
ΆΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ακόλουθοι όροι, οποτεδήποτε χρησιμοποιούνται στην Ασφαλιστική Σύμβαση, θα ερμηνεύονται και θα έχουν τις έννοιες που παρατίθενται 
αντίστοιχα κατωτέρω:

Εταιρία: Ασφαλιστική εταιρία ΟΡΙΖΩΝ.

Λήπτης της Ασφάλισης: Το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που συνάπτει την Ασφαλιστική Σύμβαση με την Εταιρία και υποχρεούται στη καταβολή του 
ασφαλίστρου. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην Ασφαλιστική Σύμβαση, ο Λήπτης της Ασφάλισης θεωρείται και Ασφαλισμένος.

Αλλαγή Λήπτη Ασφάλισης: Ο λήπτης ασφάλισης μπορεί να ορίσει αντικαταστάτη του με γραπτή δήλωσή του και με έγγραφη δήλωση αποδοχής 
από τον νέο λήπτη. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται πρόσθετη πράξη όπου πλέον γίνεται η αντικατάσταση του προηγούμενου λήπτη με τον νέο. Η 
αλλαγή του λήπτη θα ισχύει από την ημερομηνία που κατατέθηκαν οι δηλώσεις αίτησης από τον λήπτη και αποδοχής από τον νέο.

Υποκατάστατος λήπτης ασφάλισης: Ο λήπτης ασφάλισης έχει το δικαίωμα να ορίσει υποκατάστατο λήπτη ασφάλισης σε περίπτωση θανάτου, σύμ-
φωνα με την διαδικασία της αλλαγής αυτού. Στην περίπτωση που ο λήπτης δεν έχει ορίσει υποκατάστατο λήπτη ασφάλισης και επέλθει θάνατος πριν 
τον ασφαλισμένο, τότε τα δικαιώματα του και τις υποχρεώσεις του λήπτη τις αναλαμβάνει ο ασφαλισμένος. Εάν ο ασφαλισμένος είναι ανήλικος ή 
ανίκανος για να αναλάβει οποιαδήποτε δικαιοπραξία, η Εταιρία για οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με τον ασφαλισμένο και την ασφαλιστική του 
σύμβαση θα απευθύνεται στους νόμιμους αντιπροσώπους του ασφαλισμένου. 

Ασφαλισμένος: Είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο δικαιούται να κάνει χρήση των παροχών του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, το φυσικό πρόσω-
πο επί της υγείας του οποίου συνομολογείται η ασφάλιση.

Δικαιούχος: Κατά την σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης ο λήπτης της ασφάλισης μπορεί να ορίσει έναν ή περισσότερους κύριους δικαιούχους 
σε περίπτωση που επέλθει κίνδυνος (θάνατος) του ασφαλισμένου. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι πάνω από ένας και δεν ορίζονται 
ποσοστά διανομής του ασφαλίσματος, τότε η Εταιρία καταβάλει το ασφάλισμα στους δικαιούχους σε ίσα μέρη. Σε περίπτωση που κάποιος από 
τους κύριους δικαιούχους έχει απεβιώσει, τότε το μερίδιό του κατανέμεται ισομερώς στους υπόλοιπους κύριους δικαιούχους. Εάν ως δικαιούχοι 
έχουν ορισθεί οι νόμιμοι κληρονόμοι του ασφαλισμένου τότε το ασφάλισμα κατανέμεται σε αυτούς, ανεξάρτητα, από τον αν θα έχουν κάνει ή όχι 
αποδοχή κληρονομιάς.

Ασφαλιστική Σύμβαση: Το ενιαίο σύνολο το οποίο αποτελείται από τα εξατομικευμένα στοιχεία, τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφα-
λιστηρίου Συμβολαίου καθώς και την αίτηση ένταξης στο Ασφαλιστικό πρόγραμμα. Αποδεικτικό έγγραφο της Ασφαλιστικής Σύμβασης είναι το 
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο που εκδίδεται από την Εταιρία.

