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Όροι Ασφάλισης      
 
Περιγραφή Ασφάλισης     

Το παρόν έντυπο περιέχει τους ουσιώδεις όρους Ασφάλισης σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις του Ομαδικού 
Συμβολαίου Ασφάλισης Δανειοληπτών Δανείων Αυτοκινήτου με αριθμό 81032, το οποίο έχει συναφθεί μεταξύ της 
Volkswagen Bank GMBH και της ασφαλιστικής εταιρίας ΝΝ Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής 
(με διακριτικό τίτλο NN Hellas) . Η συμμετοχή του ασφαλισμένου στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο με αριθμό 81032 (εφεξής 

«Ασφαλιστήριο») επικυρώνεται με την παραλαβή της βεβαίωσης ασφάλισης.  
 

Δικαίωμα Ασφάλισης     
Δικαίωμα ασφάλισης αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα που κατά τη στιγμή της αίτησης πληρούν τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

• έχουν υπογράψει τη σχετική αίτηση ασφάλισης, επιλέγοντας αντίστοιχα ένα από τα Προγράμματα Α ή Γ.   

• είναι άνω των δεκαοχτώ (18) ετών και στη λήξη του δανείου κάτω των ογδόντα (80) ετών, εφόσον έχουν επιλέξει το 
πρόγραμμα Α και κάτω των εξήντα πέντε (65) ετών, εφόσον έχουν επιλέξει το πρόγραμμα Γ. 

• αιτούνται για χρηματοδότηση από τη Volkswagen Bank GMBH.  
 

Χρήσιμοι Ορισμοί    
Ασφαλιστική Εταιρία::  

H ΝΝ Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής (με διακριτικό τίτλο NN Hellas), της οποίας τα 

κεντρικά γραφεία είναι στη Λεωφ. Συγγρού 198, Καλλιθέα 176 71, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 950 6000, με Α.Φ.Μ.: 
094509480- ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, αναφορικά με τις Καλύψεις «Απώλεια Ζωής», «Μόνιμη Ολική Ανικανότητα» και 
«Σοβαρές Παθήσεις». 

Αντισυμβαλλόμενος: Η Εταιρία της Volkswagen Bank GMBH (Λ. Βουλιαγμένης 409Α, 163 46, Ηλιούπολη, Αθήνα) που 

αιτείται και αποδέχεται την Ομαδική Ασφάλιση και προσυπογράφει το Ασφαλιστήριο. 

Ατύχημα: Κάθε γεγονός, τυχαίο, βίαιο, εξωτερικό, ανεξάρτητο από τη θέληση του Ασφαλισμένου, που συνέβη στο 

διάστημα που ο Ασφαλισμένος καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο. 

Ασθένεια: Πάθηση ή ανωμαλία της λειτουργίας των οργάνων του σώματος του Ασφαλισμένου, που δεν οφείλεται σε 

Ατύχημα, και είναι αντικειμενικά ιατρικά διαγνώσιμη. 

Εργασία: Η έναντι αποδοχών εξαρτημένη εργασία για την οποία καταβάλλονται εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και έχει 

διάρκεια τουλάχιστον τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα. 

Ζημιά: Το μελλοντικό, αβέβαιο γεγονός, εκτός του ελέγχου του Ασφαλισμένου με το οποίο πραγματώνεται ο Κίνδυνος και 

το οποίο ενεργοποιεί την Κάλυψη που παρέχεται από το Ασφαλιστήριο. 

Κίνδυνος: Το(-α) γεγονός(-ότα) για το(-α) οποίο(-α) παρέχεται η Κάλυψη από το παρόν Ασφαλιστήριο. 

Μόνιμο Προσωπικό: Το φυσικό πρόσωπο που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα με αμοιβή ως εργαζόμενος σε 

εργοδότη, υπό την εξουσία και καθοδήγησή του και με την προϋπόθεση ότι (α) έχει συνάψει ατομική σύμβαση Εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου, συνεχούς απασχόλησης και αορίστου χρόνου καθώς και (β) είναι ασφαλισμένος σε Οργανισμό 

Κοινωνική Ασφάλισης. 

Παροχή: Η κατά περίπτωση παρεχόμενη ασφάλιση σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου. 

