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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ VODAFONE – 1 ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

 
 
 

 
Άρθρο 1 – Γενικοί Όροι  

1. Οι παρόντες όροι εφαρμόζονται σε Πιστοποιητικά Ασφάλισης που εκδίδονται δυνάμει του ομαδικού  
ασφαλιστηρίου συμβολαίου του προγράμματος Vodafone – 1 Χρόνος Επέκταση Εγγύησης, που έχει 
συναφθεί μεταξύ της AIG Europe Limited [Υποκ/μα Ελλάδος] και της Vodafone Ελλάς. 

2. Η ασφαλιστική κάλυψη προσφέρεται στον πελάτη κατά την αγορά Συσκευής σε ένα Σημείο Πώλησης 
Vodafone (Vodafone POS) ή σε ένα Σημείο Πώλησης Συνεργάτη Vodafone (Vodafone Partner POS). 

3. Η ασφαλιστική κάλυψη δύναται να προσφερθεί στον πελάτη μόνον ταυτόχρονα με την αγορά μιας 
Συσκευής και σε καμία άλλη περίπτωση. 

4. Το Πιστοποιητικό Ασφάλισης που εκδίδεται από το Σημείο Πώλησης Vodafone ή Σημείο Πώλησης 
Συνεργάτη Vodafone συναποτελεί και βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης εκ μέρους του Ασφαλιστή. 

5. Για την διαδικασία αποζημίωσης είναι απαραίτητο, μεταξύ άλλων (Άρθρο 12), να προσκομιστεί 
αντίγραφο της απόδειξης αγοράς της Συσκευής. 

 
 
 
Άρθρο 2 – Ορισμοί  

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στους παρόντες Όρους Ασφάλισης έχουν το ακόλουθο περιεχόμενο: 

 

Ασφαλιστής – η εταιρία με την επωνυμία AIG Europe Limited – Υποκατάστημα Ελλάδος, με έδρα στην 
οδό Λ.Κηφισίας 119, 15124 Μαρούσι, τηλ. 210-8127600, fax: 210 8027189, e-mail: info.gr@aig.com, 
ΑΦΜ: 997472444, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Αξία της Συσκευής – η τιμή τιμοκαταλόγου λιανικής της ασφαλισμένης συσκευής συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ και εκτός περιόδου προσφορών, άλλως πριν από την εφαρμογή της όποιας προβλεπόμενης 
επιδότησης / χορηγούμενης έκπτωσης από τον Πάροχο. 

 

Λήπτης της Ασφάλισης (Συμβαλλόμενος) - Η εταιρεία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ (Τζαβέλλα 1-3, 
Χαλάνδρι, ΑΦΜ 094349850) με την οποία ο Ασφαλιστής κατάρτισε Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την 
παροχή του παρόντος προγράμματος ομαδικής ασφάλισης στους πελάτες της VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ 
ΑΕΕΤ. Τον Λήπτη της Ασφάλισης βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την Ασφαλιστική 
Σύμβαση εκτός από εκείνες που από τη φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον Ασφαλισμένο. 

 

Διαχειριστής – η AIG Europe Limited - Υποκατάστημα Ελλάδος είναι ο Ασφαλιστής και διαχειριστής του 
Προγράμματος Vodafone – 1 ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ και των βάσει αυτού παρεχόμενων 
ασφαλιστικών καλύψεων στο σύνολό του, περιλαμβανομένου και του διακανονισμού ζημιών που 
απορρέουν από αυτό. 

 

Ζημιά (Βλάβη) στην Συσκευή -  η απρόβλεπτη και αιφνίδια βλάβη της Συσκευής που απορρέει από 
εσωτερικούς παράγοντες τεχνικής, μηχανικής, ηλεκτρικής, ηλεκτρονικής ή υδραυλικής φύσης και έχει ως 
αποτέλεσμα τη διακοπή της λειτουργίας ή τη μη προσήκουσα και σύμφωνα με τις κατασκευαστικές 
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προδιαγραφές λειτουργία της Συσκευής ή κάποιων από τα μέρη της σε μόνιμη βάση και την ανάγκη 
άμεσης επισκευής ή αντικατάστασης, προκειμένου να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία της Συσκευής. 
Η ζημιά θα πρέπει να μην είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης παρέμβασης ή πράξης ούτε και αποτέλεσμα 
παράβασης των οδηγιών χρήσης και λειτουργίας του κατασκευαστή ή εν γένει κακής χρήσης της 
Συσκευής. 

Εξάρτημα ή μέρος της συσκευής – αφορά καθένα από τα επιμέρους διακριτά εσωτερικά τμήματα που 
συγκροτούν μία συσκευή και αναφέρονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας / σέρβις και στον κατάλογο 
εξαρτημάτων/ανταλλακτικών του κατασκευαστή.  

 

Εγγύηση του κατασκευαστή – είναι η αρχική εγγύηση για την Συσκευή που παρέχεται από τον 
κατασκευαστή, εισαγωγέα, ή εξουσιοδοτημένο διανομέα / μεταπωλητή τη στιγμή της αγοράς της και για 
περίοδο 24 μηνών από την αγορά της.  

 

Ιδιοκτήτης Συσκευής ή Ασφαλισμένος – το φυσικό πρόσωπο που έχει αγοράσει μια Συσκευή από ένα 
Σημείο Πώλησης Vodafone ή Σημείο Πώλησης Συνεργάτη Vodafone. Ασφαλισμένος θα είναι το ίδιο 
φυσικό πρόσωπο - Ιδιοκτήτης Συσκευής, ή και άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Ιδιοκτήτη 
της Συσκευής ώστε να την χρησιμοποιεί ή άλλο πρόσωπο, προς το οποίο μεταβιβάζεται η Συσκευή από 
οποιαδήποτε νόμιμη αιτία και το οποίο λαμβάνει την ασφάλιση και δεσμεύεται από τους παρόντες Όρους 
Ασφάλισης σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο πλαίσιο των παρόντων Όρων. 

 

Πάροχος ή Vodafone - η εταιρεία Vodafone ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός 
Τζαβέλλα 1-3, που είναι πάροχος δικτύου και ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εμπορεύεται 
τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. 

 

Περίοδος Ασφάλισης - 12 μήνες από την πάροδο της διάρκειας της Εγγύησης του κατασκευαστή, 
δηλαδή της 24μηνης περιόδου από την αγορά της Συσκευής.   

 

Πιστοποιητικό Ασφάλισης - το έγγραφο που εκδίδεται σε ένα Σημείο Πώλησης Vodafone (ή Σημείο 
Πώλησης Συνεργάτη Vodafone POS) και βεβαιώνει την ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται από τον 
Ασφαλιστή σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Ασφάλισης. 

