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ΠΡΟΤΜΒΑΣΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ (όπωρ οπίζεται στον Ν.4364/2016 , άπθπο 152)
Ασυαλιστικό – Αποταμιεςτικό Ππόγπαμμα Εθνική ύνταξη (S57)
Ρν παξόλ έγγξαθν δελ απνηειεί λνκηθά δεζκεπηηθή πξνζθνξά. Ρα αξηζκεηηθά ζηνηρεία παξέρνληαη κε
θαιή πίζηε θαη απνηεινύλ αθξηβή εηθόλα ηεο πξνζθνξάο πνπ ε Α.Δ.Δ.Γ.Α «Ζ ΔΘΛΗΘΖ» πξνηείλεη
αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη βάζεη ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ηεο έρνπλ παξαζρεζεί. Ζ παξνρή
απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ δε ζπλεπάγεηαη ππνρξέσζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο λα απνδερζεί ηελ
πξόηαζε αζθάιηζεο πξνο ζύλαςε ηεο αζθαιηζηηθήο ζύκβαζεο.
Πηνηρεία ηεο Α.Δ.Δ.Γ.Α «Ζ ΔΘΛΗΘΖ»: Ζ επσλπκία ηεο Δηαηξείαο είλαη ΑΛΩΛΚΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΓΔΛΗΘΩΛ ΑΠΦΑΙΔΗΩΛ «Ζ ΔΘΛΗΘΖ».
Ζ έδξα ηεο Δηαηξείαο είλαη: ΙΔΩΦ. ΠΓΓΟΝ 103-105, 11745, ΑΘΖΛΑ, ΔΙΙΑΓΑ, ΑΟΗΘΚΝΠ ΓΔΚΖ:
000224801000, ΡΖΙ.18189, ΦΑΜ 2109099111, E-MAIL ethniki@insurance.nbg.gr, www. ethnikiasfalistiki.gr
H Δηαηξία κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4364/2016 (Φεξεγγπόηεηα ΗΗ) δεκνζηνπνηεί ζε εηήζηα βάζε
έθζεζε ζρεηηθή κε ηελ θεξεγγπόηεηα θαη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε, ηελ νπνία κπνξεί ν
Αζθαιηδόκελνο ή ν Ππκβαιιόκελνο λα πξνκεζεύεηαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Α.Δ.Δ.Γ.Α. «Ζ ΔΘΛΗΘΖ»
www.ethniki-asfalistiki.gr.
Πθνπόο ηεο Α.Δ.Δ.Γ.Α «Ζ ΔΘΛΗΘΖ» Ζ Α.Δ.Δ.ΓΑ « Ζ ΔΘΛΗΘΖ» ελεξγεί ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό
όιεο ηηο αζθαιηζηηθέο, αληαζθαιηζηηθέο θαη γεληθόηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθέο εξγαζίεο πνπ επηηξέπνληαη
ζε Αλώλπκεο Αζθαιηζηηθέο Δηαηξίεο ζύκθσλα κε ην ηζρύνλ θάζε θνξά ειιεληθό θαη θνηλνηηθό δίθαην.
Ρύπνο Ξξνγξάκκαηνο : Αηνκηθό αζθαιηζηηθό θαη απνηακηεπηηθό πξόγξακκα πεξηνδηθνύ αζθαιίζηξνπ,
κε άηνθε επηζηξνθή ησλ θαζαξώλ θαηαβιεζέλησλ αζθαιίζηξσλ ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ
αζθαιηζκέλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο. Πε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ζπληαμηνδόηεζεο, θαηαβάιιεηαη ζηνλ Γηθαηνύρν, , ε παξνύζα αμία ησλ
ππνιεηπόκελσλ θαηαβνιώλ Κεληαίαο Ξαξνρήο πιένλ ηνπ ππνιεηπόκελνπ πνζνύ δηαρεηξηζηηθώλ εμόδσλ.
Ζκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο θαιύςεσλ: Νξίδεηαη ε εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ 1νπ ηαθηηθνύ
αζθαιίζηξνπ
Γηάξθεηα Αζθάιηζεο : Ζ δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο είλαη ειεύζεξε κε ειάρηζην ηα δέθαπέληε (15) έηε θαη
αξρίδεη κόλν κε ηελ θαηαβνιή νιόθιεξνπ ηνπ νθεηινκέλνπ αζθαιίζηξνπ ζηνλ αζθαιηζηή, πξηλ από
ηελ νπνία απαγνξεύεηαη ε παξάδνζε ηνπ ζπκβνιαίνπ ζηνλ αζθαιηζκέλν ή ηνλ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο.