Περίοδος Αναμονής: Η περίοδος αμέσως μετά την ημερομηνία που συνέβη η Ζημιά, κατά την οποία δεν θεμελιώνεται 

δικαίωμα καταβολής Ποσού Ασφάλισης. 
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Ποιες είναι οι Παροχές της Ασφαλιστικής Κάλυψης     

Τα παρεχόμενα Προγράμματα Ασφάλισης είναι: 

Α. Καλύψεις προγραμμάτων μέχρι το 65ο έτος ηλικίας του Ασφαλισμένου (% επί του κεφαλαίου κάλυψης) 

Κίνδυνος/Κάλυψη Πρόγραμμα Α Πρόγραμμα Γ 

Απώλεια Ζωής (Ασθένεια ή Ατύχημα) Παρέχεται 200% Παρέχεται 200% 

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα (Ασθένεια ή Ατύχημα) Παρέχεται 200% Παρέχεται 200% 

Σοβαρές Παθήσεις Δεν Παρέχεται Παρέχεται 200% 
 

Β. Καλύψεις προγραμμάτων μετά το 65ο έτος  του Ασφαλισμένου (% επί του κεφαλαίου κάλυψης) 

Κίνδυνος/Κάλυψη Πρόγραμμα Α Πρόγραμμα Γ 

Απώλεια Ζωής (Ασθένεια ή Ατύχημα) Παρέχεται 200% Παρέχεται 200% 
από Ασθένεια 
και 300% από 
Ατύχημα 

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα (Ασθένεια ή Ατύχημα) Παρέχεται 200% Παρέχεται 200% 
από Ασθένεια 
και 300% από 
Ατύχημα 

Σοβαρές Παθήσεις Δεν Παρέχεται Δεν Παρέχεται 
 

Γ. Καλύψεις προγραμμάτων μετά το 70ο έτος  του Ασφαλισμένου και μέχρι τη λήξη της ασφάλισης (% επί του 
κεφαλαίου κάλυψης) 

Κίνδυνος/Κάλυψη Πρόγραμμα Α Πρόγραμμα Γ 

Απώλεια Ζωής (Ασθένεια ή Ατύχημα) Παρέχεται μόνο 
από Ατύχημα 
300% 

Παρέχεται μόνο 
από Ατύχημα 
400% 

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα (Ασθένεια ή Ατύχημα) Παρέχεται μόνο 

από Ατύχημα 
300% 

Παρέχεται μόνο 

από Ατύχημα 
400% 

Σοβαρές Παθήσεις Δεν Παρέχεται Δεν Παρέχεται 
 

 

Συνασφάλιση Δανειοδότησης 
Ασφαλίζονται δανειολήπτες ή εγγυητές, τα δάνεια ή οι χρηματοδοτήσεις των οποίων έχουν χορηγηθεί και αποπληρώνονται 

σε Ευρώ (€). Αν η δανειακή σύμβαση έχει συναφθεί από έναν μόνο δανειολήπτη που ορίζεται ως ο βασικός και μόνος 
δανειζόμενος, τότε αυτός είναι το ασφαλιζόμενο πρόσωπο. Αν ωστόσο υπάρχουν δύο συνδανειζόμενοι, τότε μπορούν να 
ασφαλισθούν και οι δύο με ποσοστό επί του ποσού ασφάλισης που αφορά το συγκεκριμένο δάνειο, ούτως ώστε το 
άθροισμα των ποσοστών των συνδανειζομένων να είναι ίσο με το 100%. Η επιλογή των συνδανειζομένων που θα 
ασφαλισθούν, καθώς και το ποσοστό επί του ποσού ασφάλισης κάθε συνδανειζομένου ορίζεται από τον 
Αντισυμβαλλόμενο κατά τη στιγμή της συμπλήρωσης της Αίτησης Ασφάλισης. 

Απώλεια Ζωής  
Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου από Ασθένεια ή Ατύχημα καταβάλλεται στον Αντισυμβαλλόμενο το Ποσό 
Ασφάλισης και στους Νόμιμους Κληρονόμους του Ασφαλισμένου επιπλέον ποσό ίσο με το Ποσό Ασφάλισης, όπως ορίζεται 
πιο κάτω. 
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος δεν πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης που αναφέρονται στη 
«Δήλωση Καλής Υγείας»  που έχει δηλώσει με την Αίτηση Ασφάλισης ή είναι πάνω από εβδομήντα (70) ετών, τότε θα 
παρέχεται η Κάλυψη της Απώλειας Ζωής μόνο όταν αυτή προέρχεται από Ατύχημα. 

