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Ενημερωτικό Υλικό Ασφαλίσεων Ζωής

Εισαγωγή

Ενημερωτικό Υλικό Ασφαλίσεων 
Ζωής

Το ενημερωτικό υλικό που παραλάβατε περιέχει 
πληροφορίες που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες. Εκτός 
από τις πληροφορίες που προβλέπει ο νόμος, 
περιλαμβάνει χρήσιμα στοιχεία για την Εταιρία 
μας, το ασφαλιστικό πρόγραμμα Ζωής Unit-
Linked που διαθέτουµε, τον τρόπο λειτουργίας 
των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, το φορολογικό 
καθεστώς αλλά και τα δικαιώματά σας. Το υλικό 
αυτό έχει στόχο να αποτελέσει ένα χρήσιμο 
«εργαλείο» ενημέρωσης, ώστε οι αποφάσεις που 
θα πάρετε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές 
σας ανάγκες.

Ασφαλιστικές Λύσεις Allianz

Η ασφάλιση των Αποταμιευτικών σας αναγκών 
είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Οι δημογραφικές, 
κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει το τρέχον ασφαλιστικό σύστημα 
καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για σύγχρονα 
αποταμιευτικά προγράμματα, που μπορούν να 
παρέχουν σιγουριά για το μέλλον.

Στη συνέχεια, σας παρουσιάζουμε αναλυτικά 
το προϊόν Συσσώρευσης Κεφαλαίου Allianz 
Target4Life, ένα επενδυτικό-ασφαλιστικό 
πρόγραμμα συνδεδεμένο με επενδύσεις  
(Unit-Linked). Διασφαλίζοντας το µελλοντικό 
βιοτικό σας επίπεδο και την οικονοµική σας 
ανεξαρτησία, εξασφαλίζετε µια ζωή σύµφωνα  
µε τους δικούς σας όρους.

Παράδοση Ενημερωτικού Υλικού 
Ασφαλίσεων Ζωής

Σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4364/2016, το 
παρόν υλικό πρέπει να σας παραδοθεί πριν τη 
συμπλήρωση της πρότασής σας για ασφάλιση. 

Με βάση την πρόταση που θα υποβάλετε, η 
Εταιρία θα εκτιμήσει τον κίνδυνο και θα εκδώσει 
το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η Εταιρία διατηρεί 
το δικαίωμα να τροποποιήσει την αρχική 
πρόταση, αφού πρώτα σας ενημερώσει μέσω του 
συνεργάτη της για τις όποιες αλλαγές. Επίσης, η 
Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην εκδώσει το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο που ζητήσατε εάν δεν 
πληρούνται οι κανόνες που έχει υιοθετήσει σχετικά 
με την ανάληψη των κινδύνων.

Ζητήστε από τον 
συνεργάτη μας 
να σας ενημερώσει 
για το σύνολο 
των ασφαλιστικών 
σας αναγκών
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Ενημέρωση Παροχής  
της Υπηρεσίας Συμβουλής

Με το παρόν παρέχεται η κατάλληλη ενημέρωση, 
αναφορικά με την υπηρεσία της συμβουλής 
σχετικά με τα πωλούμενα ασφαλιστικά προϊόντα.
Ως «συμβουλή» νοείται η παροχή προσωπικής 
σύστασης σε πελάτη, είτε κατόπιν αιτήματός του 
είτε με πρωτοβουλία του διανομέα ασφαλιστικών 
προϊόντων, σε σχέση με μία ή περισσότερες 
συμβάσεις ασφάλισης.
Γνωστοποιείται στους πελάτες ότι παρέχεται η 
υπηρεσία της συμβουλής σχετικά με τα πωλούμενα 
ασφαλιστικά προϊόντα. 
Διευκρινίζεται ότι η διανομή επενδυτικού 
προϊόντος βασιζομένου σε ασφάλιση, βάσει Νόμου 
4583/2018, πραγματοποιείται υποχρεωτικά στο 
πλαίσιο της συμβουλής εφόσον το προϊόν κρίνεται 
κατάλληλο για τον πελάτη.
Κατά την παροχή της υπηρεσίας της συμβουλής 
πριν από την πώληση ασφαλιστικού προϊόντος, 
εκτός από την υποχρέωση προσδιορισμού των 
απαιτήσεων και αναγκών του πελάτη (Έντυπο 
Αναγκών), παρέχεται στον πελάτη εξατομικευμένη 
σύσταση στην οποία εξηγούνται οι λόγοι για τους 
οποίους ένα συγκεκριμένο προϊόν ικανοποιεί 
καλύτερα τις ασφαλιστικές απαιτήσεις και ανάγκες 
του πελάτη.
Συγκεκριμένα, κατά την παροχή συμβουλών 
σχετικά με βασιζόμενο σε ασφάλιση επενδυτικό 
προϊόν, παρέχεται στον πελάτη, πριν από τη 
σύναψη της σύμβασης, δήλωση καταλληλότητας 
σε μόνιμο υπόθεμα (Έντυπο Καταλληλότητας 
Ασφάλισης, Δήλωση Αξιολόγησης Καταλληλότητας 
Προϊόντος), όπου προσδιορίζονται οι συμβουλές 
που δόθηκαν και πώς αυτές ανταποκρίνονται 
στις προτιμήσεις, τους στόχους και τα άλλα 
χαρακτηριστικά του πελάτη. 
Απαλλάσσονται της υποχρέωσης παροχής 
συμβουλής, οι περιπτώσεις διανομής που 
διενεργούνται όταν ο πελάτης εμπίπτει στην έννοια 
του «επαγγελματία», σύμφωνα με την περ. 10 
της παρ. 1 του άρ. 4 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α 14) 
και την περ. 10 της παρ. 1 του άρ. 4 της Οδηγίας 
2014/65/ΕΕ.

Κατά την παροχή συμβουλής, παρέχεται στον 
πελάτη περιοδική αξιολόγηση της καταλληλότητας 
των βασιζόμενων σε ασφάλιση επενδυτικών 

προϊόντων που συστήνονται στον εν λόγω πελάτη 
(Έντυπο περιοδικής αξιολόγησης καταλληλότητας 
επενδυτικού προϊόντος βασιζομένου σε ασφάλιση).
Προκειμένου να παρέχεται η υπηρεσία της 
συμβουλής, όσον αφορά στα επενδυτικά 
προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση, απαιτείται να 
προσδιοριστούν οι απαιτήσεις και οι ανάγκες του 
πελάτη (Έντυπο Αξιολόγησης Καταλληλότητας). 
Η παροχή συμβουλής προϋποθέτει ότι ο πελάτης 
παρέχει επαρκείς απαντήσεις στις ερωτήσεις 
του Εντύπου Καταλληλότητας ούτως ώστε να 
υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες 
προκειμένου να αξιολογηθούν οι ανάγκες και το 
προφίλ καταλληλότητάς του.  Σε περίπτωση μη 
επαρκών απαντήσεων από το μέρος του πελάτη, 
δεν παρέχεται συμβουλή σχετικά με το προϊόν, 
και ενημερώνεται, λόγω ελλιπούς εκ μέρους του 
πληροφόρησης, ότι δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί  
κατά πόσον το συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν 
που βασίζεται σε ασφάλιση είναι κατάλληλο για 
αυτόν, ώστε να του παρασχεθεί η απαιτούμενη 
δήλωση αξιολόγησης καταλληλότητας προϊόντος 
(Έντυπο Καταλληλότητας Ασφάλισης, Ενημέρωση 
μη καταλληλότητας προϊόντος). Απαιτείται 
έγγραφη βεβαίωση του πελάτη ότι έλαβε γνώση 
για την αδυναμία αξιολόγησης της καταλληλότητας 
του προϊόντος λόγω ελλιπών πληροφοριών, τόσο 
κατά την έναρξη όσο και κατά τις περιοδικές 
επαναξιολογήσεις.
Κατά την παροχή συμβουλής, η Εταιρία των 
βασιζόμενων σε ασφάλιση επενδυτικών προϊόντων 
παρέχει ανάλυση των προτεινόμενων στρατηγικών, 
κατάλληλων καθοδηγήσεων και προειδοποιήσεων 
σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τα 
βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα 
ή με την πρόταση συγκεκριμένων επενδυτικών 
στρατηγικών.