 

Πρόγραμμα Vodafone – 1 ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ένα πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης 
που έχει διαμορφωθεί από τον Ασφαλιστή για τους Ιδιοκτήτες Συσκευών, σε συνεργασία με τον Πάροχο. 

 

Σημείο Πώλησης Vodafone (ή Vodafone POS) - ένα Σημείο Πώλησης με κατάλληλη σήμανση, 
συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών αποθηκών αλλά και του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) της 
Vodafone, που δραστηριοποιείται στην πώληση ή παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
παρεχόμενων από τον Πάροχο, τις οποίες διαχειρίζεται ο Πάροχος, με εξαίρεση τις θέσεις πώλησης που 
λειτουργούν σε εγκαταστάσεις, στις οποίες η πώληση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
παρεχόμενων από τον Πάροχο δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα (π.χ. υπεραγορές, σταθμοί 
καυσίμων (βενζινάδικα), περίπτερα δρόμων, άλλα καταστήματα λιανικής πώλησης). 

 

Σημείο Πώλησης Συνεργάτη Vodafone (ή Vodafone Partner POS) - ένα σημείο πώλησης της 
Vodafone με κατάλληλη σήμανση, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών αποθηκών, που 
δραστηριοποιείται στην πώληση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή/και στην παροχή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών  της Vodafone, τις οποίες διαχειρίζεται αντιπρόσωπος του Παρόχου, με 
εξαίρεση τις θέσεις πώλησης που λειτουργούν σε εγκαταστάσεις στις οποίες η πώληση υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρεχόμενων από τον Πάροχο ή και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού δεν 
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αποτελεί την κύρια δραστηριότητα (π.χ. υπεραγορές, σταθμοί καυσίμων (βενζινάδικα), περίπτερα 
δρόμων, άλλα καταστήματα λιανικής πώλησης). 

 

Συσκευή - ένα κινητό τηλέφωνο ή ένα τάμπλετ μαζί με τα αξεσουάρ που αποτελούν μέρος ενός 
εργοστασιακά κατασκευασμένου σετ που πωλείται μαζί με τη συσκευή (π.χ. η γνήσια μπαταρία, φορτιστής 
και κάρτα SIM), του οποίου η αγορά πιστοποιείται μέσω κατάλληλης απόδειξης αγοράς συντασσόμενης 
σε Σημείο Πώλησης Vodafone (Vodafone POS) ή σε Σημείο Πώλησης Συνεργάτη Vodafone (Vodafone 
Partner POS) και υπάγεται στο ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης Vodafone – 1 ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ και του οποίου τα δεδομένα βεβαιώνονται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης.  

 

Συσκευή Αντικατάστασης – σε περίπτωση καλυπτόμενης αξίωσης, ο Ασφαλισμένος μπορεί να λάβει μια 
συσκευή αντικατάστασης, σε ορισμένες περιπτώσεις και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα Άρθρα 
3, 5 και 8 του παρόντος. Ως Συσκευή Αντικατάστασης νοείται μια συσκευή ανακατασκευασμένη, που είναι 
ίδιας μάρκας/μοντέλου (εκτός από το χρώμα) ή μια συσκευή παρόμοιων / αντίστοιχων δυνατοτήτων και 
προδιαγραφών με τη Συσκευή. Η Συσκευή Αντικατάστασης, εάν δεν υπάρχει ανακατασκευασμένη 
συσκευή ίδια ή παρόμοιου τύπου και προδιαγραφών, θα είναι καινούργια και η αξία της δεν μπορεί να 
υπερβαίνει την Αξία της Συσκευής μείον το κόστος τυχόν επισκευών που έχουν ήδη γίνει κατά την 
Περίοδο Ασφάλισης. 

 
 
Άρθρο 3 – Αντικείμενο της Ασφάλισης 

1. Η ασφάλιση καλύπτει τη Συσκευή που αγόρασε ο Ιδιοκτήτης Συσκευής από ένα Σημείο Πώλησης 
Vodafone (Vodafone POS) ή από ένα Σημείο Πώλησης Συνεργάτη Vodafone (Vodafone Partner POS) και 
αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης, υπό τους κάτωθι όρους. 

2. Η ασφάλιση καλύπτει την Συσκευή υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται από τον Ιδιοκτήτη της 
Συσκευής ή από άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί να την χρησιμοποιεί από τον Ιδιοκτήτη της 
Συσκευής. 

3. Η ασφαλιστική σύμβαση καλύπτει μια συσκευή διαφορετική από τη Συσκευή που αναφέρεται στο 
Πιστοποιητικό Ασφάλισης, αν κατά τη διάρκεια της περιόδου Εγγύησης του κατασκευαστή επέλθει 
αντικατάσταση της Συσκευής στο πλαίσιο εγγύησης του κατασκευαστή ή ευθύνης του πωλητή. Η 
χορηγηθείσα συσκευή υπόκειται στην ασφαλιστική κάλυψη στη θέση της ασφαλισμένης μέχρι τότε 
Συσκευής, υπό την προϋπόθεση γνωστοποίησης των αλλαγών στον Ασφαλιστή (με αναφορά του αριθμού 
ταυτότητας της Συσκευής - ΙΜΕΙ). Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει ως προς τη χορηγηθείσα συσκευή από τη 
στιγμή της εν λόγω γνωστοποίησης.  

 
 
Άρθρο 4 – Ποσά ασφαλιστικής κάλυψης 

1. Το όριο ευθύνης του Ασφαλιστή ανά γεγονός ή αθροιστικά για το σύνολο της Ασφαλιστικής Περιόδου 
δεν μπορεί να υπερβαίνει την Αξία της Συσκευής. Το όριο ευθύνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα οριζόμενα στα Άρθρα 5 και 8, όπως εμφανίζεται παρακάτω: 

 

1) Απεριόριστος αριθμός επισκευών της Συσκευής μέχρι και του ως άνω ορίου ευθύνης (δηλαδή της 
Αξίας της Συσκευής).   

 

Ή 
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2) Ένα περιστατικό αντικατάστασης της Συσκευής, οπότε λήγει αυτοδικαίως η ασφαλιστική κάλυψη. Η 
αξία της Συσκευής Αντικατάστασης που παρέχεται στο πλαίσιο αυτό δεν θα υπερβαίνει το ως άνω 
όριο ευθύνης (δηλαδή την Αξία της Συσκευής).  

