
Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;

Τι ασφαλίζεται;

 

 

 

 

 

Τυχαία ζηµιά

Υγρή Ζηµιά

Μηχανική Βλάβη

Κακόβουλη Ζηµιά

Αξεσουάρ

Κάλυψη εκτός Κύπρου-Ηµέρες*

Αφαιρετέο ποσό για κάθε απαίτηση
(ποσοστό αγοραστικής αξίας κινητού)

Μη Εξουσιοδοτηµένη Χρήση

Κλοπή του κινητού

Απώλεια του κινητού

Αφαιρετέο ποσό για κάθε απαίτηση-απώλεια του κινητού
(ποσοστό αγοραστικής αξίας κινητού)

Ασφάλιση Κινητού Τηλεφώνου (mi.progressiveic.com/en/Account/RegisterCyta).

Τι δεν ασφαλίζεται;

 

 

 

 

 

Το αφαιρετέο ποσό.

Οποιαδήποτε απαίτηση όπου εσείς δεν έχετε πάρει τις απαραίτητες προφυλάξεις για την προστασία του κινητού σας τηλεφώνου.

Κάθε κινητό τηλέφωνο ηλικίας άνω των 7 ηµερών κατά τη στιγµή της αγοράς αυτής της ασφαλιστικής κάλυψης.

Οποιαδήποτε απαίτηση αφορά κλοπή ή τυχαία απώλεια ή κακόβουλη ζηµιά εκτός και αν αναφέρθηκε το περιστατικό.

Οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά ή µη πρόσβαση σε πληροφορίες, δεδοµένα ή λογισµικό που περιέχονται ή είναι αποθηκευµένα στο κινητό σας 
τηλέφωνο.

Ζηµιά που προκλήθηκε από ελάττωµα του: 

• κατασκευαστή/εργοστασίου ή ανάκληση του  µοντέλου του κινητού σας τηλεφώνου, όπου το ελάττωµα ή η ανάκληση λαµβάνει χώρα  
    κατά τη διάρκεια της εγγύησης του κατασκευαστή.  

• επισκευές που πραγµατοποιούνται από οποιοδήποτε πρόσωπο µη εξουσιοδοτηµένο από εµάς.

• φθορά ή σταδιακή χειροτέρευση της απόδοσης. 

• απαιτήσεις που προκύπτουν από κατάχρηση, κακή χρήση ή αµέλεια από τον χρήστη.

Οποιαδήποτε άλλα έξοδα που προκαλούνται από το γεγονός που οδήγησε στην απαίτηση σας, εκτός εάν ορίζεται ρητώς στο λεκτικό 
του ασφαλιστηρίου.

Οποιαδήποτε µηχανική βλάβη που εµφανίζεται κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης του κατασκευαστή. 

Οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά προκαλείται από σκόπιµη υπερφόρτωση του κινητού σας τηλεφώνου.

Σταδιακή ανάπτυξη σε ελαττώµατα, ρωγµές, σπασίµατα.

Η αξία για σας των δεδοµένων που είναι αποθηκευµένα στο κινητό σας τηλέφωνο.

Ασφάλιση Κινητού Τηλεφώνου 
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν

Εταιρεία: PROGRESSIVE INSURANCE COMPANY LTD  Προϊόν: BASIC/PLUS/SUPREME

Εγγεγραµµένη στην Κυπριακή Δηµοκρατία από το Γραφείο Έφορου Ασφαλίσεων µε Αριθµό Άδειας 105 και 
Φακέλου ΕΑ/13.02.029.029.  Εγγεγραµµένη Διεύθυνση 44 Καλλιπόλεως, 1071, Λευκωσία.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί περίληψη της ασφαλιστικής κάλυψης και των περιορισµών. Δεν είναι 
προσαρµοσµένο στις προσωπικές σας ανάγκες. Παρακαλούµε ανατρέξτε στο ασφαλιστήριο σας για πλήρεις 
λεπτοµέρειες σχετικά µε την κάλυψη και τους όρους και τις προϋποθέσεις

BASIC PLUS SUPREME

PLANS

 NAI NAI NAI

 NAI NAI NAI

 NAI NAI NAI

 NAI NAI NAI

 €50.00 €50.00 €50.00

 30-90 ΗΜΕΡΕΣ 30-90 ΗΜΕΡΕΣ 30-90 ΗΜΕΡΕΣ

 5% 5% 5%

 OXI €1,000.00 €1,000.00

 ΟΧΙ NAI NAI

 ΟΧΙ ΟΧΙ NAI

 ΟΧΙ ΟΧΙ 15%

* 30 ηµέρες για κινητά αξίας µέχρι και 500 ευρώ και 90 ηµέρες για κινητά αξίας 500-2000 ευρώ
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Πότε και πώς πληρώνω;
Μπορείτε να πληρώσετε την ασφάλεια σας µέσω διαδικτύου µε πιστωτική κάρτα µέσω της ιστοσελίδας mi.progressiveic.com