Η υπηρεσία της συμβουλής δεν τιμολογείται, 
τα όποια κόστη και τυχόν επιβαρύνσεις 
γνωστοποιούνται στον πελάτη πριν τη σύναψη 
της  σύμβασης. Ο πελάτης δύναται να ζητήσει 
ανάλυση κόστους και επιβαρύνσεων αναφορικά 
με το επενδυτικό προϊόν το οποίο του συστήνεται 
(Έντυπο ανάλυσης κόστους / χρεώσεων 
επενδυτικού προϊόντος βασιζομένου σε ασφάλιση).
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Ευρωπαϊκή Οδηγία

Σύµφωνα µε την Οδηγία 2009/138/ΕΚ, η οποία 
ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νοµοθεσία 
(Ν.4364/2016), κάθε ασφαλιστική εταιρία 
υποχρεούται να κοινοποιήσει στον συμβαλλόμενο, 
πριν τη σύναψη της ασφάλισης, έγγραφο με τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

• Επωνυμία, σκοπός και νομική μορφή της 
ασφαλιστικής επιχείρησης

• Κράτος-μέλος καταγωγής της επιχείρησης 
ή του υποκαταστήματος που συνάπτει την 
ασφαλιστική σύμβαση

• Διεύθυνση της έδρας της ασφαλιστικής 
επιχείρησης και του υποκαταστήματος με το 
οποίο συνάπτεται η σύμβαση

• Αναφορά στην έκθεση φερεγγυότητας και την 
οικονομική της κατάσταση

• Περιγραφή της παρεχόμενης κάλυψης
• Τρόπος καταγγελίας της σύμβασης
• Διάρκεια της σύμβασης
• Λεπτομέρειες για τον τρόπο και χρόνο 

καταβολής των ασφαλίστρων
• Πληροφορίες για τα ασφάλιστρα που αφορούν 

την παρεχόμενη κάλυψη
• Πληροφορίες για τη φύση των στοιχείων του 

ενεργητικού που καλύπτουν τις συμβάσεις 
εκείνες που συνδέονται με επενδύσεις

• Καθορισμός των μεριδίων που αντιστοιχούν στις 
συμβάσεις συνδεδεμένες με επενδύσεις

• Τρόπος άσκησης του δικαιώματος 
υπαναχώρησης

• Γενικές ενδείξεις για το φορολογικό καθεστώς 
που ισχύει για τον συγκεκριμένο τύπο 
ασφαλιστηρίου

• Εφαρμοστέο δίκαιο της σύμβασης
• Τρόπος και χρόνος διευθέτησης των γραπτών 

παραπόνων των συμβαλλομένων ή δικαιούχων 
αποζημίωσης, υπό την επιφύλαξη της 
δυνατότητας άσκησης ένδικου μέσου

Αν, σύμφωνα με τις διατάξεις για την Ασφαλιστική 
Σύμβαση, οι πληροφορίες αυτές δεν σας 
παραδοθούν πριν υποβάλετε την αίτησή σας για 
ασφάλιση και το ασφαλιστήριο εκδοθεί και σας 
παραδοθεί, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στο 
ασφαλιστήριο μέσα σε 14 ημέρες από την ημέρα 
που θα σας παραδοθεί. Στην περίπτωση αυτή θα 
ματαιωθεί η ασφαλιστική σύμβαση και θα σας 
επιστραφεί η αξία των μεριδίων.

Έχετε δικαίωμα 
στην ενημέρωση 
πριν πάρετε 
οποιαδήποτε 
απόφαση για 
την κάλυψη των 
ασφαλιστικών σας 
αναγκών

Ενημερωτικό Υλικό Ασφαλίσεων Ζωής
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Στοιχεία Εταιρίας

Επωνυμία
Allianz Global Life dac

Σκοπός
Ασφαλίσεις ζωής

Νομική Μορφή
Εταιρία Προσδιορισμένων Δραστηριοτήτων 
(Περιορισμένης Ευθύνης δια Μετοχών)

Έδρα
Ιρλανδία - Δουβλίνο

Διεύθυνση
Maple House, Temple Road, Blackrock Co Dublin 
A94 Y9E8 - Ireland

Διεύθυνση Υποκαταστήματος
Allianz Global Life dac - Υποκατάστημα Ελλάδος
Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ’, 104 42 Αθήνα

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ
142220660000

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 
(Α.Φ.Μ.)
997010502

Τρόποι Επικοινωνίας
210 69 05 500 Tηλεφωνικό Kέντρο
210 69 99 944 Kέντρο Eπικοινωνίας Πελατών
210 69 05 970 Fax Kέντρου Eπικοινωνίας Πελατών
E-mail: info.agl@allianz.gr
Ιστοσελίδα: www.allianzgloballife.com/el_GR.html

Έκθεση Φερεγγυότητας  
και Χρηματοοικονομικής 
Κατάστασης

Σύμφωνα με τα άρθρα 51 επ. της Οδηγίας 
2009/138/ΕΚ προβλέπεται η δημοσιοποίηση 
έκθεσης σχετικά με τη φερεγγυότητα και τη 
χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας  
σε ετήσια βάση. Η έκθεση αυτή θα αναρτάται  
στην ιστοσελίδα της Allianz Global Life 
www.allianzgloballife.com/el_GR/about-us.html

mailto:info.agl%40allianz.gr?subject=
http://www.allianzgloballife.com/el_GR.html
http://www.allianzgloballife.com/el_GR/about-us.html
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Λύσεις Συσσώρευσης Κεφαλαίου 

Η ενότητα αυτή αποτελεί τη γενική περιγραφή του 
προϊόντος Allianz Target4Life.                                         

Το προϊόν Συσσώρευσης Κεφαλαίου Allianz 
Target4Life προβλέπει την πραγματοποίηση 
επενδύσεων σε μερίδια εσωτερικών επενδυτικών 
κεφαλαίων. Η επιλογή των εσωτερικών 
επενδυτικών κεφαλαίων στα οποία θα επενδυθούν 
τα καταβληθέντα ποσά δεν πραγματοποιείται από 
τον Συμβαλλόμενο αλλά από την Εταιρία, η οποία 
καθορίζει τη βέλτιστη διάρθρωση των εσωτερικών 
επενδυτικών κεφαλαίων που κατανέμονται στο 
ασφαλιστήριο σύμφωνα με το είδος του Κύκλου 
Ζωής (Life Cycle), που επιλέγει ο Συμβαλλόμενος 
κατά την ημερομηνία-στόχο που έχει ορίσει ο ίδιος.

Life Cycle (Κύκλος Ζωής)
Το Life Cycle (Κύκλος Ζωής) αποτελεί μια 
επενδυτική στρατηγική η οποία προσαρμόζεται 
από την Εταιρία στις ιδιαίτερες ανάγκες του 
κάθε Συμβαλλόμενου. Στο αρχικό στάδιο του 
Life Cycle τα καταβληθέντα καθαρά ποσά 
επενδύονται κυρίως σε εσωτερικά επενδυτικά 
κεφάλαια με υψηλότερο προφίλ κινδύνου και 
υψηλές δυνατότητες αποδόσεων, ενώ στο τελικό 
στάδιό του, καθώς η ημερομηνία-στόχος που έχει 
ορίσει ο Συμβαλλόμενος πλησιάζει, η επένδυση 
προσανατολίζεται σε χαμηλότερου κινδύνου 
εσωτερικά επενδυτικά κεφάλαια με χαμηλές 
δυνατότητες αποδόσεων.

