο 14
Στα ασφαλιστήρια ζωής όπου ο ασφαλισμένος και ο κάτοχος του είναι ο ίδιος, παραχωρείται έκπτωση των
ασφαλίστρων από το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα. Η έκπτωση αφορά τα ασφάλιστρα της βασικής ασφάλισης και
των συμπληρωματικών ωφελημάτων για κάλυψη απώλειας ζωής.
Νοείται:
i. Το ποσό τις έκπτωσης δεν θα υπερβαίνει το επτά τις εκατό (7%) επί του ασφαλισμένου ποσού.
ii. Η έκπτωση αυτή, αναφορικά με ασφάλιστρα και συνεισφορές, δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έκτο (1/6)
του φορολογητέου εισοδήματος. Τέτοιες συνεισφορές αφορούν εγκεκριμένα Ταμεία Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Συντάξεων, Συντάξεων Χηρών και Ορφανών, Προνοίας και Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης.
iii. Σ
 ε περίπτωση Εξαργύρωσης Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ζωής εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία
του συμβολαίου, προστίθεται στο εισόδημα του ατόμου το τριάντα τοις εκατό (30%) των ασφαλίστρων για
τα οποία παραχωρήθηκε έκπτωση. Και είκοσι τις εκατό (20%) των ασφαλίστρων αν η εξαργύρωση έγινε
τα επόμενα τρία (3) χρόνια.
2.8 Αδιαφιλονίκητο του Ασφαλιστηρίου
Αν η ασφάλιση διαρκέσει χωρίς διακοπή δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης του Ασφαλιστηρίου και
νοουμένου ότι ο Ασφαλιζόμενος ζει κατά τη λήξη της διετίας, η Εταιρεία εμποδίζεται να αμφισβητήσει την
εγκυρότητα του Ασφαλιστηρίου για οποιοδήποτε λόγο, εκτός:
α) από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλίστρων ή
β) αν από τα αποδεικτικά στοιχεία προκύψει ότι η ηλικία ήταν διαφορετική από αυτή που δηλώθηκε, τότε
οποιοδήποτε ωφέλημα δεν θα υπερβαίνει εκείνο που θα διασφαλιζόταν αν η ηλικία είχε δηλωθεί ορθά.
Στην περίπτωση που κατά τη σύναψη της ασφάλισης είχε πραγματική ηλικία που η Εταιρεία δεν θα
θεωρούσε αποδεκτή για ασφάλιση, το ασφαλιστήριο είναι άκυρο εξ υπαρχής.  
Αν το Ασφαλιστήριο ακυρωθεί, αλλά επαναφερθεί σε ισχύ, η διετία υπολογίζεται από την ημερομηνία που
εκδόθηκε η Πρόσθετη Πράξη Επαναφοράς. Αν αυξηθεί η Ασφαλιστική Κάλυψη, η διετία υπολογίζεται, για το ποσό
της αύξησης μόνο, από την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσθετης Πράξης για την αύξηση.
3.0 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙA
3.1 Βασικά Σχέδια και Συμπληρωματικά Ωφελήματα
Οι ασφαλιστικές καλύψεις προσφέρονται σαν Βασικά Σχέδια ή σαν Επιπρόσθετα Ωφελήματα. Ασφαλιστικές
καλύψεις που προσφέρονται σαν Συμπληρωματικά Ωφελήματα δεν μπορούν να προσφερθούν μόνες τους αλλά
πρέπει να προσαρτηθούν σε ένα Βασικό Σχέδιο. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα βασικά σχέδια είναι
συνδεδεμένα με μονάδες, τα επενδυόμενα ασφάλιστρα επενδύονται σε επενδυτικά Ταμεία, τα οποία διαιρούνται
σε μονάδες επένδυσης ίσης αξίας. Τα ασφάλιστρα που αντιπροσωπεύουν τα συμπληρωματικά ωφελήματα δεν
είναι συνδεδεμένα με μονάδες επένδυσης.
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3.2 Βασικό Ωφέλημα
Το ελάχιστο ποσό που θα πληρωθεί σε περίπτωση απώλειας ζωής από οποιανδήποτε αιτία, είναι το ασφαλισμένο
ποσό που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή η αξία των μονάδων του ασφαλιστηρίου όταν αυτή η αξία
ξεπερνά το ασφαλισμένο ποσό.
Αν υπάρχουν συμπληρωματικά ωφελήματα που αφορούν κάλυψη για απώλεια ζωής ή εφάπαξ ασφάλιστρα, τότε
πληρώνονται επιπρόσθετα.
3.3 Συχνότητα Πληρωμής Ασφαλίστρου
Το ασφάλιστρο πληρώνεται προκαταβολικά στην Εταιρεία και μπορεί να καταβάλλεται μηνιαία, τριμηνιαία,
εξαμηνιαία, ετήσια ή εφάπαξ, ανάλογα με το σχέδιο και σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται στον Πίνακα
Παροχών και Ασφαλίστρων του Ασφαλιστηρίου. Στην περίπτωση των συμπληρωματικών   ωφελημάτων και των
Βασικών Σχεδίων, που δεν είναι συνδεδεμένα με μονάδες επένδυσης, υπάρχει επιπρόσθετη χρέωση ύψους 5%
για μηνιαία, 4% για τριμηνιαία, 2% για εξαμηνιαία και καθόλου για ετήσια ασφάλιστρα.
Η συχνότητα πληρωμής των δόσεων ασφαλίστρου μπορεί να αλλάξει με την έγκριση της Εταιρείας κατόπιν γραπτής
αίτησης του Συμβαλλομένου στα Κεντρικά Γραφεία της.
3.4 Τρόπος Πληρωμής
Ανάλογα με το Σχέδιο και τη συχνότητα πληρωμής του ασφαλίστρου, η πληρωμή του ασφαλίστρου μπορεί να
γίνεται με αυτόματη χρέωση λογαριασμού, τραπεζική εντολή ή μετρητά. Εισήγηση: Αν η συχνότητα πληρωμής
είναι μηνιαία ή τριμηνιαία, ο μόνος αποδεκτός τρόπος καταβολής είναι με τραπεζική εντολή.
3.5 Προθεσμία Καταβολής των Ασφαλίστρων
3.5.1 Παράλειψη Πληρωμής Ασφαλίστρου
Μετά την πληρωμή του πρώτου ασφαλίστρου, οποιαδήποτε μη πληρωμή ασφαλίστρου κατά ή προ της
ημερομηνίας οφειλής του, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της,
αποτελεί παράλειψη πληρωμής ασφαλίστρου.
3.5.2 Περίοδος Χάριτος
Μετά την πληρωμή του πρώτου ασφαλίστρου ο Συμβαλλόμενος δικαιούται για την πληρωμή του κάθε μετέπειτα
ασφαλίστρου, προθεσμία χάριτος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία οφειλής του χωρίς να υποστεί
καμιά επιβάρυνση. Μέσα στην περίοδο χάριτος το ασφαλιστήριο εξακολουθεί να ισχύει όμως αν επέλθει
ασφαλιζόμενος κίνδυνος μέσα στην περίοδο χάριτος, όλα τα ληξιπρόθεσμα ασφάλιστρα θα αφαιρούνται από
το ασφάλισμα.
3.5.3 Μη Καταβολή Ασφαλίστρων μέσα στην Περίοδο Χάριτος
Αν ο Συμβαλλόμενος δεν καταβάλει τα καθυστερημένα ασφάλιστρα μέσα στην περίοδο χάριτος, τότε ανάλογα
με το αν έχει καταβάλει ασφάλιστρα για δύο ολόκληρα χρόνια ή όχι, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
A. Αν ο Συμβαλλόμενος δεν έχει πληρώσει ασφάλιστρα δύο ολόκληρων χρόνων, τότε το Ασφαλιστήριο
μετατρέπεται σε Ασφαλιστήριο «ελεύθερο περαιτέρω πληρωμών ασφαλίστρων». Αν όμως το ποσό που
προκύπτει μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε ποσών οφειλομένων προς την Εταιρεία, από την Αξία Εξαγοράς
των Μονάδων που είναι πιστωμένες στο Ασφαλιστήριο κατά την ημερομηνία που η Εταιρεία διενεργεί τον
έλεγχο, είναι μικρότερο του ποσού το οποίο η Εταιρεία θα καθορίζει από καιρό σε καιρό, τότε το Ασφαλιστήριο
θα τερματίζεται αυτόματα κατά την εκπνοή της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας χάριτος.
B. Αν ο Συμβαλλόμενος έχει πληρώσει ασφάλιστρα δύο ολόκληρων χρόνων, τότε το Ασφαλιστήριο είτε
θα τερματίζεται αυτόματα είτε θα μετατρέπεται σε Ασφαλιστήριο «ελεύθερο περαιτέρω πληρωμών
ασφαλίστρων» είτε θα μετατρέπεται σε Ασφαλιστήριο «αυτόματων πληρωμών ασφαλίστρου» ανάλογα
με το ύψος του ποσού που θα προκύπτει μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε ποσών οφειλομένων προς
την Εταιρεία από την Αξία Εξαγοράς των Μονάδων που είναι πιστωμένες στο Ασφαλιστήριο, κατά την
ημερομηνία που η Εταιρεία διενεργεί τον έλεγχο αυτό.
3.6 Τρόποι Τερματισμού Ασφαλιστικής Σύμβασης
Γενικά, τα πιο κάτω αποτελούν τρόπο τερματισμού μιας Ασφαλιστικής Σύμβασης. Οι ακριβείς τρόποι τερματισμού
για κάθε συγκεκριμένο Σχέδιο αναφέρονται στη Σύμβαση του κάθε Σχεδίου.
Για Σχέδια συνδεδεμένα με μονάδες επένδυσης, η Σύμβαση τερματίζεται με ένα από τα ακόλουθα:
• την εξαγορά της Σύμβασης πριν από την ημερομηνία λήξης της,
• την έλευση της ημερομηνίας λήξης της Σύμβασης,
• τον θάνατο του Ασφαλισμένου,
• την εξάσκηση του Δικαιώματος Υπαναχώρησης,
• την απόκρυψη ουσιωδών στοιχείων ή/και ψευδών δηλώσεων ή/και λανθασμένων πληροφοριών κατά τη
συμπλήρωση της αίτησης ή επαναφοράς του ασφαλιστηρίου από μέρους του ασφαλιζομένου, εκτός αν
έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την έναρξη ή την επαναφορά του ασφαλιστηρίου και δύο (2) ετήσια
ασφάλιστρα έχουν πληρωθεί,
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Για Σχέδια με τακτικό ασφάλιστρο μόνο:
• αν μετά από παράλειψη πληρωμής του ασφαλίστρου, η αξία εξαγοράς της Σύμβασης είναι χαμηλότερη από
αυτή που ορίζεται από καιρό σε καιρό από την Εταιρεία,
• αν, όταν η Σύμβαση είναι Ελεύθερη Περαιτέρω Πληρωμών, το συνολικό ποσό των χρεώσεων που
επιβάλλονται είναι μεγαλύτερο από την αξία εξαγοράς της Σύμβασης.
Για Σχέδια μη συνδεδεμένα με μονάδες επένδυσης, η Σύμβαση τερματίζεται με τα ακόλουθα:
• την πάροδο της περιόδου χάριτος για την πληρωμή του ασφαλίστρου,
• την έλευση της ημερομηνίας λήξης της Σύμβασης,
• τον θάνατο του Ασφαλισμένου,
• την εξάσκηση του Δικαιώματος Υπαναχώρησης,
• την απόκρυψη ουσιωδών στοιχείων ή/και ψευδών δηλώσεων ή/και λανθασμένων πληροφοριών κατά την
συμπλήρωση της αίτησης ή επαναφοράς του ασφαλιστηρίου από μέρους του ασφαλιζομένου, εκτός αν
έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την έναρξη ή την επαναφορά του ασφαλιστηρίου και δύο (2) ετήσια
ασφάλιστρα έχουν πληρωθεί.
4.0 ΒΑΣΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (UNIT LINKED)
4.1 Γενικές Πληροφορίες
4.1.1 Συνδεδεμένα Ασφαλιστικά Επενδυτικά Ταμεία
Τα σχέδια αυτά μπορεί να είναι για όλη τη ζωή ή για μια ορισμένη διάρκεια (πάνω από 10 χρόνια) και συνδυάζουν
την ασφαλιστική προστασία με την επένδυση. Όσο μεγαλύτερη η ασφαλιστική κάλυψη τόσο λιγότερο περιθώριο
επένδυσης και αντίστροφα. Το μέρος των ασφαλίστρων που πληρώνονται, για σκοπούς επένδυσης τοποθετείται σε
επενδυτικά ταμεία, από τα οποία πιστώνονται μονάδες επένδυσης στο ασφαλιστήριό. Η αξία του ασφαλιστηρίου
αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με την αύξηση ή μείωση της αξίας της επενδυτικής μονάδας με την οποία
συνδέεται το ασφαλιστήριο. Κατά τη λήξη των σχεδίων αυτών ή σε προγενέστερη εξαργύρωσή τους, εισπράττεται η
αξία εξαγοράς των μονάδων επένδυσης που έχουν συσσωρευτεί στο ασφαλιστήριό μείον οποιεσδήποτε χρεώσεις
εξαγοράς, αν υπάρχουν. Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, τότε μόνο καταβάλλεται στους δικαιούχους το
ασφαλισμένο ποσό ή η αξία εξαργύρωσης των μονάδων επένδυσης, οποιοδήποτε από τα δύο είναι το μεγαλύτερο.
4.1.2 Ολική ή Μερική Εξαγορά της Σύμβασης
Η αξία εξαγοράς είναι ίση με την αξία των μονάδων επένδυσης που είναι κατανεμημένες στη Σύμβαση κατά
την ημερομηνία της εξαγοράς, σε τιμή εξαργύρωσης μείον οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις και οφειλές προς
την Εταιρεία. Οι μονάδες επένδυσης εκτιμώνται στις αντίστοιχες Τιμές Εξαργύρωσης κατά την ημερομηνία
εκτίμησης του κάθε Ταμείου που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της σχετικής αίτησης.
Για σκοπούς εξάσκησης του δικαιώματος εξαγοράς, ο Συμβαλλόμενος πρέπει να υποβάλλει ενυπόγραφη αίτηση
μερικής ή ολικής εξαγοράς κατά τον καθορισμένο από την Εταιρεία τύπο και να παραδίδει το Ασφαλιστήριο.
Μετά την πληρωμή ασφαλίστρων για ένα (1)ολόκληρο χρόνο και νοουμένου ότι το Ασφαλιστήριο έχει
συμπληρώσει ένα (1) χρόνο από την Ημερομηνία Ισχύος του και νοουμένου ότι υπάρχουν στο Ασφαλιστήριο
πιστωμένες Μονάδες Ασφαλίστρου, ο Συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα Ολικής ή Μερικής Εξαγοράς.
• Ολική Εξαγορά: Με την ολική εξαγορά, το Ασφαλιστήριο μαζί με όλα τα ωφελήματα παύει να είναι σε ισχύ. Η
Αξία Εξαγοράς σε μετρητά του Ασφαλιστηρίου είναι ίση με το σύνολο (α) των Μονάδων Ασφαλίστρου και (β)
του Επιπρόσθετου Ασφαλίστρου, που βρίσκονται σε πίστη του Ασφαλιστηρίου κατά την Ημερομηνία Εξαγοράς.
• Μερική Εξαγορά: Το δικαίωμα μερικής εξαγοράς μπορεί να εξασκηθεί χωρίς καμία επιβάρυνση, δύο φορές
κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ δύο διαδοχικών επετείων του Ασφαλιστηρίου. Αν το δικαίωμα μερικής
εξαγοράς ασκηθεί περισσότερες από δύο φορές μεταξύ δύο διαδοχικών επετείων του Ασφαλιστηρίου,
τότε η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει χρέωση σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική της. Για
να επιτρέπεται μερική εξαγορά, το ποσό της δεν πρέπει να είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από εκείνο που
καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την Εταιρεία. Η αξία των Μονάδων οι οποίες παραμένουν πιστωμένες
στο Ασφαλιστήριο μετά από οποιαδήποτε μερική εξαγορά, δεν πρέπει να είναι μικρότερη από ένα ελάχιστο
ποσό το οποίο καθορίζει η Εταιρεία από καιρό σε καιρό.
Η Εταιρεία, επιφυλάσσει το δικαίωμα να αναβάλει για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) ημερολογιακούς
μήνες, την πληρωμή της ολικής ή μερικής Αξίας Εξαγοράς των Μονάδων αν ο Αναλογιστής κρίνει ότι τούτο θα
ήταν προς το συμφέρον των Ασφαλιζομένων της Εταιρείας.
4.2 Χρεώσεις
4.2.1 Χρεώσεις στα Σχέδια από την Επένδυση του Ασφαλίστρου
Για κάλυψη των εξόδων της σύναψης μιας Ασφαλιστικής Σύμβασης, ένα μέρος από τα πρώτα ασφάλιστρα που
πληρώνονται δεν επενδύεται στα Ασφαλιστικά Επενδυτικά Ταμεία. Αυτή η χρέωση διαφέρει από Σχέδιο σε
Σχέδιο και εμφανίζεται στην Πρόσκληση  Ασφάλισης. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιεί τις
χρεώσεις από καιρό σε καιρό.
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4.2.2 Χρεώσεις στα Σχέδια με Ακύρωση Μονάδων Επένδυσης
Χρέωση Ωφελήματος Θανάτου - για την ασφαλιστική κάλυψη θανάτου που προσφέρεται στον Ασφαλισμένο,
επιβάλλεται κάθε μήνα η σχετική χρέωση.
Το ύψος της χρέωσης υπολογίζεται σαν το γινόμενο μεταξύ:
• του πλεονάσματος (αν υπάρχει) μεταξύ του Ασφαλισμένου Ποσού και της αξίας των μονάδων επένδυσης που
είναι κατανεμημένες στη Σύμβαση την ημέρα της χρέωσης,
• της τιμής για την κάλυψη του θανάτου και
• το δικαίωμα ασφαλιστηρίου.
Η τιμή για την κάλυψη του θανάτου εξαρτάται από την ηλικία τη στιγμή της χρέωσης και οποιουσδήποτε
επιβαρυντικούς παράγοντες υποβάλει το τμήμα Underwriting της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να
αναπροσαρμόζει τον πίνακα των τιμών οποτεδήποτε μετά από σχετική απόφαση του Αναλογιστή της.
4.2.3 Χρεώσεις Ταμείων
1. Ακύρωση Μονάδων.
2. Έξοδα για την αγορά και πώληση των επενδύσεων.
3. Έξοδα για τη διατήρηση, διαχείριση και εκτίμηση ιδιόκτητης ή υπό εκμίσθωση ακίνητης ιδιοκτησίας ή γης.
4. Πληρωτέους φόρους, τόκους και γενικά επιβαρύνσεις επί των στοιχείων ενεργητικού που απαρτίζουν το Ταμείο
συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων φύλαξης των στοιχείων ενεργητικού που απαρτίζουν το Ταμείο.
5. Τη διαχειριστική επιβάρυνση Ταμείου που υπολογίζεται και χρεώνεται σε κάθε Ημερομηνία Εκτίμησης
και δεν θα υπερβαίνει ποσό ίσο με το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού του λόγου του Ζ δια τριακόσια
εξήντα πέντε (Ζ/365)επί το χ τοις εκατό (χ%) της αξίας του Ταμείου (όπου Ζ αντιστοιχεί στο διάστημα,
σε ημέρες, μεταξύ της Ημερομηνίας Εκτίμησης και της αμέσως επόμενης Ημερομηνίας Εκτίμησης του
Ταμείου). Το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται κατά την κρίση της Εταιρείας με μέγιστο το y τοις εκατό (y%)
ετησίως . Το ποσό της χρέωσης αυτής είναι επιπρόσθετο από τα έξοδα που σχετίζονται με τα στοιχεία
ενεργητικού του Ταμείου για τα οποία γίνεται αναφορά στα σημεία 2, 3, 4 και 6 αυτού του άρθρου. Τα
ποσοστά αυτά (χ% και y%) διαφέρουν για κάθε Ταμείο και είναι τα ακόλουθα:
Όνομα Ταμείου
PrimeSAFETY
PrimeDISCIPLINED
PrimeBALANCED
PrimeAGGRESSIVE

