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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 

 
Ποιοι καλύπτονται 
 
Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία και για όσο χρόνο 
διαρκεί η εργασιακή τους σχέση με την Τράπεζα.  
 
Παροχή 

 
Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν 
το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς). 

 
Δικαιούχοι 

 
Κάθε ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να ορίσει τους δικαιούχους του όταν συμπληρώνει την Αίτηση 
Ένταξης στην Ομαδική Ασφάλιση και να τους αλλάζει οποτεδήποτε, με τον ίδιο τρόπο.  Αν δεν έχει ορίσει 
δικαιούχους, τότε σαν τέτοιοι θα θεωρούνται οι νόμιμοι κληρονόμοι του. 

 
Μετατροπή 

 
Ο ασφαλιζόμενος του οποίου η ομαδική ασφάλιση ζωής διακόπτεται για οποιονδήποτε λόγο πριν 
συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του και με την προϋπόθεση ότι ήταν ασφαλισμένος για τουλάχιστον 
12 συνεχείς μήνες, έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για Ασφάλιση Ζωής με ατομικό συμβόλαιο, 
πληρώνοντας ο ίδιος τα σχετικά ασφάλιστρα, χωρίς να υποβληθεί σε έλεγχο της υγείας του, για 
ασφαλιζόμενο ποσό που δεν θα ξεπερνά το ασφαλιζόμενο ποσό ζωής του ασφαλιστηρίου στην στιγμή της 
διακοπής. 
Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί σε διάστημα 30 ημερών από την διακοπή της ομαδικής ασφάλισης του. 
Αν πεθάνει στο διάστημα αυτού του μήνα, θα καταβληθεί στους δικαιούχους του το ποσό που οριζόταν στο 
ομαδικό συμβόλαιο, άσχετα με το αν είχε υποβάλει αίτηση ή όχι. 
 
Εξαιρέσεις 
 
Δεν καταβάλλεται καμία παροχή ανεξάρτητα από την διανοητική κατάσταση του ασφαλισμένου, σε 
περίπτωση αυτοκτονίας που θα συμβεί μέσα στον πρώτο χρόνο ασφάλισης. 
 
Δικαιολογητικά για Αποζημίωση   

 
-    Ληξιαρχική πράξη θανάτου. 
- Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας πλησιέστερων συγγενών. 
- Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου τόπου γέννησης και τόπου κατοικίας, περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ  
 
 

Ποιοι καλύπτονται 
 
Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία και για όσο χρόνο 
διαρκεί η εργασιακή τους σχέση με την Τράπεζα.  

 
Παροχή 
 
Σε περίπτωση που ασφαλισμένος καταστεί μόνιμα ολικά ανίκανος, εξ αιτίας ασθένειας, δικαιούται να 
εισπράξει το ποσό της παροχής που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους 
μισθούς). 

 
Όροι καταβολής της Παροχής 
 
Η καταβολή του ασφαλισμένου ποσού θα δίδεται σε τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις, μετά την υποβολή και 
τον έλεγχο των αποδεικτικών που απαιτούνται και αφού η ανικανότητα θεωρηθεί οριστική, οπότε και 
καταβάλλεται η πρώτη από τις δόσεις αυτές. 
Η καταβολή της δεύτερης και τρίτης δόσης γίνεται με την προϋπόθεση ότι όταν καταβάλλονται, ο 
ασφαλισμένος βρίσκεται στη ζωή και εξακολουθεί να είναι μόνιμα ολικά ανίκανος. Αν η Μόνιμη και Ολική 
Ανικανότητα λήξει πριν αποδοθούν όλες οι καταβολές, δεν θα γίνει καμιά καταβολή για το υπόλοιπο ποσό. 
Αν ο ασφαλισμένος πεθάνει πριν λάβει το σύνολο της παροχής, το υπόλοιπο των καταβολών θα αποδοθεί 
στους Δικαιούχους εφάπαξ. 
 
Για να δικαιούται ο ασφαλισμένος παροχή, θα πρέπει η ολική ανικανότητά του να αρχίσει πριν από την 
συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας.  
 
Τι ορίζεται ως «Μόνιμη Ολική Ανικανότητα» 
 
Αποζημίωση μόνιμης ολικής ανικανότητας καταβάλλεται εφόσον αυτή έχει ως συνέπεια την ανικανότητα 
για εργασία, η οποία επιφέρει απώλεια εισοδήματος από την εργασία:   
 
 - Η ανίατη ολική απώλεια της λειτουργίας των δύο χεριών (τουλάχιστον από τον καρπό), ή των δύο 
ποδιών (τουλάχιστον από τον αστράγαλο), ή ενός χεριού και ενός ποδιού, (τουλάχιστον από τον καρπό ή 
τον αστράγαλο αντίστοιχα). 

 - Η ανίατη ολική απώλεια της οράσεως των δύο ματιών, ή της οράσεως ενός ματιού και της λειτουργίας 
ενός χεριού (τουλάχιστον από τον καρπό) ή ενός ποδιού (τουλάχιστον από τον αστράγαλο). 