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει στον 
Συμβαλλόμενο τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ 
3 διαφορετικών στρατηγικών Life Cycle, η κάθε μία 
από τις οποίες χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένο 
επίπεδο κινδύνου: 
- Χαμηλού Κινδύνου - Ισορροπημένος Κύκλος Ζωής  
  (Low – Balanced Life Cycle)
- Μεσαίου Κινδύνου - Δυναμικός Κύκλος Ζωής  
  (Medium – Dynamic Life Cycle)
- Υψηλού Κινδύνου - Επιθετικός Κύκλος Ζωής  
  (High – Aggressive Life Cycle)

Switch
Η ειδικά προσαρμοσμένη στο προφίλ του 
Συμβαλλόμενου επενδυτική επιλογή του Life Cycle 
υλοποιείται μέσω της εφαρμογής ενός μηχανισμού 
αυτόματης μετατροπής (switch), ο οποίος τελεί 
υπό τη διαχείριση της Εταιρίας και ο οποίος και 
επαναπροσδιορίζει σε μηνιαία βάση τη διάρθρωση 
των εσωτερικών επενδυτικών κεφαλαίων που 
κατανέμονται στο ασφαλιστήριο. 

Επομένως, οι επενδύσεις του ασφαλιστηρίου 
υπόκεινται σε αυτόματες μετατροπές με 
την προαναφερθείσα συχνότητα για τον 
επαναπροσδιορισμό του ποσοστού συμμετοχής 
κάθε κεφαλαίου στο συνολικό επενδυτικό 
χαρτοφυλάκιο, με στόχο τον εντοπισμό της 
βέλτιστης κατανομής που ταιριάζει στο επιλεγμένο 
Life Cycle. 

Ενεργητικό Εσωτερικών Επενδυτικών Κεφαλαίων
Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία που συγκροτούν 
το ενεργητικό κάθε εσωτερικού επενδυτικού 
κεφαλαίου επενδύονται σύμφωνα με τα ακόλουθα 
κριτήρια:

1. T4L EUR Cash
Σκοπός του εσωτερικού επενδυτικού κεφαλαίου 
είναι η δημιουργία υπεραξίας του κεφαλαίου 
σε σχέση με τις αποδόσεις της χρηματαγοράς. 
Το εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο επενδύει 
άμεσα ή μέσω λοιπών κεφαλαίων σε μέσα 
της χρηματαγοράς. Το εσωτερικό επενδυτικό 
κεφάλαιο είναι επίσης δυνατό να επενδύει σε 
τραπεζικές καταθέσεις και παράγωγα μέσα που 
χρησιμοποιούνται για σκοπούς αντιστάθμισης 
κινδύνου. Το εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο δεν 
μπορεί να επενδύει σε κινητές αξίες αναδυόμενων 
αγορών. Το εισόδημα που δημιουργείται, 
επανεπενδύεται στο εσωτερικό επενδυτικό 
κεφάλαιο.
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2. T4L Fixed Income Short Term
Το εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο αποσκοπεί 
στη δημιουργία αποδόσεων σε σχέση με τις 
ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων σε βραχυπρόθεσμο 
ορίζοντα. Το εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο 
επενδύει κυρίως, είτε άμεσα είτε μέσω άλλων 
κεφαλαίων ή παραγώγων, σε ομόλογα και 
τίτλους που σχετίζονται με ομόλογα ή δείκτες 
ομολόγων που εκδίδονται σε αναπτυγμένες 
χώρες. Το εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο είναι 
επίσης δυνατό να επενδύει σε κινητές αξίες από 
αναδυόμενες αγορές, στα αποκαλούμενα ομόλογα 
Υψηλής Απόδοσης (High Yield bonds) και σε μέσα 
χρηματαγορών. Το εισόδημα που δημιουργείται 
επανεπενδύεται στο εσωτερικό επενδυτικό 
κεφάλαιο.

3. T4L Fixed Income Medium Term
Το εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο αποσκοπεί 
στη δημιουργία αποδόσεων σε σχέση με τις 
αγορές κινητών αξιών σταθερού εισοδήματος σε 
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Το εσωτερικό επενδυτικό 
κεφάλαιο επενδύει κυρίως, είτε άμεσα είτε μέσω 
άλλων κεφαλαίων ή παραγώγων, σε ομόλογα και 
τίτλους που σχετίζονται με ομόλογα ή δείκτες 
ομολόγων που εκδίδονται σε αναπτυγμένες 
χώρες. Το εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο είναι 
επίσης δυνατό να επενδύει σε κινητές αξίες από 
αναδυόμενες αγορές και στα αποκαλούμενα 
ομόλογα Υψηλής Απόδοσης. Το εισόδημα που 
δημιουργείται επανεπενδύεται στο εσωτερικό 
επενδυτικό κεφάλαιο.

4. T4L EMU Government Bonds
Το εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο αποσκοπεί 
στη δημιουργία αποδόσεων σε σχέση με τις 
ευρωπαϊκές αγορές κινητών αξιών δημοσίου. 
Το εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο επενδύει 
κυρίως, είτε άμεσα είτε μέσω άλλων κεφαλαίων 
ή παραγώγων, σε ομόλογα καλής πιστοληπτικής 
διαβάθμισης τα οποία εκδίδονται σε 
βιομηχανοποιημένες χώρες. Το εισόδημα που 
δημιουργείται επανεπενδύεται στο εσωτερικό 
επενδυτικό κεφάλαιο.

5. T4L EMU Corporate Bonds
Το εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο αποσκοπεί 
στη δημιουργία αποδόσεων σε σχέση με τις 
ευρωπαϊκές αγορές εταιρικών ομολόγων. Το 

αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει κυρίως, είτε άμεσα 
είτε μέσω άλλων κεφαλαίων ή παραγώγων, σε 
ομόλογα καλής πιστοληπτικής διαβάθμισης τα 
οποία εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από εταιρίες 
που διατηρούν την έδρα τους σε ευρωπαϊκές 
χώρες. Το εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο είναι 
επίσης δυνατό να επενδύει σε κινητές αξίες λοιπών 
χωρών, συμπεριλαμβανομένων αναδυόμενων 
αγορών, και στα αποκαλούμενα ομόλογα Υψηλής 
Απόδοσης. Το εισόδημα που δημιουργείται 
επανεπενδύεται στο εσωτερικό επενδυτικό 
κεφάλαιο.

6. T4L Emerging Market Short Term
Το εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο αποσκοπεί  
στη δημιουργία αποδόσεων σε σχέση με τις  
αγορές ομολόγων αναδυόμενων χωρών σε
βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Το εσωτερικό 
επενδυτικό κεφάλαιο επενδύει κυρίως, είτε άμεσα 
είτε μέσω άλλων κεφαλαίων ή παραγώγων, σε 
τοκοφόρες κινητές αξίες που εκδίδονται ή είναι 
εγγυημένες από κράτος, κοινότητα, φορέα, 
υπερεθνική, κεντρική, περιφερειακή ή τοπική αρχή 
και εταιρία αναδυόμενης χώρας ή που εκδίδονται 
από εταιρίες που πραγματοποιούν σημαντικό 
τμήμα των πωλήσεών τους ή/και των κερδών 
τους σε αναδυόμενες χώρες. Το εισόδημα που 
δημιουργείται επανεπενδύεται στο εσωτερικό 
επενδυτικό κεφάλαιο.

