
 
ΑΙΣΗΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ | ALICO LIFE INVEST PLUS | ALICO INVEST PLUS | MULTIGLOBAL INVEST 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΦΑΛΙΣΗΡΙΟΤ ________________________________________________ 

ΟΝΟΜΑ ΑΦΑΛΙΜΕΝΟΤ: _________________________________________________  ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ: _____________________ 

ΟΝΟΜΑ ΑΝΣΙΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΤ: ___________________________________________  ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ: _____________________ 

ΗΛΕΚΣΡ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ :________________________________ ΣΗΛΕΦΩΝΟ_________________ ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛ. ________________ 

Παρακαλϊ να γίνουν οι πιο κάτω τροποποιιςεισ που ηθτοφνται βάςει των όρων του πιο πάνω αςφαλιςτθρίου Και κα ιςχφουν από τθ ςτιγμι που 
καταχωροφνται ς’ αυτό από τθν Εταιρεία. 

1.  ΑΛΛΑΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΚΑΛΤΨΗ 

ΑΠΟ:   € _________________________________         Ε:   € ________________________________    

 ΑΛΛΑΓΗ ΑΦΑΛΙΣΡΟΤ 

ΑΠΟ:   € _________________________________         Ε:   € ________________________________ (χωρίσ Δικαίωμα υμβολαίου) 

ε περίπτωςθ αφξθςθσ αςφαλίςτρου ι κεφαλαίου κάλυψθσ δθλϊςτε το ετιςιο ειςόδθμα ςασ ευρϊ  _________________________________________________  
ΗΜΕΙΩΗ: Για τθν αφξθςθ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ κάλυψθσ πρζπει Α. Να ςυμπλθρωκεί UND12 ι να γίνει ιατρικι εξζταςθ εάν χρειάηεται .    

2. ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ (αφορά τα μερίδια που κα αγοραςκοφν μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ τροποποίθςθσ) 
ΑΠΟ ALICO BALANCED FUND            (101) :   _________ %       Ε ALICO  BALANCED FUND            (101) :   _________ %      

ΑΠΟ ALICO DYNAMIC  FUND             (102) :   _________ %       Ε ALICO DYNAMIC FUND              (102) :   _________ %    

ΑΠΟ GLOBAL CONSERVATIVE FUND (120):   _________ %       Ε GLOBAL CONSERVATIVE FUND (120):   _________ % 

ΑΠΟ GLOBAL BALANCE FUND            (121):   _________ %       Ε GLOBAL BALANCE FUND            (121):   _________ % 

ΑΠΟ GLOBAL GROWTH FUND            (122):   _________ %       Ε GLOBAL GROWTH FUND            (122):   _________ % 

ΑΠΟ GLOBAL DYNAMIC FUND            (123):  _________ %       Ε GLOBAL DYNAMIC FUND            (123):   _________ % 

ΗΜΕΙΩΗ: το ALICO LIFE INVEST PLUS/ ALICO INVEST PLUS δεν μπορεί θ υφιςτάμενθ αξία λογαριαςμοφ να επενδυκεί ςτα νζα επενδυτικά 
προγράμματα. Μπορεί όμωσ να επιλζξει νζα προγράμματα για τα αςφάλιςτρα μετά τθν ολοκλιρωςθσ τθσ τροποποίθςθσ. 

3. ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  (αφορά το ςφνολο των μεριδίων που ζχει ο πελάτθσ ςτο λογαριαςμό)    
ΑΠΟ ALICO BALANCED FUND            (101) :   _________ %       Ε ALICO BALANCED FUND             (101) :   _________ %   

ΑΠΟ ALICO DYNAMIC  FUND             (102) :   _________ %       Ε ALICO DYNAMIC FUND              (102) :   _________ %   

ΑΠΟ GLOBAL CONSERVATIVE FUND (120):   _________ %       Ε GLOBAL CONSERVATIVE FUND (120):   _________ % 

ΑΠΟ GLOBAL BALANCE FUND            (121):   _________ %       Ε GLOBAL BALANCE FUND            (121):   _________ % 

ΑΠΟ GLOBAL GROWTH FUND            (122):   _________ %       Ε GLOBAL GROWTH FUND            (122):   _________ % 

ΑΠΟ GLOBAL DYNAMIC FUND            (123):  _________ %       Ε GLOBAL DYNAMIC FUND            (123):   _________ %  

4. ΑΛΛΕ ΑΛΛΑΓΕ  _________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

 
ΓΙΑ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΧΡΗΗ 
 
 

ΔΗΛΩΗ ΑΦΑΛΙΜΕΝΟΤ / ΑΝΣΙΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΤ 
Α)  Εάν το αςφαλιςτικό πρόγραμμα που ζχω επιλζξει είναι ALICO LIFE INVEST PLUS ι ALICO INVEST PLUS δθλώνω ότι γνωρίηω ότι  δεν υπάρχει εγγυθμζνθ   απόδοςθ 
και ότι θ αξία λογαριαςμοφ μπορεί να αυξθκεί ι να μειωκεί ανάλογα με τθν απόδοςθ του Επενδυτικοφ  Προγράμματοσ. 
Δθλώνω ότι διατθρώ το δικαίωμα ανάκλθςθσ και ακφρωςθσ αυτισ τθσ εξουςιοδότθςθσ με ςχετικι γραπτι ειδοποίθςθ προσ   τθν Εταιρεία.      
 
_____________________________                                       __________________________________                          ________________________________ 

   ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΑΦΑΛΙΜΕΝΟΤ                       ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΤ                       ΤΠΟΓΡ ΑΜΕΣΑΚΛΗΣΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ 
 
  
_______________________________                     ____________________________                          _________________________                      ___________________    

  ΤΠΟΓΡ. ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ ΕΚΧΩΡΗΗ                         ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΑΦΑΛΙΣΗ                                ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ                   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΗΜΕΙΩΕΙ 

1. Σο πρώτο επενδυόμενο αςφάλιςτρο του ςυμπλθρωματικοφ ςυμβολαίου ALICO LIFE INVEST PLUS KAI ALICO INVEST PLUS κα πιςτώνεται ςτο Λογαριαςμό τθν 
θμζρα που κα εγκρίνεται θ αίτθςθ και κα εκκακαρίηεται το πρώτο αςφάλιςτρο από το λογιςτιριο τθσ Εταιρείασ ςτα Κεντρικά Γραφεία ςτθ Λευκωςία. 

2. Με τθν αλλαγι του Επενδυτικοφ Προγράμματοσ κα εξαγοραςκοφν τα μερίδια του αρχικοφ επενδυτικοφ προγράμματοσ και με το ποςό που προκφπτει κα 
αγοραςκοφν μερίδια του νζου επενδυτικοφ προγράμματοσ, αφοφ αφαιρεκοφν τα τυχόν ζξοδα αλλαγισ. Οι κινιςεισ κα γίνουν με βάςθ τθν κακαρι τιμι 
μεριδίου και κα ολοκλθρωκοφν το αργότερο τθ τρίτθ εργάςιμθ θμζρα που ακολουκεί τθν θμερομθνία παραλαβισ αυτισ τθσ αίτθςθσ ςτα Κεντρικά Γραφεία 
ςτθ Λευκωςία και ςτο εξισ τα αςφάλιςτρα κα πιςτώνονται ςτο νζο επενδυτικό πρόγραμμα.   
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