x%
0.80%
1.00%
1.00%
1.20%

y%
1.50%
1.50%
1.50%
2.00%

Τα ποσοστά χ και y για οποιοδήποτε άλλο Ταμείο που θα δημιουργηθεί από την Εταιρεία στο μέλλον, θα
καθορίζονται από την Εταιρεία.
6. Οποιουσδήποτε άλλους τόκους ή άλλες επιβαρύνσεις που πλήρωσε η Εταιρεία για δάνεια υποθήκες ή άλλες
επιβαρύνσεις επί των στοιχείων ενεργητικού του Ταμείου ή για δανειστικές διευκολύνσεις των οποίων
έτυχε η Εταιρεία για τους σκοπούς του Ταμείου.
4.3 Χαριστικές Μονάδες Επένδυσης
Σε όλα τα Ασφαλιστικά Σχέδια που είναι Συνδεδεμένα με Μονάδες, η Εταιρεία επιβραβεύει τη διατήρηση των
ασφαλιστηρίων μακροπρόθεσμα, δίδοντας Χαριστικές Μονάδες, όπως αυτές περιγράφονται στην Πρόσκληση
Ασφάλισης. Οι Χαριστικές αυτές Μονάδες δίδονται την ημερομηνία κατά την οποία το Ασφαλιστήριο θα συμπληρώσει
σε ισχύ ένα χρονικό διάστημα από την έναρξή του και σε κάθε μετέπειτα ετήσια επέτειό του. Αναφορά στο χρονικό
αυτό διάστημα γίνεται στα σχετικά άρθρα περιγραφής του κάθε Σχεδίου.
4.4 Επενδυτικά Σχέδια
4.4.1 Prime Life Plan Πολλαπλών Επιλογών
Το Prime Life Plan είναι ένα ευέλικτο, Ασφαλιστικό Επενδυτικό Σχέδιο Καθορισμένης Διάρκειας, συνδεδεμένο
με μονάδες των εσωτερικών ταμείων της Εταιρείας (unit-linked). Κύριος στόχος του Σχεδίου είναι να
προσφέρει ασφαλιστική προστασία από τον κίνδυνο του θανάτου καθώς επίσης να λειτουργήσει και σαν μέσο
συστηματικής επένδυσης και δημιουργίας κεφαλαίου, αποτελώντας ιδανική λύση για:
•  προγραμματισμό κεφαλαίου σπουδών,
•  συσσώρευση κεφαλαίων εκτάκτων αναγκών,
•  σχεδιασμό πρόσθετου συνταξιοδοτικού εισοδήματος
•  σημαντική μείωση του φόρου εισοδήματος.
Το ποσό που καταβάλλεται σε περίπτωση θανάτου είναι το επιλεγμένο Ασφαλισμένο Ποσό ή η αξία των μονάδων
επένδυσης, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.
 το Σχέδιο αυτό μπορούν να προστεθούν οποιαδήποτε από τα συμπληρωματικά ωφελήματα που προσφέρει η
Σ
Εταιρεία, δημιουργώντας έτσι μια ασφαλιστική ασπίδα προστασίας για τον ασφαλιζόμενο.
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Ο Ιδιοκτήτης του PRIME Life Plan μπορεί να επιλέγει ανάλογα με τις εκάστοτε ασφαλιστικές του ανάγκες την
ασφαλιστική κάλυψη ή επένδυση την οποία επιθυμεί.
• Στην πέμπτη (5) επέτειο του Ασφαλιστηρίου και σε κάθε μετέπειτα ετήσια επέτειο κατανέμονται στο
Ασφαλιστήριο ένας αριθμός επιπρόσθετων Μονάδων (χαριστικές μονάδες), ο οποίος καθορίζεται σαν ένα
ποσοστό επί τοις εκατό των Μονάδων Ασφαλίστρου οι οποίες είναι τότε πιστωμένες στο Ασφαλιστήριο. Το
ποσοστό αυτό φαίνεται στον Πίνακα και είναι εγγυημένο.
• Με το Prime Life Plan ο ασφαλιζόμενος έχει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε ένα ή περισσότερα
επενδυτικά ταμεία που διαθέτει  η Εταιρεία.
4.4.2 Prime Choice Plan
Το Prime Choice Plan είναι ένα ευέλικτο Ασφαλιστικό Επενδυτικό Σχέδιο Ισόβιας Ασφάλισης συνδεδεμένο
με μονάδες των εσωτερικών ταμείων της Εταιρείας (unit-linked). Κύριος στόχος του σχεδίου είναι να δώσει
την ευκαιρία / επιλογή στον πελάτη της Prime να δημιουργήσει ένα συνδυασμό επένδυσης και ασφαλιστικής
κάλυψης  εφόρου ζωής με συγκριτικά μικρότερο συνολικό ασφάλιστρο σαν το βασικό σχέδιο στο οποίο μπορεί
να προστεθεί η κάρτα νοσηλείας και όλα τα συμπληρωματικά ωφελήματα.
• Στην εικοστή (20) επέτειο του Ασφαλιστηρίου και σε κάθε μετέπειτα ετήσια επέτειο κατανέμονται στο
Ασφαλιστήριο ένας αριθμός επιπρόσθετων Μονάδων (χαριστικές μονάδες), ο οποίος καθορίζεται σαν ένα
ποσοστό επί τοις εκατό των Μονάδων Ασφαλίστρου οι οποίες είναι τότε πιστωμένες στο Ασφαλιστήριο. Το
ποσοστό αυτό φαίνεται στον Πίνακα και είναι εγγυημένο.
• Με το PRIME Choice Plan ο ασφαλιζόμενος έχει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε ένα ή περισσότερα
επενδυτικά ταμεία που διαθέτει  η Εταιρεία
4.4.3 Prime Reliever
Το Prime Reliever είναι ένα ευέλικτο Ασφαλιστικό Επενδυτικό Σχέδιο Προκαθορισμένης Διάρκειας δέκα (10)
χρόνων συνδεδεμένο με μονάδες των εσωτερικών ταμείων της Εταιρείας (unit-linked). Όλα τα συμπληρωματικά
ωφελήματα που προσφέρονται από την Prime μπορούν να προστεθούν στο σχέδιο αυτό.
• Στην πέμπτη (5) επέτειο του Ασφαλιστηρίου και σε κάθε μετέπειτα ετήσια επέτειο, κατανέμονται στο
Ασφαλιστήριο ένας αριθμός επιπρόσθετων Μονάδων (χαριστικές μονάδες), ο οποίος καθορίζεται σαν ένα
ποσοστό επί τοις εκατό των Μονάδων Ασφαλίστρου οι οποίες είναι τότε πιστωμένες στο Ασφαλιστήριο. Το
ποσοστό αυτό φαίνεται στον Πίνακα και είναι εγγυημένο.
• Με το Prime Reliever ο ασφαλιζόμενος έχει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε ένα ή περισσότερα
επενδυτικά ταμεία.
4.4.4 Prime Freedom
Το Prime Freedom είναι ένα απλό αλλά συνάμα και ευέλικτο, Ασφαλιστικό Επενδυτικό Σχέδιο Καθορισμένης
Διάρκειας συνδεδεμένο με μονάδες των εσωτερικών ταμείων της Εταιρείας (unit-linked). Παρέχει τη δυνατότητα
ασφάλισης σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να ασφαλίσουν τη ζωή τους ανεξαρτήτως της κατάστασης της υγείας
τους, απαντώντας σε ένα απλό ερωτηματολόγιο.
 ο ασφαλισμένο κεφάλαιο καταβάλλεται σε περίπτωση θανάτου από οποιανδήποτε αιτία μετά τα δυο (2) πρώτα
Τ
χρόνια ισχύος του συμβολαίου. Κατά τη διάρκεια των δυο πρώτων χρόνων, το κεφάλαιο θανάτου καταβάλλεται
μόνο αν ο θάνατος προέλθει από ατύχημα ή επιστρέφονται τα ασφάλιστρα, μείον τα έξοδα, σε περίπτωση θανάτου
από άλλη αιτία.
• Στην πέμπτη (5) επέτειο του Ασφαλιστηρίου και σε κάθε μετέπειτα ετήσια επέτειο, κατανέμονται στο
Ασφαλιστήριο ένας αριθμός επιπρόσθετων Μονάδων (χαριστικές μονάδες), ο οποίος καθορίζεται σαν ένα
ποσοστό επί τοις εκατό των Μονάδων Ασφαλίστρου οι οποίες είναι τότε πιστωμένες στο Ασφαλιστήριο. Το
ποσοστό αυτό φαίνεται στον Πίνακα και είναι εγγυημένο.
• Επιτρέπεται μόνο το συμπληρωματικό ωφέλημα «Θάνατος από Ατύχημα»
4.4.5 Single Premium
Το Single Premium είναι ένα Ασφαλιστικό Επενδυτικό Σχέδιο Καθορισμένης Διάρκειας, συνδεδεμένο με
μονάδες των εσωτερικών ταμείων της Εταιρείας (unit-linked) του οποίου το ασφάλιστρο αποτελείται από μια
και μόνο δόση που καταβάλλεται εφ άπαξ στην έναρξη του σχεδίου. Σκοπό έχει να προσφέρει κατά κύριο λόγο
τη δυνατότητα επένδυσης εφ άπαξ ποσού κατά την έναρξη του Ασφαλιστηρίου και κατά τη διάρκεια του, αν ο
Συμβαλλόμενος το επιθυμεί. Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζομένου η Εταιρεία καταβάλλει στον Δικαιούχο
το μεγαλύτερο από τα πιο κάτω ποσά, μειωμένο κατά τυχόν επιβαρύνσεις ή άλλες οφειλές προς την Εταιρεία.
(α) Το ποσό κάλυψης που αναφέρεται στον Πίνακα.
(β) Ποσό που είναι ίσο με την αξία των πιστωμένων στο Ασφαλιστήριο Μονάδων Ασφαλίστρου σε Τιμή
Εξαργύρωσης.
Στην πρώτη επέτειο του Ασφαλιστηρίου και σε κάθε μετέπειτα ετήσια επέτειο κατανέμονται στο Ασφαλιστήριο
ένας αριθμός επιπρόσθετων Μονάδων, ο οποίος καθορίζεται στο 0.80% των Μονάδων Ασφαλίστρου και είναι
εγγυημένο. Στο συγκεκριμένο σχέδιο δεν επιτρέπονται τα συμπληρωματικά ωφελήματα.
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4.4.6 Lump Sum
Το Lump Sum είναι ένα επιπρόσθετο εφάπαξ ασφάλιστρο το οποίο μπορεί να κατατεθεί σε ένα από τα ήδη
υφιστάμενα επενδυτικά σχέδια. Το ασφάλιστρο κατατίθεται εφάπαξ, με ελάχιστο ποσό τα €350 και μπορεί να
επαναληφθεί όσες φορές και όποτε επιθυμεί ο συμβαλλόμενος. Η υφιστάμενη ασφαλιστική κάλυψη αυξάνεται
κατά ένα ποσό ίσο με το επιπρόσθετο ασφάλιστρο. Το ποσοστό επένδυσης του Ασφαλίστρου είναι 100% και οι
μονάδες επιπρόσθετου ασφαλίστρου δε δικαιούνται χαριστικές μονάδες.
4.4.7 Prime Provident
Το Prime Provident είναι Ομαδικό Ασφαλιστικό Σχέδιο προκαθορισμένης διάρκειας, συνδεδεμένο με μονάδες
των εσωτερικών ταμείων της Εταιρείας (unit linked), ειδικά σχεδιασμένο για να προσφέρει ένα συσσωρευμένο
ποσό στην ηλικία συνταξιοδότησης. Δεν επιτρέπονται συμπληρωματικά ωφελήματα. Ο ελάχιστος αριθμός ατόμων
μιας εταιρείας προς ασφάλιση είναι 5.
Στην πρώτη επέτειο του Ασφαλιστηρίου και σε κάθε μετέπειτα ετήσια επέτειο κατανέμονται στο Ασφαλιστήριο
ένας αριθμός επιπρόσθετων Μονάδων, ο οποίος καθορίζεται στο 0.80% των Μονάδων Ασφαλίστρου.
4.4.8 Prime Advantage Επενδυτικό
Το Prime Advantage Επενδυτικό είναι ένα ευέλικτο, Ασφαλιστικό Επενδυτικό Σχέδιο Καθορισμένης Διάρκειας,
συνδεδεμένο με μονάδες των εσωτερικών ταμείων της Εταιρείας (unit-linked), το οποίο καλύπτει τον
ασφαλιζόμενο για θάνατο αποκλειστικά και μόνο λόγω ατυχήματος. Παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης σε όλους
όσους ενδιαφέρονται να ασφαλιστούν ανεξαρτήτως της κατάστασης της υγείας τους. Επίσης λειτουργεί και σαν
μέσο συστηματικής επένδυσης και δημιουργίας κεφαλαίου, αποτελώντας ιδανική λύση για:
•  σημαντική μείωση του φόρου εισοδήματος,
• προγραμματισμό κεφαλαίου σπουδών,
• συσσώρευση κεφαλαίων εκτάκτων αναγκών,
• σχεδιασμό πρόσθετου συνταξιοδοτικού εισοδήματος.
Το ποσό που καταβάλλεται σε περίπτωση θανάτου από ατύχημα είναι το επιλεγμένο Ασφαλισμένο Ποσό ή η αξία
των μονάδων επένδυσης, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.
Στο Σχέδιο αυτό δεν μπορούν να προστεθούν οποιαδήποτε από τα συμπληρωματικά ωφελήματα που προσφέρει
η Εταιρεία.
Ο Ιδιοκτήτης του Prime Advantage μπορεί να επιλέγει ανάλογα με τις εκάστοτε ασφαλιστικές του ανάγκες την
ασφαλιστική κάλυψη ή επένδυση την οποία επιθυμεί.
Στην δέκατη (10) επέτειο του Ασφαλιστηρίου και σε κάθε μετέπειτα ετήσια επέτειο κατανέμονται στο Ασφαλιστήριο
ένας αριθμός επιπρόσθετων Μονάδων (χαριστικές μονάδες), ο οποίος καθορίζεται σαν ένα ποσοστό επί τοις
εκατό των Μονάδων Ασφαλίστρου οι οποίες είναι τότε πιστωμένες στο Ασφαλιστήριο. Το ποσοστό αυτό φαίνεται
στον Πίνακα και είναι εγγυημένο.
Με το Prime Advantage ο ασφαλιζόμενος έχει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε ένα ή περισσότερα επενδυτικά
ταμεία που διαθέτει η Εταιρεία.
5.0 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΑΠΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ)
5.1 Γενικές Πληροφορίες
Τα Παραδοσιακά Σχέδια που δεν είναι συνδεδεμένα με μονάδες επένδυσης δεν έχουν ασφάλιστρο προς επένδυση
και κατά συνέπεια δεν έχουν αξία εξαγοράς ή μετατροπής τους σε Ελεύθερο Περαιτέρω  Πληρωμών. Το ασφάλιστρο
αφορά αποκλειστικά την παροχή της συγκεκριμένης ασφαλιστικής κάλυψης. Τα σχέδια αυτά δίνονται είτε σαν
ανεξάρτητα συμβόλαια, είτε σαν συμπληρωματικές καλύψεις σε άλλα σχέδια ασφάλισης. Η Απλή Ασφάλιση μπορεί
να προσφερθεί είτε σαν Μη Μετατρέψιμη είτε σαν Μετατρέψιμη.
              