7. T4L European High Yield Bonds
Το εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο εστιάζει 
κατά κύριο λόγο στην αγορά ομολόγων υψηλής 
απόδοσης που εκφράζονται σε ευρώ. Το εσωτερικό 
επενδυτικό κεφάλαιο επενδύει κυρίως, είτε άμεσα 
είτε μέσω άλλων κεφαλαίων ή παραγώγων, σε 
ομόλογα και τίτλους που σχετίζονται με ομόλογα ή 
δείκτες ομολόγων που εκδίδονται σε αναπτυγμένες 
ευρωπαϊκές χώρες. Το εσωτερικό επενδυτικό 
κεφάλαιο είναι επίσης δυνατό να επενδύει σε 
κινητές αξίες από αναδυόμενες αγορές, σε 
καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγορών. Το 
εισόδημα που δημιουργείται επανεπενδύεται στο 
εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο.  

8. T4L US High Yield Bonds
Το εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο αποσκοπεί στη 
δημιουργία αποδόσεων μέσω επενδύσεων κυρίως 
σε εταιρικά ομόλογα των ΗΠΑ με πιστοληπτική 
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διαβάθμιση κατώτερη της επενδυτικής κατηγορίας 
(investment grade). Το εσωτερικό επενδυτικό 
κεφάλαιο επενδύει κυρίως, άμεσα ή μέσω άλλων 
κεφαλαίων ή παραγώγων, σε ομόλογα τα οποία 
εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από εταιρίες με 
έδρα στις ΗΠΑ ή/και στα αποκαλούμενα ομόλογα 
Υψηλής Απόδοσης. Το εσωτερικό επενδυτικό 
κεφάλαιο είναι επίσης δυνατό να επενδύει σε 
κινητές αξίες, καταθέσεις και μέσα χρηματαγορών 
αναδυόμενων αγορών. Το εισόδημα που 
δημιουργείται επανεπενδύεται στο εσωτερικό 
επενδυτικό κεφάλαιο.

9. T4L High Yield Bonds
Το εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο αποσκοπεί στη 
δημιουργία αποδόσεων σε σχέση με τις αγορές 
ομολόγων Υψηλής Απόδοσης. Το εσωτερικό 
επενδυτικό κεφάλαιο επενδύει κυρίως, είτε άμεσα 
είτε μέσω άλλων κεφαλαίων ή παραγώγων, στα 
αποκαλούμενα ομόλογα Υψηλής Απόδοσης τα 
οποία παρουσιάζουν εν γένει υψηλότερο κίνδυνο 
και μεγαλύτερες δυνατότητες αποδόσεων, όπως 
και σε τίτλους που σχετίζονται με τα εν λόγω 
ομόλογα ή δείκτες ομολόγων. Το εισόδημα που 
δημιουργείται επανεπενδύεται στο εσωτερικό 
επενδυτικό κεφάλαιο.

10. T4L Emerging Market Bonds
Στόχος του εσωτερικού επενδυτικού κεφαλαίου 
είναι η δημιουργία αποδόσεων σε μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα σε σχέση με τις αγορές ομολόγων 
αναδυόμενων χωρών. Το εσωτερικό επενδυτικό 
κεφάλαιο επενδύει κυρίως, είτε άμεσα είτε 
μέσω άλλων κεφαλαίων ή παραγώγων, σε 
κρατικά και εταιρικά ομόλογα (και σε τίτλους 
με προφίλ κινδύνου που σε γενικές γραμμές 
συνδέονται με ομόλογα) που εκδίδονται από 
εκδότες σε αναδυόμενες χώρες. Το εισόδημα που 
δημιουργείται επανεπενδύεται στο εσωτερικό 
επενδυτικό κεφάλαιο.

11. T4L Volatility
Το εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο αποσκοπεί 
στη δημιουργία υπεραξίας κεφαλαίου σε 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα μέσω προβλέψεων 
της μεταβλητότητας της αγοράς. Το εσωτερικό 
επενδυτικό κεφάλαιο επενδύει, είτε άμεσα 
είτε μέσω άλλων κεφαλαίων ή παραγώγων, σε 
ομόλογα των οποίων οι εκδότες διατηρούν την 
έδρα τους σε βιομηχανοποιημένη χώρα και τα 

οποία διαθέτουν καλή πιστοληπτική διαβάθμιση. 
Το εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο μπορεί επίσης 
να επενδύσει σε χρηματοπιστωτικά παράγωγα 
μέσα όπως πράξεις ανταλλαγής μεταβλητότητας 
(volatility swaps), η αξία των οποίων εξαρτάται από 
τις διακυμάνσεις των τιμών (μεταβλητότητα) στις 
αγορές μετοχών. Το εισόδημα που δημιουργείται 
επανεπενδύεται στο εσωτερικό επενδυτικό 
κεφάλαιο.

12. T4L Convertibles
Το εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο αποσκοπεί 
στη δημιουργία υπεραξίας κεφαλαίου μέσω 
επενδύσεων σε μετατρέψιμα ομόλογα. Το 
εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο επενδύει κυρίως, 
άμεσα ή μέσω λοιπών αμοιβαίων κεφαλαίων 
ή παραγώγων, σε μετατρέψιμα ομόλογα. 
Σημαντικό τμήμα του χαρτοφυλακίου εσωτερικών 
επενδυτικών κεφαλαίων είναι δυνατόν να 
επενδύεται σε παραδοσιακά ομόλογα, κινητές αξίες 
αναδυόμενων αγορών και μετοχές. Το εσωτερικό 
επενδυτικό κεφάλαιο είναι επίσης δυνατό να 
επενδύει σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγορών.  
Το εισόδημα που δημιουργείται επανεπενδύεται 
στο εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο.

13. T4L Multistrategy
Το εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο αποσκοπεί 
στη δημιουργία υπεραξίας κεφαλαίου μέσω 
επενδύσεων οι οποίες ακολουθούν διάφορες 
στρατηγικές. Το εσωτερικό επενδυτικό 
κεφάλαιο επενδύει κυρίως, είτε άμεσα είτε μέσω 
άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων ή παραγώγων, 
σε εναλλακτικά στοιχεία ενεργητικού όπως 
μετατρέψιμα ομόλογα, εμπορεύματα (ενέργεια, 
μέταλλα, τρόφιμα), πράξεις ανταλλαγής 
μεταβλητότητας και αμοιβαία κεφάλαια 
αντιστάθμισης κινδύνου. Το εισόδημα που 
δημιουργείται επανεπενδύεται στο εσωτερικό 
επενδυτικό κεφάλαιο.

14. T4L European Equities
Το εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο αποσκοπεί 
στη δημιουργία αποδόσεων σε εναρμόνιση με 
τις ευρωπαϊκές αγορές μετοχών. Το εσωτερικό 
επενδυτικό κεφάλαιο επενδύει κυρίως, άμεσα ή 
μέσω άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων ή παραγώγων, 
σε μετοχές και ισοδύναμες κινητές αξίες των 
οποίων οι εκδότες είτε διατηρούν την έδρα 
τους σε αναπτυγμένη ευρωπαϊκή χώρα είτε 
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πραγματοποιούν σημαντικό τμήμα των πωλήσεων 
ή/και των κερδών τους σε αναπτυγμένη ευρωπαϊκή 
χώρα. Το εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο μπορεί 
επίσης να επενδύει σε μετοχές και ισοδύναμες 
κινητές αξίες άλλων χωρών. Το εισόδημα που 
δημιουργείται επανεπενδύεται στο εσωτερικό 
επενδυτικό κεφάλαιο.