 

Ή 

 

3) Συνδυασμός μίας ή περισσότερων επισκευών και αντικατάστασης της Συσκευής, υπό την έννοια ότι, σε 
περίπτωση που στη Συσκευή έχει (-ουν) ήδη γίνει Ζημιά (-ές) που έχει (-ουν) τύχει επισκευής (-ών) και 
προκύπτει επόμενη Ζημιά που κρίνεται ασύμφορη προς επισκευή, διενεργείται, με την επιφύλαξη του 
Άρθρου 8 παρ. 3 των παρόντων Όρων, αντικατάσταση της Συσκευής με χορήγηση Συσκευής 
Αντικατάστασης, οπότε λήγει αυτοδικαίως η ασφαλιστική κάλυψη. Η αξία της Συσκευής 
Αντικατάστασης που παρέχεται στο εν λόγω πλαίσιο δεν θα υπερβαίνει την Αξία της Συσκευής μείον 
το κόστος τυχόν επισκευής (-ών) που έχει (-ουν) ήδη γίνει στην Συσκευή εντός της Περιόδου 
Ασφάλισης, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ευθύνης (δηλαδή της Αξίας της Συσκευής).  

 

Ως κόστος επισκευής της Συσκευής για τους σκοπούς του παρόντος Προγράμματος ασφάλισης 
νοείται εκείνο που συμφωνείται μεταξύ του Ασφαλιστή και του επισκευαστικού κέντρου ως καταβλητέο 
από τον Ασφαλιστή για την εκάστοτε επισκευή της Συσκευής βάσει του παρόντος Προγράμματος και 
προσδιορίζεται σε σχετικές εγγραφές του επισκευαστικού κέντρου και του Ασφαλιστή. Ο 
Ασφαλισμένος μπορεί, με αίτημά του, να λάβει αντίγραφο του τιμολογίου που απέστειλε το 
επισκευαστικό κέντρο στον Ασφαλιστή για διενεργηθείσα στο πλαίσιο της παρόντος Προγράμματος 
ασφάλισης επισκευή σε Συσκευή και εξοφλήθηκε από τον τελευταίο. 

 

Άρθρο 5 – Έκταση Κάλυψης 

1. Με την επιφύλαξη των λοιπών Όρων και Εξαιρέσεων του παρόντος, ο Ασφαλιστής θα καλύψει μέχρι το 
όριο ευθύνης, περιστατικά που συνίστανται σε Ζημιά / Ζημιές (Βλάβη / -ες) στην Συσκευή που 
εμφανίζονται κατά την Περίοδο Ασφάλισης, ως ακολούθως: 

1)  Κάλυψη του αναγκαίου και πραγματικού κόστους επισκευής, συμπεριλαμβανόμενων των 
διαχειριστικών εξόδων, ανταλλακτικών και εργασίας. Καλύπτεται απεριόριστος αριθμός 
επισκευών μέχρι και το όριο ευθύνης.  

2)  Κάλυψη της αξίας της Συσκευής Αντικατάστασης που χορηγείται σε περίπτωση που η επισκευή 
δεν είναι εφικτή ή κρίνεται μη εύλογη ή ασύμφορη από τον Ασφαλιστή. Η αξία της Συσκευής 
Αντικατάστασης δεν θα υπερβαίνει την Αξία της Συσκευής. 

3)  Κάλυψη της αξίας της Συσκευής Αντικατάστασης που χορηγείται σε περίπτωση συνδυασμού μίας 
ή περισσότερων επισκευής και αντικατάστασης της Συσκευής, δηλαδή σε περίπτωση που στη 
Συσκευή έχει ήδη γίνει Ζημιά (-ές) που έχει (-ουν) τύχει επισκευής (-ών) και προκύπτει επόμενη 
Ζημία που κρίνεται ασύμφορη προς επισκευή, Η αξίας της Συσκευής Αντικατάστασης δεν θα 
υπερβαίνει την Αξία της Συσκευής μείον το κόστος τυχόν επισκευής (-ών) που έχει (-ουν) ήδη γίνει 
στην Συσκευή κατά την Περίοδο Ασφάλισης. 

 

Διευκρινίζεται ότι η ως άνω έκταση της κάλυψης δεν παρέχει αξίωση στον Ασφαλισμένο για διενέργεια της 
επισκευής ή της αντικατάστασης της Συσκευής κατά τις διακοπές ή εκτός των συνήθων ωρών εργασίας 
του επισκευαστικού κέντρου. 

 

2. Η Συσκευή καλύπτεται ασφαλιστικά στην Ελληνική επικράτεια. 
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Άρθρο 6 – Έναρξη και Λήξη της κάλυψης και της ευθύνης του Ασφαλιστή 

1. Η παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη και η συναφής ευθύνη του Ασφαλιστή αρχίζει την πρώτη ημέρα της 
Περιόδου Ασφάλισης, η οποία αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης και ξεκινάει 24 μήνες μετά την 
ημέρα αγοράς της Συσκευής που αναγράφεται και στην απόδειξη αγοράς, με την προϋπόθεση της 
καταβολής του ασφαλίστρου από τον Πάροχο. 

2. Η παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη και η συναφής ευθύνη του Ασφαλιστή λήγει αυτοδικαίως και 
ανάλογα με την περίπτωση: 

1) Την ημέρα καταβολής του ασφαλίσματος / χρηματικού ποσού σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο Άρθρο 8 παρ. 3 όπου συμπληρώνεται και το όριο ευθύνης του Ασφαλιστή σε 
σχέση με περιστατικά που συνέβησαν εντός της Περιόδου Ασφάλισης (12 μηνών), 

2) Την τελευταία ημέρα της Περιόδου Ασφάλισης, δηλαδή με την πάροδο 12 μηνών μετά την 
πάροδο της περιόδου της Εγγύησης του κατασκευαστή, εκτός αν ο Ιδιοκτήτης της Συσκευής έχει 
ήδη υποβάλει αξιώσεις για περιστατικά που συμπληρώνουν το όριο ευθύνης του Ασφαλιστή, πριν 
από την τυπική λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης,  

3) Την ημέρα καταγγελίας / δήλωσης αποδέσμευσης από την ασφαλιστική κάλυψη βάσει τoυ 
παρόντος Προγράμματος ομαδικής ασφάλισης από τον Ιδιοκτήτη της Συσκευής ή από τον 
Ασφαλιστή, για οποιονδήποτε λόγο. 

4) Την ημέρα που γίνεται αντικατάσταση της Συσκευής με παροχή Συσκευής Αντικατάστασης. 

5)  Τη στιγμή που επέρχεται λύση / κατάργηση του Προγράμματος Vodafone – 1 ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, λόγο και χρόνο. 

6)  Την ημέρα που θα συμπληρωθεί το όριο ευθύνης λόγω επισκευών. 

7)  Την ημέρα που θα συμπληρωθεί το όριο ευθύνης βάσει της χρήσης συνδυασμού επισκευής και 
αντικατάστασης της Συσκευής. 