5.2 Απλή Μη Μετατρέψιμη Ασφάλεια Πρόσκαιρης Διάρκειας
Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζομένου πριν ή κατά τη λήξη της ασφάλισης, η Εταιρεία πληρώνει το ασφαλιζόμενο
κεφάλαιο στον Δικαιούχο. Στην περίπτωση που η κάλυψη αυτή είναι συμπληρωματική σε άλλο Βασικό Σχέδιο, το
ασφαλιζόμενο κεφάλαιο πληρώνεται επιπρόσθετα από την κάλυψη που προσφέρει το Βασικό Σχέδιο.
              
5.3 Απλή Μετατρέψιμη Ασφάλεια Πρόσκαιρης Διάρκειας
Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιζομένου πριν ή κατά τη λήξη της Ασφαλιστικής Σύμβασης, η Εταιρεία πληρώνει
το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο στον Δικαιούχο. Οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και πριν την
Ημερομηνία Λήξης, το ασφαλιστήριο μπορεί να μετατραπεί σε οποιανδήποτε Ασφάλιση Ζωής, Συνδεδεμένη με
Μονάδες Επένδυσης που προσφέρεται από την Εταιρεία απόδειξη ασφαλισιμότητας, νοουμένου ότι συντρέχει
σωρευτικά η παρακάτω προϋπόθεση:
• αντικατάσταση με νέο/νέα συμβόλαια δεν θα συνεπάγεται αύξηση στο σύνολο της Ασφαλιστικής Κάλυψης η
οποία δεν θα είναι διάρκειας λιγότερης των δέκα (10) χρόνων
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Στην περίπτωση που η κάλυψη αυτή είναι συμπληρωματική σε άλλο Βασικό Σχέδιο, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο
πληρώνεται επιπρόσθετα από την κάλυψη που προσφέρει το Βασικό Σχέδιο.
              
5.4 Απλή Ασφάλεια Πρόσκαιρης διάρκειας και Μόνιμη Ολική Ανικανότητα Μειωμένου Κεφαλαίου
Σε περίπτωση θανάτου ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του Ασφαλιζομένου πριν ή κατά τη λήξη της ασφάλισης, η
Εταιρεία πληρώνει το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο στον Δικαιούχο. Σε κάθε ετήσια επέτειο, το ασφαλισμένο κεφάλαιο
μειώνεται με βάση τον πίνακα μειωνόμενου κεφαλαίου μέχρι να μηδενιστεί στη λήξη της ασφάλειας.
Το σχέδιο δίνεται ΜΟΝΟ σαν ανεξάρτητο συμβόλαιο. Προσφέρεται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς εκχώρησης
στην τράπεζα. Θα πρέπει πάντοτε να συνοδεύεται με πλήρη συμφωνία δανείου και το έντυπο «Συμπληρωματική
Συμφωνία Δανείου». Το μοναδικό προσάρτημα που δέχεται αυτό το σχέδιο είναι  Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρου.
6.0 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ							
6.1 Γενικές Πληροφορίες
Τα Συμπληρωματικά Ωφελήματα που προσφέρει η Εταιρεία μπορούν να επιλεγούν και να συμπεριληφθούν στο Βασικό
Ασφαλιστήριο.  Σε περίπτωση που συμβεί το ασφαλισμένο γεγονός, αποτελούν επιπρόσθετες καλύψεις και πληρώνονται
είτε ταυτόχρονα με το βασικό ωφέλημα είτε ξεχωριστά, νοουμένου ότι το βασικό ασφαλιστήριο είναι σε ισχύ.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων των συμπληρωματικών ωφελημάτων αν
αυτό κριθεί αναγκαίο από τον εκάστοτε Αναλογιστή της και σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού άρθρου του
ασφαλιστηρίου, αποστέλλοντας γραπτό σημείωμα τρεις (3) μήνες πριν από την επιβολή της αναπροσαρμογής.
Σε όλα τα Συμπληρωματικά Ωφελήματα (εκτός της Απλής Ασφάλειας Ζωής) υπάρχουν εξαιρέσεις που περιγράφονται
στο κάθε ένα ωφέλημα ξεχωριστά.
6.2 Απλή Ασφάλεια Ζωής
Το ωφέλημα αυτό πληρώνεται επιπρόσθετα σε περίπτωση απώλειας ζωής από οποιαδήποτε αιτία.
      