15. T4L US Equities
Το εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο αποσκοπεί 
στη δημιουργία αποδόσεων σε σχέση με την 
αγορά μετοχών των ΗΠΑ. Το εσωτερικό επενδυτικό 
κεφάλαιο επενδύει κυρίως, άμεσα ή μέσω 
άλλων κεφαλαίων ή παραγώγων, σε μετοχές και 
ισοδύναμες κινητές αξίες των οποίων οι εκδότες 
διατηρούν την έδρα τους στις ΗΠΑ. Το εσωτερικό 
επενδυτικό κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε 
μετοχές και ισοδύναμες κινητές αξίες άλλων χωρών. 
Το εισόδημα που δημιουργείται επανεπενδύεται 
στο εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο. 

16. T4L Global Equities
Το εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο αποσκοπεί 
στη δημιουργία αποδόσεων σε σχέση με τις 
παγκόσμιες αγορές μετοχών. Το εσωτερικό 
επενδυτικό κεφάλαιο επενδύει κυρίως, άμεσα ή 
μέσω άλλων κεφαλαίων ή παραγώγων, σε μετοχές 
και ισοδύναμες κινητές αξίες των οποίων οι 
εκδότες διατηρούν την κύρια εγκατάστασή τους 
σε αναπτυγμένη χώρα. Το εσωτερικό επενδυτικό 
κεφάλαιο είναι επίσης δυνατό να επενδύει σε 
μετοχές και ισοδύναμες κινητές αξίες άλλων χωρών 
καθώς και σε μέσα χρηματαγορών και καταθέσεις. 
Το εισόδημα που δημιουργείται επανεπενδύεται 
στο εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο.

17. T4L Japanese Equities
Το εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο αποσκοπεί στη 
δημιουργία αποδόσεων σε σχέση με την αγορά 
μετοχών της Ιαπωνίας. Το εσωτερικό επενδυτικό 
κεφάλαιο επενδύει κυρίως, είτε άμεσα είτε μέσω 
άλλων κεφαλαίων ή παραγώγων, σε μετοχές και 
ισοδύναμες κινητές αξίες των οποίων οι εκδότες 
διατηρούν την έδρα τους στην Ιαπωνία. Το 
εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο μπορεί επίσης να 
επενδύει σε μετοχές και ισοδύναμες κινητές αξίες 
άλλων χωρών. Το εισόδημα που δημιουργείται 
επανεπενδύεται στο εσωτερικό επενδυτικό 
κεφάλαιο.

18. T4L Asia Pacific ex Japan Equities
Το εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο εστιάζει στις 
αγορές μετοχών της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού 
πέραν της Ιαπωνίας. Το εσωτερικό επενδυτικό 
κεφάλαιο επενδύει κυρίως, άμεσα ή μέσω 
άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων ή παραγώγων, σε 
μετοχές των οποίων οι εκδότες είτε διατηρούν 
την έδρα τους στην Ασία (πέραν της Ιαπωνίας), 
την Αυστραλία ή τη Νέα Ζηλανδία, είτε 
πραγματοποιούν σημαντικό τμήμα των πωλήσεων 
ή/και των κερδών τους στις παραπάνω περιοχές. 
Το εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο είναι επίσης 
δυνατό να επενδύει σε μετοχές και ισοδύναμες 
κινητές αξίες άλλων χωρών καθώς και σε μέσα 
χρηματαγορών και καταθέσεις. Το εισόδημα που 
δημιουργείται επανεπενδύεται στο εσωτερικό 
επενδυτικό κεφάλαιο.

19. T4L Asian Equities
Το εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο αποσκοπεί στη 
δημιουργία αποδόσεων σε σχέση με τις αγορές 
κινητών αξιών της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού. Το 
εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο επενδύει κυρίως, 
άμεσα ή μέσω άλλων κεφαλαίων ή παραγώγων, 
σε μετοχές εταιριών που διατηρούν την έδρα τους 
σε χώρα της Ασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
Νέας Ζηλανδίας και της Αυστραλίας. Το εσωτερικό 
επενδυτικό κεφάλαιο είναι επίσης δυνατό να 
επενδύει σε ομόλογα, κινητές αξίες, καταθέσεις και 
μέσα χρηματαγορών αναδυόμενων αγορών. Το 
εισόδημα που δημιουργείται επανεπενδύεται στο 
εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο.

20. T4L Emerging Market Equities
Το εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο αποσκοπεί στη 
δημιουργία υπεραξίας κεφαλαίου μέσω επενδύσεων 
σε μετοχές αναδυόμενων αγορών. Το εσωτερικό 
επενδυτικό κεφάλαιο επενδύει κυρίως, άμεσα ή μέσω 
άλλων κεφαλαίων ή παραγώγων, σε μετοχές και 
ισοδύναμες κινητές αξίες των οποίων οι εκδότες είτε 
διατηρούν την έδρα τους σε χώρες αναδυόμενων 
αγορών, συμπεριλαμβανομένων του Χονγκ Κονγκ, 
της Σιγκαπούρης, της Ταϊβάν και της Νότιας Κορέας, 
είτε πραγματοποιούν σημαντικό τμήμα των 
πωλήσεων ή/και των κερδών τους κάποια από τις 
προαναφερθείσες χώρες. Το εσωτερικό επενδυτικό 
κεφάλαιο είναι επίσης δυνατό να επενδύει σε μετοχές 
άλλων χωρών καθώς και σε μέσα χρηματαγορών 
και καταθέσεις. Το εισόδημα που δημιουργείται 
επανεπενδύεται στο εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο.
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21. T4L Commodities
Το εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο αποσκοπεί 
στη δημιουργία αποδόσεων σε εναρμόνιση με 
τις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων και τις διεθνείς 
αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης 
επί εμπορευμάτων. Το εσωτερικό επενδυτικό 
κεφάλαιο επενδύει κυρίως, είτε άμεσα είτε μέσω 
άλλων κεφαλαίων ή παραγώγων, σε ομόλογα, 
δείκτες εμπορευμάτων, μέσα χρηματαγορών και 
καταθέσεις, καθώς και σε παράγωγα μέσα που 
έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη συμμετοχή στην 
απόδοση του εμπορεύματος (ενέργεια, βιομηχανικά 
μέταλλα, πολύτιμα μέταλλα, τρόφιμα). Το εισόδημα 
που δημιουργείται επανεπενδύεται στο εσωτερικό 
επενδυτικό κεφάλαιο. 

Όσον αφορά τα στοιχεία ενεργητικού κάθε 
εσωτερικού επενδυτικού κεφαλαίου το οποίο 
έχει επενδυθεί σε μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων 
(Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές 
Αξίες - ΟΣΕΚΑ), τα εν λόγω μερίδια ΟΣΕΚΑ είναι 

δυνατόν να επιλέγονται μεταξύ αυτών που τελούν 
υπό τη διαχείριση εταιρίας διαχείρισης επενδύσεων 
η οποία αποτελεί μέρος του ομίλου της μητρικής 
Allianz Global Life Dac.

Κάθε εσωτερικό επενδυτικό κεφάλαιο είναι δυνατόν 
να επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 
προκειμένου να αντισταθμίσει την έκθεσή του 
στις διακυμάνσεις τιμών (αντιστάθμιση κινδύνου), 
να εκμεταλλεύεται τις διαφορές τιμών μεταξύ 
δύο ή περισσότερων αγορών (αρμπιτράζ), ή να 
πολλαπλασιάζει κέρδη, παρότι ενδέχεται επίσης 
να πολλαπλασιάζει ζημίες (χρηματοοικονομική 
μόχλευση).

Προφίλ Κινδύνου 
Το προφίλ κινδύνου συνοψίζει το συνολικό επίπεδο 
κινδύνου του εσωτερικού επενδυτικού κεφαλαίου 
και αποτελεί ένδειξη του μεγέθους απόκλισης της 
απόδοσης του κεφαλαίου από τη μέση απόδοση 
σε ετήσια βάση.

