
Ασφαλιζόμενος Φύλο

Ημερ. Γέννησης Ηλικία

Συμβαλλόμενος Αρ. Προσφοράς 

Βασικό Ωφέλημα 
Κάλυψη Απώλειας Ζωής 

Συμπληρωματικά Ωφελήματα 
A. Απώλειας Ζωής 

B. Ανικανότητας 
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα 

Εισόδημα Ανικανότητας (Μηνιαίο) 

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων 

Γ. Ασθένειας 
Σοβαρές Ασθένειες 

Major Medical     

Δικαίωμα Ασφαλιστηρίου 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ / ΤΑΜΕΙΑ 

Πρώτου Χρόνου %                             €
Από τον 2ο χρόνο μέχρι τον 6ο χρόνο %                             €

ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 
Συνολικό Ετήσιο Ασφάλιστρο Καθαρό Ετήσιο Κόστος 

€                                                                 € % €
Σημειώσεις
1.

2. Το Ασφάλιστρο πληρώνεται προκαταβολικά καθ' όλη τη διάρκεια του σχεδίου μέχρι και την ημερομηνία λήξης. 
3.

4.

2.... 

Ποσοστό Φοροαπαλλαγής  4

UNIVERSAL LIFE INSURANCE PUBLIC CO LTD: Universal Tower, Τ.Θ. 21270, 1505 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: 357 22882222, Φάξ : 357 22882200 E-mail: unilife@unilife.com.cy 

Ποσοστό Επένδυσης 

Δημόσια Εταιρεία, Αρ. Εγγραφής Ε2895, Εγγεγραμμένο Γραφείο : Universal Tower Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 85, Τ.Θ. 21270, 1505 Λευκωσία 

Τα Επενδυτικά Ταμεία που συνδέονται με το σχέδιο και τα Ποσοστά Κατανομής του Ποσού Επένδυσης στο κάθε Ταμείο είναι: 

Το ποσοστό φοροαπαλλαγής είναι ενδεικτικό με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν σήμερα. 
Σχεδίου, το Ασφάλιστρο του εκάστοτε Ωφελήματος που εκπνέει, όπως επίσης και Ασφάλιστρα άλλων Ωφελημάτων που πιθανόν να εκπνέουν  ταυτόχρονα. 

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης είναι ενδεικτικές. Οι ημερομηνίες αυτές είναι άμεσα συνδεδεμένες με την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης και της  διάρκειας 
του σχεδίου συνεπώς θα διαφοροποιηθούν μετά την αποδοχή της. 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ για                 χρονο ασφαλιστικό σχέδιο UniCapital ημερομηνίας  

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα ωφελήματα και τον τρόπο λειτουργίας του σχεδίου υπάρχουν στο Ενημερωτικό Δελτίο (ΕΔ) 

Απλή Ασφάλεια (Επιπρόσθετη Κάλυψη) 

Θάνατος από Ατύχημα (Επιπρόσθετη Κάλυψη) 

Με Ακύρωση  
Μονάδων

__________ 
Ασφάλιστρο2 

Ημερομηνία Λήξης1 

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ / ΚΑΛΥΨΕΙΣ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 

€

Όπως περιγράφεται  
στο ΕΔ 

Ποσό Επένδυσης με την  
εκπνοή του Συμπλ.  

Ωφελήματος 3 

Μέρος του Ασφαλίστρου που 
φοροαπαλλάσσεται 

Ποσό Επένδυσης 

Συνολικό Ασφάλιστρο Βασικού και Συμπληρωματικών 

Συνολικό Ασφάλιστρο Συμπληρωματικών Ωφελημάτων 

Ασφαλισμένο Ποσό 

€                                    €

UniCapital

1

Συνολικό Πληρωτέο Ασφάλιστρο 

Το ποσό που παρουσιάζεται στη στήλη "Ποσό Επένδυσης με την εκπνοή του  Συμπληρωματικού Ωφελήματος" περιλαμβάνει το Επενδυόμενο Ποσό του Βασικού 

