Όροι και προϋποθέσεις του πακέτου ασφάλισης “iPlus” που παρέχεται από την iStorm,
σε συνεργασία µε την GENERALI HELLAS
Το παρόν ασφαλιστικό πρόγραµµα αποτελεί µέρος του Master συµβολαίου που έχει συναφθεί µεταξύ της
Generali Hellas και της iStorm στην Ελλάδα.
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει µόνο για καινούργιες συσκευές iPad και iPhone και για ταυτόχρονη αγορά και του
πακέτου iPlus και η κάλυψη αυτή είναι για 12 µήνες από την ηµεροµηνία αγοράς. Δικαίωµα εγγραφής στο πρόγραµµα
iPlus έχουν µόνο οι συσκευές που έχουν αγοραστεί στην Κύπρο από το Εξουσιοδοτηµένο κατάστηµα. Σε περίπτωση
επέλευσης καλυπτόµενου ζηµιογόνου γεγονότος η αποζηµίωση θα δίνεται µόνο µε κατάθεση σε τραπεζικό
λογαριασµό στη Κύπρο (ΙΒΑΝ).
Για την ασφαλιστική σας κάλυψη απαιτείται εγγραφή στην τοποθεσία Web που αναφέρεται πιο κάτω.
Η ασφάλιση ισχύει για ένα iPad/iPhone και για ένα ζηµιογόνο γεγονός.
Για την εγγραφή:
Συνδεθείτε στη διεύθυνση http://www.iStorm.com.cy/iplus και πραγµατοποιήστε την εγγραφή σας ηλεκτρονικά. Η
φόρµα εγγραφής πρέπει να είναι πλήρως συµπληρωµένη. Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, θα πρέπει να
φυλάξετε το πιστοποιητικό ασφάλισης του iPhone/iPad καθώς είναι απαραίτητο για τυχόν µελλοντική αλληλογραφία
ή/και υποβολή απαίτησης αποζηµίωσης.
Καλυπτόµενη συσκευή:
Καλύπτεται µόνο συσκευή iPad/iPhone που έχει αγοραστεί ταυτόχρονα µε το iPlus και έχει γίνει εγγραφή της στο
iStorm.com.cy/iplus
Τι καλύπτει το iPlus:
1. Κλοπή / Ληστεία
- Ο κίνδυνος της Κλοπής µε Διάρρηξη ή Ληστείας παρέχεται µε την προϋπόθεση υποβολής στη GENERALI επίσηµων νόµιµων
εγγράφων από τις κατά τόπους Αρµόδιες Αρχές (π.χ. Αστυνοµία). Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου στο
εξωτερικό, τα προσκοµιζόµενα έγγραφα από το εξωτερικό υποβάλλονται σε νόµιµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.
- Κλοπή θεωρείται η µετά από διάρρηξη ή αναρρίχηση βίαιη είσοδος σε κλειστό και στεγασµένο χώρο ή η απόπειρα βίαιης
εισόδου µε διάρρηξη ή αναρρίχηση µε σκοπό την κλοπή -αφαίρεση ή καταστροφή ασφαλισµένων αντικειµένων ή πρόκληση
ζηµιών, µε την προϋπόθεση να υπάρχουν εµφανή σηµάδια παραβίασης στα σηµεία εισόδου ή εξόδου.
- Ληστεία θεωρείται η αφαίρεση των ασφαλισµένων αντικειµένων µε χρήση βίας ή µε απειλή χρήσης βίας κατά του
Ασφαλισµένου, µε την προϋπόθεση ότι θα γίνει νόµιµη γραπτή αναγγελία του γεγονότος στις Αρµόδιες Αρχές δηλ. Αστυνοµία.
- Εξαιρούνται και δεν καλύπτονται οι ζηµιές που θα προκαλέσει ο κλέπτης στον παραβιασµένο χώρο.
2. Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων (Τυχαία Θραύση Οθόνης)
- Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων καλύπτει την "Τυχαία Θραύση οθόνης ή/και κρυστάλλου κινητού ή tablet". Σε περίπτωση
επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου και ζηµίας, καλύπτεται το κόστος επισκευής µε βάση τα νόµιµα τιµολόγια και σε
περίπτωση αποδεδειγµένης µη επισκευής, καλύπτεται η αντικατάσταση του ασφαλισµένου αντικειµένου µε ανώτατο όριο
ευθύνης της GENERALI το ποσό της ασφαλισµένης του αξίας.

3. Νερά
-Καλύπτεται το ασφαλισμένο αντικείμενο που έχει υποστεί ζημία από τυχαία επαφή με νερό ή άλλο υγρό. Εξαιρούνται
ζημιές από υγρασία,εφίδρωση, ιδρώτα, ατμό.
Αντικατάσταση συσκευής:
• Σε περίπτωση αποδεδειγμένης μη επισκευής της ζημιάς που καλύπτεται από το iPlus, δικαιούστε αντικατάσταση
συσκευής με μια ίδιου μοντέλου και σειράς, λειτουργικά ισοδύναμης με την καλυπτόμενη συσκευή, κατασκευασμένης
από καινούρια ή /και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά εξαρτήματα (ή αν η συγκεκριμένη συσκευή δεν είναι πλέον διαθέσιμη,
νέα ισοδύναμη συσκευή που θα προσφέρει τις ίδιες λειτουργίες και θα διαθέτει τα ίδια χαρακτηριστικά (εκτός από το
σχεδιασμό, το χρώμα, το μέγεθος και το βάρος, τα οποία θα παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δυνατή ομοιότητα με τη
συσκευή που φέρει τη ζημιά). Η αξία της συσκευής αντικατάστασης δεν θα υπερβαίνει το ποσόν της αξίας αγοράς ως
καινούριας της καλυπτόμενης συσκευής.
Απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση ζηµιάς:

• Σε περίπτωση ζηµιάς λόγω θραύσης οθόνης, οφείλετε να κάνετε τα εξής:
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o Προσκοµίστε τα απαραίτητα έγγραφα απαιτήσεων το αργότερο µέσα σε διάστηµα 8 ηµερών από την
Α
ηµεροµηνία του περιστατικού στο κατάστηµα της iStorm ή στην IQ Services , 70 Αθαλλάσης , Λευκώσια . Τηλ.
+357 77777102.
o Απαραίτητα χρειάζεται να έχετε µαζί σας:
• το ζηµιωθέν iPad/iPhone σας
• το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη ή τιµολόγιο) του iPad/iPhone & του iPlus
• συµπληρωµένο το έντυπο Δήλωσης Ζηµιάς, στο οποίο θα καθορίζονται η ακριβής ηµεροµηνία, η ώρα και οι
συνθήκες του περιστατικού, τα στοιχεία της καλυπτόµενης συσκευής [ο αριθµός µοντέλου (model number), ο
αριθµός σειράς (serial number)]
• το πιστοποιητικό ασφάλισης, που λάβατε κατά την εγγραφή του iPlus
o Το κατάστηµα iStorm και το Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Service διατηρούν το δικαίωµα να ζητήσουν
συµπληρωµατικά έγγραφα τεκµηρίωσης τα οποία θεωρούν απαραίτητα για την αξιολόγηση του αιτήµατος
αντικατάστασης της συσκευής.

• Σε περίπτωση ζηµιάς λόγω κλοπής/ληστείας, πυρκαγιάς, οφείλετε να κάνετε τα εξής:
Να
αποστείλετε
την
αναγγελία
ζηµιάς
στην
chrysoula.alaiska@generali.gr, Τηλ.: +30 210 8096263.
Απαραίτητα παραστατικά για την αποζηµίωση σας:

•
•
•
•

GENERALI,

Τµήµα

Αποζηµιώσεων:

Email:

Έντυπο δήλωσης ζηµιάς λεπτοµερώς συµπληρωµένο
Το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς του iPad / iPhone και της ασφάλισης
Το πιστοποιητικό ασφάλισης
Σε περίπτωση κλοπής/ληστείας, πυρκαγιάς το αντίγραφο του Βιβλίου Συµβάντων από τις κατά τόπους
αρµόδιες υπηρεσίες (Αστυνοµία, Πυροσβεστική Υπηρεσία)

Εξαιρέσεις κάλυψης:
Για περισσότερες πληροφορίες για τις εξαιρέσεις κάλυψης, κάντε κλικ εδώ.
Γενικές εξαιρέσεις και διατάξεις:
Οι απαιτήσεις που δεν περιέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες ή οι απαιτήσεις για τις οποίες δεν έχουν προσκοµιστεί
τα έγγραφα αξιώσεων µέσα σε διάστηµα 8 ηµερών δεν θα γίνονται δεκτές.
Τα περιστατικά που δεν δηλώνονται µέσα σε διάστηµα 8 ηµερών ενδέχεται να µην γίνουν δεκτά.
Η παρούσα προσφορά δεν ισχύει για οντότητες, οργανισµούς και άτοµα που περιλαµβάνονται στις διάφορες µαύρες
λίστες που έχουν εκδώσει το Συµβούλιο Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωµένες
Πολιτείες Αµερικής, η Ιαπωνία και η Ελβετία.
Ενηµέρωση για τα δικαιώµατα ακύρωσης του πακέτου ασφάλισης iPlus:
Μπορείτε να ακυρώσετε το ασφαλιστήριο σας εντός 15 ηµερών από την ηµεροµηνία αγοράς αποστέλλοντας µας
γραπτή ειδοποίηση και θα σας επιστρέψουµε τα ασφάλιστρα που πληρώθηκαν, εκτός και αν έχει υποβληθεί απαίτηση.
Προστασία Προσωπικών Δεδοµένων:
Για τα προσωπικά δεδοµένα σας, εφαρµόζουµε τα όσα ορίζονται από τη σχετική νοµοθεσία.
Μπορείτε να γνωρίζετε τα προσωπικά δεδοµένα σας που διατηρούµε σε αρχείο, καθώς επίσης να διορθώσετε τα
στοιχεία σας, δωρεάν, µετά από αίτησή σας.
Από την πλευρά µας, έχουµε το δικαίωµα να γνωστοποιούµε σε συνεργάτες της εταιρίας µόνο όσα στοιχεία σας είναι
απαραίτητα, για την τήρηση των συµβατικών µας υποχρεώσεων ή σε οποιαδήποτε δηµόσια αρχή µετά από σχετικό
αίτηµά της.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πακέτο ασφάλισης iPlus, µπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. +30 210
8096100.
Το παρόν είναι ενηµερωτικό έντυπο και µπορείτε να εκτυπώσετε το πιστοποιητικό ασφάλισής σας µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας online
εγγραφής σας στη διεύθυνση: http://www.iStorm.com.cy/iplus
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