χαμηλό χαμηλό-
μεσαίο μεσαίο μεσαίο-

υψηλό υψηλό πολύ 
υψηλό

1. T4L EUR Cash

2. T4L Fixed Income Short Term

3. T4L Fixed Income Medium Term

4. T4L EMU Government Bonds

5. T4L EMU Corporate Bonds

6. T4L Emerging Market Short Term

7. T4L European High Yield Bonds

8. T4L US High Yield Bonds

9. T4L High Yield Bonds

10. T4L Emerging Market Bonds

11. T4L Volatility

12. T4L Convertibles

13. T4L Multistrategy

14. T4L European Equities

15. T4L US Equities

16. T4L Global Equities

17. T4L Japanese Equities

18. T4L Asia Pacific ex Japan Equities

19. T4L Asian Equities

20. T4L Emerging Market Equities

21. T4L Commodities

Προφίλ κινδύνου κάθε εσωτερικού επενδυτικού κεφαλαίου
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Αποταµιευτικά Προγράµµατα συνδεδεµένα µε την αξία µεριδίων Κεφαλαίων

Λύσεις Συσσώρευσης Κεφαλαίου

Allianz Target4Life

Επένδυση:

Επενδύει συγκεκριμένο ποσοστό των καθαρών ασφαλίστρων που καταβάλλονται σε µερίδια 
εσωτερικών επενδυτικών κεφαλαίων με δυνατότητα επιλογής μεταξύ 3 διαφορετικών 
στρατηγικών Life Cycle, η κάθε μία από τις οποίες χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένο επίπεδο 
κινδύνου: Χαμηλού Κινδύνου - Ισορροπημένος Κύκλος Ζωής (Low – Balanced Life Cycle), 
Μεσαίου Κινδύνου - Δυναμικός Κύκλος Ζωής (Medium – Dynamic Life Cycle), Υψηλού Κινδύνου - 
Επιθετικός Κύκλος Ζωής (High – Aggressive Life Cycle).

Κεφάλαιο στη λήξη του 
επενδυτικού προγράμματος:

Η καταβολή της αξίας των συσσωρευμένων μεριδίων είναι δυνατή με τη μορφή εφάπαξ 
καταβολής, κατόπιν αιτήματος του συμβαλλόμενου.

Απώλεια Ζωής:

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, η ισχύς 
του ασφαλιστηρίου τερματίζεται και στους Δικαιούχους που έχει ορίσει ο Συμβαλλόμενος 
καταβάλλεται το συσσωρευμένο κεφάλαιο το ύψος του οποίου ισούται με τη διαφορά των 
καταβληθέντων ασφαλίστρων και των μερικών εξαγορών. Το εν λόγω κεφάλαιο, αυξάνεται κατά 
το ποσοστό που ορίζει ο πίνακας παρακάτω με το αντίστοιχο μέγιστο όριο αύξησης.

Εφάπαξ - Extra καταβολή:
Δυνατότητα πραγματοποίησης εκτάκτων καταβολών, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, όσες φορές 
επιθυμείτε και για οποιαδήποτε χρηματικό ποσό ανταποκρίνεται καλύτερα στον οικονομικό σας 
προγραμματισμό (κατ’ ελάχιστο €1.000).

Αλλαγή Επενδυτικής 
Στρατηγικής:   

Ο Συμβαλλόμενος δεν έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί αυτόνομα τις μετατροπές μεταξύ 
των αμοιβαίων εσωτερικών επενδυτικών κεφαλαίων. Μπορεί, ωστόσο, να μεταβάλλει το προφίλ 
ανάληψης κινδύνου του και κατ’ επέκταση τον Κύκλο Ζωής που αντιστοιχεί στο ασφαλιστήριο 
επιλέγοντας μεταξύ Ισορροπημένου (Balanced), Δυναμικού (Dynamic) και Επιθετικού (Aggressive) 
προφίλ.

Δικαιώµατα: Παρέχονται δικαιώµατα Μερικής, Ολικής Εξαγοράς.

Ηλικία Ασφαλισμένου (σε πλήρη 
έτη) κατά τον χρόνο θανάτου Ποσοστό αύξησης Μέγιστο όριο αύξησης

από 0 έως 65 έτη 10% 50.000€

από 66 έως 80 έτη 0,02% -

άνω των 80 ετών 0,01% -

Το αναγραφόμενο προφίλ κινδύνου δεν είναι 
εγγυημένο και είναι δυνατόν να μεταβληθεί 
στο μέλλον. Ακόμα και το προφίλ χαμηλότερου 
κινδύνου δεν συνεπάγεται μια πλήρως 
απαλλαγμένη από κινδύνους επένδυση.

Τα προγράµµατα Συσσώρευσης Κεφαλαίου που 
συνδέονται µε την αξία µεριδίων Κεφαλαίων 
απευθύνονται σε αυτούς που επιθυµούν:
• Να δηµιουργήσουν ένα κεφάλαιο που 

µελλοντικά θα χρησιµοποιηθεί για να καλύψουν 
µια έκτακτη ανάγκη

• Να συµπληρώσουν την κύρια σύνταξή τους
• Να δηµιουργήσουν τον δικό τους λογαριασµό, 

επενδύοντας ακόµη και µικρά ποσά µε καλές 
προοπτικές απόδοσης

• Επενδυτικές λύσεις συνδεδεµένες µε αξίες 
κεφαλαίων

• Να δηµιουγήσουν, µέσω τακτικής και 
συστηµατικής επένδυσης ενός συγκεκριµένου 
ποσού, βάσεις για υψηλές αποδόσεις.
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Εσωτερικά Επενδυτικά Κεφάλαια Τιμή Μερίδια Αξία

T4L Fixed Income Short Term 9,5653 12,54535 120 €

T4L European High Yield Bonds 10,308 14,5518 150 €

T4L Multistrategy 9,572 9,402424 90 €

T4L European Equities 10,54 13,75712 145 €

T4L Global Equities 11,634 14,18257 165 €

T4L Japanese Equities 10,69 16,83817 180 €

T4L Asia Pacific ex Japan Equities 9,47 15,83949 150 €

 1.000 €

Δύο φορές τον χρόνο, σας ενημερώνουμε γραπτώς 
για το υπόλοιπο του Λογαριασμού των Μεριδίων σας. 
Στον ιστότοπο www.allianzgloballife.com/el_GR/
products.html είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική 
μορφή το έντυπο «Όροι και Προϋποθέσεις» που 
περιλαμβάνει και τον Κανονισμό περί εσωτερικών 
επενδυτικών κεφαλαίων.