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αζθάιηζεο είλαη ην άζξνηζκα ηεο ειηθίαο ηνπ
αζθαιηζκέλνπ ζηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο δηάξθεηαο ηεο αζθάιηζεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα
75 έηε.
Αζθάιηζηξν Βαζηθήο Αζθάιηζεο : Γύν επηινγέο κεηαμύ ζηαζεξνύ θαη απμαλόκελνπ 3% θαη’ έηνο.
Διάρηζην εηήζην ηαθηηθό αζθάιηζηξν είλαη ηα 720 επξώ.
Ρξόπνο θαηαβνιήο αζθαιίζηξνπ : Γπλαηόηεηα επηινγήο κεηαμύ εηήζηνπ, εμακεληαίνπ κε επηβάξπλζε
0,5%, ηξηκεληαίνπ κε επηβάξπλζε 0,75% θαη κεληαίνπ κε κεδεληθή επηβάξπλζε. Δηδηθά γηα ηελ επηινγή
ηεο κεληαίαο ζπρλόηεηαο , ε πιεξσκή ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε πάγηα εληνιή ρξέσζεο ινγαξηαζκνύ
ηξαπέδεο ή κέζσ πηζησηηθήο θάξηαο.
Ξιεξνθνξίεο Αζθαιίζηξσλ: Ν ζπκβαιιόκελνο καδί κε ην αζθάιηζηξν θαηαβάιιεη ην πνζό ησλ 10
επξώ (ππνινγίδεηαη κόλν ζηελ 1ε απόδεημε) γηα ηα έμνδα ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. Πην ύςνο
ησλ αζθαιίζηξσλ πεξηιακβάλεηαη θαη εηζθνξά ππέξ ηνπ Δγγπεηηθνύ Θεθαιαίνπ 1,5 % (0,75% γηα ηνλ
ζπκβαιιόκελν θαη 0,75 % γηα ηελ Δηαηξία). Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο εηζθνξάο νξίδεηαη κέγηζην όξην
επηβνιήο 2.000 επξώ γηα εηήζην ηαθηηθό αζθάιηζηξν.
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Ξαξνρή ζηε ιήμε : Ζ εγγπεκέλε παξνρή ζηε ιήμε είλαη Ξξνθαζνξηζκέλν Δθάπαμ πνζό ή
Ξξνθαζνξηζκέλν πνζό κεληαίαο θαηαβνιήο κε δηάξθεηα 10, 15, 20 ή 25 έηε. Δλαιιαθηηθά ν
αζθαιηζκέλνο έρεη ηε δπλαηόηεηα επηινγήο άιιεο κνξθήο παξνρήο από απηέο πνπ αλαθέξνληαη
παξαπάλσ όπσο :
Κεληαία ζύληαμε άιιεο δηάξθεηαο πιελ ησλ 10,15,20 ή 25 εηώλ.
Κεληαία ζύληαμε ζπγθεθξηκέλνπ πνζνύ κέρξη εμάληιεζεο ηνπ θεθαιαίνπ.
Ηζόβηα κεληαία ζύληαμε
Ηζόβηα κεληαία ζύληαμε κε εγγπεκέλε πεξίνδν θαηαβνιήο 5 ή 10 έηε
Ηζόβηα κεηαβηβαδόκελε θαηά 100% ζε ηξίην πξόζσπν
Ρν πνζό ζύληαμεο ησλ ελαιιαθηηθώλ απηώλ επηινγώλ ζα ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ ηερληθή βάζε
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ηόηε ε Δηαηξία
Δμαγνξά : Ξαξέρεηαη ε δπλαηόηεηα εμαγνξάο κεηά ηελ παξέιεπζε δύν (2) εηώλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο
θαη ηελ πιεξσκή ησλ αληίζηνηρσλ νιόθιεξσλ εηήζησλ αζθαιίζηξσλ. Ν αλαιπηηθόο πίλαθαο κε ηηο
εθάζηνηε αμίεο εμαγνξάο πεξηιακβάλεηαη ζην Αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην θαη απνηειεί αλαπόζπαζην
κέξνο ηνπ.
Ππκπιεξσκαηηθή θάιπςε Απαιιαγήο Ξιεξσκήο Αζθαιίζηξσλ : Πε πεξίπησζε Γηαξθνύο Νιηθήο
Αληθαλόηεηαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ε Δζληθή Αζθαιηζηηθή αλαιακβάλεη ηελ πιεξσκή ησλ ππνιεηπόκελσλ
αζθαιίζηξσλ από ηελ εκεξνκελία αλαγλώξηζεο ηεο δηαξθνύο νιηθήο αληθαλόηεηαο ( κε ηηο
πξνβιεπόκελεο εηήζηεο αλαπξνζαξκνγέο , όπνπ πθίζηαληαη) ζπληξερόλησλ ησλ πξνϋπνζέζεσλ πνπ
νξίδνληαη ζην Ξαξάξηεκα Β΄ ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ Εσήο.