 - Η κατάσταση ανίατης παραφροσύνης. 
 - Η ανίατη ολική παράλυση. 
 - Η ανίατη μόνιμη ανικανότητα πάνω από 67%. 
 
Δικαιολογητικά για Αποζημίωση 

 
- Ιατρικά πιστοποιητικά του κύριου ασφαλιστικού φορέα, από τα οποία να προκύπτει η αιτία της 

ανικανότητας, το ποσοστό της και η διάρκειά της. 

 
Εξαιρέσεις 
 

Η κάλυψη αυτή δεν καλύπτει κινδύνους που προέρχονται ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από μια ή 
περισσότερες από τις ακόλουθες αιτίες: 

 
1. Αναπηρία ή σωματική βλάβη προγενέστερη της ασφαλίσεως  
2. Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας του ασφαλισμένου, ή σωματική βλάβη που  προκλήθηκε εκούσια 

από τον ίδιο, ανεξάρτητα  από την διανοητική του κατάσταση. 
3. Σε μέθη ή σε χρήση ναρκωτικών, τοξικών ουσιών, φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή.  
4. Σε εγκαύματα ή αλλοιώσεις των ιστών οι οποίες οφείλονται σε ακτίνες «Χ» ή ραδίου ή παραγώγων 

του, εκρήξεις θερμότητας ή ακτινοβολιών που προέρχονται από μεταστοιχείωση του ατομικού πυρήνα 
(διάσπαση, συγχώνευση, τήξη, ραδιενέργεια), τεχνητή επιτάχυνση των ατομικών μορίων, αυτόματη 
ανάφλεξη ή έκρηξη των ραδιενεργών υλών.  

5. Απόπειρα για/ή διάπραξη από τον ασφαλισμένο εγκλήματος ή άδικης πράξεως. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ Ή ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

 
Ποιοι καλύπτονται 
 
Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία και για όσο χρόνο 
διαρκεί η εργασιακή τους σχέση με την Τράπεζα.  
 
Παροχές 
 
Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από ατύχημα, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό 
που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς). Σημειώνεται ότι η παροχή 
αυτή καταβάλλεται επί πλέον της Ασφάλισης Ζωής.  Δηλαδή σε περίπτωση που ο θάνατος προήλθε από 
ατύχημα, η συνολική παροχή ανέρχεται στο ποσό των 56 μηνιαίων μισθών. Δικαιούχοι είναι εκείνοι που 
ορίστηκαν στην Ασφάλιση Ζωής. 
 
Σε περίπτωση που ασφαλισμένος καταστεί μόνιμα ανίκανος (ολικά ή μερικά) εξ αιτίας ατυχήματος, 
δικαιούται να εισπράξει το ποσό που ορίζεται για κάθε περίπτωση στο Συμβόλαιο (28 μηνιαίους μισθούς, ή 
ποσοστό τους, με βάση το βαθμό αναπηρίας). 
 
Όροι καταβολής των παροχών 
 
Για να καταβληθεί παροχή θα πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις : 
 

1. Το ατύχημα να έχει συμβεί κατά το χρόνο που ίσχυε για τον ασφαλισμένο η ασφάλισή του, 

2. Το ατύχημα να έχει αποτελέσει την άμεση και αποκλειστική αιτία του θανάτου ή της ανικανότητας του 
ασφαλισμένου 

3. Ο θάνατος ή η ανικανότητα να έχει συμβεί αμέσως ή μέσα σε 6 μήνες από τη στιγμή του ατυχήματος  

 
Τι ορίζεται ως «Μόνιμη Ολική Ανικανότητα» 
 
Αποζημίωση μόνιμης ολικής ανικανότητας καταβάλλεται εφόσον αυτή έχει ως συνέπεια την ανικανότητα 
για εργασία, η οποία επιφέρει απώλεια εισοδήματος από την εργασία:   
 
-Ολική ανίατη απώλεια της λειτουργίας των δύο χεριών (τουλάχιστον από τον καρπό),ή των δύο ποδιών 
(τουλάχιστον από τον αστράγαλο) ή ενός χεριού και ενός ποδιού, (τουλάχιστον από τον καρπό ή τον 
αστράγαλο αντίστοιχα). 
 
-Ολική ανίατη απώλεια της οράσεως των δύο ματιών, ή της οράσεως του ενός ματιού και της λειτουργίας 
ενός χεριού (τουλάχιστον από τον καρπό),ή ενός ποδιού (τουλάχιστον από τον αστράγαλο). 
 
-Η ανίατη τραυματική ή μετατραυματική παραφροσύνη με συνέπεια την ανικανότητα του Ασφαλισμένου για 
κάθε εργασία. 
 
-Η ανίατη ολική παράλυση. 
 
-Η ανίατη μόνιμη μερική ανικανότητα πάνω από 67%. 
 
