
 

 

Το παρόν έγγραφο περιέχει µια συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του ασφαλιστικού προϊόντος. Μπορείτε να βρείτε πλήρεις 
προσυµβατικές και συµβατικές πληροφορίες για το προϊόν σε άλλα έγγραφα, όπως η αίτηση ασφάλισης και το ασφαλιστήριο συµβόλαιο, 
τα οποία και θα πρέπει να µελετήσετε. 
 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης;  
Πρόκειται για ένα πρόγραµµα ασφάλισης στο πλαίσιο Οµαδικού Ασφαλιστηρίου µεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. 
µε το οποίο ασφαλίζεστε σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας και των προσωπικών σας 
αντικειµένων, καθώς και κλοπής των αναληφθέντων από ATM χρηµάτων µε χρήση βίας ή απειλής. Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα 
που διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα, είναι κάτοχοι πιστωτικών και χρεωστικών καρτών οι οποίες έχουν εκδοθεί αποκλειστικά από την 
Τράπεζα Eurobank Α.Ε., και είναι ηλικίας 18 ετών έως 75 ετών. 

 
 

    Τι ασφαλίζεται; 

� Κάλυψη κλοπής αναληφθέντων από ΑΤΜ µετρητών µε 
κάρτα (εξαιρουµένης της εταιρικής κάρτας), σε περίπτωση 
κλοπής τους εντός 12 ωρών από την ανάληψή τους, µέχρι 
€ 300 ανά περιστατικό & € 600 ετησίως 

� Κάλυψη αναλήψεων ή χρεώσεων που θα γίνουν µετά από 
απώλεια ή κλοπή της κάρτας (εξαιρουµένης της εταιρικής 
κάρτας) και εντός διαστήµατος 48 ωρών πριν από την 
ενηµέρωση της τράπεζας, µέχρι € 1.000 ανά περιστατικό & 
€ 2.000 ετησίως 

� Κάλυψη κόστους αντικατάστασης κλαπείσας ή 
απολεσθείσας τσάντας ταυτόχρονα µε την κλοπή ή 
απώλεια κάρτας, µέχρι € 250 ανά περιστατικό & ετησίως 

� Κάλυψη κόστους περιεχοµένου κλαπείσας ή απολεσθείσας 
τσάντας ταυτόχρονα µε την κλοπή ή απώλεια κάρτας, µέχρι 
€ 50 ανά περιστατικό & ετησίως 

� Κάλυψη κόστους αντικατάστασης κλαπέντων ή 
απολεσθέντων γυαλιών ταυτόχρονα µε την κλοπή κάρτας 
ή απώλεια κάρτας, µέχρι € 120 ανά περιστατικό & ετησίως 

� Κάλυψη κόστους αντικατάστασης κλαπέντων ή 
απολεσθέντων προσωπικών εγγράφων ταυτόχρονα µε την 
κλοπή ή απώλεια κάρτας, µέχρι € 150 ανά περιστατικό & 
ετησίως 

� Κάλυψη κόστους αντικατάστασης κλαπέντων ή 
απολεσθέντων κλειδιών ταυτόχρονα µε την κλοπή ή 
απώλεια κάρτας, µέχρι € 200 ανά περιστατικό & ετησίως 

� Κάλυψη κόστους αντικατάστασης κλαπέντος ή 
απολεσθέντος πορτοφολιού ταυτόχρονα µε την κλοπή ή 
απώλεια κάρτας, µέχρι   € 50 ανά περιστατικό & ετησίως 

� Κάλυψη κόστους κλαπείσας συσκευής κινητού τηλεφώνου 
ταυτόχρονα µε την κλοπή κάρτας, µέχρι € 300 ανά 
περιστατικό & ετησίως 

� Κάλυψη κόστους για µεταγενέστερες της κλοπής 
επικοινωνίες που έγιναν εντός 12 ωρών από τη χρονική 
στιγµή της κλοπής, µέχρι € 200 ανά περιστατικό & ετησίως 

� Κάλυψη κόστους κλαπείσας ταµπλέτας ταυτόχρονα µε την 
κλοπή κάρτας, µέχρι € 300 ανά περιστατικό & ετησίως 

   Τι δεν ασφαλίζεται;  

� Ζηµιές που οφείλονται σε πόλεµο ή εµφύλιο πόλεµο, 
τροµοκρατικές ενέργειες, άλλες εµπόλεµες συρράξεις και 
εσωτερικές αναταραχές (επανάσταση, πραξικόπηµα, 
διαδήλωση, απεργία) και µέτρα στρατιωτικά, αστυνοµικά 
και διοικητικά που έχουν σχέση µε αυτά.  