Growth Fund %    Property Fund %    Security Fund %       Guaranteed Fund %

Από τον 7ο χρόνο και μετά %                             €

Θάνατος από Ατύχημα ή Μόνιμη Ολική Ανικαν.από Ατύχημα 

30

0,00

81,60

31/01/2018

55,00

80,00

ΔΕΙΓΜΑ 30

01/01/1988

0

960,00 624,00

14.400

00

Άρρεν

35

100

220544-AB

102,00

35

Μηνιαίο

0,00

80,00

960,00

44,00
81,60102,00

31/01/2053

80,00

ΔΕΙΓΜΑ 30
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Οι πιο κάτω σημειώσεις περιγράφουν τις γενικές παραμέτρους του σχεδίου. Για όλα τα σημεία θα βρείτε περισσότερες 
λεπτομέρειες στο Ενημερωτικό Δελτίο.  

Επενδυτικά Ταμεία  
Η Εταιρεία διατηρεί μέσα στο Αποθεματικό του Κλάδου Ζωής της τέσσερα εσωτερικά επενδυτικά Ταμεία με τα οποία το 
σχέδιο αυτό μπορεί να συνδεθεί. Περιληπτικά αυτά είναι το :  
α.  Universal Growth Fund - το οποίο επενδύει κυρίως σε μετοχές  
β.  Universal Property Fund - το οποίο επενδύει κυρίως σε ακίνητη περιουσία   
γ.  Universal Security Fund - το  οποίο  επενδύει  κυρίως σε αξίες σταθερού εισοδήματος

Χρεώσεις Επενδυτικών Ταμείων  
α.  Έξοδα Διαχείρισης   

Από  κάθε  Ταμείο,  η  Εταιρεία  θα  αφαιρεί,  επιπρόσθετα  από  τις  υπόλοιπες  χρεώσεις  που  περιγράφονται  στο 
Ενημερωτικό Δελτίο, έξοδα διαχείρισης το ποσό των οποίων δεν θα υπερβαίνει το 1% ετησίως (ή το x/365 του ένα 
τοις εκατόν της Αξίας του Ταμείου - όπου x αντιστοιχεί στο διάστημα, σε ημέρες, που μεσολαβεί από τη μια ημέρα 
εκτίμησης  ως  την  επόμενη  ημέρα  εκτίμησης).  Τα  σημερινά  έξοδα  διαχείρισης  για  όλα  τα  Ταμεία  της εταιρείας (πλην 
του Universal Guaranteed Fund) ανέρχονται σε 1% ετησίως. Για το Universal Guaranteed Fund τα διαχειριστικά έξοδα 
σήμερα ανέρχονται στο 0,5% ετησίως.  

β.  Διαφορά Τιμής Προσφοράς και Εξαργύρωσης  
Οι τιμές προσφοράς και εξαργύρωσης κάθε Ταμείου, όπως αναφέρεται και στο Eνημερωτικό Δελτίο, καθορίζονται 
σε κάθε ημέρα εκτίμησης αφού διαιρεθεί η συνολική αξία του κάθε Ταμείου με το συνολικό αριθμό των μονάδων 
που  είναι  δημιουργημένες  σ'αυτό.  Η  διαφορά  μεταξύ  της  Τιμής  Προσφοράς, η  οποία  χρησιμοποιείται  για  να 
πιστώνονται οι μονάδες και της Τιμής Εξαργύρωσης, η οποία χρησιμοποιείται για να εξαγοράζονται οι μονάδες, δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 5%, η οποία είναι και η σημερινή διαφορά της Τιμής Προσφοράς και Εξαργύρωσης για 
όλα τα Ταμεία της Εταιρείας.  

Δικαίωμα Ασφαλιστηρίου  
Το  Δικαίωμα  Ασφαλιστηρίου  είναι  αυτό  που  αναγράφεται  στη  σελίδα 1. Το  ποσό  αυτό  δεν  επενδύεται,  είναι 
προκαθορισμένο και παραμένει σταθερό καθ' όλη  τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου.  