Περίπτωση ανίατης μόνιμης μερικής ανικανότητας είναι κάθε ανίατη μόνιμη ανικανότητα που δεν είναι ολική 
και καθορίζεται σε ποσοστά (%). 
 
Συντρέχουσες περιπτώσεις Αξιώσεων για Αποζημίωση 
 
Αν σε περίπτωση ατυχήματος επέλθει συρροή αξιώσεων για αποζημίωση λόγω μόνιμης ολικής 
ανικανότητας και θανάτου, η Εταιρία έχει την υποχρέωση να πληρώσει μία από αυτές. 
 
Αν μετά την πληρωμή αποζημιώσεως για μόνιμη ανικανότητα, επέλθει ο θάνατος του ασφαλισμένου μέσα 
σε έξη (6) μήνες από την ημερομηνία αναγγελίας της ανικανότητας, η Εταιρία θα καταβάλλει στους 
δικαιούχους την διαφορά μεταξύ του ποσού που πρέπει να καταβάλει σε περίπτωση θανάτου και εκείνου 
που έχει καταβάλει για την μόνιμη ανικανότητα.   
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Εξαιρέσεις 

 
Η κάλυψη αυτή δεν καλύπτει περιπτώσεις που οφείλονται ολικά ή μερικά άμεσα ή έμμεσα σε μία ή 
περισσότερες από τις ακόλουθες αιτίες :  
 

1. Σε ασθένεια ή σε προϋπάρχουσα σωματική ή πνευματική αναπηρία. 
2. Ιατρική ή χειρουργική θεραπεία, εκτός αν αυτή οφείλεται σε καλυπτόμενο από το Ασφαλιστήριο 

αυτό ατύχημα. 
3. Ατυχήματα που δεν προκάλεσαν ορατούς μώλωπες ή τραύματα στο εξωτερικό του σώματος, εκτός 

από την περίπτωση πνιγμού ή εσωτερικών τραυμάτων που διαπιστώνονται αντικειμενικά. 
4. Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας του Ασφαλισμένου, ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε 

εκούσια από τον ίδιο, ανεξάρτητα από την διανοητική του κατάσταση.  
5. Εισβολή ή επιδρομή εξωτερικού εχθρού, ή εμφύλιο πόλεμο, στάση ή επανάσταση. 
6. Σε μέθη ή σε χρήση ναρκωτικών, τοξικών ουσιών, φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή.  
7. Σε εγκαύματα ή αλλοιώσεις των ιστών οι οποίες οφείλονται σε ακτίνες «Χ» ή ραδίου ή παραγώγων 

του, εκρήξεις θερμότητας ή ακτινοβολιών που προέρχονται από μεταστοιχείωση του ατομικού 
πυρήνα (διάσπαση, συγχώνευση, τήξη, ραδιενέργεια), τεχνητή επιτάχυνση των ατομικών μορίων, 
αυτόματη ανάφλεξη ή έκρηξη των ραδιενεργών υλών.  

8. Απόπειρα για / ή διάπραξη από τον Ασφαλισμένο εγκλήματος ή  άδικης πράξεως. 
9. Αεροπορικά ατυχήματα, εκτός αν ο Ασφαλισμένος υποστεί ατύχημα σαν επιβάτης αεροσκάφους 

αναγνωρισμένης αεροπορικής Εταιρίας, που εκτελεί κανονικό δρομολόγιο (τακτικό, έκτακτο ή 
Charter). 

10. Συμμετοχή σε αγώνες με μηχανοκίνητα μέσα. 
 
Δικαιολογητικά για Αποζημίωση 

 
Α. Για το θάνατο: 
Εκτός από τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την Ασφάλιση Ζωής, επιπλέον χρειάζονται: 
 Δήλωση ατυχήματος (προκειμένου για εργατικό ατύχημα) ή απόσπασμα δελτίου συμβάντων 

αστυνομικής αρχής. 
 Τοξικολογική έκθεση (αν ζητηθεί). 
 Ιατροδικαστική έκθεση, καθώς και οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο για την πιστοποίηση της 

ασφαλισιμότητας του γεγονότος. 
 

Β. Για τη μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα: 
 Δήλωση ατυχήματος (προκειμένου για εργατικό ατύχημα) ή απόσπασμα δελτίου συμβάντων 

αστυνομικής αρχής . 
 Ιατροδικαστική και τοξικολογική έκθεση (αν ζητηθεί). 
 Ιατρικά πιστοποιητικά, από τα οποία να προκύπτει η αιτία και η περιγραφή της μόνιμης 

ανικανότητας.  

 
 
Σημειώνεται ότι όλες οι παραπάνω σελίδες περιέχουν μόνο περίληψη των όρων του 
Προγράμματος και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν μέρος του συμβολαίου. 

 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 
 
Κα Ειρήνη Μπλάνη  τηλ. 210 6975104 
Κα Ελένη Χαραλαμποπούλου τηλ. 210 6975105  
 

 