� Ζηµιές που οφείλονται σε δόλο ή βαριά αµέλεια. 

� Ζηµιές που οφείλονται σε ανωτέρα βία. 

� Ζηµιές που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές. 

� Ζηµιές οι οποίες δεν δηλώθηκαν στην Αστυνοµία εντός 48 
ωρών αφ’ ότου συνέβησαν βάσει της αναφοράς της 
Αστυνοµίας. 

� Απώλεια ή κλοπή προσωπικών αντικειµένων η οποία 
συµβαίνει µετά τη λήξη ή την απενεργοποίηση της κάρτας. 

� Παράνοµες χρεώσεις συνεπεία κλοπής των στοιχείων της 
πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας (χωρίς κλοπή του υλικού 
φορέα). 

Ασφάλιση Προσωπικών Αντικειµένων 

Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν  

Εταιρεία: Eurolife FFH ΑΕΓΑ                            Προϊόν: Safe Pocket 
 

Η  Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυµος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων έχει έδρα στην Ελλάδα, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστηµίου) 
33-35 & Κοραή 6-10, 10564 Αθήνα, Αρ. ΓΕΜΗ: 121637360000 και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος 

 

  Υπάρχουν περιορισµοί στην κάλυψη; 

! ∆εν καλύπτεται κλοπή ή απώλεια προσωπικών 
αντικειµένων η οποία δεν τελέσθηκε ταυτόχρονα µε την 
κλοπή ή απώλεια της κάρτας. 

! ∆εν καλύπτονται αναλήψεις από ΑΤΜ εάν δεν υπήρξε 
εξαναγκασµός για ανάληψη µε τη χρήση σωµατικής βίας ή 
απειλής. 

! ∆εν καλύπτονται αναλήψεις από ΑΤΜ µε χρήση εταιρικής 
κάρτας, ακόµα και εάν υπήρξε εξαναγκασµός για ανάληψη 
µε τη χρήση σωµατικής βίας ή απειλής. 

! ∆εν καλύπτονται ζηµιές που οφείλονται σε χρήση 
κλαπείσας ή απολεσθείσας εταιρικής κάρτας. 

! ∆εν καλύπτονται ανεπιθύµητες αναλήψεις ή χρεώσεις που 
οφείλονται σε χρήση της κάρτας από τρίτο πρόσωπο πριν 
τη λήψη της κάρτας και του PIN από τον ασφαλισµένο. 

! ∆εν καλύπτονται δαπάνες ενηµέρωσης της τράπεζας (ή 
της εταιρείας τηλεπικοινωνιών) σχετικά µε την κλοπή ή 
απώλεια της κάρτας (ή της κάρτας SIM), απενεργοποίησης 
αυτής και επανέκδοσης της. 

! ∆εν καλύπτεται κλοπή συσκευής κινητού τηλεφώνου ή 
ταµπλέτας που είναι εταιρικό. 
 



 

 

  Υπάρχουν περιορισµοί στην κάλυψη; (συνεχίζεται) 

! ∆εν καλύπτεται κλοπή συσκευής κινητού τηλεφώνου, η οποία δεν έχει εγκατεστηµένη ενεργή κάρτα SIM. 

! ∆εν καλύπτονται ζηµιές που λαµβάνουν χώρα µετά την απενεργοποίηση της κάρτας SIM της συσκευής κινητού τηλεφώνου. 

! ∆εν καλύπτεται  κλοπή συσκευής κινητού τηλεφώνου που δεν έχει απενεργοποιηθεί από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας µέσω 
του αριθµού ΙΜΕΙ. 

! Σε περίπτωση κλοπής συσκευής κινητού τηλεφώνου που λειτουργεί ως καρτοκινητό, δεν καλύπτεται το υπόλοιπο χρόνου οµιλίας 
κατά την κλοπή. 

! Η αποζηµίωση για την συσκευή κινητού τηλεφώνου/ ταµπλέτας υπολογίζεται βάσει της αρχικής αξίας της συσκευής κινητού 
τηλεφώνου/ ταµπλέτας, η οποία µειώνεται κατά 25% ανά εξάµηνο, λόγω παλαιότητας έως τα ανώτατα όρια που αναφέρονται ανά 
περιστατικό και ετησίως. 

