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Ασφαλιστικό Πρόγραµµα ELECTROLINE  
Προστασία Κινητού - 1 Έτος 

 

ΑΡΘΡΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ και ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
1. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ/ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ/ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Ο ιδιοκτήτης/κάτοχος της καλυπτόµενης 

συσκευής κινητής τηλεφωνίας, που µπορεί να εγείρει αξίωση σύµφωνα µε τους όρους του 
παρόντος ασφαλιστηρίου συµβολαίου. 

2. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ/ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ: Καλυπτόµενη συσκευή θεωρείται η καινούργια 
συσκευή κινητής τηλεφωνίας που αποκτήθηκε δια της αγοράς της για ιδιωτική χρήση από 
οποιοδήποτε κατάστηµα  της ELECTROLINE  στην Κυπριακή Επικράτεια. 

3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ/ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Η Ασφαλιστική Εταιρία «AWP P&C S.A.» (εφεξής 
αναφερόµενη ως “ασφαλιστές” ή “ασφαλιστής”) η οποία δραστηριοποιείται νόµιµα στην Ελλάδα, µε 
το εν Ελλάδι Υποκατάστηµα αυτής, µε Α.Φ.Μ. 098118029, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, µε έδρα τον Άγιο 
∆ηµήτριο Αττικής, οδός Πρεµετής 10, Τ.Κ. 173 42, Τηλ: +357 22554907, fax: +357 22554921,  e-
mail: Electroline@allianz-assistance.gr 

4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ: Το  παρόν ασφαλιστικό πρόγραµµα που ορίζει, περιγράφει και 
κατοχυρώνει τα εξατοµικευµένα στοιχεία της ασφαλιστικής σύµβασης. Το παρόν ασφαλιστήριο 
συµβόλαιο δύναται να αγοραστεί µόνο ταυτόχρονα µε την αγορά της συσκευής.  

5. ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: Η ασφαλιστική κάλυψη του παρόντος ασφαλιστικού 
προγράµµατος φέρει ισχύ για ένα έτος µε απαραίτητη την προϋπόθεση καταβολής των 
ασφαλίστρων. 

6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ: Το ασφαλιστήριο καλύπτει τους δικαιούχους για συµβάντα 
που έλαβαν χώρα εντός της Κυπριακής επικράτειας. 
 

ΑΡΘΡΟ Β. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ και ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ - Προστασία Κινητού Ένα Έτος 
 

Τυχαία Ζηµιά: Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει σε περίπτωση ζηµιάς ή καταστροφής της 
ασφαλισµένης συσκευής, υπό τον όρο ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο πελάτης δεν έχει προκαλέσει 
εσκεµµένα τη ζηµιά ή έδειξε ανάρµοστο ή κακό χειρισµό ή αµέλεια, συνεπεία: 

1. τυχαίας πτώσης, προκαλούµενης από τυχαία και εξωτερική αιτία µε αποτέλεσµα τη θραύση ή 
δυσλειτουργία της ασφαλισµένης συσκευής και εποµένως εξαιρείται οποιαδήποτε ζηµιά που είναι 
αποτέλεσµα εγγενούς ατέλειας της συσκευής ή που προκαλείται από τη φθορά λόγω χρήσης. 

2. νερού ή υγρασίας,  
 

ΑΡΘΡΟ Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 

Εξαιρούνται των καλυπτόµενων κινδύνων οι ακόλουθες περιπτώσεις:  
1. δυσλειτουργίες, ελαττώµατα, γρατζουνιές ή ζηµιές που δεν επηρεάζουν την χρηστικότητα ή  

λειτουργία της συσκευής ή που δεν προήλθαν από καλυπτόµενη τυχαία ζηµιά, 
2. συµβάντα για τα οποία δεν δόθηκε η απαραίτητη οφειλόµενη επιµέλεια ώστε να αποφευχθούν ή να 

µειωθεί το εύρος της απαίτησης ή της ζηµιάς η οποία θα εγείρει απαίτηση από το παρόν 
συµβόλαιο. Οφειλόµενη επιµέλεια ορίζεται ως η σωστή εκπλήρωση όλων των πράξεων 
διαφύλαξης, προσοχής και προφύλαξης που απαιτούνται από την ορθή οφειλόµενη επιµέλεια ενός 
ατόµου που υπό τις ίδιες ή παρόµοιες περιστάσεις θα προστάτευε ένα προϊόν από οποιαδήποτε 
συνέπεια ζηµιάς, 