Νη πξνβιεπόκελεο εμαηξέζεηο πεξηγξάθνληαη ζηνπο όξνπο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, ελόηεηα «
Ξξόζζεηε Αζθάιηζε Απαιιαγήο Ξιεξσκήο Αζθαιίζηξνπ ζε πεξίπησζε δηαξθνύο νιηθήο αληθαλόηεηαο
ζπλεπεία αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο, Ξαξάξηεκα Β΄ Αζθαιηζηεξίνπ Εσήο»
Διεύζεξν Ξιεξσκήο Αζθαιίζηξνπ : Ρν αζθαιηζηήξην κπνξεί λα ειεπζεξνπνηεζεί κεηά ηελ παξέιεπζε
δύν εηώλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο θαη ηελ πιεξσκή ησλ αληίζηνηρσλ νιόθιεξσλ εηήζησλ αζθαιίζηξσλ.
Ρξόπνο θαηαγγειίαο ηεο αζθάιηζεο : Ζ θαηαγγειία ηεο αζθάιηζεο, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπεηαη
ζρεηηθό δηθαίσκα από ηνλ λόκν ή από ην Αζθαιηζηήξην, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ ζπκβαιιόκελν κε
έγγξαθε δήισζε.
Δηδηθά ε θαηαγγειία ηεο αζθάιηζεο από ηελ Α.Δ.Δ.Γ.Α. « Ζ ΔΘΛΗΘΖ» ιόγσ θαζπζηέξεζεο ηεο
θαηαβνιήο ιεμηπξόζεζκεο δόζεο αζθαιίζηξνπ γίλεηαη κε γξαπηή δήισζε ζηνλ ιήπηε ηεο αζθάιηζεο,
ζηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη όηη ε πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο αζθαιίζηξνπ ζα επηθέξεη, κεηά
πάξνδν ελόο (1) κελόο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο δήισζεο, ηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο.
Ρξόπνο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ελαληίσζεο ππαλαρώξεζεο : Ν ζπκβαιιόκελνο, έρεη ην δηθαίσκα
ελαληίσζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ 5 ηνπ Λ. . 2496/97 αλ ην πεξηερόκελν ηνπ αζθαιηζηεξίνπ
παξεθθιίλεη από ηελ αίηεζε γηα αζθάιηζε εληόο ελόο (1) κελόο από ηελ παξαιαβή ηνπ αζθαιηζηεξίνπ
Δπίζεο, ν ζπκβαιιόκελνο έρεη ην δηθαίσκα ελαληίσζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 6 ηνπ Λ. .
2496/97 ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν δελ παξέιαβε έγγξαθν κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 152 ηνπ λ.4364/2016 θαηά ηνλ ρξόλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα αζθάιηζε ή
παξέιαβε ην Αζθαιηζηήξην ρσξίο ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο αζθαιηζηηθνύο όξνπο πνπ δηέπνπλ ηελ
αζθάιηζε.
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Ρέινο, ν αληηζπκβαιιόκελνο, δηθαηνύηαη λα ππαλαρσξήζεη από ηελ αζθαιηζηηθή ζύκβαζε εληόο ηξηάληα
(30) εκεξώλ από ηε ζηηγκή πνπ πιεξνθνξήζεθε ηε ζύλαςή ηεο. Ζ ππαλαρώξεζε επηθέξεη ηελ απόζβεζε
ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ πνπ απνξξένπλ από απηήλ. Ζ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ζηελ
πεξίπησζε απηή δηθαηνύηαη λα παξαθξαηήζεη γηα ηελ θύξηα αζθάιηζε έλα (1) κεληαίν αζθάιηζηξν θαη ην
1/12 ηνπ εηήζηνπ αζθαιίζηξνπ γηα ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο θαιύςεηο.