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα  

Σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του Ασφαλισμένου από Ασθένεια ή Ατύχημα καταβάλλεται στον 
Αντισυμβαλλόμενο το Ποσό Ασφάλισης και στον Ασφαλισμένο επιπλέον ποσό ίσο με το Ποσό Ασφάλισης, όπως ορίζεται 
πιο κάτω. 
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Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος δεν πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης που αναφέρονται στη 

«Δήλωση Καλής Υγείας»  που έχει δηλώσει με την Αίτηση Ασφάλισης, τότε θα παρέχεται η κάλυψη Μόνιμης Ολικής 
Ανικανότητας μόνο όταν αυτή προέρχεται από Ατύχημα. 
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα για τον Ασφαλισμένο είναι η ανικανότητα που προέρχεται από ατύχημα ή ασθένεια και που τον 
εμποδίζει τελείως από το να ασχολείται σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή επάγγελμα και να εκτελεί οποιαδήποτε εργασία με 
αμοιβή ή κέρδος και η οποία ανικανότητα κράτησε, χωρίς διακοπή, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών 
και συνεχίζει στο τέλος αυτού του διαστήματος να είναι αμετάβλητη για όλη τη διάρκεια της ζωής του Ασφαλισμένου.   
Εκτός των ανωτέρω, για τον ίδιο σκοπό θα αναγνωρίζεται αμέσως ως Ολική και Μόνιμη Ανικανότητα, ανεξάρτητα από το 

χρόνο που διήρκησε την: 

i. Ολική ανεπανόρθωτη απώλεια της όρασης και των δύο (2) ματιών ή  

ii. Λειτουργική Απώλεια και των δύο χεριών ή και των δύο (2) ποδιών ή ενός (1) χεριού και ενός (1) ποδιού. 

Σοβαρές Παθήσεις (μόνο για τους ασφαλισμένους που έχουν επιλέξει το Πρόγραμμα Γ κατά την υπογραφή της Αίτησης 
Ασφάλισης) 
Σε περίπτωση που για πρώτη φορά στη ζωή του Ασφαλισμένου διαγνωστεί κάποια από τις παρακάτω Σοβαρές Παθήσεις ή 
πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση που καλύπτεται από τις Σοβαρές Παθήσεις και εφόσον ο Ασφαλισμένος 

παραμένει στη ζωή μετά την Περίοδο Αναμονής, όπως αναφέρεται πιο κάτω, η Ασφαλιστική Εταιρία θα καταβάλλει στο 
δικαιούχο το ποσό ασφάλισης και στον Ασφαλισμένο επιπλέον ποσό ίσο με το Ποσό Ασφάλισης, έτσι όπως ορίζεται πιο 
κάτω. Εφαρμόζεται Περίοδος Αναμονής ενός (1) μήνα μετά την ημερομηνία που διαγνώστηκε για πρώτη φορά η Σοβαρή 
Πάθηση ή την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η χειρουργική επέμβαση, η οποία καλύπτεται από τη Σοβαρή Πάθηση. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του ποσού ασφάλισης είναι η διάγνωση της Σοβαρής Πάθησης ή η χειρουργική 
επέμβαση ή η διάγνωση για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης της επέμβασης να έχει γίνει τουλάχιστον τρεις (3) μήνες 
μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ασφάλισης. Μετά την καταβολή του ποσού ασφάλισης των Σοβαρών Παθήσεων η 

Κάλυψη τερματίζεται αυτόματα και ουδεμία άλλη απαίτηση δημιουργείται από τον Ασφαλισμένο ή τον Αντισυμβαλλόμενο. 
Η ανώτατη περίοδος Κάλυψης για τις Σοβαρές Παθήσεις ισούται με ογδόντα τέσσερις (84) μήνες από την Έναρξη 
Ασφάλισης. Πέρα από το χρονικό διάστημα αυτό παύει να ισχύει η Κάλυψη αυτή.  