Επισημαίνουμε ότι η επιλογή των εσωτερικών 
επενδυτικών κεφαλαίων καθώς και το ποσοστό 
συμμετοχής του καθενός  από αυτά στο 
χαρτοφυλάκιο διαμορφώνονται κατά περίπτωση.
Ενδεικτικά, βρείτε παρακάτω σχετικό παράδειμα για 
ποσό επένδυσης 1.000 € καθαρού ασφαλίστρου: 

Επισημαίνεται ότι το προαναφερόμενο ενδεικτικό παράδειγμα υπολογισμού επένδυσης αποτελεί απλώς 
υπολογιστικό μοντέλο βασισμένο σε θεωρητικές παραδοχές και ο αντισυμβαλλόμενος δεν μπορεί να 
εγείρει αξιώσεις με βάση το παράδειγμα αυτό. Η επιλογή των εσωτερικών επενδυτικών κεφαλαίων, το 
ποσοστό συμμετοχής του καθενός από αυτά στο χαρτοφυλάκιο καθώς και η τιμή του καθενός είναι 
τυχαία και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του παραδείγματος.

http://www.allianzgloballife.com/el_GR/products.html
http://www.allianzgloballife.com/el_GR/products.html
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Πληροφορίες για την Ασφαλιστική 
Σύμβαση 

Έναρξη Ισχύος της Ασφάλισης

Το ασφαλιστήριο θεωρείται ότι έχει συναφθεί - υπό 
την προϋπόθεση ότι η Εταιρία αποδέχεται την 
πρόταση με την υπογραφή του Συμβαλλόμενου 
καθώς και του Ασφαλισμένου στην περίπτωση 
που πρόκειται για διαφορετικά πρόσωπα - κατά τη 
στιγμή που η Εταιρία επενδύει το καταβεβλημένο 
ασφάλιστρο. Συγκεκριμένα κατά την 5η εργάσιμη 
ημέρα μετά την ημερομηνία λήψης του 
ασφαλίστρου (η στιγμή κατά την οποία το ποσό 
αυτό είναι διαθέσιμο στον τρεχούμενο λογαριασμό 
της Εταιρίας).

Για την επιβεβαίωση της σύναψης του 
ασφαλιστηρίου, η Εταιρία αποστέλλει στον 
Συμβαλλόμενο το ασφαλιστήριο συνοδευόμενο 
από την επιστολή επιβεβαίωσης της επένδυσης του 
ασφαλίστρου.

Διάρκεια Ισχύος της Ασφάλισης

Το ασφαλιστήριο πρόγραμμα είναι ισόβια ασφάλεια 
ζωής και η διάρκειά του συμπίπτει με τη διάρκεια 
ζωής του Ασφαλισμένου. Είναι δυνατόν να συνάπτεται 
ως ασφάλεια ζωής ασφαλισμένων προσώπων η 
ηλικία των οποίων, κατά την ημερομηνία υπογραφής 
της πρότασης, κυμαίνεται μεταξύ 0 ετών κατ’ ελάχιστο 
και 86 ετών κατά μέγιστο.

Το ασφαλιστήριο διαθέτει διάρκεια επενδυτικής 
επιλογής Κύκλου Ζωής η οποία καθορίζεται από 
τον Συμβαλλόμενο με ελάχιστη διάρκεια 5 ετών 
και μέγιστη διάρκεια 90 ετών μείον την ηλικία του 
Ασφαλισμένου κατά τον χρόνο υπογραφής της 
πρότασης.

Καταβολή Ασφαλίστρων

Το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και καταβάλλεται 
στην έναρξη κάθε περιόδου ασφάλισης. Μπορείτε 
να επιλέξετε την πληρωμή του ασφαλίστρου 
σε δόσεις. Το ασφάλιστρο που αντιστοιχεί σε 

Σημειώστε τα 
σημεία εκείνα που 
είναι σημαντικά 
για την τελική σας 
απόφαση

περίοδο ασφάλισης μικρότερη ή ίση του έτους, 
αναγράφεται στο Περίγραμμα Ασφάλισης.

Η καταβολή του ασφαλίστρου πραγματοποιείται 
αποκλειστικά μέσω SDD (SEPA Direct Debit) στον 
τρεχούμενο λογαριασμό της Εταιρίας κατά την 
προβλεπόμενη ημερομηνία οφειλής. 

Σημειώνεται ότι επενδύεται το καθαρό ασφάλιστρο 
αφού αφαιρεθούν τα τέλη πληρωμών και τα έξοδα 
τοποθέτησης.

Δικαίωμα Εναντίωσης 
(Άρθρου 2, παρ.5, Ν.2496/1997)

Εφόσον παραλάβετε το ασφαλιστήριό σας, σας 
παρέχεται το δικαίωμα να εναντιωθείτε σε όσα 
αναγράφονται στο Περίγραμμα Ασφάλισης, 
συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας με 
συστημένο ταχυδρομείο επιστολή Δήλωσης 
Εναντίωσης, μέσα σε 30 ημέρες από την παραλαβή 
του Συμβολαίου. 

Δικαίωμα Εναντίωσης 
(Άρθρου 2, παρ.6, Ν.2496/1997)

Σε περίπτωση που δεν σας παραδόθηκαν οι 
πληροφορίες που προβλέπονται από το Άρθρο 
152 του Ν.4364/2016 πριν την υποβολή της 
Πρότασης Ασφάλισης ή αν δεν παραλάβατε μαζί 
με το Συμβόλαιό σας τους όρους του Συμβολαίου 
(Ενημερωτικό Δελτίο), έχετε το δικαίωμα να 
εναντιωθείτε, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας 
με συστημένο ταχυδρομείο επιστολή Δήλωσης 
Εναντίωσης, μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή 
του Συμβολαίου. 
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Δικαίωμα Υπαναχώρησης 
(Άρθρου 153 Ν.4364/2016)

Δικαιούστε επίσης να υπαναχωρήσετε από 
το Συμβόλαιό σας, συμπληρώνοντας και 
αποστέλλοντας με συστημένο ταχυδρομείο 
επιστολή Δήλωσης Υπαναχώρησης, μέσα σε 30 
ημέρες από την παραλαβή του Συμβολαίου. Η 
προθεσμία αυτή αναστέλλεται για όσο διάστημα 
έχετε το δικαίωμα εναντίωσης για μη παράδοση 
πληροφοριών ή όρων (Ενημερωτικό Δελτίο). 

Στην περίπτωση αυτή σας επιστρέφεται το ισόποσο 
της αξίας των μεριδίων που κατανέμονται στη 
σύμβαση. 

Δικαίωμα Μερικής & Ολικής 
Εξαγοράς 

Το προϊόν αναγνωρίζει το δικαίωμα του 
Συμβαλλομένου να αιτηθεί την εξαγορά του 
δεδουλευμένου κεφαλαίου το νωρίτερο 3 μήνες από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης, 
εφόσον ο Ασφαλισμένος βρίσκεται εν ζωή.

Η αξία εξαγοράς είναι ίση με το ισότιμο της αξίας 
των μεριδίων που κατανέμονται στο ασφαλιστήριο, 
που ισούται με τον αριθμό των μεριδίων που 
κατανέμονται στο ασφαλιστήριο επί της μοναδιαίας 
αξίας αυτών, όπως αμφότερες οι τιμές αυτές 
μετρούνται την πέμπτη εργάσιμη ημέρα έπειτα 
από την ημερομηνία παραλαβής από την Εταιρία, 
αιτήματος εξαγοράς συνοδευόμενου από την 
απαιτούμενη τεκμηρίωση που προβλέπει το Άρθρο 
10 των Όρων του Ασφαλιστηρίου. Το ασφαλιστήριο 
δεν προβλέπει την εφαρμογή χρεώσεων στην 
περίπτωση της ολικής εξαγοράς.

Η ολική εξαγορά επιφέρει την ακύρωση του 
ασφαλιστηρίου. Ο Συμβαλλόμενος έχει δικαίωμα 
να ζητήσει μερική εξαγορά με τον ίδιο τρόπο 
όπως και στην περίπτωση της ολικής εξαγοράς. Το 
ασφαλιστήριο προβλέπει την εφαρμογή χρεώσεων 
στην περίπτωση της μερικής εξαγοράς.

Καταγγελία Ασφαλιστικής 
Σύμβασης
 
H ασφάλισή σας διακόπτεται στις εξής περιπτώσεις:
• Απώλεια της ζωής του Ασφαλισµένου
• ∆όλια, ανακριβής δήλωση ή απόκρυψη 

στοιχείων
• Παράβαση, εκ µέρους σας, Όρων του 

Συµβολαίου σας
• Ολική Εξαγορά του Συµβολαίου.