 
Άρθρο 7 – Ασφάλιστρο 

Το ύψος του οφειλόμενου ασφαλίστρου προσδιορίζεται από την Αξία της Συσκευής και καταβάλλεται στο 
σύνολό του από τη Vodafone Ελλάδας σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος Vodafone – 1 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Σε περίπτωση μη καταβολής του ασφαλίστρου, η παρεχόμενη 
ασφαλιστική κάλυψη δεν αρχίζει.  

 
Άρθρο 8 – Αποζημίωση  

1. Σε περίπτωση καλυπτόμενης Ζημιάς (Βλάβης) της Συσκευής που επηρεάζει την ομαλή λειτουργία ή 
χρήση της, η παρεχόμενη βάσει του παρόντος Προγράμματος ασφαλιστική κάλυψη μπορεί να προσλάβει 
τις ακόλουθες μορφές: 

1.1. Ο Ασφαλιστής θα επισκευάσει τη Συσκευή από καλυπτόμενο γεγονός, σε Εξουσιοδοτημένο 
Σέρβις (επισκευαστικό κέντρο) της επιλογής του, με στόχο να την επαναφέρει στην αρχική 
κατάσταση λειτουργίας της. 

1.2 Αν η επισκευή δεν είναι εφικτή ή είναι μη εύλογη ή οικονομικά ασύμφορη κατά την κρίση του 
Ασφαλιστή, ο Ασφαλιστής θα προβεί σε αντικατάσταση της Συσκευής με Συσκευή 
Αντικατάστασης σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στη συνέχεια.  

(α) Η Συσκευή Αντικατάστασης θα είναι ανακατασκευασμένη συσκευή ίδιας μάρκας και μοντέλου (εκτός 
από το χρώμα) με την ασφαλισμένη Συσκευή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμη συσκευή 
ίδιας μάρκας ή μοντέλου για οποιονδήποτε λόγο, ο Ιδιοκτήτης της Συσκευής θα λάβει μια 
ανακατασκευασμένη συσκευή με αντίστοιχα / παρόμοια (παρεμφερή) χαρακτηριστικά και δυνατότητες, 
όπως η παλαιά Συσκευή, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μιας τέτοιας Συσκευής Αντικατάστασης, 
εκτός περιόδου προσφορών (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), σε ένα Σημείο Πώλησης Vodafone 
(Vodafone POS) ή Σημείο Πώλησης Συνεργάτη Vodafone (Vodafone Partner POS) κατά την ημέρα 
χορήγησης της αποζημίωσης, δεν θα υπερβαίνει την Αξία της Συσκευής μείον το κόστος τυχόν 
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επισκευών της Συσκευής που έχουν διενεργηθεί κατά την Περίοδο Ασφάλισης. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει ανακατασκευασμένη συσκευή ίδια ή παρόμοιου τύπου και προδιαγραφών σύμφωνα με τα ως 
άνω, η Συσκευή Αντικατάστασης θα είναι καινούργια και η αξία της δεν μπορεί να υπερβαίνει την Αξία 
της Συσκευής μείον το κόστος τυχόν επισκευών που έχουν ήδη γίνει κατά την Περίοδο Ασφάλισης. 

(β) Η Συσκευή Αντικατάστασης θα αποστέλλεται μαζί με την μπαταρία και χωρίς να βρίσκεται σε επίσημη 
συσκευασία του κατασκευαστή σε κατάστημα Vodafone, από όπου θα παραλαμβάνεται από Ιδιοκτήτη 
της Συσκευής με δικά του έξοδα.  

(γ) Σε περίπτωση χορήγησης Συσκευής Αντικατάστασης ως αποζημίωσης βάσει της παρούσας 
ασφαλιστικής κάλυψης, το δικαίωμα κυριότητας του Ασφαλισμένου επί της προηγούμενης βλαβείσας 
Συσκευής μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στον Ασφαλιστή με την παραλαβή της Συσκευής 
Αντικατάστασης από τον Ασφαλισμένο. από κατάστημα Vodafone.  

3. Σε περίπτωση που, κατά την Περίοδο Ασφάλισης, έχει γίνει επισκευή στη Συσκευή και εκδηλώνεται εκ 
νέου Ζημιά (Βλάβη) στη Συσκευή, η αποκατάσταση της οποίας, λαμβανομένου υπόψη και του 
εναπομείναντος υπολοίπου για τη συμπλήρωση του ορίου ευθύνης του Ασφαλιστή, κρίνεται ασύμφορη, ο 
Ασφαλιστής μπορεί να επιλέξει να καταβάλει την ασφαλιστική κάλυψη βάσει του παρόντος Προγράμματος 
ασφάλισης με χρηματικό ποσό (σε μετρητά ή με μορφή πιστωτικού) που αντιστοιχεί στο εναπομείναν 
υπόλοιπο μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ευθύνης του Ασφαλιστή (άλλως στην αρχική Αξία Συσκευής 
μείον το κόστος οποιασδήποτε επισκευής της Συσκευής κατά την Περίοδο Ασφάλισης βάσει του παρόντος 
Προγράμματος).        

 

Άρθρο 9 – Υποχρεώσεις του Ιδιοκτήτη της Συσκευής που συνδέονται με τη χρήση της 

Ο Ιδιοκτήτης της Συσκευής περιλαμβανόμενου κάθε άλλου προσώπου εξουσιοδοτημένου να χρησιμοποιεί 
τη Συσκευή και κάθε άλλου προσώπου στο οποίο μεταβιβάζεται η Συσκευή από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία 
σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, υποχρεούται να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να 
προφυλάσσει την Συσκευή από Ζημιά (Βλάβη) και να χρησιμοποιεί και συντηρεί τη Συσκευή σύμφωνα με 
τις συστάσεις και οδηγίες του κατασκευαστή και του Ασφαλιστή.   