Καλυπτόμενες Σοβαρές Παθήσεις 

Για του σκοπούς του Ασφαλιστηρίου, Σοβαρές Παθήσεις θεωρούνται: 

1. Καρκίνος: Κάθε κακοήθης όγκος που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και εξάπλωση καλοηθών κυττάρων 

και τη διήθηση και καταστροφή του φυσιολογικού ιστού.  
2. Καρδιακή Προσβολή: Νέκρωση τμήματος του καρδιακού μυός που προκαλείται από ανεπαρκή παροχή αίματος στην 

εν λόγω περιοχή.  
3. Νεφρική Ανεπάρκεια: Χρόνια μη αναστρέψιμη ανεπάρκεια και των δύο (2) νεφρών η οποία χρειάζεται είτε μόνιμη 

αιμοκάθαρση είτε μεταμόσχευση νεφρού. 
4. Εγκεφαλικό Επεισόδιο: Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο όπως έμφρακτο εγκεφαλικού ιστού, εγκεφαλική και 

υπαραχνοειδής αιμορραγία, εγκεφαλική εμβολή και εγκεφαλική θρόμβωση.  

5. Σκλήρυνση κατά Πλάκας: Η οριστική εμφάνιση σκλήρυνσης κατά πλάκας.  

6. Μεταμόσχευση Σημαντικού Οργάνου / Μυελού των Οστών: Η λήψη μοσχεύματος:  

• Ανθρώπινου μυελού των οστών με τη χρήση αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων, διαδικασία η οποία έπεται της 
ολικής καταστροφής του μυελού των οστών ή  

• Ενός από τα ακόλουθα ανθρώπινα όργανα: καρδιά, πνεύμονας, ήπαρ, νεφρός, πάγκρεας, που προκαλείται από μη 
αναστρέψιμη ανεπάρκεια τελικού σταδίου του εν λόγω οργάνου.  

7. Νόσος του Parkinson: Η αναμφισβήτητη διάγνωση ιδιοπαθούς νόσου του Parkinson από σύμβουλο νευρολόγο.  

 

Ποσό Ασφάλισης  

Το Ποσό Ασφάλισης για την Κάλυψη της Απώλειας Ζωής ή της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας ισούται με το ανεξόφλητο 
υπόλοιπο του αρχικού ποσού του δανείου ή της χρηματοδότησης κατά τη στιγμή της Απώλειας Ζωής ή την ημερομηνία 
έναρξης της ανικανότητας που καθόρισε την Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, όπως αυτό ορίζεται από τη σύμβαση δανείου ή 
χρηματοδότησης και προκύπτει από το κανονικό χωρίς καθυστερήσεις πληρωμών χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής, 
εξαιρουμένων των εκπρόθεσμων οφειλών και των τόκων. Το ποσό αυτό είναι συνάρτηση του ύψους του δανείου, του 

επιτοκίου δανεισμού και του τρόπου πληρωμής που έχει συμφωνηθεί κατά την έκδοση του δανείου ή την παροχή της 
χρηματοδότησης. 
Το ποσό ασφάλισης για την Κάλυψη των Σοβαρών Παθήσεων ισούται με το ανεξόφλητο υπόλοιπο του αρχικού ποσού του 
δανείου ή της χρηματοδότησης κατά την ημερομηνία που διαγνώστηκε για πρώτη φορά η Σοβαρή Πάθηση ή την 
ημερομηνία πραγματοποίησης της εγχείρησης που καλύπτεται από την Σοβαρή Πάθηση, όπως αυτό ορίζεται από τη 
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σύμβαση δανείου ή χρηματοδότησης και προκύπτει από το κανονικό χωρίς καθυστερήσεις πληρωμών χρονοδιάγραμμα 

αποπληρωμής, εξαιρουμένων των εκπρόθεσμων οφειλών και των τόκων. Το ποσό αυτό είναι συνάρτηση του ύψους του 
δανείου, του επιτοκίου δανεισμού και του τρόπου πληρωμής που έχει συμφωνηθεί κατά την έκδοση του δανείου ή την 
παροχή της χρηματοδότησης. 
Τα ποσά ασφάλισης για τις παραπάνω καλύψεις των προγραμμάτων θα αποδίδονται στους δικαιούχους στα ποσοστά που 
αναφέρονται στον πίνακα καλύψεων.  
Το ανώτατο ποσό ασφάλισης (συνολικό ποσό ανεξόφλητων υπολοίπων κεφαλαίου) δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 
ογδόντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (€ 85.000), σωρευτικά για όλα τα Δάνεια Αυτοκινήτου ή Μοτοσικλετών που έχουν χορηγηθεί 

στον ασφαλισμένο και έχουν ασφαλισθεί μέσω του Ασφαλιστηρίου. Αν η χρηματοδότηση υπερβαίνει το ποσό αυτό, η 
Ασφαλιστική Εταιρία μπορεί να προβεί σε ασφάλιση, κοινοποιώντας διαφορετικά ασφάλιστρα από τα αναγραφόμενα στο 
Ασφαλιστήριο. 
 