Επένδυση Ασφαλίστρου  
Το  Ποσό  Επένδυσης  είναι  το  μέρος  του  Βασικού  Ασφαλίστρου  που  επενδύεται,  το  οποίο  υπολογίζεται  αφού 
πολλαπλασιαστεί με το Ποσοστό Επένδυσης που καθορίζεται για κάθε είδος σχεδίου. Το Ποσό Επένδυσης μπορεί να 
κατανεμηθεί σε ένα ή περισσότερα από τα πιο πάνω Ταμεία ανάλογα με τα  Ποσοστά Κατανομής που θα επιλεγούν.    

Χαριστικές Μονάδες  
Όταν  το  ασφαλιστήριο  συμπληρώσει  πέντε  χρόνια  ισχύος  και  η  αξία  των  μονάδων  που  είναι πιστωμένες σ΄αυτό 
υπερβαίνει  του  ποσού  των €8.500, η  Εταιρεία  εγγυάται  την  πίστωση  Χαριστικών  Μονάδων  που  θα κατανέμονται σε 
κάθε επέτειό του. Το ποσό που θα κατανέμεται σαν Χαριστικές Μονάδες θα υπολογίζεται σε μηνιαία βάση,  αφού 
πολλαπλασιαστεί  η  διαφορά  που  προκύπτει  από  την  εκάστοτε  αξία  των  μονάδων  και  του  ποσού των €8.500 με 
συντελεστή 0,0625%.  

Βασική Κάλυψη Απώλειας Ζωής  
Το Βασικό Ωφέλημα διαλαμβάνει ασφαλιστική κάλυψη Απώλειας Ζωής ίση με το Ασφαλισμένο Ποσό που αναγράφεται 
στην σελίδα 1 ή την αξία των μονάδων του ασφαλιστηρίου, όποιο από τα δύο είναι το μεγαλύτερο.  
Το κόστος της ασφαλιστικής κάλυψης υπολογίζεται κάθε μήνα, όπως περιγράφεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, πάντοτε 
στη διαφορά του Ασφαλισμένου Πόσου και της αξίας των μονάδων κατά την ημερομηνία υπολογισμού. Το κόστος κάλυψης 
χρεώνεται με ακύρωση από τις μονάδες του ασφαλιστηρίου.  

Συμπληρωματικά Ωφελήματα  
Τα  Συμπληρωματικά  Ωφελήματα  είναι  επιπρόσθετες  καλύψεις.  Τα  ασφάλιστρα  τους  είναι  επιπρόσθετα  από  το 
ασφάλιστρο του Βασικού Ωφελήματος εκτός του Ωφελήματος Μajor Medical όπου η χρέωση για το Ασφάλιστρο γίνεται 
κάθε μήνα με ακύρωση από τις μονάδες του ασφαλιστηρίου.  

Τροποποίηση Επένδυσης  
Οι  μονάδες  που  θα  δημιουργηθούν  στο/στα  Ταμείο/Ταμεία  μπορούν  να  μεταφερθούν  είτε  εξ  ολοκλήρου  είτε  μέρος 
αυτών σε άλλο/άλλα Ταμεία. Σε κάθε ασφαλιστικό έτος μπορούν να γίνουν τέσσερις τέτοιες μεταφορές νοουμένου ότι 
μεσολαβεί ένα διάστημα τριών μηνών μεταξύ μεταφορών. Για κάθε μεταφορά μονάδων θα αφαιρείται με ακύρωση 
μονάδων ένα ποσό σαν έξοδα μεταφοράς που σήμερα ανέρχεται στα €20.   

Επίσης τα ποσοστά κατανομής του ποσού επένδυσης μπορούν να τροποποιούνται για μελλοντικές πληρωμές χωρίς 
οποιαδήποτε επιβάρυνση.   
Αξία Εξαγοράς  
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Το έντυπο αυτό είναι συνέχεια της προσφοράς   

"εγγυημένη απόδοση" (λεπτομέρειες στο Ε.Δ.) 
δ.  Universal Guaranteed  Fund  -  το   οποίο  επενδύει   κυρίως   σε  τραπεζικές  καταθέσεις.   Το  Ταμείο  αυτό  παρέχει

Μετά τη συμπλήρωση τριών χρόνων ζωής και την πληρωμή ασφαλίστρων για τρία ολόκληρα χρόνια το Ασφαλιστήριο 
αποκτά αξία εξαγοράς που θα είναι η αξία των μονάδων (σε τιμή εξαργύρωσης) που θα βρίσκονται σε 
πίστη του Ασφαλιστηρίου, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση.  