         
6.3 Θάνατος από Ατύχημα
Το ωφέλημα αυτό πληρώνεται σε περίπτωση απώλειας ζωής η οποία οφείλεται αποκλειστικά σε ατύχημα. Η κάλυψη
αυτή λήγει στην επέτειο της Ασφαλιστικής Σύμβασης, την πλησιέστερη προς την ημερομηνία που ο Ασφαλιζόμενος
συμπληρώνει το εβδομηκοστό (70) έτος της ηλικίας του ή με τον τερματισμό ισχύος της βασικής ασφάλειας Ζωής,
οποιοδήποτε από τα δύο προηγείται.
6.4 Θάνατος και Διαρκής Ανικανότητα από Ατύχημα							
Το ωφέλημα αυτό πληρώνεται σε περίπτωση θανάτου, διαρκούς ολικής ή μερικής ανικανότητας του Ασφαλιζομένου,
που οφείλονται αποκλειστικά σε ατύχημα. Αν από ατύχημα προκληθεί διαρκής ολική ανικανότητα καταβάλλεται
το Ασφαλισμένο Κεφάλαιο περιοριστικά όπως περιγράφεται στο Ασφαλιστήριο. Σε περίπτωση διαρκούς μερικής
ανικανότητας, καταβάλλεται ποσοστό επί του Ασφαλισμένου Κεφαλαίου περιοριστικά, όπως περιγράφεται στο
Ασφαλιστήριο.
Η κάλυψη αυτή λήγει στην επέτειο της ασφάλειας ζωής, την πλησιέστερη προς την ημερομηνία που ο Ασφαλιζόμενος
συμπληρώνει το εβδομηκοστό (70) έτος της ηλικίας του ή με τερματισμό της ισχύος της βασικής ασφάλειας ζωής,
οποιοδήποτε από τα δύο προηγείται.   
6.5 Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων
Με το ωφέλημα αυτό, σε περίπτωση ολικής ανικανότητας του Ασφαλιζομένου για εργασία, η Εταιρεία απαλλάσσει
τον Συμβαλλόμενο από την υποχρέωση περαιτέρω καταβολής των ασφαλίστρων, τόσο της βασικής ασφάλειας
ζωής όσο και των συμπληρωματικών ωφελημάτων μετά την πάροδο έξι (6) συνεχών μηνών ολικής ανικανότητας. Η
απαλλαγή δίνεται μόνο αν η ανικανότητα άρχισε πριν από την επέτειο της Ασφαλιστικής Σύμβασης, την πλησιέστερη
προς την ημερομηνία που ο Ασφαλιζόμενος συμπληρώνει το εξηκοστό (60) έτος της ηλικίας του. Ολική ανικανότητα
ορίζεται η πλήρης ανικανότητα του Ασφαλιζομένου να ασκήσει οποιαδήποτε επιχείρηση ή επάγγελμα ή να εκτελέσει
οποιαδήποτε εργασία με μισθό ή για κέρδος.  
Η κάλυψη αυτή λήγει στην επέτειο της Ασφαλιστικής Σύμβασης, την πλησιέστερη προς την ημερομηνία που ο
Ασφαλιζόμενος συμπληρώνει το εξηκοστό (60) έτος της ηλικίας του ή με το τερματισμό της ισχύος της βασικής
ασφάλειας Ζωής, οποιοδήποτε από τα δύο προηγείται.  
6.6 Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων του Συμβαλλομένου
Με το ωφέλημα αυτό, σε περίπτωση Θανάτου ή Ολικής Ανικανότητας του Συμβαλλομένου για εργασία, η Εταιρεία
απαλλάσσει τον Συμβαλλόμενο από την υποχρέωση περαιτέρω καταβολής των ασφαλίστρων, τόσο της βασικής ασφάλειας
ζωής όσο και των συμπληρωματικών ωφελημάτων. Ολική ανικανότητα ορίζεται η πλήρης ανικανότητα του Συμβαλλομένου
να ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση ή επάγγελμα ή να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία με μισθό ή για κέρδος.
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Η κάλυψη αυτή λήγει στην επέτειο της Ασφαλιστικής Σύμβασης, την πλησιέστερη προς την ημερομηνία που ο
Συμβαλλόμενος συμπληρώνει το εξηκοστό πέμπτο (65) έτος της ηλικίας του ή την επέτειο της Ασφαλιστικής
Σύμβασης, την πλησιέστερη προς την ημερομηνία που ο Ασφαλιζόμενος συμπληρώνει το εικοστό πέμπτο (25) έτος
της ηλικίας του ή με τον τερματισμό της ισχύος της βασικής ασφάλειας Ζωής, οποιοδήποτε από τα τρία προηγείται.
6.7 Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
Το ωφέλημα αυτό καλύπτει τον κίνδυνο Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του Ασφαλιζομένου για εργασία. Η Μόνιμη
Ολική Ανικανότητα ορίζεται σαν η μόνιμη και ολική ανικανότητα του Ασφαλιζομένου να ασκεί το δηλωμένο επάγγελμα
που ασκούσε κατά το χρόνο που εκδηλώθηκε η ανικανότητά του ή άλλο επάγγελμα στο οποίο λογικά μπορεί να
ασχοληθεί μετά από κατάρτιση, τα δεδομένα προσόντα και τη μόρφωση του και εν πάση περιπτώσει δεν ασχολείται
σε οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα για κέρδος ή αμοιβή. Η ανικανότητα, για να θεωρείται μόνιμη, θα πρέπει να έχει
διαρκέσει τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχείς μήνες και κατά το διάστημα αυτό ο Ασφαλιζόμενος να μην απασχολείται
σε οποιαδήποτε εργασία ή επάγγελμα με αμοιβή ή κέρδος.
Η πληρωμή του ασφαλιζομένου κεφαλαίου γίνεται σε δόσεις κατά τον ακόλουθο τρόπο:
(α) Η πληρωμή της πρώτης δόσης, η οποία καθορίζεται σε ποσό ίσο με το 40% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου,
γίνεται με τη συμπλήρωση των δώδεκα (12) μηνών.
(β) Κάθε μια από τις επόμενες δόσεις καθορίζεται σε ποσό ίσο με το 7,5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου
και καταβάλλεται στο τέλος κάθε τριμηνίας, μετά την καταβολή της πρώτης δόσης, μέχρι εξάντλησης του
Ασφαλιζομένου Κεφαλαίου.
Η   κάλυψη αυτή λήγει στην επέτειο της Ασφαλιστικής Σύμβασης, την πλησιέστερη προς την ημερομηνία που ο
Ασφαλιζόμενος συμπληρώνει το εξηκοστό (60) έτος της ηλικίας του ή με τον τερματισμό της ισχύος της βασικής
ασφάλειας Ζωής, οποιοδήποτε από τα δύο προηγείται.   
6.8 Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα
Το ωφέλημα αυτό καλύπτει τους κινδύνους της Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας του ασφαλιζομένου, που οφείλεται
αποκλειστικά σε ατύχημα. Αν από ατύχημα προκληθεί πρόσκαιρη ολική ανικανότητα που έχει σαν συνέπεια την
ανικανότητα του ασφαλιζομένου να ασκεί το επάγγελμα που ασκούσε κατά το χρόνο που εκδηλώθηκε η ανικανότητά
του και εφόσον δεν ασχολείται με οποιανδήποτε εργασία, η Εταιρεία καταβάλλει κάθε μήνα που διαρκεί η ανικανότητα
για εργασία, με ανώτατο όριο τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, το ποσό που αναγράφεται στον πίνακα παροχών του
ωφελήματος
Η κάλυψη αυτή λήγει στην επέτειο της ασφάλειας ζωής την πλησιέστερη προς την ημερομηνία που ο Ασφαλιζόμενος
συμπληρώνει το εβδομηκοστό  (70) έτος της ηλικίας του ή με τον τερματισμό της ισχύος της βασικής ασφάλειας
ζωής, οποιοδήποτε από τα δύο προηγείται.   
6.9 Ασφάλεια Σοβαρών Ασθενειών
Το ωφέλημα αυτό καλύπτει τον κίνδυνο επέλευσης οποιασδήποτε από τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες
σοβαρές ασθένειες και χειρουργικές επεμβάσεις: (1) Καρδιακή Προσβολή, (2) Στεφανιαία Νόσο που απαιτεί
χειρουργική επέμβαση (Βy-Pass), (3) Εγκεφαλικό επεισόδιο, (4) Καρκίνο, (5) Νεφρική ανεπάρκεια, (6) Μεταμόσχευση
βασικού οργάνου, (7) Κατά πλάκας σκλήρυνση, (8) Παράλυση, (9) Κωματώδης κατάσταση, (10) Τύφλωση, (11) Εγχείρηση