 
Άρθρο 10 – Εξαιρέσεις 
 
Οι ακόλουθες περιπτώσεις εξαιρούνται από την παρούσα ασφαλιστική κάλυψη 
1. οποιεσδήποτε δυσλειτουργίες, ελαττώματα και ζημιές που δεν επηρεάζουν την χρηστικότητα ή 
λειτουργία της Συσκευής, περιλαμβανόμενων και εκείνων που συνίστανται σε χρωματική αλλοίωση ή σε 
επιφανειακή ζημιά της Συσκευής (όπως φθορά του εξωτερικού στρώματος βαφής της Συσκευής, 
γρατζουνιές, βαθουλώματα, παραμορφώσεις, λουστραρίσματα, διακοσμητικά στοιχεία, κλπ.) ή που 
προκαλούνται από τριβή, γρατζούνισμα ή αφορούν  κουμπώματα, καπάκια και περιβλήματα, 
2. οποιαδήποτε συμβάντα (Ζημιές (Βλάβες) στην Συσκευή) που είναι αποτέλεσμα πράξεων εκ προθέσεως 
ή βαριάς αμέλειας του Ιδιοκτήτη της Συσκευής, συγγενών του, ή προσώπων που συνδέονται με τον 
Ιδιοκτήτη της Συσκευής και διαμένουν στην ίδια διεύθυνση με αυτόν, περιλαμβανόμενων και όλων των 
προσώπων που έχουν λάβει άδεια / εξουσιοδοτηθεί από τον Ιδιοκτήτη της Συσκευής να χρησιμοποιούν τη 
Συσκευή και οποιωνδήποτε προσώπων στα οποία έχει μεταβιβασθεί η Συσκευή από οποιαδήποτε νόμιμη 
αιτία σύμφωνα με του παρόντες Όρους,  
3. οποιαδήποτε συμβάντα που προκύπτουν από τη μη συμμόρφωση του Ιδιοκτήτη της Συσκευής ή του  
εξουσιοδοτημένου χρήστη αυτής ή προσώπου στο οποίο μεταβιβάζεται η Συσκευή από οποιαδήποτε 
νόμιμη αιτία σύμφωνα με τους παρόντες Όρους με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 9 ή για 
τα οποία δεν δόθηκε η απαραίτητη οφειλόμενη επιμέλεια ώστε να αποφευχθούν ή να μειωθεί το εύρος της 
απαίτησης ή της ζημιάς που μπορεί να οδηγήσει σε έγερση απαίτησης για την παρεχόμενη βάσει του 
παρόντος προγράμματος ασφαλιστική κάλυψη. Οφειλόμενη επιμέλεια ορίζεται ως η σωστή εκπλήρωση 
όλων των πράξεων διαφύλαξης, προσοχής και προφύλαξης που απαιτούνται από την ορθή οφειλόμενη 
επιμέλεια ενός μέσου ατόμου που υπό τις ίδιες ή παρόμοιες περιστάσεις θα προστάτευε ένα προϊόν από 
οποιαδήποτε συνέπεια ζημιάς,  
4. οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη ζημία που προκύπτει από Ζημιά (Βλάβη) στην Συσκευή, 
περιλαμβανόμενων οποιασδήποτε έμμεσης ή επακόλουθης ζημίας που προκύπτει ως αποτέλεσμα 
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αδυναμίας χρήσης της Συσκευής σε περίπτωση Ζημιάς (Βλάβης) της και οποιωνδήποτε έμμεσων 
δαπανών που προκύπτουν από την έλλειψη ανταλλακτικών ή υλικών αναγκαίων για τη 
ν επαναφορά της κατάστασης στην προϋφιστάμενη κατάσταση πριν από τη Ζημιά (Βλάβη) στην Συσκευή  
5. επισκευές εκτός Ελλάδας,  
6. οποιοδήποτε κόστος ή δαπάνη, όταν δεν μπορεί να εντοπιστεί ζημιά ή δυσλειτουργία στη συσκευή 
(άλλως Ζημιά (Βλάβη) στη Συσκευή),  
7. οποιαδήποτε ζημιά ή δυσλειτουργία που δεν επηρεάζει την φυσιολογική λειτουργία της Συσκευής ή που 
δεν καλυπτόταν από την Εγγύηση του κατασκευαστή ή μπορεί να αποδοθεί σε κατασκευαστικό ή 
σχεδιαστικό ελάττωμα, ή οποιαδήποτε βλάβη ή οποιαδήποτε ζημιά από ελαττωματική επικινδυνότητα / 
ανασφάλεια της Συσκευής ή οποιαδήποτε πραγματικά ελαττώματα που εμφανίζονται σε πολλές Συσκευές 
του ιδίου μοντέλου ή παρτίδας ή κωδικού προϊόντος ή λάθος κατά την συναρμολόγηση της Συσκευής,  
8. οποιαδήποτε Συσκευή της οποίας η σειρά ή το μοντέλο έχει ανακληθεί / αποσυρθεί από την αγορά από 
τον κατασκευαστή, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένο διανομέα / μεταπωλητή για διαπιστωθείσες ή 
δηλωμένες ή διαδεδομένες ατέλειες ή για διαπιστωθέν σχεδιαστικό ή κατασκευαστικό ελάττωμα ή 
ελάττωμα στα υλικά,  
9. 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, αλλοίωσης και διαρροής δεδομένων ή πληροφοριών 
(περιλαμβανόμενων και εκείνων που είχαν τυχόν εγγραφεί στην κάρτα μνήμης της Συσκευής ή στη μνήμη 
της ίδιας της Συσκευής), 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.  
10. οποιαδήποτε ζημιά που προήλθε λόγω ή συνεπεία πειραμάτων, ακούσιας ή εσκεμμένης 
υπερφόρτωσης, δοκιμών, κακομεταχείρισης, μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες / συστάσεις χρήσης, 
λειτουργίας, εγκατάστασης / συναρμολόγησης και συντήρησης της Συσκευής του κατασκευαστή, ή άλλης 
προσπάθειας ακατάλληλης / ανάρμοστης εγκατάστασης / συναρμολόγησης ή επισκευής της Συσκευής ή 
εν γένει κακής χρήσης αυτής, περιλαμβανόμενης και της χρήσης που είναι διαφορετική ή αντίθετη με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή ή την κατά προορισμό χρήση αυτής  
11. οποιαδήποτε ζημιά προέκυψε κατά τη διάρκεια ή συνεπεία του εν γένει χειρισμού, προγραμματισμού, 
ρυθμίσεων, επισκευών / επιδιορθώσεων, ανακατασκευών, τροποποιήσεων ή καθαρισμού της Συσκευής, 
περιλαμβανόμενης και οποιασδήποτε ζημιάς συνέβη ή παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια ή συνεπεία 
χειρισμού, επιδιόρθωσης, επισκευής ή καθαρισμού της Συσκευής από οποιοδήποτε τρίτο μέρος πέραν 
των εξουσιοδοτημένων ή εγκεκριμένων από τον Ασφαλιστή, καθώς και οποιαδήποτε ζημιάς που 
προκύπτει από ατελή, αναποτελεσματική ή ακατάλληλη επισκευή, μη σύμφωνη με τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή ή του παρόντος Προγράμματος ασφάλισης, 
12. οποιαδήποτε ζημιά σε χωριστά αγορασμένη μπαταρία, φορτιστή και κάρτα SIM ή οποιαδήποτε ζημιά 
σε οποιαδήποτε αξεσουάρ ή εξαρτήματα / ανταλλακτικά που συνοδεύουν την Συσκευή,  
13. οποιαδήποτε δαπάνη για να αποσυρθεί η χαλασμένη Συσκευή, περιλαμβανόμενης της δαπάνης 
μεταφοράς της χαλασμένης Συσκευής από τον Ασφαλισμένο σε κατάστημα Vodafone μετά την αναγγελία 
Ζημιάς (Βλάβης) στην Συσκευή και της παραλαβής της επισκευασμένης Συσκευής ή της Συσκευής 
Αντικατάστασης που χορηγείται στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος ασφάλισης από τον 
Ασφαλισμένο από κατάστημα Vodafone, 
14. οποιαδήποτε ζημιά συνίσταται σε απώλεια της εμπορικής αξίας της Συσκευής,  
15. οποιαδήποτε ζημιά που καλύπτεται από άλλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο σύμφωνα και με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο Άρθρο 11 των παρόντων Όρων ή εγγύηση ή που είναι ευθύνη του κατασκευαστή ή τρίτου,  
16. οποιαδήποτε ζημιά που προήλθε από χρήση μη  γνήσιων ή ακατάλληλων και μη εγκεκριμένων από 
τον κατασκευαστή αξεσουάρ ή ανταλλακτικών  
17. οποιαδήποτε ζημιά που προήλθε από ή συνίσταται σε φθορά λόγω χρήσης, σκουριά / οξείδωση, 
διάβρωση ή οποιαδήποτε μορφή βαθμιαίας επιδείνωσης / σταδιακής χειροτέρευσης της ποιότητας της 
Συσκευής, περιλαμβανομένης και της συνήθους χρήσης, 
18. οποιαδήποτε ζημιά σε Συσκευές, οι οποίες τροποποιήθηκαν, ανακατασκευάστηκαν ή των οποίων ο 
αριθμός ΙΜΕΙ (ηλεκτρονικός αριθμός τροποποίησης) αλλοιώθηκε. Η ανωτέρω απαλλαγή δεν ισχύει σε 
περίπτωση αλλοίωσης του αριθμού ή ταυτοποίησης ΙΜΕΙ ως αποτέλεσμα επισκευής υπό την εγγύηση του 
κατασκευαστή κατά την διάρκεια της Εγγύησης του κατασκευαστή ή του πωλητή (ή αξίωσης βάσει του 
νόμου για την Προστασία του Καταναλωτή) ή ως συνέπεια επισκευής που έλαβε χώρα ως μέρος της 
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αποζημίωσης λόγω Ζημιάς στη Συσκευή. Για να διασφαλιστούν τα δικαιώματα του Ασφαλισμένου 
σύμφωνα με την ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται βάσει του παρόντος προγράμματος, σε περίπτωση 
που ο Ιδιοκτήτης της Συσκευής δεν κάνει χρήση του ενδεδειγμένου από τον Ασφαλιστή επισκευαστικού 
κέντρου, τότε είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στον Ασφαλιστή το νέο αριθμό ΙΜΕΙ μαζί με την 
απόδειξη της επισκευής.  
19. οποιαδήποτε ζημιά που προήλθε από παρακράτηση, επίταξη, κατάσχεση και οποιαδήποτε ενέργεια ή 
απόφαση καταστροφής από αρχές, συμπεριλαμβανόμενων και των τελωνειακών αρχών,  
20. οποιαδήποτε ζημιά που προήλθε από εξωτερικό παράγοντα / 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,  
21. οποιαδήποτε ζημιά που προήλθε από φυσικές καταστροφές, ανωτέρα βία, πυρκαγιά, κεραυνό, 
έκρηξη, θύελλα, πλημμύρα, ακτινοβολία ή οποιοδήποτε συμβάν συνδεδεμένο με αλλαγή της κατάστασης 
ατομικού πυρήνα,  
22. οποιαδήποτε ζημιά συνέβη ως αποτέλεσμα πολεμικών δραστηριοτήτων (ανεξαρτήτως αν ο πόλεμος 
κηρύχθηκε ή όχι), στρατιωτικών ενεργειών εξ μέρους άλλου κράτους, εμφυλίου πολέμου, τρομοκρατικών 
πράξεων, εξεγέρσεων, ταραχών, κοινωνικών αναταραχών, ανάληψης εξουσίας με επανάστασης ή 
στρατιωτική δύναμη, και 
23. οποιαδήποτε ζημιά προέκυψε κατά τη χρήση της Συσκευής για ποινικές ή τρομοκρατικές 
δραστηριότητες ή επέτρεψε τη διενέργεια εγκληματικής ή τρομοκρατικής πράξης, λαμβανομένων υπόψη 
και των ειδικότερα οριζόμενων στο Άρθρο 19 των παρόντων Όρων.  