220544-AB[30-1-80.00-Mont-44.00-81.60]V1R10M2
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Το έντυπο αυτό είναι συνέχεια της προσφοράς   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ με βάση την Σχετική Νομοθεσία 

Μελετώντας τις πιο πάνω μελλοντικές αξίες πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι:  

•  Οι πιο πάνω αξίες είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν ούτε εγγυήσεις ούτε εκτιμήσεις για την πιθανή απόδοση του σχεδίου αλλά 
προβλέψεις για διευκρινιστικούς σκοπούς μόνο.  

•  Οι πιο πάνω αξίες είναι βασισμένες στις υποτιθέμενες αποδόσεις των Eπενδύσεων των Ταμείων αφού αφαιρεθούν τα σημερινά 
επίπεδα των χρεώσεων για έξοδα διαχείρισης των Ταμείων.  

•  Η αξία των Eπενδύσεων των Ταμείων μπορεί να αυξηθεί αλλά και να μειωθεί και οι αξίες εξαγοράς να διαμορφωθούν ανάλογα. 
Προηγούμενες αποδόσεις των Ταμείων δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να αποτελέσουν κριτήριο για μελλοντικές αποδόσεις.   

•  Οι αξίες στο μέλλον είναι άμεσα συνδεδεμένες με την επιλογή των ποσοστών κατανομής του ποσού επένδυσης  στα  διάφορα 
Ταμεία.  Σαν  γενική  αρχή  όσο  πιο  μεγάλος  ο  βαθμός  επικινδυνότητας  των  επενδύσεων  τόσο  ψηλότερη  είναι  η 
αναμενόμενη  απόδοση  μακροπρόθεσμα  αλλά  και  ψηλότερη  η  διακύμανση  τιμών  που  αναμένεται  σε  μικρότερο  ορίζοντα. 
Συνεπώς λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, μεταξύ των στηλών για ενδεικτικές μελλοντικές αξίες, πρέπει να δοθεί περισσότερο 
βάρος σε εκείνη που συνάδει περισσότερο με την επιλογή για κατανομή του Ποσού Επένδυσης στα Ταμεία.  

Αξία Εξαγοράς με ενδεικτική ετήσια απόδοση των  
Επενδύσεων των Ταμείων  Χρόνια σε  

Ισχύ  
Καθαρό Κόστος  

Βασικού Ασφαλίστρου  Ποσό Επένδυσης  
3% 5% 8% 

€ € € € € 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ βάσει Αναμενόμενων Μακροπρόθεσμων Αποδόσεων ανά Ταμείο

Αξία Εξαγοράς με ενδεικτική ετήσια απόδοση των  
Επενδύσεων των Ταμείων  Χρόνια σε  

Ισχύ  
A B Γ 

€ € € 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΕΣ 

Οι  πιο  πάνω  μελλοντικές  αξίες  υπολογίσθηκαν  αφού  λήφθηκαν  υπόψη  η  συχνότητα  πληρωμής  του  ασφαλίστρου  και  όλα  τα 
υπόλοιπα στοιχεία και χρεώσεις που τις επηρεάζουν δηλαδή τα ποσοστά επένδυσης με τα οποία υπολογίζονται τα ποσά επένδυσης, 
οι χαριστικές μονάδες που παραχωρούνται, τα σημερινά επίπεδα χρεώσεων όπως η διαφορά μεταξύ Τιμής Προσφοράς (Offer Price) 
που πιστώνονται οι μονάδες και Τιμής Εξαργύρωσης (Bid Price) που εξαγοράζονται οι μονάδες, τα έξοδα διαχείρισης των Ταμείων,  το 
δικαίωμα ασφαλιστηρίου και το κόστος της ασφαλιστικής κάλυψης.  