Ποιοι είναι οι Δικαιούχοι του Ποσού Ασφάλισης 
Για τις Καλύψεις της Απώλειας Ζωής, της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας και των Σοβαρών Παθήσεων, δικαιούχοι ορίζονται 
ο Αντισυμβαλλόμενος για ποσό ίσο με το Ποσό Ασφάλισης και ο/οι Νόμιμος/οι κληρονόμος/οι (για την Μόνιμη Ολική 

Ανικανότητα και τις Σοβαρές Παθήσεις ο Ασφαλισμένος) για επιπλέον ποσό ίσο με το Ποσό Ασφάλισης. Σε περίπτωση 
πρόωρης αποπληρωμής του δανείου ή της χρηματοδότησης ως δικαιούχος και για τα δύο (2) ποσά ορίζεται/ονται στην 
Απώλεια Ζωής ο/οι Νόμιμος/οι κληρονόμος/οι, ενώ στη Μόνιμη Ολική Ανικανότητα και στις Σοβαρές Παθήσεις o 
ασφαλισμένος. Όταν οι Νόμιμοι Κληρονόμοι είναι πάνω από ένας το ποσό ασφάλισης καταβάλλεται σε κάθε έναν απ’ 
αυτούς σε ίσα μερίδια.  
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκχωρηθεί το Ποσό Ασφάλισης οποιασδήποτε Κάλυψης προς τρίτους. 
 

Έναρξη, Διάρκεια και Λήξη της Ασφαλιστικής Κάλυψης   
Η έναρξη ισχύος της Κάλυψης (η Έναρξη Ασφάλισης) είναι από την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου, εφόσον έχει 
υπογραφεί η Αίτηση Ασφάλισης. Η Κάλυψη διαρκεί όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το δάνειο ή η χρηματοδότηση, σύμφωνα 
με το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής και σύμφωνα με τους επιμέρους όρους της κάθε μίας από τις Καλύψεις. Η Κάλυψη 

λήγει με τη συνδρομή οποιασδήποτε εκ των παρακάτω αναφερόμενων περιπτώσεων: 

i. στην ημερομηνία αποπληρωμής του δανείου ή της χρηματοδότησης, όπως ορίζεται στη Σύμβαση δανείου ή της 

χρηματοδότησης, ή  
ii. όταν συμβεί ο Κίνδυνος της Απώλειας Ζωής ή της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας ή των Σοβαρών Παθήσεων, ή 
iii. όταν συμπληρωθούν τα όρια ηλικίας, που αναγράφονται παρακάτω, ή 
iv. σύμφωνα με τους επιμέρους όρους της κάθε μίας από τις Καλύψεις ή 
v. σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε όρου της δανειακής σύμβασης χρηματοδότησης από το δανειολήπτη και για 

οποιονδήποτε λόγο, ο Αντισυμβαλλόμενος δύναται να προβεί σε αντίστοιχη αναγγελία προς την Ασφαλιστική Εταιρία 
για διακοπή της ασφάλισης (η οποία αναγγελία δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες από την 

ημερομηνία της διακοπής) για τις οποίες ισχύει η αρχή της χρονικής προτεραιότητας.  
 

Ανώτατη Ηλικία Κάλυψης  
• Η Κάλυψη της Απώλειας Ζωής από Ασθένεια παύει να παρέχεται με τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού (70ού) έτους 

της ηλικίας του Ασφαλισμένου. 

• Η Κάλυψη της Απώλειας Ζωής από Ατύχημα παύει να παρέχεται με τη συμπλήρωση του ογδοηκοστού (80ού) έτους 
της ηλικίας του Ασφαλισμένου. 