Ασφαλιστικό πρόγραμμα: Το σύνολο των παροχών που αναφέρονται στον πίνακα παροχών του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου καθώς και ο τρόπος 
λειτουργίας αυτών σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς όρους του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Ασφάλιστρο: Το ποσό που καταβάλλεται, εφάπαξ ή σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις από τον Λήπτη της Ασφάλισης στην Εταιρία, για την 
παροχή της Ασφαλιστικής κάλυψης.

Εξαρτώμενο Μέλος: Ο/Η νόμιμος σύζυγος του Ασφαλισμένου, καθώς και κάθε νόμιμο τέκνο του ηλικίας έως 18 ετών.

ΆΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΆΣΦΆΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΆΣΗΣ
Σκοπός της Ασφαλιστικής Σύμβασης είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων κάτω από τις οποίες προσφέρονται στον Ασφαλισμένο 
οι παροχές του Ασφαλιστικού προγράμματος, με την προϋπόθεση της προηγούμενης καταβολής του ασφαλίστρου.

ΆΡΘΡΟ 3: ΕΝΆΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των καλύψεων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ορίζεται η ημερομηνία μετά την πάροδο πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία εξόφλησης του ετησίου ασφαλίστρου, στην εταιρία, ή ολόκληρης της πρώτης δόσης, εάν η πληρωμή έχει συμφωνηθεί 
σε δόσεις.

ΆΡΘΡΟ 4: ΔΙΆΡΚΕΙΆ ΙΣΧΥΟΣ
Το Ασφαλιστικό πρόγραμμα προσφέρεται για περίοδο ενός (1) έτους, που αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ασφαλιστηρίου συμβο-
λαίου και λήγει την αμέσως προηγούμενη ημερομηνία του επομένου έτους.
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ΆΡΘΡΟ 5: ΔΥΝΆΤΟΤΗΤΆ ΆΝΆΝΕΩΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Με την συμπλήρωση ισχύος ενός έτους και με την προϋπόθεση ότι η Εταιρία θα συνεχίζει να προσφέρει τις συγκεκριμένες ασφαλιστικές παροχές με 
τους συγκεκριμένους όρους, παρέχεται στον Λήπτη της Ασφάλισης η δυνατότητα να ανανεώσει το Ασφαλιστικό πρόγραμμα για ακόμα ένα έτος με 
το ασφάλιστρο που θα ισχύει κατά την ανανέωση.

ΆΡΘΡΟ 6: ΆΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΆΣΦΆΛΙΣΜΆ
Στην περίπτωση κατά την οποία επέλθει κίνδυνος, για να μπορέσει να καταβληθεί οποιαδήποτε ασφαλιστική αποζημίωση από την Εταιρία θα πρέπει 
να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
• Ο δικαιούχος πρέπει να καταθέσει στην Εταιρία εντός οχτώ (8) εργάσιμων ημερών γραπτή αναγγελία.
• Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, έγγραφα, στοιχεία, που θα απαιτηθούν από το νόμιμο δικαιούχο του 
   ασφαλίσματος έτσι ώστε να αποδειχθεί ή νομιμότητα του δικαιώματός του.
• Η Εταιρία εφόσον έχει συλλέξει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της αποζημίωσης, και έχοντας πραγματο-
   ποιήσει τον ανάλογο έλεγχο και δεν συντρέχει λόγος απαλλαγής της από την αποζημίωση, καταβάλει το αναλογούν ποσό βάσει των ειδικών
   όρων του συμβολαίου. 