Σημείωση: Οι  υποθέσεις  για  τις ενδεικτικές ετήσιες αποδόσεις των  Επενδύσεων  των  Ταμείων είναι  κοινές  για  όλα τα Ταμεία 
ανεξαρτήτως της επενδυτικής τους πολιτικής και των αναμενόμενων μακροπρόθεσμων αποδόσεων τους. Οι υποθέσεις αυτές καθορίζονται 
σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδει ο Έφορος Ασφαλίσεων κάτω από τη σχετική νομοθεσία για όλες τις εταιρείες που προσφέρουν 
ασφαλιστήρια τύπου unit-linked στην Κυπριακή αγορά. 

Σημείωση: Η πιο πάνω συμπληρωματική πληροφόρηση στοχεύει σε μια πληρέστερη εικόνα για τις ενδεικτικές αξίες εξαγοράς του 
ασφαλιστηρίου με βάση τη σημερινή επενδυτική πολιτική του κάθε Ταμείου και τις εκτιμήσεις για την αναμενόμενη μακροπρόθεσμη 
απόδοση των Επενδύσεών τους χρησιμοποιώντας τρία εναλλακτικά σενάρια (Α, Β, Γ) αποδόσεων Επενδύσεων ανά Ταμείο όπως φαίνεται 
στον Πίνακα "% Απόδοσης των Επενδύσεων των Ταμείων". Τονίζεται ότι οι πραγματικές μακροπρόθεσμες αποδόσεις των Επενδύσεων των 
Ταμείων στο μέλλον μπορεί να είναι χαμηλότερες ή ψηλότερες από τις ενδεικτικές αποδόσεις που παρουσιάζονται στα πιο πάνω σενάρια.

% Απόδοσης των Επενδύσεων των Ταμείων  

A B Γ Ταμείο

3

1,00

2 1.456

5.382

75.206

6

40.319

16.309

50.071

35

13.543

Growth Fund

35

15.723

1.872

7.488
15

5.424

8,00

39.243

9.352

12

1,50

15.600

16.309

18.374

5,00

5.616

3,00

3,00

28.080

5,00

39.243

6

Security Fund

1.456

50.071

5.695
2.453

21.840

23.352

2.486

9.352
5.695

62.340
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3,00

6.198

30.598

40.319

8.565

144.712

0,50

8.362

62.34030.598

14.237
11.299

19.133

13.543

25

9

10.687

20

Property Fund5.382

2.389
1.507

9.360

8,00

12

75.206

3.744

18.374

2.553

10.687

1.248

12.480 22.660
24.029

3

8.565

15.723

2.453

33.821

11.992

15

1.431

144.712

6.198

1.431 5,00

11.992

2

1,00

1.494

9

28.08022.660

2.553

20

1.494

Guaranteed Fund

25

2.389

23.352



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ  

Εγώ, ο πιο κάτω ασφαλιστικός διαμεσολαβητής της Universal Life, με τη δήλωσή μου αυτή βεβαιώ ότι δεν παράλειψα να 
παράσχω οποιανδήποτε ουσιώδη πληροφορία αναφορικά με την παρούσα πρόταση για Ασφαλιστική Σύμβαση.  

Υπογραφή                                                                                                             Ημερομηνία  

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  

Εγώ, το πρόσωπο προς το οποίο γίνεται η πιο πάνω πρόταση, δηλώνω ότι, πριν τη σύναψη της Ασφαλιστικής Σύμβασης, 
έχω διαβάσει και έχω κατανοήσει πλήρως τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα πρόταση και στο Ενημερωτικό 
Δελτίο που τη συνοδεύει.  

Υπογραφή                                                                                                             Ημερομηνία  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ   

Ονοματεπώνυμο                                                                                        Αριθμός Πιστοποιητικού Εγγραφής   
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Το έντυπο αυτό είναι συνέχεια της προσφοράς   
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