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
Η κάλυψη που επιλέξατε µπορεί να ξεκινήσει µόλις αποδεχτείτε τους όρους και συµφωνήσετε να πληρώσετε το ασφάλιστρο. Οι ηµεροµηνίες 
έναρξης και λήξης αυτής της ασφάλειας αναφέρονται στο πίνακα του ασφαλιστήριου και στο πιστοποιητικό ασφάλισης. Η κάλυψη θα 
διαρκέσει 12 µήνες (εκτός εάν συµφωνηθεί διαφορετικά µε εµάς) από την ηµεροµηνία έναρξης ή ανανέωσης της ασφάλειας σας, εκτός αν 
ακυρωθεί από εσάς ή από εµάς πριν λήξει.

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση;
Μπορείτε να ακυρώσετε την σύµβαση/ασφάλεια ανά πάσα στιγµή επικοινωνώντας µαζί µας ή µε τον ασφαλιστικό σας πράκτορα και µας 
επιστρέψετε το πιστοποιητικό ασφάλισης.  Αν ακυρώσετε εντός 14 ηµερών από την παραλαβή του ασφαλιστήριου (ή εντός 14 ηµερών από την 
ηµεροµηνία έναρξης ανανέωσης της κάλυψης), θα επιστρέψουµε το ασφάλιστρο πίσω. Μετά από 14 ηµέρες θα επιστρέψουµε το ασφάλιστρο 
αφαιρώντας σχετική χρέωση για τις ηµέρες που προσφέραµε κάλυψη. Δεν θα υπάρξει επιστροφή ασφαλίστρου αν έχει συµβεί οποιοδήποτε 
καλυπτόµενο συµβάν/απαίτηση/ζηµιά. 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου;
•    Είναι απαραίτητο να είστε προσεκτικοί για να παρέχετε ολοκληρωµένες και ακριβείς απαντήσεις στις ερωτήσεις που ζητάµε όταν 
      αγοράζετε, κάνετε αλλαγές και ανανεώνετε την ασφάλεια σας.

•    Να πληρώνετε το ασφάλιστρο εγκαίρως και εξ ολοκλήρου.

•    Είναι απαραίτητο να µας ενηµερώσετε σχετικά µε τις αλλαγές στα δεδοµένα σας (π.χ. αλλαγή ονόµατος, διεύθυνσης)

•    Ελέγξτε το ασφαλιστήριο σας όταν το λάβετε για να βεβαιωθείτε ότι έχετε την κάλυψη που χρειάζεστε και περιµένετε.

•    Η παροχή κάλυψης στο πλαίσιο αυτής του ασφαλιστήριου εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των όρων, των διατάξεων, και των ρητρών αυτής 
      του ασφαλιστήριου.

•    Είναι απαραίτητο να λάβετε όλα τα εύλογα µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων, τραυµατισµών, απώλειας ή ζηµιάς.

•    Είναι απαραίτητο να µας ενηµερώνετε για οποιεσδήποτε γενικά αλλαγές, περιστάσεις που µπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα απώλειας ή ζηµιάς

•    Είναι απαραίτητο να µας ενηµερώσετε για κάθε γεγονός που θα µπορούσε να οδηγήσει σε απαίτηση το συντοµότερο δυνατό.  

•    Αν χρειαστεί να κάνετε απαίτηση, είναι απαραίτητο να µας δώσετε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόµαστε για να επιτύχουµε µια σωστή και 
      δίκαιη διευθέτηση ή να επιδιώξουµε ανάκτηση.

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη;
 

 

 

 

Μπορεί να ισχύουν ορισµένοι περιορισµοί στο ασφαλιστήριο σας, για παράδειγµα:

Η απαλλαγή/αφαιρετέο ποσό (το ποσό που πρέπει να πληρώσετε για οποιαδήποτε αξίωση/απαίτηση)

Χρηµατικά όρια για συγκεκριµένες καλύψεις και / ή

Ρήτρες που εξαίρουν ορισµένους τύπους απώλειας, ζηµιών και σωµατικών βλαβών

Ανατρέξτε στους όρους και τις προϋποθέσεις στο ασφαλιστήριο σας για πλήρεις λεπτοµέρειες.

 

 

Πού είμαι καλυμμένος;
 Επικράτεια Κυπριακής Δηµοκρατίας εξαιρουµένων κατεχόµενων εδαφών και κάλυψη συγκεκριµένων ηµερών στο εξωτερικό, ανάλογα µε το 

επιλεγµένο ασφαλιστικό σχέδιο.
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