3. επισκευές εκτός Κύπρου, 
4. οποιοδήποτε κόστος, όταν δεν µπορεί να εντοπιστεί ζηµιά ή δυσλειτουργία στη συσκευή,  
5. οποιαδήποτε ζηµιά ή δυσλειτουργία που δεν επηρεάζει την φυσιολογική λειτουργία της συσκευής ή 

που δεν καλυπτόταν από την αρχική εγγύηση του κατασκευαστή ή δεν µπορεί να αποδοθεί σε 
κατασκευαστικό ή σχεδιαστικό λάθος ή λάθος κατά την συναρµολόγηση της συσκευής, 

6. οποιαδήποτε συσκευή είχε ανακληθεί από τον κατασκευαστή, εισαγωγέα ή διανοµέα για    
δηλωµένες ή διαδεδοµένες ατέλειες, 

 
 
 

7. οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά συνεπεία αστοχίας ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων, 
λογισµικού (συµπεριλαµβανόµενου του λειτουργικού συστήµατος ή συστήµατος αναγνώρισης και 
επεξεργασίας ηµεροµηνίας ή ώρας), ηλεκτρονικών ιών, απώλειας δεδοµένων ή πληροφοριών, 
µικροεπεξεργαστών, αξεσουάρ και εξαρτηµάτων αξεσουάρ, εξωτερικών δίσκων αποθήκευσης 
στοιχείων, εγκαταστάσεων µετά την αγορά, µετατροπών και βελτιώσεων, εξαρτηµάτων εισαγωγής 
στοιχείων κάθε µορφής, κασετών toner ή µελανιού, πηδαλίων χειρισµού ή άλλων εξωτερικών 
χειριστηρίων, εξαρτηµάτων, εξωτερικών µερών ή άλλων επιπρόσθετων συµπληρωµατικών µερών 
εκτός εάν συµπεριλαµβανόταν στην αρχική συσκευασία µε τη συσκευή, 

8. οποιαδήποτε ζηµιά προέκυψε συνεπεία παράλειψης τήρησης των οδηγιών λειτουργίας και  
εγκατάστασης του κατασκευαστή ή άλλη προσπάθεια ανάρµοστης εγκατάστασης ή επισκευής,  

9. οποιαδήποτε ζηµιά προέκυψε συνεπεία προγραµµατισµού, ρυθµίσεων, επισκευών, ανακατασκευών, 
τροποποιήσεων ή καθαρισµού της συσκευής, 

10. οποιαδήποτε ζηµιά που δεν µειώνει τη λειτουργία της συσκευής (γρατζουνιές, βαθουλώµατα, 
παραµορφώσεις, λουστραρίσµατα, διακοσµητικά στοιχεία, κλπ.) ή που προκαλείται από τριβή, 
γρατζούνισµα ή που απαιτεί την αποζηµίωση για  κουµπώµατα, καπάκια, περιβλήµατα εφόσον δεν 
µειώνουν τη φυσιολογική χρηστικότητα της συσκευής,  

11. οποιαδήποτε ζηµιά σε χωριστά αγορασµένη µπαταρία για χρήση στην ασφαλισµένη συσκευή ή 
αξεσουάρ ή εξαρτήµατα που αγοράστηκαν χωριστά,  

12. οποιαδήποτε δαπάνη για να αποσυρθεί η χαλασµένη συσκευή, 
13. οποιαδήποτε δαπάνη για απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση ή αγορά νέας κάρτας sim, 

Η ασφαλιστική κάλυψη εξαιρείται επίσης όταν η ζηµιά: 
14. καλύπτεται από άλλο ασφαλιστήριο συµβόλαιο ή εγγύηση ή είναι ευθύνη του κατασκευαστή ή τρίτου  
15. απαιτεί µόνο την πληρωµή αντικατάσταση ή αποκατάσταση (όπως λαµπτήρες, µπαταρίες, κλπ.), 
16. προήλθε από πειράµατα, εθελοντική ή εσκεµµένη υπερφόρτωση, δοκιµές, κακοµεταχείριση, µη-

τήρηση των οδηγιών συντήρησης, οποιαδήποτε χρήση που είναι διαφορετική ή σε αντίθεση από τις 
συστάσεις του κατασκευαστή, 