  
 
Άρθρο 11 – Ύπαρξη άλλων ασφαλίσεων 

Σε περίπτωση Ζημιάς (Βλάβης) στην Συσκευή όπου υπάρχει και εναλλακτική πηγή κάλυψης του 
περιστατικού, όπως άλλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ατομικό ή ομαδικό, η Ζημιά (Βλάβη) στην Συσκευή θα 
καλυφθεί από το άλλο ασφαλιστήριο.    

 

Άρθρο 12 – Δήλωση Ζημιάς και καταβολή Αποζημίωσης 

1. Στην περίπτωση Ζημιάς (Βλάβης) στην Συσκευή, 

1.1 Ο Ιδιοκτήτης της Συσκευής οφείλει να δηλώσει / αναγγείλει τη ζημιά στον Ασφαλιστή, δηλαδή την AIG, 
αμέσως και πάντως όχι αργότερα από οκτώ (8) ημερολογιακές  ημέρες από την ημέρα που συνέβη η 
ζημιά ή που έλαβε γνώση αυτής, με δήλωση στο Κέντρο Αποζημιώσεων της AIG στον αριθμό τηλεφώνου 
801 11 61200 καλώντας από σταθερό ή από κινητό στο τηλέφωνο 210 81 27 789 και να ακολουθεί τις 
σχετικές οδηγίες του Ασφαλιστή στο εν λόγω πλαίσιο. 

Για την επεξεργασία της δήλωσης ζημιάς θα σας ζητηθούν τα ακόλουθα έγγραφα / στοιχεία από τον 
Ασφαλιστή, δηλαδή την AIG: 

α) Απόδειξη λιανικής που να αναφέρεται η μάρκα, το μοντέλο και το κόστος αγοράς 

β)  Ο αριθμός που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης, όπου αυτό έχει εκδοθεί. 

 

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι, κατά την εξυπηρέτηση του Ασφαλισμένου στο πλαίσιο παροχής της 
ασφαλιστικής κάλυψης βάσει του παρόντος Προγράμματος (με τη μορφή διενέργειας επισκευής της 
Συσκευής ή αντικατάστασης αυτής με Συσκευή Αντικατάστασης), μπορεί να απαιτηθούν περαιτέρω 
πληροφορίες και διαδικασίες από τον κατασκευαστή ή το επισκευαστικό κέντρο, για τις οποίες δεν φέρει 
ευθύνη ο Ασφαλιστής. 

