
 
 

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ 
Aegean MasterCard BUSINESS ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 
Η Τράπεζα Κύπρου είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι η δωρεάν Ταξιδιωτική σας Ασφάλεια, τώρα 
συμπεριλαμβάνει κάλυψη για τα κινητά τηλέφωνα σε περίπτωση κλοπής ή τυχαίας ζημιάς κατά την διάρκεια 
Ασφαλισμένου Ταξιδιού στο  εξωτερικό. Παρακαλώ βρείτε πιο  κάτω μια σύντομη περιγραφή των όρων, 
προϋποθέσεων και εξαιρέσεων. 

 
 Κάλυψη για Κλοπή ή Τ υχ αία Ζημιά 

 

Αν το κινητό σας τηλέφωνο κλαπεί ή πάθει τυχαία ζημιά τότε η ασφάλεια θα πληρώσει για: 
 

1. Το κόστος της αντικατάστασης του κλαπέντος τηλεφώνου βάσει την τρέχουσα αγοραστική αξία με μέγιστο 
ποσό κάλυψης €450.00 

2. Το κόστος επιδιόρθωσης του κατεστραμμένου τηλεφώνου από προσοντούχο τεχνικό εξουσιοδοτημένο από 
τον πωλητή ή τον κατασκευαστή 

 
 Εξαιρέσεις 

 

Η ασφάλεια δεν παρέχει κάλυψη για τα πιο κάτω: 
 

1.   Μηχανική ή ηλεκτρική δυσλειτουργία του τηλεφώνου 
2. Κλοπή,  Απώλεια  ή  Ζημιά  στο  τηλέφωνο  εάν  αφεθεί  αφύλαχτο  σε  οποιοδήποτε  δημόσιο  χώρο,  χώρο 

διαμονής ή όχημα 
3. Κλοπή, Απώλεια ή Ζημιά στο τηλέφωνο αν δανειστεί ή δοθεί σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και όταν δεν 

βρίσκεται υπό την φροντίδα, προστασία ή έλεγχο του Κατόχου της Κάρτας 
4. Απώλεια χρήσης του τηλεφώνου ή συνεπακόλουθη ζημιά οποιασδήποτε φύσεως 
5. Αισθητική ή Διακοσμητική ζημιά 
6. Κλοπή ή ζημιά που συνέβηκε στην χώρα διαμονής του Κατόχου της Κάρτας 
7. Τα πρώτα €60.00 κάθε μιας απαίτησης 

 Ειδικός Όρος 
Σε περίπτωση κλοπής, και προκειμένου η απαίτηση σας να είναι έγκυρη, θα πρέπει να αναφερθεί η κλοπή αμέσως 
στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα και στον παροχέα της τηλεφωνικής σας υπηρεσίας. Γραπτή έκθεση, πρέπει να 
υποβληθεί για να τεκμηριώσει την απαίτηση σας. 

 Γενικοί Όροι 
1. Αυτό το ασφαλιστήριο μπορεί να τερματιστεί αφού δοθεί γραπτή προειδοποίηση 15 ημέρες προηγουμένως 
2. Πρέπει να λαμβάνετε όλα τα λογικά μέτρα για την ελαχιστοποίηση και την αποφυγή οποιασδήποτε κλοπής 

και/ή ζημιάς 
3. Στην περίπτωση οποιασδήποτε κλοπής ή ζημιάς πρέπει να: 

α.   Ειδοποιήσετε αμέσως την Αστυνομία και τον παροχέα της τηλεφωνικής σας υπηρεσίας 
β.   Ειδοποιήσετε αμέσως την GenAssist TPA στο 22 519 211, που θα σας συμβουλεύσει και θα σας 

βοηθήσει να υποβάλετε την απαίτηση σας 
Ορισμοί 
Τρέχουσα Αγοραστική Τιμή: τιμή πώλησης του ασφαλισμένου τηλεφώνου κατά την ώρα του περιστατικού 
λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και την κατάσταση του 
Δικαιοδοσία: Δικαστήρια Κυπριακής Δημοκρατίας 
Γεωγραφικά Όρια: Παγκόσμια εξαιρουμένου της χώρας διαμονής του Κατόχου της Κάρτας και τις 
Τουρκοκρατούμενες περιοχές της Κύπρου 
Ασφαλισμένο Ταξίδι: Οποιοδήποτε ταξίδι στο εξωτερικό (εκτός της χώρας διαμονής του Κατόχου της κάρτας) όπου 
τα εισιτήρια αναχώρησης και η επιστροφής έχουν αγοραστεί με έγκυρη πιστωτική κάρτα 

Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτή είναι μόνο μια σύντομη περίληψη της κάλυψης και περισσότερες πληροφορίες για 
του όρους, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις της κάλυψης κινητού τηλεφώνου, μπορούν να ληφθούν επικοινωνώντας 
με την: 

 

GenAssist TPA Ltd στο Τηλ: 22 519 211 ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Tράπεζας Κύπρου. 
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