17. προήλθε από χρήση αξεσουάρ ή ανταλλακτικών µη εγκεκριµένων από τον κατασκευαστή, 
18. προήλθε ή αποτελείται από φθορά λόγω χρήσης, οξείδωση, διάβρωση ή οποιαδήποτε µορφή 

βαθµιαίας επιδείνωσης, 
19. συνέβη ή παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια ή συνεπεία χειρισµού, επιδιόρθωσης ή καθαρισµού της 

ασφαλισµένης συσκευής από οποιοδήποτε τρίτο µέρος πέραν των εξουσιοδοτηµένων ή 
εγκεκριµένων από τον κατασκευαστή ή τον διανοµέα, 

20. προήλθε από παρακράτηση, κατάσχεση και οποιαδήποτε ενέργεια ή απόφαση καταστροφής από 
αρχές, συµπεριλαµβανόµενων και των τελωνειακών αρχών, 

21. προήλθε από εξωτερική αιτία (όπως αλλαγή της τάσης, απώλεια υγρών µπαταρίας, διαρροή 
οποιουδήποτε υγρού από άλλα προϊόντα τοποθετηµένα επάνω στην ασφαλισµένη συσκευή, κ.ά.) ή 
φραγµό οποιουδήποτε κινητού ή περιστρεφόµενου µέρους, 

22. προήλθε από φυσικές καταστροφές, ανωτέρα βία, πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, θύελλα, πληµµύρα, 
ακτινοβολία ή οποιοδήποτε συµβάν συνδεδεµένο µε αλλαγή της κατάστασης ατοµικού πυρήνα, 

23. προήλθε από πόλεµο, εισβολή, εχθρικές πράξεις ξένων, εχθροπραξίες (µε ή χωρίς κήρυξη 
πολέµου), εξέγερση, απεργία, αναταραχή, εµφύλιο πόλεµο, έγερση, επανάσταση, κοινωνική 
αναστάτωση, κατάληψη ή στρατιωτική ή σφετερισµένη δύναµη. 

24. Απαιτήσεις που εµπίπτουν στην ευθύνη του κατασκευαστή δεν θα καλύπτονται. 
25. Συσκευές στις οποίες έχει αφαιρεθεί, καταστραφεί, θεωρηθεί ελαττωµατικός ή δυσανάγνωστος ο 

σειριακός αριθµός S/N ή το ΙΜΕΙ για κινητά τηλέφωνα. 
26. είναι συνέπεια µικρών ή µεγάλων µεταβολών της τάσης τροφοδότησης, όπως π.χ. περιστασιακές 

βυθίσεις ή διακοπές της τάσης από φυσικά φαινόµενα,  παρεµβάσεων τρίτων και από άλλα 
απρόβλεπτα εξωτερικά αίτια. 

27. αναστάτωση, κατάληψη ή στρατιωτική ή σφετερισµένη δύναµη. 
28. αν η επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης οφείλεται σε δόλο ή βαριά αµέλεια, ο ασφαλιστής 

απαλλάσσεται της υποχρέωσης προς ασφάλισµα. 
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ΑΡΘΡΟ ∆. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
 
§ 1 ∆ιαδικασίες εξυπηρέτησης  
1. Σε περίπτωση απαίτησης ασφαλιστικής κάλυψης, θα καλύπτονται όλες οι δαπάνες που απαιτούνται 

για την επισκευή ή αποκατάσταση της συσκευής. 
2. Σε περίπτωση ολικής καταστροφής ή οικονοµικά ασύµφορης επισκευής η ασφαλιστική κάλυψη θα 

περιοριστεί στην αξία της ασφαλισµένης συσκευής συνυπολογίζοντας την υποτίµηση της αξίας της 
βάσει του πίνακα στο άρθρο ∆ § 13 δια της αντικαταστάσεως της µη επισκευάσιµης συσκευής µε 
άλλη ίδιας προϊοντικής κατηγορίας και ιδίων χαρακτηριστικών ή δια της εκδόσεως “κουπονιού 
αγοράς νέας συσκευής ίδιας προϊοντικής κατηγορίας” το οποίο δύναται να εξαργυρωθεί στην 
αλυσίδα καταστηµάτων του Οµίλου από την οποία έχει αγοραστεί η συσκευή. Η αντικατάσταση ή η 
έκδοση κουπονιού εναπόκειται στην κρίση του Ασφαλιστή.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύµφωνα µε την βασική 
Αρχή Απαγόρευσης Πλουτισµού του ∆ικαίου της ασφάλισης, η κατοχή της κατεστραµµένης 
συσκευής εκ µέρους της ασφαλιστικής εταιρείας αποτελεί το βασικό µέσο απόδειξης της επελθόντος 
κινδύνου και συναρτήσει της Αρχής του ∆ικαίου της Αποδείξεως, η ασφαλιστική εταιρεία που 
αποζηµιώνει δικαιούται να διατηρεί στην κατοχή της τη βλαβείσαν συσκευή που αποδεικνύει την εν 
λόγω επέλευση.   

