Παπαποστόλου Υώτης
Ασφαλιστικός ύμβουλος

Σσιμισκή 27 Θεσσαλονίκη 54624 Σηλ : 2310021451-2310021400
Mobile:6977260101Fax : 2310278044
www.help-insurance.gr - asfalistis@gmail.com

ΠΡΟΤΜΒΑΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΨΗ (όπως ορίζεται στο Ν. 4364/2016, άρθρο 152)

Προγράμματα Ασφάλισης Ζωής
Σο παρόν έγγραφο δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική προσφορά. Σα αριθμητικά στοιχεία παρέχονται με καλή πίστη και αποτελούν ακριβή εικόνα της προσφοράς που η
Α.Ε.Ε.Γ.Α «Η ΕΘΝΙΚΗ» προτείνει ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και βάσει των πληροφοριών που της έχουν παρασχεθεί. Η παροχή αυτών των πληροφοριών δε
συνεπάγεται υποχρέωση της ασφαλιστικής εταιρίας να αποδεχθεί την πρόταση ασφάλισης προς σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης.
τοιχεία της Α.Ε.Ε.Γ.Α «Η ΕΘΝΙΚΗ»: Η επωνυμία της Εταιρίας είναι ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΨΝ ΑΥΑΛΕΙΨΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ».
Η έδρα της Εταιρίας είναι: ΛΕΨΥ. ΤΓΓΡΟΤ 103-105, 11745, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ: 000224801000,
ΣΗΛ.18189, ΥΑΞ 2109099111, Ε-MAIL ethniki@insurance.nbg.gr, www.ethniki-asfalistiki.gr
H Εταιρία με βάση τις διατάξεις του ν.4364/2016 (Υερεγγυότητα ΙΙ) δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση έκθεση σχετική με την φερεγγυότητα και την χρηματοοικονομική της
κατάσταση, την οποία μπορεί ο Ασφαλιζόμενος ή ο υμβαλλόμενος να προμηθεύεται μέσω της ιστοσελίδας της Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» www.ethniki-asfalistiki.gr
κοπός της Α.Ε.Ε.Γ.Α «Η ΕΘΝΙΚΗ»: Η Α.Ε.Ε.ΓΑ « Η ΕΘΝΙΚΗ» ενεργεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όλες τις ασφαλιστικές, αντασφαλιστικές και γενικότερα
χρηματοοικονομικές εργασίες που επιτρέπονται σε Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρίες σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο.
Προγράμματα Βασικής Ασφάλισης
1.

Πρόσκαιρη ασφάλιση θανάτου α) στην περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης θα καταβληθεί στο δικαιούχο το ασφαλισμένο
κεφάλαιο β) στην περίπτωση επιβίωσης του ασφαλισμένου στη λήξη της ασφάλισης δεν προβλέπεται παροχή

2.

Πρόσκαιρη ασφάλιση θανάτου μειωμένου κεφαλαίου ε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, η Εταιρία θα καταβάλει στον
δικαιούχο το εκάστοτε ασφαλισμένο κεφάλαιο που αντιστοιχεί στο έτος εντός του οποίου επήλθε ο θάνατος

3.

Ισόβια ασφάλιση την περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου θα καταβληθεί στον δικαιούχο το ασφαλισμένο κεφάλαιο και τα συσσωρευμένα μερίσματα

4.

Μικτή ασφάλιση
α) στην περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης θα καταβληθεί στο δικαιούχο το ασφαλισμένο κεφάλαιο και τα συσσωρευμένα μερίσματα
β) στην περίπτωση επιβίωσης του ασφαλισμένου στη λήξη της ασφάλισης θα καταβληθεί στον ασφαλισμένο, το ασφαλισμένο κεφάλαιο και τα συσσωρευμένα μερίσματα

5.

Ασφάλιση Επιβίωσης
α) στην περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης θα επιστραφούν στον δικαιούχο τα καταβληθέντα ασφάλιστρα, άτοκα και τα
συσσωρευμένα μερίσματα
β) στην περίπτωση επιβίωσης του ασφαλισμένου στη λήξη της ασφάλισης θα καταβληθεί το ασφαλισμένο κεφάλαιο και τα συσσωρευμένα μερίσματα