• Η Κάλυψη της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας παύει να παρέχεται με τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού (70ού) έτους 
της ηλικίας του Ασφαλισμένου και επεκτείνεται μέχρι τη συμπλήρωση του ογδοηκοστού (80ού) έτους μόνο για τις 
παρακάτω ανικανότητες που προέρχονται από Ατύχημα: (α) ολική ανεπανόρθωτη απώλεια της όρασης και των δύο (2) 
ματιών και (β) λειτουργική απώλεια και των δύο (2) χεριών ή και των δύο (2) ποδιών ή ενός (1) χεριού και ενός (1) 
ποδιού. 
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ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ; 
Ανά είδος Κάλυψης δεν καλύπτονται Απαιτήσεις που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή μερικά από οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες περιστάσεις / καταστάσεις που περιγράφονται στο πιο κάτω Πίνακα Εξαιρέσεων:   
 

Περιγραφή Εξαιρέσεων ΖΩΗ ΜΟΑ ΣΠ 

- Προϋπάρχουσες της ημερομηνίας ασφαλίσεως παθήσεις ή ανικανότητες που δεν έχουν δηλωθεί 
στην Ασφαλιστική Εταιρία, για τις οποίες ο ασφαλισμένος ήταν ενήμερος και είχε λάβει ιατρική 
συμβουλή ή είχε ακολουθήσει θεραπεία πριν την ημερομηνία της αίτησης ασφάλισης. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

- Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS), σύνδρομο σχετιζόμενο με το AIDS ή 
μόλυνση από τον ιό HIV. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

- Οποιοδήποτε αεροπορικό ατύχημα κατά τη διάρκεια πτήσεων του ασφαλισμένου με οποιοδήποτε 
αεροπλάνο ή άλλο μέσο αεροπλοΐας, εκτός αν είναι επιβάτης ή μέλος του πληρώματος 
αεροπλάνου Εμπορικής Αεροπορικής Εταιρίας που εκτελεί τακτικά ή έκτακτα δρομολόγια σε 
εγκατεστημένες επιβατικές γραμμές ή μεταφέρεται σαν ασθενής ή τραυματίας ή συνοδός με 
ασθενοφόρο ή σωστικό αεροπλάνο ή ελικόπτερο. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

- Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας ή πρόκληση εκούσιων σωματικών βλαβών ανεξάρτητα από 
την διανοητική ψυχική ή ψυχολογική κατάσταση του ασφαλισμένου. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

- Χρόνιο αλκοολισμό, κατάσταση μέθης ή χρήση ναρκωτικών ουσιών, έτσι όπως προσδιορίζεται από 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές ή  προκύπτει από την εκάστοτε τοξικολογική εξέταση, εξ αιτίας της 
οποίας θα προκληθεί η Απώλεια Ζωής, η Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

- Εμφύλιο πόλεμο, πόλεμο, εισβολή, ενέργεια ξένης δυνάμεως, εχθροπραξίες, επαναστάσεις, 
εξεγέρσεις, στάσεις, τρομοκρατικές ενέργειες στο μέτρο που ο ασφαλισμένος ή συμμετέχει στις 
καταστάσεις αυτές ή εκτίθεται χωρίς λόγο στις συνέπειές τους. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

- Ενασχόληση με ή συμμετοχή του ασφαλισμένου σε επικίνδυνα αθλήματα οποιουδήποτε 
χαρακτήρα (αγώνες, επιδείξεις, προπονήσεις) που αφορούν τον επαγγελματικό αθλητισμό, πτώση 
ή πτήση με αλεξίπτωτο, μηχανοκίνητο ή μη αεροπτερισμό, συμπεριλαμβανομένων πτήσεων με 
αετό, καταδύσεις, ορειβασία, ιππασία, πυγμαχία και οποιοδήποτε άθλημα που απαιτεί 
μηχανοκίνητα μέσα. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

- Υπηρεσία του ασφαλισμένου, είτε όταν υπηρετεί τη θητεία του, είτε ως μόνιμος αξιωματικός ή 
υπαξιωματικός, στις ένοπλες δυνάμεις ή στα σώματα ασφαλείας οποιασδήποτε χώρας ή αρχής και 
μόνο εφόσον βρίσκεται σε ώρα υπηρεσίας, έτσι όπως ορίζεται και πιστοποιείται από τις Αρμόδιες 
Αρχές των ενόπλων δυνάμεων ή των σωμάτων ασφαλείας. 

ΝΑΙ ΝΑΙ - 

- Ψυχικές, διανοητικές ή νευρικές ασθένειες ή διαταραχές. ΝΑΙ ΝΑΙ - 

- Έκθεση του ασφαλισμένου, ακούσια ή εκούσια σε ατομική ενέργεια ή ραδιενέργεια κατά τη 
διάρκεια πολέμου ή ειρήνης. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

- Ανικανότητα για την οποία ο ασφαλισμένος αιτιάται υποκειμενικά ενοχλήματα που δεν 
προσδιορίζονται από μικροβιολογικό, βιοχημικό και απεικονιστικό έλεγχο. 