Διαχείριση Αιτημάτων και 
Παραπόνων

Διατηρούμε ενεργούς διαύλους επικοινωνίας, ώστε 
να μπορείτε να εκφράσετε τυχόν προβληματισμό 
σας, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο 
δεν καταφέρνουμε να ανταποκριθούμε στις 
προσδοκίες σας.

Το εξειδικευμένο προσωπικό του Κέντρου
Επικοινωνίας της Allianz είναι κοντά σας για να
επιλύσει τηλεφωνικά οποιοδήποτε θέμα σάς
απασχολεί ή να σας ενημερώσει για τον χρόνο που
θα απαιτηθεί για να σας δώσει απάντηση, χρόνο
που για απλά θέματα δεν υπερβαίνει τις δύο
εργάσιμες ημέρες. Για ζητήματα που απαιτούν
περισσότερο χρόνο, επικοινωνούμε μαζί σας εντός
δύο εργάσιμων ημερών και σας ενημερώνουμε για
τη διαδικασία που ακολουθούμε προκειμένου να
ικανοποιήσουμε το αίτημά σας. Το Κέντρο 
Επικοινωνίας μας είναι στη διάθεσή σας κατά 
τις εργάσιμες ημέρες 8:30 - 16:30 (15:30 κάθε 
Παρασκευή), στο τηλέφωνο 210 69 99 944.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να μας υποβάλετε
το θέμα σας εγγράφως, επικοινωνήστε μαζί μας:
•    Μέσω e-mail στο info.agl@allianz.gr ή
•    Στέλνοντας επιστολή στη διεύθυνση:

Allianz Global Life dac - Υποκατάστημα Ελλάδος
Κέντρο Επικοινωνίας 
Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ’
104 42 Αθήνα

mailto:info.agl%40allianz.gr?subject=
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Ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής του γραπτού 
παραπόνου σας, θα λάβετε άμεσα απόδειξη ότι 
το παραλάβαμε, όπου και θα ενημερώνεστε για 
το χρονικό διάστημα που δεσμευόμαστε για τη 
διευθέτησή του, το οποίο σε καμία περίπτωση 
δεν θα ξεπερνά τις 50 ημερολογιακές ημέρες. 
Αν για έκτακτους λόγους εκτιμούμε ότι δεν θα 
είμαστε σε θέση να σας απαντήσουμε εντός του 
χρονικού διαστήματος μέσα στο οποίο έχουμε 
δεσμευτεί, θα σας ενημερώσουμε εγγράφως για 
τον νέο πιθανολογούμενο χρόνο ολοκλήρωσης της 
διερεύνησης του παράπονου και της παραλαβής 
της απάντησης από την Εταιρία μας. 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η υποβολή 
παραπόνου από μέρους σας δεν διακόπτει την 
παραγραφή των έννομων αξιώσεών σας. Επιπλέον, 
παράλληλα με την υποβολή παραπόνου στην 
Εταιρία μας ή στην περίπτωση που δεν μείνετε 
ικανοποιημένοι από την απάντηση της Εταιρίας 
στο παράπονό σας, έχετε πάντα τη δυνατότητα 
να απευθυνθείτε στις αρμόδιες Αρχές για την 
εξωδικαστική διευθέτηση του παραπόνου σας, 
όπως ενδεικτικά τον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Το εφαρμοστέο, στην ασφαλιστική σύμβαση, 
δίκαιο είναι το Ελληνικό.

Φορολογικό Καθεστώς των 
Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής

Το φορολογικό καθεστώς των ατοµικών ασφαλίσεων 
ζωής εξαρτάται από την εκάστοτε ισχύουσα 
νοµοθεσία. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα παρακάτω 
στοιχεία, όπως ισχύουν κατά το έτος εκδόσεως του 
παρόντος εντύπου, που αναγράφεται στην τελευταία 
σελίδα.

Φόρος Ασφαλίστρων 
Αν η διάρκεια ασφάλισης ζωής είναι μικρότερη ή ίση 
των 10 ετών, το ασφάλιστρο ζωής επιβαρύνεται µε 
φόρο 4%.

Φορολογία Παροχών 
Παροχή που καταβάλλεται σε δικαιούχους λόγω 
θανάτου του ασφαλισµένου, ανάλογα με τον 
βαθμό συγγένειας, το ύψος της παροχής και το 
εκάστοτε ισχύον φορολογικό πλαίσιο.
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Κανονισμός γνωστοποιήσεων αειφορίας 
στον τομέα των χρηματοπιστωτικών 
επενδύσεων (SFDR) 

Διαφάνεια στην ενσωμάτωση
των κινδύνων βιωσιμότητας

Η αντίληψη μας σε σχέση με τους κινδύνους 
βιωσιμότητας περιλαμβάνει τα περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και τα σχετικά με την διακυβέρνηση 
γεγονότα και περιστάσεις, που αν επέλθουν, 
δύνανται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην 
περιουσία, την κερδοφορία ή την φήμη του 
Ομίλου Allianz ή κάποιας εταιρείας μέλους του 
Ομίλου. Παραδείγματα τέτοιων κινδύνων είναι η 
κλιματική αλλαγή, η  απώλεια της βιοποικιλότητας, 
παραβίαση αναγνωρισμένων εργασιακών 
προτύπων, η διαφθορά. 

Δεδομένου ότι η AGL προσφέρει μόνο unit-
linked ασφαλιστικά προϊόντα, οι επενδυτικές 
της αποφάσεις περιορίζονται στην επιλογή 
κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα για τους πελάτες ως 
υποκείμενα του ασφαλιστικού προϊόντος. Επιπλέον, 
η AGL εμπλέκεται στην επιλογή των επενδυτικών 
κεφαλαίων για τα Unit Linked ασφαλιστικά 
προϊόντα, στα οποία ο πελάτης φέρει τον 
επενδυτικό κίνδυνο και συνακόλουθα τον κίνδυνο 
βιωσιμότητας του επενδυτικού κεφαλαίου ή άλλων 
μεριδίων στα οποία το ασφάλιστρο επενδύεται. Η 
AGL προσδοκά/αναμένει από τους διαχειριστές 
περιουσιακών στοιχείων των επενδύσεων των 
Unit Linked να έχουν συνυπογράψει τις Αρχές 
Υπεύθυνης Επένδυσης (Principles for Responsible 
Investment -PRI) ή να έχουν υιοθετήσει δικές τους 
πολιτικές ESG. 

Η γνωστοποίηση περιβαλλοντικά βιώσιμων 
επενδύσεων σύμφωνα με τον κανονισμό 
ταξινόμησης στο πλαίσιο των κεφαλαιουχικών μας 
επενδύσεων εξαρτάται από τη γνωστοποίηση των 
εταιρειών στις οποίες επενδύουμε. Λόγω έλλειψης 
δεδομένων, δεν είμαστε προς το παρόν σε θέση να 
δείξουμε μια συγκεκριμένη αναλογία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
βιωσιμότητα των επενδυτικών χαρακτηριστικών που 
δύναται να εμπεριέχει το προϊόν πατήστε εδώ.

Βάσει του Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων 
αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών 
επενδύσεων (SFDR), ένα επενδυτικό κεφάλαιο 
που ενσωματώνει ένα περιβαλλοντικό, 
κοινωνικό ή σχετικό με τη διακυβέρνηση 
χαρακτηριστικό, πληροί τις προϋποθέσεις για το 
«Άρθρο 8» και το επενδυτικό κεφάλαιο που έχει 
ως επενδυτικό στόχο τη βιωσιμότητα πληροί τις 
προϋποθέσεις για το «Άρθρο 9».

Η κατηγοριοποίηση για το κάθε επενδυτικό 
κεφάλαιο παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

https://www.allianzgloballife.com/en_GB/documentation-and-forms.html
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