§ 2  Υποχρεώσεις του πελάτη σε περίπτωση συµβάντος  
1. Ο πελάτης πρέπει να προσκοµίσει την χαλασµένη συσκευή µαζί µε την απόδειξη ή τιµολόγιο 

αγοράς της ασφαλισµένης συσκευής και το αντίστοιχο ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε οποιοδήποτε 
κατάστηµα.  Στη συνέχεια το κατάστηµα θα διαχειριστεί τις καλύψεις που δικαιούται από το παρόν 
ασφαλιστήριο συµβόλαιο. 

2. Ο πελάτης πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες των ασφαλιστών και του καταστήµατος (ενδεικτικά: 
συµπλήρωση ∆ήλωσης/Αίτησης επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης κλπ) και να καταβάλει κάθε 
προσπάθεια απαραίτητη για την ελαχιστοποίηση της ζηµιάς. 

3. Το κατάστηµα θα λάβει έγκριση για τις επισκευές από τους ασφαλιστές εξ ονόµατος του πελάτη. 
§ 3  Ασφάλιστρα και απόδειξη ασφαλιστικής κάλυψης  
1. Θα χρεωθούν τα ασφάλιστρα που ισχύουν την ηµέρα έκδοσης του ασφαλιστήριου συµβολαίου. Τα 

ασφάλιστρα είναι πληρωτέα άµεσα και καταβάλλονται ταυτόχρονα µε την έκδοση του 
ασφαλιστήριου συµβολαίου.  Τα ασφάλιστρα συµπεριλαµβάνουν τον εν ισχύ φόρο ασφαλίστρων.  

2. Η πρωτότυπη απόδειξη ή τιµολόγιο που αποδεικνύει την αγορά της συσκευής σε συνδυασµό µε το 
ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα θεωρούνται ως η µόνη απόδειξη ασφαλιστικής κάλυψης.  

§ 4  Έναρξη και λήξη της ασφαλιστικής κάλυψης  
1. Το ασφαλιστήριο ισχύει για το χρονικό διάστηµα που αναφέρεται σε αυτό, η δε κάλυψη ισχύει µε την 

προϋπόθεση καταβολής των ασφαλίστρων.  
2. Οι καλύψεις λήγουν: 

Α. Προστασία Κινητού Ένα Έτος: 12 µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του   
 ασφαλιστήριου συµβολαίου. 
Β.    Η κάλυψη του ασφαλιστικού προγράµµατος λήγει και στη περίπτωση αποζηµίωσης όπως αυτή 
 ορίζεται και αναγράφεται στο άρθρο ∆ στην § 1 µέρος 2 χωρίς δικαίωµα αναλογικής 
 επιστροφής ασφαλίστρων. 

§ 5 ∆ικαίωµα Υπαναχώρησης & Εναντίωσης  
Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο λήπτης της ασφάλισης δεν επιθυµεί την ασφάλιση, έχει ∆ικαίωµα 
Υπαναχώρησης από την ασφαλιστική Σύµβαση εντός 14 ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα που 
παρέλαβε τους συµβατικούς όρους και το ασφαλιστήριο. Περαιτέρω ο συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα να 
εναντιωθεί στη σύναψη της σύµβασης για συγκεκριµένους λόγους, ως αυτοί ορίζονται στο 
επισυναπτόµενο έντυπο Εναντίωσης, εντός 30 ηµερών από την έκδοση του ασφαλιστηρίου του.  
Εµπρόθεσµη συστηµένη αποστολή των ως άνω δηλώσεων στη διεύθυνση του Ασφαλιστή αποτελεί 
επαρκής απόδειξη για την ακύρωση του συµβολαίου. Σε περίπτωση άσκησης των ως άνω δικαιωµάτων 
τα καταβληθέντα ασφάλιστρα επιστρέφονται εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την 
παραλαβή από την Εταιρία των δηλώσεων. Το δικαίωµα υπαναχώρησης ή εναντίωσης δεν µπορεί να 
ασκηθεί αν µέχρι την άφιξη της πιο πάνω επιστολής στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας επέλθει 
ασφαλιστικός κίνδυνος που καλύπτεται από τη σύµβαση.  
§ 6 Απόκρυψη, Απάτη ή Ψευδής Παρουσίαση Γεγονότων  
Οποιαδήποτε εσκεµµένη ψευδής ή/και παραπλανητική δήλωση ή/και δόλια απόκρυψη πληροφοριών 
από τον ∆ικαιούχο, Ασφαλισµένο, Λήπτη της Ασφάλισης παρέχει το δικαίωµα στον Ασφαλιστή να προβεί  