Φνξνινγηθό θαζεζηώο : Θάζε είδνπο θόξνη, ηέιε, θάζε δηθαίσκα ηνπ δεκνζίνπ ή άιινπ Νξγαληζκνύ πνπ
αθνξά ηε ζύκβαζε θαη γεληθά θάζε έγγξαθν ζρεηηθό κε ηε ζύκβαζε, ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έμνδα ηεο
εμόθιεζεο ησλ παξνρώλ, θαζώο θαη όια ηα έμνδα από θνηλνπνηήζεηο ζηελ Α.Δ.Δ.Γ.Α. « Ζ ΔΘΛΗΘΖ»,
εθρσξήζεηο ή από θαηαζρέζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηα ρέξηα ηεο ζαλ ηξίηεο βαξύλνπλ ηνλ ζπκβαιιόκελν,
αζθαιηζκέλν ή δηθαηνύρν
Ξιεξνθνξίεο γηα ηνλ αζθαιηζκέλν- Δθαξκνζηέν δίθαην Ρν αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην είλαη ζηελ ειιεληθή
γιώζζα θαη εθαξκνζηέν δίθαην ζηε ζύκβαζε είλαη ην ειιεληθό,
Ρξόπνο θαη ρξόλνο δηαρείξηζεο αηηηάζεσλ-Φνξείο Δλαιιαθηηθήο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ
1.Γηα ηπρόλ παξάπνλά ζαο θαη πξνο επίιπζε απηώλ κπνξείηε λα απεπζύλεζηε:
ζηελ πνδηεύζπλζε Γηαρείξηζεο Αηηηάζεσλ & Ξαξαπόλσλ ηεο ΑΔΔΓΑ «Ζ ΔΘΛΗΘΖ», Ι. Ππγγξνύ
103-105,
117
45
Αζήλα,
ηει.
210
9099777,
fax
210
9099846,
email:
parapona@insurance.nbg.gr. Ν δε ζπλήζεο ρξόλνο αληαπόθξηζεο ζηηο έγγξαθεο αηηηάζεηο είλαη
(15) εξγάζηκεο εκέξεο από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αηηίαζεο, ελώ ζε θακία πάλησο
πεξίπησζε ν ρξόλνο απάληεζεο δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο (50) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο απηήο.
Ξεξαηηέξσ, εθόζνλ θξίλεηε όηη ε δηαδηθαζία επίιπζεο παξαπόλσλ ηεο ΑΔΔΓΑ «Ζ ΔΘΛΗΘΖ» θαη ηεο
Ρξάπεδαο έρεη εμαληιεζεί κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ελώπηνλ Αξρώλ, όπσο ελδεηθηηθά ζην Ππλήγνξν
Θαηαλαισηή κέζα ζηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο πξνζεζκίεο.
Γηα ηπρόλ παξάπνλα ή θαηαγγειίεο πνπ αθνξνύλ ηνλ αζθαιηζηηθό δηακεζνιαβεηή, κπνξείηε λα
απεπζύλεζηε ζηε Γηεύζπλζε Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο (Γ.Δ.Η.Α.) ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο.
2.Ξεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζηνλ Θώδηθα Θαηαλαισηηθήο Γενληνινγίαο (άξζξν 11
Ξ. .10/2017) σο θάζε θνξά ηζρύεη, ν ζπκβαιιόκελνο ή/θαη αζθαιηζκέλνο έρεη ηε δπλαηόηεηα
εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο ηπρόλ δηαθνξώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ κε ηελ Δηαηξία ζε ζρέζε κε ην παξόλ
αζθαιηζηηθό πξόγξακκα απεπζπλόκελνο ζηνπο αλαγλσξηζκέλνπο από ηελ θείκελε λνκνζεζία Φνξείο
Δλαιιαθηηθήο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ, όπσο ελδεηθηηθά: 1) Ν Ππλήγνξνο ηνπ Θαηαλαισηή, 2) Ρν ΘΔΛΡΟΝ
ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΖΠ ΔΞΗΙΠΖΠ ΓΗΑΦΝΟΩΛ - ADR POINT, 3) Ρν ΔΟΩΞΑΗΘΝ ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΞΗΙΠΖΠ
ΠΓΘΟΝΠΔΩΛ (Δ.Η.Δ.Π.) . Ξεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο/πηζηνπνηεκέλνπο
θνξείο κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Θαηαλαισηή ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθόηεηαο (ηζηνζειίδα http://www.efpolis.gr). Οεηά δηεπθξηλίδεηαη όηη ε Δηαηξία δελ δεζκεύεηαη
νύηε ππέρεη θάπνηα ππνρξέσζε γηα ηελ επίιπζε νηαζδήπνηε δηαθνξάο αλαθύςεη ζε ζρέζε κε ην παξόλ
Ξξόγξακκα κε ηε ρξήζε ησλ αλσηέξσ θνξέσλ ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξώλ, ηπρόλ αίηεκα
ζπκβαιιόκελνπ/αζθαιηζκέλνπ γηα ηελ επίιπζε δηαθνξάο κε ηε ρξήζε απηώλ ζα εμεηάδεηαη θάζε θνξά
κεκνλσκέλα.

Παο επηζεκαίλνπκε όηη ε πξνζθπγή ζαο ζηα σο άλσ όξγαλα δελ δηαθόπηεη ηελ παξαγξαθή ηπρόλ αμηώζεώλ
ζαο όζνλ αθνξά ηελ άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ ελώπηνλ ησλ Γηθαζηηθώλ Αξρώλ.
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