ΝΑΙ ΝΑΙ - 

- Συμμετοχή του ασφαλισμένου σε  ενέργειες που τιμωρούνται από τον Ποινικό Κώδικα ή ειδικό 
ποινικό νόμο.  

ΝΑΙ ΝΑΙ - 

- Τοκετός, εγκυμοσύνη ή ακούσια ή εκούσια διακοπή εγκυμοσύνης.  - - - 

- Ατυχήματα που προκλήθηκαν από την οδήγηση μηχανοκίνητων οχημάτων από τον ασφαλισμένο 
χωρίς να φέρει άδεια οδήγησης. 

ΝΑΙ ΝΑΙ - 

- Κάθε είδους αισθητική ή διορθωτική θεραπεία, εκτός αν αποτελεί άμεση συνέπεια Ασθένειας ή 

Ατυχήματος. 

ΝΑΙ ΝΑΙ - 

- Επιμέρους εξαιρέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην περιγραφή των καλυπτόμενων Σοβαρών 
Παθήσεων. 

- - ΝΑΙ 

- Καμία απαίτηση Σοβαρής Πάθησης δεν θα είναι πληρωτέα για οποιαδήποτε αξίωση που σύμφωνα 
με τη γνώμη του κύριου ιατρικού ανώτερου υπαλλήλου της Ασφαλιστικής Εταιρίας προέρχεται 
άμεσα ή έμμεσα από μια πάθηση για την οποία ο ασφαλισμένος έχει υποβληθεί σε θεραπεία σε 
χρόνο προγενέστερο της  ένταξής του στην ασφάλεια ή την οποία γνώριζε κατά την  ημερομηνία 
έναρξης της ασφάλειάς του, εκτός αν είχε δηλωθεί εκείνη την περίοδο στην Ασφαλιστική Εταιρία. 

- - ΝΑΙ 
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Ποια είναι τα Ασφάλιστρα που πρέπει να καταβληθούν  
Το ασφάλιστρο για κάθε ασφαλισμένο υπολογίζεται και εισπράττεται εφάπαξ από την Ασφαλιστική Εταιρία. Το 
ασφάλιστρο επιβαρύνεται με Φόρο Ασφαλίστρου (4% για την Απώλεια Ζωής και 15% για τη Μόνιμη Ολική Ανικανότητα και 
τις Σοβαρές Παθήσεις), καθώς και με την εισφορά υπέρ του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής (0,75% για την Απώλεια Ζωής, τη 
Μόνιμη Ολική Ανικανότητακαι τις Σοβαρές Παθήσεις). Το ποσό του ασφαλίστρου αναφέρεται στο Τμήμα Β14 της πρώτης 
σελίδας της Σύμβασης Χορήγησης Δανείου Αγοράς Οχήματος και Συστάσεως Ενεχύρου με τη Volkswagen Bank GMBH.  
 

Αρμόδια Δικαστήρια 

Για κάθε διαφορά που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από το Ομαδικό Ασφαλιστήριο με αριθμό 81032 που έχει συναφθεί 
μεταξύ των συμβαλλομένων αρμόδια είναι μόνο τα Δικαστήρια Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. 
 

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  
Η NN Hellas σέβεται το προσωπικό απόρρητο κάθε ασφαλισμένου. Για το σκοπό αυτό έχει θεσπίσει τη Δήλωση 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι αναρτημένη στη ιστοσελίδα της εταιρίας nnhellas.gr. 

Η Δήλωση αναφέρει συνοπτικά τις κατηγορίες των δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται  η NN Hellas, τον σκοπό της 
επεξεργασίας αυτών των δεδομένων και πιθανούς αποδέκτες αυτών, το χρόνο διατήρησής τους, τις δεσμεύσεις της NN 
Hellas σε ότι αφορά στα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, 
ενώ παράλληλα παρέχει πληροφορίες, σχετικές με τις ενέργειες στις οποίες ο Ασφαλισμένος πρέπει να προβεί, αν δεν 
επιθυμεί τη συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. 
 