  

1.2 Κατά την ως άνω αναγγελία Ζημιάς (Βλάβης) στην Συσκευή, θα ζητηθεί από τον Ιδιοκτήτη της 
Συσκευής να παρουσιάσει αναλυτική περιγραφή του περιστατικού και των περιστάσεων υπό τις οποίες 
έλαβε χώρα.   
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2. Μετά την ως άνω αναγγελία Ζημιάς (Βλάβης) στην Συσκευή, ο Ιδιοκτήτης της Συσκευής υποχρεούται να 
μεταφέρει τη χαλασμένη Συσκευή, με δικές του δαπάνες, σε κατάστημα Vodafone.  

 

3. Ο Ιδιοκτήτης της Συσκευής υποχρεούται να παράσχει στον Ασφαλιστή όλες τις πληροφορίες και 
έγγραφα, και να πραγματοποιήσει όλες τις αναγκαίες ενέργειες, για να αποσαφηνισθούν αποτελεσματικά 
τα περιστατικά της Ζημιάς, η εγκυρότητα της εκάστοτε προβαλλόμενης αξίωσης του Ασφαλισμένου για 
παροχή κάλυψης βάσει του παρόντος Προγράμματος και η έκταση της αποζημίωσης.  

 

4. Η αποκατάσταση καλυπτόμενης Ζημιάς (Βλάβης) στην Συσκευή μέσω επισκευής ή αντικατάστασης της 
Συσκευής ή καταβολής χρηματικού ποσού θα λάβει χώρα το πρώτον κατά τη στιγμή που ο Ιδιοκτήτης της 
Συσκευής θα παράσχει στον Ασφαλιστή όλα τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα / στοιχεία για την 
υλοποίηση της αξίωσης και με την προϋπόθεση ότι η κάλυψη δεν αποκλείεται σύμφωνα με τους Όρους 
του Ασφαλιστηρίου. 

 

5. Ο ιδιοκτήτης της Συσκευής θα ενημερωθεί εντός εύλογου χρόνου για το αν η ζημιά είναι καλυπτόμενη, 
αφότου η Συσκευή μεταφερθεί στο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις (επισκευαστικό κέντρο) με το οποίο 
συνεργάζεται ο Ασφαλιστής και γίνει ο σχετικός έλεγχος για τη φύση της ζημιάς.  

 

6. Σε περίπτωση καλυπτόμενης Ζημιάς (Βλάβης) στην Συσκευή, o Ασφαλισμένος παραλαμβάνει, ανάλογα 
με τη μορφή της παρεχόμενης στο εν λόγω πλαίσιο ασφαλιστικής κάλυψης / αποζημίωσης, την 
επισκευασμένη Συσκευή ή την Συσκευή Αντικατάστασης από κατάστημα Vodafone με δικές του δαπάνες. 

 

7. Η από δόλο ή βαριά αμέλεια παράλειψη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του 
Ασφαλισμένου / Ιδιοκτήτη της Συσκευής σύμφωνα με το παρόν Άρθρο, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την 
απόφαση του Ασφαλιστή να αξιώσει το κόστος επισκευής της Συσκευής που καταβλήθηκε από τον 
Ασφαλιστή ή την επιστροφή της ήδη χορηγηθείσας Συσκευής Αντικατάστασης ή την επιστροφή τυχόν 
καταβληθέντος χρηματικού ποσού. 

 

 
Άρθρο 13 – Αξιώσεις καθ’ υποκατάσταση και Εκχώρηση 

1. Από την ημερομηνία καταβολής της αποζημίωσης, ο Ασφαλιστής υποκαθίσταται στις αξιώσεις του 
Ιδιοκτήτη της Συσκευής κατά οποιουδήποτε τρίτου που ευθύνεται για τη Ζημιά ή απώλεια, και όλα τα 
αντίστοιχα δικαιώματα / όλες οι αντίστοιχες απαιτήσεις εκχωρούνται δυνάμει του παρόντος και του νόμου 
στον Ασφαλιστή μέχρι της αξίας του καταβληθέντος ασφαλίσματος.  

2. Τα ανωτέρω υπό παρ. 1 δικαιώματα δεν εκχωρούνται στον Ασφαλιστή αν το υπεύθυνο για την Ζημιά 
(Βλάβη) στην Συσκευή πρόσωπο διαμένει στο ίδιο νοικοκυριό με τον Ιδιοκτήτη της Συσκευής ή είναι 
πρόσωπο για το οποίο ο Ιδιοκτήτης της Συσκευής παραμένει υπεύθυνος. 

3. Αν ο Ιδιοκτήτης της Συσκευής παραιτηθεί από το δικαίωμά του να ασκήσει οποιαδήποτε αξίωσή του 
κατά τρίτου προσώπου, χωρίς την συναίνεση του Ασφαλιστή, άλλως αν δεν τηρήσει την υποχρέωσή του 
διασφαλίσει τις αξιώσεις αυτές,  ο Ασφαλιστής δικαιούται να αρνηθεί την καταβολή της αποζημίωσης. 

4. Όλα τα δικαιώματα, οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρεχόμενη ασφαλιστική 
κάλυψη και το Πιστοποιητικό Ασφάλισης, δεν εκχωρούνται ούτε και μεταβιβάζονται χωρίς την 
προηγούμενη ενημέρωση / συναίνεση του Ασφαλιστή. Έτσι, σε περίπτωση μεταβίβασης της Συσκευής 
από οποιαδήποτε αιτία, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Ασφαλισμένου που απορρέουν από την 
προβλεπόμενη βάσει του παρόντος Προγράμματος ασφάλισης ασφαλιστική κάλυψη μεταβιβάζονται, με 
προηγούμενη ενημέρωση / συναίνεση του Ασφαλιστή, στον αποκτώντα τη Συσκευή, ο οποίος καθίσταται 
Ασφαλισμένος βάσει του παρόντος Προγράμματος Ασφάλισης κατά την παράδοση της Συσκευής και 
απόκτησης του Πιστοποιητικού Ασφάλισης από τον μεταβιβάζοντα. 
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Άρθρο 14 – Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων 

Με την υπογραφή του Πιστοποιητικού Ασφάλισης, εσείς ο Ασφαλισμένος, συναινείτε, ελεύθερα, ρητά, 
ειδικά, σαφώς και με πλήρη επίγνωση και πληροφόρηση στη συλλογή και εν γένει επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων από τον Ασφαλιστή, περιλαμβανόμενης της γνωστοποίησης / διαβίβασης αυτών 
σε τρίτους εντός και εκτός Ε.Ε., καθ’ όσον είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων του Ασφαλιστή από το Πρόγραμμα Vodafone – 1 Χρόνος Επέκταση Εγγύησης και τη 
βάσει του εν λόγω Προγράμματος παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη, όπως και για την συμμόρφωση του 
Ασφαλιστή με αιτήματα οποιωνδήποτε δημοσίων αρχών ή άλλες νόμιμες υποχρεώσεις. Για την 
επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων εφαρμόζουμε τα όσα ορίζονται στην 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 2472/1997).  