 
σε καταγγελία της Ασφαλιστικής Σύµβασης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα της ισχύουσας ασφαλιστικής 
νοµοθεσίας. Στη περίπτωση αυτή, όλες οι απαιτήσεις που απορρέουν από το παρόν συµβόλαιο ακυρώνονται, 
ουδεµία αποζηµίωση καταβάλλεται και ο ∆ικαιούχος της αποζηµίωσης πρέπει να επιστρέψει στον Ασφαλιστή 
οτιδήποτε έχει ήδη αποζηµιωθεί. Ο Ασφαλιστής δεν υποχρεούται σε επιστροφή ασφαλίστρων.     
§ 7  Μεταβίβαση  
Σε περίπτωση µεταβίβασης ιδιοκτησίας της ασφαλισµένης συσκευής, το παρόν ασφαλιστήριο συµβόλαιο δεν 
θα µεταβιβάζεται στον νέο ιδιοκτήτη της συσκευής. Το συµβόλαιο δεν µεταβιβάζεται για κάλυψη άλλης 
συσκευής ή οµάδας συσκευών.  
§ 8 Περιορισµός ευθύνης  
Σε περίπτωση ζηµίας που καλύπτεται και από άλλο ασφαλιστήριο συµβόλαιο οι ασφαλιστές θα είναι 
υπεύθυνοι µόνο για µέρος που δεν καλύπτεται από το άλλο ασφαλιστήριο συµβόλαιο.  
§ 9  Παράπονα / Αιτιάσεις  
Ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να διασφαλιστεί ότι ο Ασφαλισµένος θα 
λαµβάνει ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος έχει παράπονο που αφορά το 
παρόν ασφαλιστήριο συµβόλαιο ή/και τις υπηρεσίες του Ασφαλιστή  µπορεί να απευθυνθεί στον Ασφαλιστή 
στα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στο άρθρο Α.3. του παρόντος ή δια αποστολής ηλεκτρονικού 
µηνύµατος στο quality@allianz-assistance.gr του τµήµατος Ποιότητας του Ασφαλιστή ή στην αρµόδια Αρχή 
Καταναλωτών. 
§ 10 Τροποποιήσεις του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου  
Τροποποιήσεις του συµβολαίου απαιτούν γραπτή επιβεβαίωση από τον Ασφαλιστή.  Οποιαδήποτε προφορική 
επιβεβαίωση ή συµπληρωµατική συµφωνία µε οποιονδήποτε τρόπο θεωρείται άκυρη. 
§ 11 Τελικές ∆ιατάξεις  
1. Το παρόν συµβόλαιο υπόκειται, ερµηνεύεται και ισχύει σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία.  Κάθε 

διένεξη θα επιλύεται από τα αρµόδια δικαστήρια της Ελλάδος. 
2. Με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικής πρόνοιας, θα ισχύουν οι γενικές διατάξεις του νόµου. 
§ 12 Παραγραφή 
Αξιώσεις που πηγάζουν από την ασφαλιστική σύµβαση παραγράφονται µετά από τέσσερα (4) χρόνια, από το 
τέλος του έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκαν.  
§ 13  Πίνακας υποτίµησης σύµφωνα µε το άρθρο ∆. § 4 µέρος 2 
 

Παλαιότητα Συσκευής Μέγιστη Αποζηµίωση  
(από την αρχική τιµή προ επιδότησης)  

Electroline  Protection  MOBILE – 1 Έτος 
0 έως 6 µήνες 80 % 

6+ έως 12 µήνες 60 % 
 