Ημερομηνία έναρξης ισχύος καλύψεων: Ορίζεται η ημερομηνία καταβολής του 1ου τακτικού ασφαλίστρου
Διάρκεια Ασφάλισης : Η διάρκεια της ασφάλισης είναι ισόβια για τα προγράμματα που δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Για τα υπόλοιπα προγράμματα η διάρκεια των
καλύψεων είναι για όσο χρονικό διάστημα έχει επιλεγεί από τον Ασφαλισμένο.
H ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει μόνο με την καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ασφαλίστρου στον ασφαλιστή, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του
συμβολαίου στον ασφαλισμένο ή λήπτη της ασφάλισης.
Η ισχύς του εκάστοτε προγράμματος λήγει την ημερομηνία που αναφέρεται στην Πρώτη ελίδα του συμβολαίου ή/και στον Πίνακα Παροχών και Καλύψεων.
Ασφάλιστρα : Σο ακριβές ποσό των ασφαλίστρων ορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Σρόπος καταβολής ασφαλίστρου : Δυνατότητα επιλογής μεταξύ ετήσιου, εξαμηνιαίου με επιβάρυνση 2%, τριμηνιαίου με επιβάρυνση 3% και μηνιαίου με επιβάρυνση
4%. ε περίπτωση πληρωμής με πάγια εντολή μέσω τραπεζικού λογαριασμού η επιβάρυνση μειώνεται σε 1%, 1,5% και 2% αντίστοιχα.

Πληροφορίες Ασφαλίστρων:
Ο συμβαλλόμενος μαζί με το ασφάλιστρο καταβάλλει το ποσό των 7,34 ευρώ (υπολογίζεται μόνο στην 1η απόδειξη) για τα έξοδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. το
ύψος των ασφαλίστρων περιλαμβάνεται και εισφορά υπέρ του Εγγυητικού Κεφαλαίου 1,5 % (0,75% για τον συμβαλλόμενο και 0,75 % για την Εταιρεία).
Σρόπος καταγγελίας της ασφάλισης Η καταγγελία της ασφάλισης, στις περιπτώσεις που προβλέπεται σχετικό δικαίωμα από τον νόμο ή από το Ασφαλιστήριο,
γνωστοποιείται στον συμβαλλόμενο με έγγραφη δήλωση.
Σρόπος άσκησης των δικαιωμάτων εναντίωσης - υπαναχώρησης Ο συμβαλλόμενος, έχει το δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 5 του Ν. . 2496/97 αν το
περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου παρεκκλίνει από την αίτηση για ασφάλιση εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου
Επίσης, ο συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. . 2496/97 σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν παρέλαβε έγγραφο
με τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 152 του ν.4364/2016 κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για ασφάλιση ή παρέλαβε το Ασφαλιστήριο χωρίς τους
Γενικούς και Ειδικούς ασφαλιστικούς όρους που διέπουν την ασφάλιση.
Σέλος, ο αντισυμβαλλόμενος, δικαιούται να υπαναχωρήσει από την ασφαλιστική σύμβαση εντός τριάντα (30) ημερών από τη στιγμή που πληροφορήθηκε τη σύναψή της.
Η υπαναχώρηση επιφέρει την απόσβεση των υποχρεώσεων του αντισυμβαλλόμενου που απορρέουν από αυτήν.
Υορολογικό καθεστώς Κάθε είδους φόροι, τέλη, κάθε δικαίωμα του δημοσίου ή άλλου Οργανισμού που αφορά τη σύμβαση και γενικά κάθε έγγραφο σχετικό με τη
σύμβαση, τα συμβολαιογραφικά έξοδα της εξόφλησης των παροχών, καθώς και όλα τα έξοδα από κοινοποιήσεις στην Α.Ε.Ε.Γ.Α. « Η ΕΘΝΙΚΗ», εκχωρήσεις ή από
κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια της σαν τρίτης βαρύνουν τον συμβαλλόμενο, ασφαλισμένο ή δικαιούχο
Πληροφορίες για τον ασφαλισμένο - Εφαρμοστέο δίκαιο Σο ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι στην ελληνική γλώσσα και το προτεινόμενο από την ασφαλιστική εταιρία ως
εφαρμοστέο δίκαιο στη σύμβαση είναι το ελληνικό
Σρόπος και χρόνος διαχείρισης αιτιάσεων-Υορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
1. Για τυχόν παράπονά σας και προς επίλυση αυτών μπορείτε να απευθύνεστε:
στην Τποδιεύθυνση Διαχείρισης Αιτιάσεων & Παραπόνων της ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ», Λ. υγγρού 103-105, 117 45 Αθήνα, τηλ. 210 9099777, fax 210 9099846, email:
parapona@insurance.nbg.gr. Ο δε συνήθης χρόνος ανταπόκρισης στις έγγραφες αιτιάσεις είναι (15) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αιτίασης, ενώ
σε καμία πάντως περίπτωση ο χρόνος απάντησης δε μπορεί να υπερβαίνει τις (50) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υποβολής αυτής.
Περαιτέρω, εφόσον κρίνετε ότι η διαδικασία επίλυσης παραπόνων της ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ» έχει εξαντληθεί μπορείτε να απευθυνθείτε ενώπιον Αρχών, όπως ενδεικτικά
στο υνήγορο Καταναλωτή μέσα στις εκάστοτε ισχύουσες προθεσμίες.
ας επισημαίνουμε ότι η προσφυγή σας στα ως άνω όργανα δεν διακόπτει την παραγραφή τυχόν αξιώσεών σας όσον αφορά την άσκηση ενδίκων μέσων ενώπιον των Δικαστικών Αρχών.