! Η ασφάλιση λήγει αυτόµατα µε τη συµπλήρωση του 76ου έτους της ηλικίας του ασφαλισµένου. 
 

 

  Πού είµαι καλυµµένος; 
 

���� Η κάλυψη προσφέρεται σε παγκόσµιο επίπεδο. 
 

 

  Ποιες είναι οι υποχρεώσεις µου; 
 

− Να µας καταβάλετε τα ασφάλιστρα εµπρόθεσµα. 

− Να απαντήσετε µε ειλικρίνεια, µεγάλη προσοχή, σαφήνεια και πληρότητα στις ερωτήσεις της αίτησης ασφάλισης. 

− Να µας ενηµερώνετε σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων σας επικοινωνίας. 

− Σε περίπτωση ζηµιάς: 
o να µας δηλώσετε την απαίτησή σας τηλεφωνικά µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τότε που την µάθατε και προκειµένου να γίνει 

έγγραφη αναγγελία της απαίτησης να συµπληρώσετε τη σχετική δήλωση απαίτησης που θα σας αποσταλεί, 
o να επικοινωνήσετε µε την τράπεζα και να απενεργοποιήσετε την κάρτα σας αµέσως µόλις διαπιστώσετε τη ζηµιά, 
o να επικοινωνήσετε µε τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας και να απενεργοποιήσετε την κάρτα SIM αµέσως µόλις διαπιστώσετε 

τη ζηµιά, 
o να υποβάλετε αναφορά στην Αστυνοµική Αρχή εντός 48 ωρών από τη διαπίστωση της ζηµιάς & 
o να µας δώσετε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα που σχετίζονται µε τις περιστάσεις και τις συνέπειες της 

επέλευσης του κινδύνου που θα σας ζητήσουµε. 
Όλα τα έγγραφα που θα προσκοµίσετε θα πρέπει να είναι σε πρωτότυπη µορφή ή επικυρωµένα από δηµόσια αρχή και να τα 
προσκοµίσετε µέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες από την ηµέρα που θα σας τα ζητήσουµε. 
 

 

  Πότε και πώς πληρώνω; 
 

Η εξόφληση του ασφαλίστρου γίνεται εφάπαξ για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης, µέσω κάρτας ή µε χρέωση του λογαριασµού σας. 
 

 

  Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 
 

Η ασφάλισή σας αρχίζει την ηµεροµηνία που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου σας, εφόσον έχει καταβληθεί το 
ασφάλιστρο. Η ασφάλισή σας έχει ετήσια διάρκεια και ανανεώνεται αυτόµατα, εφόσον πληρώσετε εντός της ορισθείσας ηµεροµηνίας 
πληρωµής. 
 

 

  Πώς µπορώ να ακυρώσω τη σύµβαση;  
 

∆ικαίωµα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωµα εναντίωσης αποστέλλοντας συστηµένη επιστολή στην Εταιρεία εντός ενός (1) µήνα από την 
παραλαβή του ασφαλιστηρίου σας, σε περίπτωση που το περιεχόµενό του διαφέρει από την αίτηση ασφάλισης και εντός 
δεκατεσσάρων (14) ηµερών σε περίπτωση µη παραλαβής των πληροφοριακών στοιχείων ή/και των όρων όλων των καλύψεων.  

∆ικαίωµα υπαναχώρησης: Σε περίπτωση σύναψης της ασφάλισης εξ αποστάσεως, έχετε το δικαίωµα υπαναχώρησης από τη 
σύµβαση ασφάλισης αποστέλλοντας συστηµένη επιστολή στην Εταιρεία εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερών από την παραλαβή του 
ασφαλιστηρίου σας. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις θα σας επιστραφούν τα καταβληθέντα ασφάλιστρα. 
 

∆ικαίωµα ακύρωσης/καταγγελίας της ασφαλιστικής σύµβασης: Έχετε το δικαίωµα να ακυρώσετε/καταγγείλετε το συµβόλαιό σας 
οποιαδήποτε στιγµή, µε επιστολή που θα στείλετε στη διεύθυνση της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης, θα σας επιστραφούν 
τα ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστηµα από τον χρόνο ακύρωσης ως τη λήξη της περιόδου για την οποία είχαν καταβληθεί. 
 

 