Δικαίωμα για Ακύρωση  

Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα ακύρωσης της παρεχόμενης Κάλυψης, οποιαδήποτε στιγμή  με γραπτή δήλωσή του προς τη 
Volkswagen Bank GMBH . 
 

Δικαίωμα για Εναντίωση 
Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα εναντίωσης στην ένταξη με έγγραφη δήλωση που στέλνεται αποκλειστικά και μόνο με 
συστημένη επιστολή προς τη Volkswagen Bank GMBH μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της 

Βεβαίωσης Ασφάλισης. 
 

Δικαίωμα για Υπαναχώρηση 
Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα υπαναχώρησης εντός τριάντα (30) ημερών από την παράδοση της Βεβαίωσης Ασφάλισης. 
Σ’ αυτή τη περίπτωση υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη Volkswagen Bank GMBH. 
 

Αίτημα/Παράπονο 

Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος επιθυμεί να υποβάλει κάποιο αίτημα / παράπονο σχετικά με τη συμμετοχή του στο 
Ασφαλιστήριο με αριθμό 81032, μπορεί να απευθυνθεί στη Volkswagen Bank GMBH. 
 
   

Η Τράπεζα Υπογραφή Τόπος/Ημερομηνία 
 
 

   

Ο/Οι Αγοραστής/ές Υπογραφή Τόπος/Ημερομηνία 
 
 
   

Ο Πωλητής   Υπογραφή Τόπος/Ημερομηνία 

 
 
   

Ο/Οι Εγγυητές Υπογραφή Τόπος/Ημερομηνία 
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Δήλωση Εναντίωσης, Υπαναχώρησης και Ακύρωσης 

 
 Δήλωση Εναντίωσης 

 
Κύριοι, 
 

Σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς την Ασφάλισή μου με βάση τους ουσιώδεις όρους που περιέχονται στο έντυπο 
των Όρων Ασφάλισης του υπ’ αριθμόν 81032 Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης Δανειοληπτών Δανείων Αυτοκινήτου, 
που έχει συναφθεί μεταξύ της Volkswagen Bank GMBH (υποκατάστημα αλλοδαπής τράπεζας) και  της Ασφαλιστικής 
Εταιρίας ΝΝ Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής (με το διακριτικό τίτλο NN Hellas), διότι: 
 

 Παρεκκλίνει από την αίτηση που υπέβαλα στα εξής σημεία: 
 

 
 
 

 Δεν παρέλαβα τους έγγραφους Όρους ή το έντυπο με τις Πληροφορίες, καθώς ήταν ελλιπές όσον αφορά στους Γενικούς 
και Ειδικούς Όρους ή στις πληροφορίες του άρθρου 152, Ν. 4364/2016. 
Κατόπιν αυτού και σύμφωνα με το Άρθρο 2, παράγραφοι 5 και 6, του Ν. 2496/97, θεωρώ ότι ματαιώνεται αναδρομικά η 
ισχύς των Όρων Ασφάλισης που μου παραδώσατε. 

 
 

 Δήλωση Υπαναχώρησης 

 

Κύριοι, 
 
Σας δηλώνω την υπαναχώρησή μου ως προς τους Όρους Ασφάλισης του υπ’ αριθμόν 81032 Προγράμματος Ομαδικής 

Ασφάλισης Δανειοληπτών Δανείων Αυτοκινήτου, που έχει συναφθεί μεταξύ της Volkswagen Bank GMBH (υποκατάστημα 
αλλοδαπής τράπεζας) και της Ασφαλιστικής Εταιρίας ΝΝ Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής 
(με το διακριτικό τίτλο NN Hellas) που παρέλαβα. 
Κατόπιν τούτου, η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξαρχής, σαν να μην πραγματοποιήθηκε ποτέ, όπως επίσης 
οι Όροι Ασφάλισης που παρέλαβα δεν έχουν καμία ισχύ. 
 
 

 Δήλωση Ακύρωσης 

 

Κύριοι, 
 
Επιθυμώ τη διακοπή της ασφάλισής μου από το ανωτέρω Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης του υπ’ αριθμόν 81032 
Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης Δανειοληπτών Δανείων Αυτοκινήτου, που έχει συναφθεί μεταξύ της Volkswagen 

Bank GMBH (υποκατάστημα αλλοδαπής τράπεζας) και της Ασφαλιστικής Εταιρίας ΝΝ Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη 
Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής (με το διακριτικό τίτλο NN Hellas) , διότι: 
 
 
 
 
 