Για τυχόν παράπονα ή καταγγελίες που αφορούν τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.)
της Σράπεζας της Ελλάδος.
2.Περαιτέρω, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας (άρθρο 11 Π. .10/2017) ως κάθε φορά ισχύει, ο συμβαλλόμενος ή/και
ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης τυχόν διαφορών που θα προκύψουν με την Εταιρία σε σχέση με το παρόν ασφαλιστικό πρόγραμμα
απευθυνόμενος στους αναγνωρισμένους από την κείμενη νομοθεσία Υορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, όπως ενδεικτικά:
1) Ο υνήγορος του Καταναλωτή,
2) Σο ΚΕΝΣΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ - ADR POINT,
3) Σο ΕΤΡΨΠΑΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΛΤΗ ΤΓΚΡΟΤΕΨΝ (Ε.Ι.Ε..) .
Περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με τους αναγνωρισμένους/πιστοποιημένους φορείς μπορούν να αναζητηθούν στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Τπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ιστοσελίδα http://www.efpolis.gr). Ρητά διευκρινίζεται ότι η Εταιρία δεν δεσμεύεται ούτε υπέχει κάποια υποχρέωση για την
επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ανακύψει σε σχέση με το παρόν Πρόγραμμα με τη χρήση των ανωτέρω φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, τυχόν αίτημα
συμβαλλόμενου/ασφαλισμένου για την επίλυση διαφοράς με τη χρήση αυτών θα εξετάζεται κάθε φορά μεμονωμένα.
ας επισημαίνουμε ότι η προσφυγή σας στα ως άνω όργανα δεν διακόπτει την παραγραφή τυχόν αξιώσεών σας όσον αφορά την άσκηση ενδίκων μέσων ενώπιον των Δικαστικών Αρχών.

Παπαποστόλου Υώτης
Ασφαλιστικός ύμβουλος

Σσιμισκή 27 Θεσσαλονίκη 54624 Σηλ : 2310021451-2310021400 Mobile:6977260101 Fax :
2310278044 http://helpinsurance.wordpress.com/ asfalistis@gmail.com

Ασφαλισμένος :
Ασφαλιστικό πρόγραμμα : ΙΟΒΙΑ ΑΥΑΛΙΗ (I21)
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο : € 10.000
Διάρκεια βασικής ασφάλισης : Ισόβια

Ερωτόκριτος Ερωτόκριτος

ΑΥΑΛΙΗ ΘΑΝΑΣΟΤ
Από ασθένεια
Από ατύχημα
Από τροχαίο ατύχημα

€ 10.000
€ 100.000
€ 140.000

Καταβάλλονται επίσης τα μέχρι τότε συσσωρευμένα μερίσματα.

ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
Από ασθένεια
Από ατύχημα
Από τροχαίο ατύχημα

€ 30.000
€ 70.000
€ 110.000

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΨΜΗ ΑΥΑΛΙΣΡΨΝ
ε περίπτωση ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣΑ από οποιαδήποτε αιτία.

ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
Από ατύχημα ποσοστό %
Από τροχαίο ατύχημα ποσοστό %

€
€

40.000
80.000

€

50.000

ΑΥΑΛΙΗ ΟΒΑΡΨΝ ΑΘΕΝΕΙΨΝ
ε περίπτωση επέλευσης μίας εκ των σοβαρών ασθενειών :





Κακοήθης Νεοπλασία
Καρκίνος
Έμφραγμα Μυοκαρδίου

Καρδιακή Προσβολή,
Αορτοστεφανια Παράκαμψη - By Pass,
Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, Νεφρική Ανεπάρκεια,
Μεταμόσχευση Βασικών Οργάνων, Πολλαπλή κλήρυνση κατά

πλάκας, Σύφλωση, Απώλεια άκρων - Ακρωτηριασμός, Παράλυση, οβαρά Εγκαύματα.