ΆΡΘΡΟ 7: ΕΞΆΙΡΕΣΕΙΣ
Το Ασφαλιστήριο εξαιρεί από την ασφαλιστική κάλυψη και δεν καλύπτει κίνδυνο ο οποίος προέρχεται σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω 
περιπτώσεις:
• Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, αυτοτραυματισμό και τις συνέπειες αυτών των ενεργειών.
• Συμμετοχή του ασφαλισμένου σε τρομοκρατικές ενέργειες, λαϊκές ταραχές απεργίες, εξεγέρσεις ή οποιεσδήποτε πολεμικές επιχειρήσεις.
• Συμμετοχή του ασφαλισμένου σε καταδύσεις με χρήση αναπνευστικής συσκευής, ορειβασία, πτώσεις με σχοινιά πτώση με αλεξίπτωτο, 
   σπηλαιολογία.
• Χρήση ναρκωτικών ουσιών ή παραισθησιογόνων.
• Αλκοολική ηπατοπάθεια, μέθη. 
• Η εταιρία έχει το δικαίωμα, επίσης, να προχωρήσει στην έκπτωση δικαιούχου, στην περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος εκ προθέσεως προ
   κάλεσε τον θάνατο του ασφαλισμένου ή αποπειράθηκε να τον θανατώσει. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης.

ΆΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΆΙΩΜΆ ΕΝΆΝΤΙΩΣΗΣ
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο Λήπτης της Ασφάλισης είτε δεν παρέλαβε τους Γενικούς και Ειδικούς όρους που διέπουν το Ασφαλι-
στικό πρόγραμμα είτε το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο παρεκκλίνει από την αίτηση για ένταξη στο Ασφαλιστικό πρόγραμμα, έχει δικαίωμα εναντίωσης, 
συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας με συστημένη επιστολή στα Κεντρικά γραφεία της Εταιρίας και εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την 
ημερομηνία παραλαβής από αυτόν του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, το υπόδειγμα Α, που επισυνάπτεται στο παρόν Συμβόλαιο. Σε περίπτωση 
εναντίωσης του Λήπτη της Ασφάλισης, η Εταιρία θα του επιστρέψει το ασφάλιστρο του παρόντος Συμβολαίου, εφόσον αυτό έχει καταβληθεί.

ΆΡΘΡΟ 9: ΔΙΚΆΙΩΜΆ ΥΠΆΝΆΧΩΡΗΣΗΣ
Παρέχεται στον Λήπτη της Ασφάλισης το δικαίωμα υπαναχώρησης, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από αυτόν του 
Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. Για την άσκηση αυτού του δικαιώματος, ο Λήπτης της Ασφάλισης πρέπει να συμπληρώσει και να αποστείλει στα 
Κεντρικά γραφεία της Εταιρίας, με συστημένη επιστολή, το υπόδειγμα Β που επισυνάπτεται στο παρόν Συμβόλαιο. Σε περίπτωση υπαναχώρησης του 
Λήπτη της Ασφάλισης, η Εταιρία δικαιούται να παρακρατήσει το 1/12 του ετησίου ασφαλίστρου.

ΆΡΘΡΟ 10: ΆΣΦΆΛΙΣΤΡΟ ΚΆΙ ΚΆΤΆΒΟΛΗ ΆΥΤΟΥ
Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο. Δίδεται όμως η δυνατότητα καταβολής αυτού σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις. Στην περίπτωση αυτή το ασφάλι-
στρο επιβαρύνεται με ένα επιπλέον ποσοστό το οποίο είναι ανάλογο του προϊόντος που έχει αγοραστεί.

ΆΡΘΡΟ 11: ΆΡΜΟΔΙΟΤΗΤΆ ΔΙΚΆΣΤΗΡΙΩΝ – ΕΦΆΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΆΙΟ
Οποιαδήποτε διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ του Λήπτη της Ασφάλισης, του Ασφαλισμένου ή κάθε άλλου τρίτου που έχει έννομο συμ-
φέρον και της Εταιρίας, σε σχέση με το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. 
Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.

ΆΡΘΡΟ 12: ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΕΞΟΔΆ
Οι φόροι που επιβάλλονται από το Νόμο, καθώς και τα έξοδα που απαιτούνται για την έκδοση του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, βαρύνουν απο-
κλειστικά και μόνο αυτόν που καταβάλλει το ασφάλιστρο. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που υπάρξουν στο μέλλον φορολογικές μεταρρυθμίσεις, 
οι τροποποιήσεις αυτές δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ, εκτός αν άλλως ορίζει ο νόμος.


