
 

 

 
ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΛΗΡΩΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΑΡΙΤΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ  
 
Η περίοδος χάριτος πληρωμής του ασφαλίστρου λήγει 31 μέρες μετά την ημερομηνία 
οφειλής και το ασφαλιστήριο σας παύει να ισχύει εκτός αν διατηρείται σε ισχύ με βάσει όρων  
του ασφαλιστηρίου. 
Η Εταιρεία, όμως αποδέχεται αφενός να εισπράξει το καθυστερούμενο ασφάλιστρο, που  θα 
αναγράφεται στο ειδοποιητήριο μήνυμα που θα λαμβάνετε αφετέρου  να επαναφέρει σε ισχύ το 
συμβόλαιο χωρίς απόδειξη ασφαλισιμότητας ή πληρωμή τόκου για τα καθυστερημένα 
ασφάλιστρα, με την προϋπόθεση ότι το ποσό των καθυστερημένων ασφαλίστρων θα εισπραχθεί 
από την εταιρεία εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία οφειλής και εφόσον ο 
ασφαλισμένος βρίσκεται σε καλή κατάσταση υγείας. 
 
Η προσφορά αυτή δεν αποτελεί παράταση της περιόδου χάριτος και δεν διατηρεί το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο σε ισχύ, ούτε πρέπει να θεωρείται σαν προηγούμενο για παρόμοια ενέργεια στο 
μέλλον. Ο ασφαλισμένος δεν καλύπτεται κατά το χρονικό διάστημα από την λήξη της περιόδου 
χάριτος μέχρι και την επαναφορά σε ισχύ του ασφαλιστηρίου και καμιά απολύτως απαίτηση δεν 
αναγνωρίζεται για το χρονικό αυτό διάστημα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το συμβόλαιο. 
 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 
 
Πρόκειται για τον όρο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου με τίτλο «ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ», βάσει του οποίου ασφάλιστρα που έμειναν απλήρωτα 
μέχρι την τελευταία μέρα της περιόδου χάριτος, μπορούν να εξοφληθούν με αυτόματη 
χορήγηση δανείου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω. 
Εάν η πληρωμή ασφαλίστρων γίνεται με την ενεργοποίηση του όρου περί αυτόματου 
δανεισμού, το συμβόλαιο διατηρείται σε ισχύ υπό τις εξής προϋποθέσεις: 
 
Α. Το ασφαλιστήριο έχει αποκτήσει αξία εξαγοράς 
 
Β. Ο αντισυμβαλλόμενος είχε εκφράσει την επιθυμία του γι’ αυτό, είτε στην αίτηση του για 
ασφάλιση, είτε με μεταγενέστερη γραπτή δήλωση του που υποβλήθηκε στην Εταιρεία με 
ημερομηνία πριν από εκείνη κατά την οποία το ασφάλιστρο που οφείλεται έγινε απαιτητό, 
αφού υπολογιστεί και η περίοδος των τριάντα-μία (31) ημερών και 
 
Γ. Το ποσό του δανείου, μαζί με κάθε άλλη οφειλή στην Εταιρεία θα είναι μικρότερο από την 
αξία δανείου σύμφωνα με αυτό το ασφαλιστήριο. 
 
Η επιλογή για πληρωμή των ασφαλίστρων με αυτόματο δανεισμό δημιουργεί στο συμβόλαιο 
δάνειο το οποίο επιβαρύνεται με τόκο, ο οποίος κεφαλαιοποιείται στην εκάστοτε επέτειο του 
συμβολαίου. Το κεφάλαιο δανείου και οι δεδουλευμένοι τόκοι επ’ αυτού μειώνουν την Αξία 
Εξαγοράς (Cash Value) του Συμβολαίου σας και αφαιρούνται από οποιαδήποτε παροχή 
προβλέπεται από τους όρους του Ασφαλιστήριου Συμβολαίου όπως π.χ. το ποσό Εξαγοράς, 
Λήξης Δανεισμού και Θανάτου. 
 
Ο τρέχον τόκος ανέρχεται σε 8%. H Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον επαναπροσδιορίζει 
κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης των πελατών. Σχετική αναφορά στο τόκο, γίνεται στον όρο του 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου με τίτλο «ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ». 



 

 

*Τρέχον επιτόκιο 8% σε περίπτωση χρεωστικού υπολοίπου δανείου στο ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο σας. 

**Ετήσια Ενημέρωση για χρεωστικό υπόλοιπο δανείου θα αποστέλλεται  κάθε χρόνο. 

*** Για Αναλυτική Κατάσταση δανείου μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Πωλήσεων που 

σας εξυπηρετεί καθώς επίσης  και στα Κεντρικά Γραφεία -Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. 

 

Διαθέσιμοι Τρόποι Πληρωμής 
Επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής που σας εξυπηρετεί: 
 

https://www.metlife.com.cy/content/dam/metlifecom/cy/PDFs/Epipleon-Ipostirixi/diathesimoi-tropoi-

pliromis-asfalistron.pdf 

https://www.metlife.com.cy/content/dam/metlifecom/cy/PDFs/Epipleon-Ipostirixi/diathesimoi-tropoi-pliromis-asfalistron.pdf
https://www.metlife.com.cy/content/dam/metlifecom/cy/PDFs/Epipleon-Ipostirixi/diathesimoi-tropoi-pliromis-asfalistron.pdf