Παπαποστόλου Υώτης
Ασφαλιστικός ύμβουλος
Σσιμισκή 27 Θεσσαλονίκη 54624
Σηλ : 2310021451-2310021400 Mobile:6977260101
Fax : 2310278044
http://helpinsurance.wordpress.com/
asfalistis@gmail.com

Ασφαλισμένος : Ερωτόκριτος Ερωτόκριτος
ΚΑΛΤΧΗ

ΕΣΗΙΟ ΚΟΣΟ

Βασική Ασφάλιση

€ 153,64

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων
.Ο.Α.

€ 37,00
€ 31,40

Ασφάλιση Θανάτου από Ατύχημα
Α..Α.

€ 62,68
€ 172,50

Προσωπικό Ατύχημα

€ 130,64

Εγγ. Εισφορά

€ 4,04

Ετήσιο Κόστος

€ 591,90

Μηνιαία μέσω τραπεζικού λογαριασμού
Πρώτη Δόση

€ 50,36
€ 57,70

τα παραπάνω ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις

Για κάθε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θεσσαλονίκη 30/12/2017

Υιλικά

Παπαποστόλου Υώτης
Ασφαλιστικός ύμβουλος

ΠΡΟΟΦΗ! H παρούσα προσφορά είναι ενδεικτική. Δεν υποκαθιστά την πρόταση ασφάλισης ή το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και δεν δεσμεύει την εταιρεία ως προς την αποδοχή της αίτησης.

Η Εθνική Ασφαλιστική αποτελεί την αρχαιότερη ελληνική ασφαλιστική εταιρία, με πάνω από 126 χρόνια λειτουργίας που την έχουν καταστήσει
ισχυρό σημείο αναφοράς στη συνείδηση του κοινού.

Από την ίδρυσή της το 1891, η Εθνική Ασφαλιστική, είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης στην Ελληνική αγορά με μια συνεχώς αυξανόμενη παρουσία στις γειτονικές χώρες.

Η Εθνική Ασφαλιστική ανήκει στο μεγαλύτερο και ισχυρότερο Όμιλο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα του οποίου ηγείται η Εθνική
Σράπεζα της Ελλάδος (ΕΣΕ).
Σο όνομα της Εθνικής Ασφαλιστικής εμπεριέχει τις διαχρονικές αξίες
Αξιοπιστία Ήθος
Εμπειρία
Ασφάλεια
Εμπιστοσύνη
εβασμό Σόλμη
Σο όραμα της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι:
Προσφορά υπηρεσιών ποιότητας στους ασφαλισμένους μας, μέσω σύγχρονων προϊόντων και διαδικασιών
Ανάπτυξη με ρυθμούς μεγαλύτερους από αυτούς της αγοράς, ώστε να εδραιώνει την κορυφαία θέση της και να διευρύνει διαρκώς το
μερίδιο αγοράς της.
Λειτουργία με γνώμονα την αξιοπιστία, την κοινωνική ευθύνη και το ήθος, σεβόμενη τη μακρόχρονη ιστορία της.
Είναι η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα, πρώτη τόσο στον Κλάδο Ζωής, όσο και στις Γενικές Ασφαλίσεις, παρέχοντας στον Έλληνα
καταναλωτή πλήρη διασφάλιση σε όποιον κλάδο κι αν την εμπιστευτεί.
Η Εθνική Ασφαλιστική, με δυναμικά δίκτυα πωλήσεων, εκσυγχρονισμένες δομές και φιλική εξυπηρέτηση στέκεται πάντα δίπλα στον Έλληνα
πολίτη. Με 2.450 ασφαλιστικούς συμβούλους σε 184 γραφεία πωλήσεων σε όλη τη χώρα και 1.853 συνεργαζόμενα πρακτορεία και Brokers έχει
δημιουργήσει ένα δίχτυ ασφαλείας, καλύπτοντας κάθε ανάγκη.

Παπαποστόλου Υώτης
Ασφαλιστικός ύμβουλος

Σσιμισκή 27 Θεσσαλονίκη 54624
Σηλ : 2310021451-2310021400 Mobile:6977260101 Fax : 2310278044
www.help-insurance.gr e-mail : asfalistis@gmail.com

ΑΝΨΝΤΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΨΝ ΑΥΑΛΕΙΨΝ "Η ΕΘΝΙΚΗ"
ΕΣΟ ΙΔΡΤΗ 1891 – ΕΣΑΙΡΙΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ
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