Αορτής. Τα περιστατικά αυτά ορίζονται με ακρίβεια στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του ωφελήματος Σοβαρών Ασθενειών.
Σε περίπτωση διάγνωσης μιας από τις παραπάνω περιοριστικά έντεκα (11) σοβαρές ασθένειες, η πληρωμή του
ασφαλιζομένου κεφαλαίου γίνεται  μετά τη συμπλήρωση 30 ημερών από την ημερομηνία διάγνωσης των παραπάνω
παθήσεων εκτός των περιπτώσεων 2, 6 και 11 που η πληρωμή γίνεται μετά τη συμπλήρωση 30 ημερών από την
ημερομηνία της χειρουργικής επέμβασης.
Η   κάλυψη αυτή λήγει στην επέτειο της Ασφαλιστικής Σύμβασης, την πλησιέστερη προς την ημερομηνία που ο
Ασφαλιζόμενος συμπληρώνει το εξηκοστό πέμπτο (65) έτος της ηλικίας του ή με τον τερματισμό της ισχύος της
βασικής ασφάλειας ζωής, οποιοδήποτε από τα δύο προηγείται.   
6.10 Ασφάλεια Εισοδήματος
Το ωφέλημα αυτό καλύπτει τον κίνδυνο απώλειας εισοδήματος του ασφαλιζομένου λόγω ολικής ανικανότητας του για
εργασία, που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε ατύχημα ή ασθένεια. Η παροχή αρχίζει να καταβάλλεται αμέσως μετά
την πάροδο της περιόδου αναμονής, με ανώτατο όριο τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες.  Το σχέδιο δίνει τη δυνατότητα
επιλογής της διάρκειας της περιόδου αναμονής, η οποία κυμαίνεται μεταξύ μηδέν και τριάντα ημέρες.
Η κάλυψη αυτή λήγει στην επέτειο του Ασφαλιστηρίου, την πλησιέστερη προς την ημερομηνία που ο Ασφαλιζόμενος
συμπληρώνει το εξηκοστό πέμπτο (65) έτος της ηλικίας του ή με τον τερματισμό της ισχύος της βασικής ασφάλειας
ζωής, οποιοδήποτε από τα δύο προηγείται.  
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6.11 Ιατρικά Έξοδα από ατύχημα
Το ωφέλημα αυτό καλύπτει τις πραγματικές αναγκαίες και λογικές δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον Ασφαλιζόμενο
(ή τα εξαρτώμενα, εφόσον συμπεριλαμβάνονται στην ασφάλιση) εξ αιτίας ατυχήματος, για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
σε Νοσοκομείο ή εκτός Νοσοκομείου. Σε περίπτωση κάλυψης οποιωνδήποτε περιστατικών μέσα στο ίδιο ασφαλιστικό
έτος, το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρείας προς αποζημίωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του ανώτατου ορίου
ευθύνης κατά περιστατικό.
Η κάλυψη αυτή λήγει στην επέτειο του Ασφαλιστηρίου, την πλησιέστερη προς την ημερομηνία που ο Ασφαλιζόμενος
συμπληρώνει το εβδομηκοστό (70) έτος της ηλικίας του ή με τον τερματισμό της ισχύος της βασικής ασφάλειας ζωής,
οποιοδήποτε από τα δύο προηγείται. Στην περίπτωση εξαρτωμένων παιδιών η κάλυψη τερματίζεται με τον γάμο τους ή με την
επέτειο του ασφαλιστηρίου, την πλησιέστερη προς την 20ή  επέτειο της γέννησής τους ή προς την 25η αν φοιτούν σε ανώτερο
ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή τη λήξη της βασικής ασφάλειας ζωής, οποιοδήποτε από τα τρία προηγείται.
6.12 Νοσοκομειακό Επίδομα
Το ωφέλημα αυτό καλύπτει τον Ασφαλιζόμενο και τα εξαρτώμενά του (εφόσον συμπεριλαμβάνονται στην ασφάλιση) για
νοσηλεία τους εντός Νοσοκομείου, εξαιτίας ασθενείας ή ατυχήματος.
Η Εταιρεία καταβάλλει:
α. Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας - Για κάθε διανυκτέρευση που θα πραγματοποιήσει το καλυπτόμενο πρόσωπο
σε Νοσοκομείο, ανεξάρτητα από τα πραγματοποιηθέντα έξοδα νοσηλείας, ακόμα και αν το καλυπτόμενο
πρόσωπο αποζημιωθεί για τα έξοδα αυτά από άλλη πηγή καταβάλλει ημερήσιο επίδομα νοσηλείας. Το
μέγιστο διάστημα νοσηλείας για την ίδια αιτία δεν θα πρέπει να ξεπερνά σε σύνολο τις 730 ημέρες.
β. Ημερήσιο Επίδομα Ανάρρωσης - Εφόσον προηγήθηκε νοσηλεία που καλύπτεται από το ωφέλημα, η Εταιρεία
μετά την έξοδο και μόνο του Ασφαλιζομένου ή της/του συζύγου του/της (αν καλύπτεται) από Νοσοκομείο
καταβάλλει ημερήσιο Επίδομα Ανάρρωσης. Το ημερήσιο επίδομα ανάρρωσης θα είναι ίσο με το μισό του
ημερήσιου επιδόματος νοσηλείας και θα καταβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με τις ημέρες νοσηλείας και
όχι για λιγότερες από τρεις (3) ούτε περισσότερο από εξήντα (60).
Το ωφέλημα αυτό μπορεί να διπλασιαστεί βάσει των όρων του Ασφαλιστηρίου και καλύπτει επίδομα τοκετού.               
Η κάλυψη αυτή λήγει στην επέτειο του Ασφαλιστηρίου, την πλησιέστερη προς την ημερομηνία που ο Ασφαλιζόμενος
συμπληρώνει το εξηκοστό πέμπτο  (65) έτος της ηλικίας του ή με τον τερματισμό της ισχύος της βασικής ασφάλειας
Ζωής, οποιοδήποτε από τα δύο προηγείται. Στην περίπτωση εξαρτωμένων παιδιών, η κάλυψη τερματίζεται με το
γάμο τους ή με την επέτειο του Ασφαλιστηρίου, την πλησιέστερη προς την εικοστή (20) επέτειο της γέννησής τους
ή τη λήξη της βασικής ασφάλειας ζωής, οποιοδήποτε από τα τρία προηγείται.
6.13 Κάρτα Νοσηλείας MEDIσυν
Η Εταιρεία προσφέρει τέσσερα πακέτα: το MEDIσυν1, MEDIσυν2, MEDIσυν3 και MEDIσυν4. Προσφέρονται
σαν συμπληρωματικό ωφέλημα σε συμβόλαια Ζωής και σαν ανεξάρτητο συμβόλαιο. Τα πακέτα MEDIσυν1 και
MEDIσυν2 καλύπτουν εύλογα και συνηθισμένα εντός νοσοκομείου έξοδα, ενώ τα πακέτα MEDIσυν3 και MEDIσυν4
καλύπτουν και εντός και εκτός νοσοκομείου έξοδα.
Ο ασφαλισμένος δικαιούται να επιλέξει αλλαγή Σχεδίου μόνο κατά την επέτειο του συμπληρωματικού ωφελήματος.
Επίσης, ο ασφαλιζόμενος και τα εξαρτώμενά του πρέπει να έχουν το ίδιο πακέτο.
Η κάρτα νοσηλείας προσφέρει:
•  Ενδονοσοκομειακές καλύψεις για α) εύλογα και συνήθη έξοδα, β) νοσηλεία για δωμάτιο και τροφή,                           
γ) ιατρική επίσκεψη εντός Νοσοκομείου, δ) διαγνωστικές εξετάσεις εντός Νοσοκομείου, ε) επίδομα τοκετού,
ζ) χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς νοσηλεία, η) προεγχειρητικές διαγνωστικές εξετάσεις, θ) μεταφορά με
ασθενοφόρο μέχρι, ι) παραμονή γονέα (μέχρι 18 ετών), κ) ημερήσιο επίδομα δωρεάν περίθαλψης, λ) ιατρική
βοήθεια εξωτερικού και μ) Γραμμή Υγείας 24 ώρες το 24ώρο.
•  Εξωνοσοκομειακές καλύψεις για α) εύλογα και συνήθη έξοδα, β) απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις με ανώτατο
ποσό για κάθε ιατρική επίσκεψη στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, γ) φάρμακα κατόπιν συνταγής ιατρού, δ) διαγνωστικές
εξετάσεις κατόπιν παραπεμπτικού ιατρού και εφόσον υπάρχει διάγνωση ιατρού για παθολογική αιτία σε
Συμβεβλημένα Κέντρα, ε) φυσιοθεραπεία που λαμβάνεται από εξωτερικό ασθενή με ανώτατο όριο 12 συνεδρίες
σε Συμβεβλημένα Κέντρα, ζ) εναλλακτική ιατρική και η) χρόνιες παθήσεις (που δεν προϋπήρχαν της ασφάλισης).  
7.0 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ							
7.1 Γενικές Πληροφορίες
Όλα τα Σχέδια της Εταιρείας που είναι Συνδεδεμένα με Μονάδες Επένδυσης (τύπου Unit-Linked), μπορούν να συνδεθούν
με ένα ή περισσότερα από τα εσωτερικά της Ταμεία: PrimeSAFETY, PrimeDISCIPLINED, PrimeBALANCED και PrimeAGGRESSIVE. Η κατανομή και η πίστωση μονάδων των μελλοντικών ασφαλίστρων ή/και εφάπαξ καταβολής γίνεται
σύμφωνα με το επενδυτικό προφίλ του κάθε Πελάτη ξεχωριστά.
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7.2 Τρόπος Λειτουργίας των Ταμείων
Τα ταμεία δεν αποτελούν νομικά πρόσωπα αλλά εσωτερικά επενδυτικά ταμεία της Εταιρείας, τα οποία τυγχάνουν εσωτερικής
διαχείρισης, με τα δικά τους στοιχεία ενεργητικού, που εκάστοτε αντιπροσωπεύουν τα ποσά που πιστώνονται σε αυτά από
καιρό σε καιρό, μείον τέτοια ποσά που αποσύρονται από αυτά. Τα στοιχεία ενεργητικού που απαρτίζουν κάθε ταμείο είναι
αποκλειστική περιουσία της Εταιρείας, η οποία έχει και το αποκλειστικό δικαίωμα της επιλογής και τρόπου διαχείρισής
τους. Η επενδυτική πολιτική του κάθε ταμείου συνάδει με τη δηλωμένη μακροπρόθεσμη επενδυτική πολιτική και τους
σχετικούς κανονισμούς λειτουργίας και διαχείρισης του κάθε ταμείου, όπως περιγράφονται πιο κάτω.
Οι Σύμβουλοι Επενδύσεων και για τα τέσσερα (4) Επενδυτικά Ταμεία είναι:
• Eurobank EFG Asset Management
• Cronje & Yiannas Actuaries and Consultants
7.3 Περιγραφή Ταμείων
7.3.1 Ταμείο PrimeSAFETY
Σε ποιους απευθύνεται;
Απευθύνεται σε άτομα που δεν αρέσκονται στον επενδυτικό κίνδυνο (risk averse), που προτιμούν σταθερότητα,
προσδοκούν εισοδηματική απόδοση με εξαιρετικά χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο και ελαχιστοποίηση του κινδύνου
απώλειας του κεφαλαίου.
Πού επενδύει;
Το Ταμείο επενδύει κυρίως σε βραχυπρόθεσμους τίτλους της χρηματαγοράς (αγορές διαθεσίμων) και τραπεζικές
καταθέσεις, στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου. Δευτερευόντως, επενδύει σε ομόλογα
(δημοσίου και εταιρικά) και προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου και/ή σταθερού εισοδήματος. O κίνδυνος απώλειας του
επενδυόμενου κεφαλαίου είναι εξαιρετικά χαμηλός αλλά ταυτόχρονα η δυνατότητα επίτευξης κεφαλαιουχικών κερδών
είναι ελάχιστη.
 πάρχει εγγύηση;
Υ
Το PrimeSAFETY είναι το μόνο ταμείο που εγγυάται ότι η “τιμή εξαργύρωσης” της μονάδας του δεν θα είναι μικρότερη
από την αμέσως προηγούμενη.
Λεπτομέρειες Ταμείου
•  Ημερομηνία έναρξης: 01/6/2003
•  Ετήσια έξοδα διαχείρισης: 0.8% - το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται κατά την κρίση της Εταιρείας με μέγιστο το
ένα και μισό τοις εκατό (1.5%) ετησίως
7.3.2 Ταμείο PrimeDISCIPLINED
Σε ποιους απευθύνεται;
Απευθύνεται σε άτομα που επιλέγουν επένδυση χαμηλού κινδύνου, τα οποία μπορούν να επωμισθούν κάποιον
επιπρόσθετο κίνδυνο. Προτιμούν λογική σταθερότητα με μικρή μεταβλητότητα και ελαχιστοποίηση του επενδυτικού
κινδύνου και προσδοκούν μεσομακροπρόθεσμα ικανοποιητική απόδοση.
Πού επενδύει;
Το Ταμείο επενδύει κυρίως σε προϊόντα χαμηλού κινδύνου, δηλαδή σε επενδύσεις σταθερού εισοδήματος (κυβερνητικά
και εταιρικά ομόλογα) και σε βραχυπρόθεσμους τίτλους της χρηματαγοράς. Επίσης, ποσοστό το οποίο δεν υπερβαίνει
το 20% σε υψηλής κεφαλαιοποίησης μετοχές που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε εγκεκριμένα χρηματιστήρια (blue
chip listed securities).
Ποιος είναι ο στόχος του Ταμείου;
Το Ταμείο στοχεύει σε μεσομακροπρόθεσμες αποδόσεις σχετικά υψηλότερες των τίτλων σταθερού εισοδήματος,
αναλαμβάνοντας τον ελάχιστο δυνατό ανάλογο επενδυτικό κίνδυνο.
Λεπτομέρειες Ταμείου
  • Ημερομηνία έναρξης: 01/06/2003
  • Ετήσια έξοδα διαχείρισης: 1% - το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται κατά την κρίση της Εταιρείας με
μέγιστο το ένα και μισό τοις εκατό (1.5%) ετησίως
7.3.3 Ταμείο PrimeBALANCED
Σε ποιους απευθύνεται;
Απευθύνεται σε άτομα που προτιμούν τον μέτριο κίνδυνο και την ανάλογη  μεταβλητότητα με αντάλλαγμα τις
πιθανές ψηλότερες αποδόσεις της επένδυσης τους με μεσομακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.
Πού επενδύει;
Το Ταμείο επενδύει κυρίως σε μετοχές και τίτλους σταθερού εισοδήματος με ίση σχεδόν βαρύτητα.
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Ποιος είναι ο στόχος του Ταμείου;
Το Ταμείο στοχεύει σε αποδόσεις υψηλότερες από αυτές των τίτλων σταθερού εισοδήματος, αναλαμβάνοντας
τον ανάλογο επενδυτικό κίνδυνο, επενδύοντας σε αξίες με δυνατότητα υψηλών κεφαλαιουχικών κερδών, αλλά
και σε επενδύσεις σταθερού εισοδήματος. Ο κίνδυνος των επενδύσεων σε μετοχές διατηρείται σε σχετικά
χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με τον επενδυτικό κίνδυνο ενός καθαρά επιθετικού μετοχικού ταμείου, λόγω
της συγκριτικά μεγαλύτερης βαρύτητας σε επιλεγμένες μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης (blue chip) που
τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε εγκεκριμένα χρηματιστήρια.
Λεπτομέρειες Ταμείου
• Ημερομηνία έναρξης: 30/4/1997
• Ετήσια έξοδα διαχείρισης: 1% - το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται κατά την κρίση της Εταιρείας, με
μέγιστο το ένα και μισό τοις εκατό (1.5%) ετησίως
7.3.4 Ταμείο PrimeAGGRESSIVE
Σε ποιους απευθύνεται;
Απευθύνεται σε άτομα που είναι έτοιμοι να επωμισθούν υψηλό κίνδυνο, με αντάλλαγμα τις πιθανές υψηλές
αποδόσεις της επένδυσής τους, σε ένα μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.
Πού επενδύει;
Το Ταμείο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένες μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης (blue chips), μετοχές
αναπτυσσομένων εταιρειών μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, καθώς και σε μετοχές νεοεισηγμένων
εταιρειών που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε εγκεκριμένα χρηματιστήρια.
Ποιος είναι ο στόχος του Ταμείου;
Το Ταμείο στοχεύει σε μακροπρόθεσμες αποδόσεις ανάλογες με αυτές των κεφαλαιαγορών, περιορίζοντας
όμως τον επενδυτικό κίνδυνο. Οι επενδύσεις σταθερού εισοδήματος θεωρούνται δευτερεύουσας σημασίας και
αντιπροσωπεύουν συγκριτικά μικρό ποσοστό του Ταμείου.
Λεπτομέρειες Ταμείου
• Ημερομηνία έναρξης: 01/06/2003
• Ετήσια έξοδα διαχείρισης: 1,2% - το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται κατά την κρίση της Εταιρείας, με
μέγιστο το δύο τοις εκατό (2%) ετησίως
7.4 Σύνθεση Ταμείων
Σύνθεση Ταμείων

Prime
SAFETY

Prime
DISCIPLINED

Prime
BALANCED

Prime
AGGRESSIVE

Διαθέσιμα/Καταθέσεις α

65 – 100 %

30 – 70 %

10 – 40 %

0 – 20 %

Ομόλογα β

0 – 15 %

35 – 75 %

15 – 60 %

0 – 20 %

Μετοχές

0%

0 – 20 %

25 – 60 %

60 – 90 %

Ακίνητα

0%

0 – 15 %

0 – 15 %

0 – 15 %

«Ειδικού Τύπου» γ

0 – 20 %

0 – 20 %

0 – 15 %

0 – 15 %

Δάνεια

0 – 15 %

0 – 15 %

0 – 15 %

0 – 15 %

Επενδύσεις Εξωτερικού δ

0 – 20 %

0 – 30 %

0 – 50 %

0 – 60 %

α) Διαθέσιμα/Καταθέσεις: Τραπεζικές καταθέσεις, έντοκα γραμμάτια Δημοσίου και άλλοι βραχυπρόθεσμοι
τίτλοι της χρηματαγοράς – Εσωτερικού και Εξωτερικού
β) Ομόλογα: Δημοσίου και Εταιρικά - Εσωτερικού και Εξωτερικού
γ) «Ειδικού Τύπου»: Προϊόντα ειδικού τύπου εγγυημένου κεφαλαίου και/ή σταθερού εισοδήματος -  
Εσωτερικού και Εξωτερικού
δ) Επενδύσεις Εξωτερικού: Ποσοστιαίοι στόχοι επένδυσης σε περιουσιακά στοιχεία διαφορετικού
νομίσματος από το Ευρώ.
7.4.1 Σημειώσεις (ισχύουν για όλα τα Ταμεία)
• Τα πιο πάνω Ταμεία δεν έχουν εγγυημένες αποδόσεις και η τιμή των μονάδων των Ταμείων μπορεί να
αυξηθεί ή και να μειωθεί και η αξία των μονάδων του κάθε Ταμείου θα κυμαίνεται ανάλογα με την απόδοσή
του. Το ιστορικό απόδοσης των Ταμείων δεν διασφαλίζει τις μελλοντικές αποδόσεις τους.
• Οι διαχειριστές των Ταμείων αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ακολουθούν την προκαθορισμένη επενδυτική
πολιτική του Ταμείου ούτως ώστε να ικανοποιούνται οι επενδυτικές λογικές προσδοκίες του μέσου
Ασφαλιζομένου (Policyholders Reasonable Expectations), σε σχέση με την επενδυτική πολιτική και τον
επακόλουθο επενδυτικό κίνδυνο του Ταμείου με το οποίο έχει διαλέξει να συνδέσει το Ασφαλιστήριό του.
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• Αυτό εξασφαλίζεται αφού η Εταιρεία είναι δεσμευμένη να επενδύει άμεσα ή έμμεσα, σε τέτοιες επενδύσεις
έτσι που να τηρούνται οι δηλωμένοι ποσοστιαίοι στόχοι του κάθε Ταμείου.  Οι διαχειριστές των Ταμείων
διατηρούν το δικαίωμα να παρεκκλίνουν βραχυπρόθεσμα από την προκαθορισμένη επενδυτική πολιτική,
όταν οι συνθήκες της αγοράς το απαιτούν, με τρόπο που οι ίδιοι κρίνουν ότι εξυπηρετεί καλύτερα τους
επενδυτικούς στόχους του Ταμείου, χωρίς όμως να επηρεάζεται σημαντικά η εξαγγελμένη επενδυτική
πολιτική και ο κατά συνέπεια επενδυτικός κίνδυνος που ο Ασφαλιζόμενος λογικά θα προσδοκούσε, όταν
αποφάσισε να συνδέσει το ασφαλιστήριο του με το συγκεκριμένο Ταμείο.
• Η επένδυση στα πιο πάνω Ταμεία πρέπει να θεωρηθεί από μεσοπρόθεσμη μέχρι μακροπρόθεσμη.
• Οι επενδύσεις σε ακίνητα είναι μακροπρόθεσμες.
• Η διαφορά μεταξύ της Τιμής Προσφοράς (Offer Price) και της Τιμής Εξαργύρωσης (Bid Price) δεν
υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό  (5%) της Τιμής Προσφοράς και δεν διαφοροποιείται.
• Τα Ταμεία μπορούν να συνδεθούν με το Prime LIFE PLAN Πολλαπλών Επιλογών καθώς και με άλλα επενδυτικά
σχέδια της Εταιρείας, σύμφωνα με τους εκάστοτε κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία του κάθε σχεδίου.
7.4.2 Είδη επιλογών που παρέχουν τα Πολλαπλά Ταμεία
7.4.2.1 Η επιλογή του Ταμείου όπου θα κατανέμεται το Επενδυόμενο Ποσό των μελλοντικών ασφαλίστρων, θα
γίνεται κατά την κατάρτιση της Ασφαλιστικής Σύμβασης. Ακολούθως, οποιανδήποτε στιγμή και νοουμένου ότι το
Ασφαλιστήριο βρίσκεται σε πλήρη ισχύ, ο Συμβαλλόμενος με γραπτή αίτησή του προς την Εταιρεία και σύμφωνα με
τους εκάστοτε κανονισμούς της Εταιρείας, έχει επιπλέον τις ακόλουθες επιλογές:  
A. Αλλαγή Ταμείου κατανομής του Επενδυόμενου Ποσού των μελλοντικών ασφαλίστρων
B. Μεταφορά μονάδων σε άλλο ή άλλα Ταμεία (Ανακατανομή υφιστάμενων Μονάδων)
7.4.2.2   Ο Συμβαλλόμενος οποτεδήποτε επιλέξει να καταβάλει Επιπρόσθετο Ασφάλιστρο, έχει την επιλογή
να καθορίσει και τα Ταμεία στο οποίο θα επενδυθεί το εν λόγω ασφάλιστρο. Μετά την εν λόγω επιλογή, ο
Συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα των επιλογών της παραγράφου (Α) και (Β) ανωτέρω.
       
7.5 Κανονισμοί / Διαδικασία επιλογής επενδυτικών Ταμείων και μεταφοράς μονάδων
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των κανονισμών και διαδικασίας οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο.
• Για σκοπούς των πιο πάνω επιλογών θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί η σχετική αίτηση ανακατανομής
υφιστάμενων μονάδων/ αλλαγής Ταμείου κατανομής του Επενδυόμενου Ποσού των μελλοντικών ασφαλίστρων.
• Ο μέγιστος αριθμός αλλαγής του Ταμείου κατανομής του Επενδυόμενου Ποσού των μελλοντικών ασφαλίστρων κατά
τη διάρκεια ενός ασφαλιστικού έτους (το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών επετείων του Ασφαλιστηρίου), είναι τέσσερις (4).
• Ο μέγιστος αριθμός ανακατανομής υφισταμένων μονάδων κατά τη διάρκεια ενός ασφαλιστικού έτους (το διάστημα
μεταξύ δύο διαδοχικών επετείων του Ασφαλιστηρίου), είναι τέσσερις (4). Για την άσκηση της επιλογής αυτής θα πρέπει
να παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο μήνες από την αμέσως προηγούμενη ημερομηνία άσκησης της
επιλογής ανακατανομής υφιστάμενων μονάδων ή την ημερομηνία ισχύος της Σύμβασης.
• Χρεώσεις:
  1. Χρέωση Μεταφοράς Μονάδων (Ανακατανομής υφισταμένων μονάδων) - Κατά τη διάρκεια ενός ασφαλιστικού
έτους (το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών επετείων του Ασφαλιστηρίου) η πρώτη μεταφορά είναι δωρεάν.
Οποιαδήποτε επόμενη ανακατανομή υφισταμένων μονάδων θα υπόκειται σε διαχειριστικά έξοδα, τα οποία
θα αφαιρούνται από το ποσό το οποίο μεταφέρεται.
2.  Χρέωση Αλλαγής Ταμείου Κατανομής του Επενδυόμενου Ποσού των μελλοντικών ασφαλίστρων - Κατά τη
διάρκεια ενός ασφαλιστικού έτους (το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών επετείων του Ασφαλιστηρίου) η
πρώτη μεταφορά είναι δωρεάν. Οποιαδήποτε επομένη θα υπόκειται σε διαχειριστικά έξοδα τα οποίο θα
αφαιρούνται αυτόματα με την ακύρωση του ανάλογου αριθμού μονάδων του κάθε Ταμείου. Η μείωση του
αριθμού των μονάδων του κάθε Ταμείου θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται η μείωση του
αριθμού των μονάδων του κάθε Ταμείου για σκοπούς  χρέωσης της Ασφαλιστικής Κάλυψης Θανάτου, της
Βασικής Ασφάλειας και των Εξόδων Διαχείρισης συμβολαίου. Η τιμή όμως που θα χρησιμοποιείται για τον
υπολογισμό της Αξίας των Μονάδων είναι η Τιμή Εξαργύρωσης του κάθε Ταμείου, κατά την ημερομηνία
εκτίμησης των Ταμείων που συμπίπτει ή προηγείται της ημερομηνίας παραλαβής, στα Κεντρικά Γραφεία της
Εταιρείας της ενυπόγραφης αίτησης του Συμβαλλομένου για Αλλαγή Ταμείου κατανομής του Επενδυόμενου
Ποσού των μελλοντικών ασφαλίστρων.
• Η αξία των μονάδων που μεταφέρονται σε κάθε Ταμείο για σκοπούς αιτούμενης ανακατανομής υφισταμένων μονάδων,
θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής αξίας των μονάδων
που ήταν κατανεμημένες στο Ασφαλιστήριο πριν την εν λόγω ανακατανομή.
• Οποιαδήποτε ανακατανομή μονάδων που απαιτεί μεταφορά μονάδων στο Ταμείο PrimeSAFETY, θα υπόκειται στους
εκάστοτε κανονισμούς της Εταιρείας, σε σχέση με την ανακατανομή μονάδων και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα
να μην αποδεχθεί αίτηση του Συμβαλλομένου για μεταφορά μέρους ή ολόκληρου του αριθμού των μονάδων σε
ένα ή περισσότερα Ταμεία.

15

8.0 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
(Προστασία του Ατόμου) ΝΟΜΟΣ (138(Ι))/2001)
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου)
Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Prime Insurance Co. Ltd ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, πληροφορεί
τον Υποψήφιο Ασφαλιζόμενο, ότι για τη σύναψη και την εκτέλεση της Ασφαλιστικής Σύμβασης είναι αναγκαία η
επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μερικά από τα οποία θεωρούνται Ευαίσθητα Δεδομένα (όπως
για παράδειγμα η εθνική προέλευση και η υγεία του Υποψήφιου Ασφαλιζόμενου).  
Νοείται ότι για σκοπούς παρεμπόδισης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,  η Εταιρεία δύναται να επεξεργαστεί δεδομένα εν σχέσει
με τα πολιτικά φρονήματα του Υποψήφιου Ασφαλιζόμενου.
Νοείται επίσης ότι για την επεξεργασία Ευαίσθητων Δεδομένων απαιτείται η ρητή συγκατάθεση του υποκείμενου
των δεδομένων.
Θα γίνεται καταχώρηση των Δεδομένων σε φυσική ή/και ηλεκτρονική μορφή σε αρχείο που τηρεί η Εταιρεία.
Τα Δεδομένα θα επεξεργάζονται με κύριο σκοπό την εκτέλεση της Ασφαλιστικής Σύμβασης άλλα και για σκοπούς
Έρευνας Αγοράς και Στατιστικής Ανάλυσης.
Αποδέκτες των δεδομένων θα είναι τα αρμόδια μέλη του προσωπικού της Εταιρείας ή της συμβεβλημένης ή
συνεργαζόμενης Εταιρείας ή προσώπου, τα οποία τελούν υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και/ή του Εκτελούντος την
Επεξεργασία και τηρούν την αρχή του απορρήτου.
Ο Υποψήφιος Ασφαλιζόμενος έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης με γραπτή αίτηση στην
Εταιρεία και με την καταβολή των €17,00 σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του προαναφερόμενου Νόμου.
Ο  Υποψήφιος Ασφαλιζόμενος έχει επίσης το δικαίωμα αντίρρησης  επεξεργασίας των Προσωπικών του Δεδομένων
και/ή Ευαίσθητων Δεδομένων. Δύναται όμως η Εταιρεία να μην προχωρήσει στην έκδοση της Ασφάλισης αν ο
Υποψήφιος Ασφαλιζόμενος αρνηθεί την παροχή συγκατάθεσης ή εκφράσει αντίρρηση για επεξεργασία των
Δεδομένων και/ή Ευαίσθητων Δεδομένων.
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