 
Περαιτέρω, δηλώνετε ότι έχετε ενημερωθεί για τα δικαιώματά σας δυνάμει του Ν. 2472/1997, και 
συγκεκριμένα για (α) το δικαίωμα ενημέρωσης για τη συλλογή και εν γένει επεξεργασία 
δεδομένων σας από τον Ασφαλιστή (κατ’ άρθρο 11 του Ν. 2472/1997), (β) το δικαίωμα πρόσβασης 
στα υπό επεξεργασία δεδομένα σας (κατ’ άρθρο 12 του Ν. 2472/1997) καθώς και (γ) το δικαίωμα 
αντίρρησης οποτεδήποτε για την επεξεργασία (κατ’ άρθρο 13 του Ν. 2472/1997). Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα μας 
www.aig.com.gr/privacynotice_gr. Περαιτέρω, δηλώνετε ότι απαλλάσσετε ρητά τον Ασφαλιστή και 
τη Vodafone / τον Πάροχο από οποιαδήποτε ευθύνη για διαρροή ή ζημία των προσωπικών σας 
δεδομένων που τυχόν συμβεί λόγω πραγματοποίησης ασφαλισμένου κινδύνου / καλυπτόμενου 
περιστατικού και επισκευή ή αντικατάσταση της Συσκευής στο εν λόγω πλαίσιο.  Το ίδιο ισχύει και 
για την περίπτωση που παραδώσετε τη Συσκευή σας σε περίπτωση Ζημιάς, εγγυάσθε δε στην 
περίπτωση αυτή ότι έχετε προηγουμένως διαγράψει το σύνολο των προσωπικών σας δεδομένων από τη 
Συσκευή. Αν τυχόν δεν έχουν διαγραφεί, εξουσιοδοτείτε ήδη με το παρόν τον Ασφαλιστή και τους 
προστηθέντες ή λοιπούς συνεργάτες του να προβούν σε οποιαδήποτε επέμβαση, επεξεργασία και 
διαγραφή τυχόν απαιτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Vodafone – 1 Χρόνος Επέκταση Εγγύησης και 
απαλλάσσετε τους ανωτέρω από οιαδήποτε σχετική ευθύνη αν τυχόν αυτή δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς με 
αποτέλεσμα τη διαρροή ή ζημία των προσωπικών σας δεδομένων.  
 
 
Άρθρο 15 - Διαδικασία παραπόνων 

Σε περίπτωση που τυχόν επιθυμείτε να εκφράσετε παράπονο ή αιτίαση σχετικά με την παρεχόμενη 
ασφαλιστική κάλυψη και / ή  τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας 
τηλεφωνικά (στο 210 8127600) ή με fax (στο 210 8063585) ή με e-mail (στη διεύθυνση: complaints-
GR@aig.com.). Θα καταβάλουμε προσπάθεια να ολοκληρώσουμε την εξέταση του παραπόνου ή της 
αιτίασής σας το συντομότερο δυνατόν και πάντως εντός χρονικού διαστήματος πενήντα (50) 
ημερολογιακών ημερών από την εκάστοτε υποβολή αυτού, με δυνατότητα παράτασης του συγκεκριμένου 
χρονικού διαστήματος για ορισμένους λόγους.  
Αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι με τον εν γένει χειρισμό της υπόθεσής σας, μπορείτε, χωρίς να θίγονται τα 
νόμιμα δικαιώματά σας, να επικοινωνήσετε με μία από τις κάτωθι αρχές: 

 Ο Συνήγορος του Καταναλωτή 
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144 
114 71 Αθήνα, Ελλάδα 
Τηλ.: +30 210 646 0862 Φαξ: +30 210 646 0414 
Email: grammateia@synigoroskatanaloti.gr ; 

ή 
Τράπεζα της Ελλάδος, Δ/νση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης 
Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 21, 
102 50, Αθήνα, Ελλάδα 
Τηλ: +30 210 320 1111 Φαξ: +30 210 323 2239/2816 
E-mail: complaints@bankofgreece.gr 

http://www.chartisinsurance.gr/privacynotice_gr
mailto:complaints-GR@aig.com
mailto:complaints-GR@aig.com
mailto:complaints@bankofgreece.gr
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Σημείωση: Τυχόν ενεργοποίηση του ως άνω μηχανισμού υποβολής αιτιάσεων / παραπόνων δεν 
διακόπτει την παραγραφή των οποιωνδήποτε έννομων αξιώσεων του Ιδιοκτήτη Συσκευής / 
Ασφαλισμένου.  

 

Άρθρο 16 - Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία 

Η παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο και ιδίως τις 
διατάξεις του Νόμου 2496/1997 περί ασφαλιστικής σύμβασης.  

Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά μεταξύ του Ασφαλιστή και του Ασφαλισμένου από ή σε σχέση με 
την παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη, η διαφορά αυτή θα επιλύεται μεταξύ τους εντός τριάντα (30) 
ημερών από την έγγραφη γνωστοποίησή της απ’ αυτόν που εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση προς το άλλο 
μέρος. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επίλυση εντός των ανωτέρω τριάντα (30) ημερών, τα 
δικαστήρια της Αθήνας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία. 

 

Άρθρο 17 - Φόροι και λοιπά δικαιώματα και υποχρεώσεις  

Όλα τα νόμιμα δικαιώματα (ασφαλιστικά δικαιώματα ή άλλα), και φόροι ασφαλίστρων και οι εν γένει 
νόμιμες επιβαρύνσεις  επί του Προγράμματος Vodafone – 1 Χρόνος Επέκταση Εγγύησης θα βαρύνουν 
τον Λήπτη της Ασφάλισης.  
 
 
Άρθρο 18 - Πτώχευση 
Η πτώχευση ή η διαδικασία αφερεγγυότητας ή η παύση πληρωμών του Παρόχου ή Ασφαλισμένου δεν 
απαλλάσσει τον Ασφαλιστή από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην επιμέρους ασφαλιστική 
κάλυψη, με την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί ασφάλιστρο και / ή το Πρόγραμμα Vodafone – 1 Χρόνος 
Επέκταση Εγγύησης παραμένει σε ισχύ. 

 

Άρθρο 19 -  Απαγόρευση Παράνομων Οικονομικών Συναλλαγών 

O Ασφαλιστής θεωρείται ότι δεν παρέχει κάλυψη και δεν φέρει ευθύνη για την καταβολή αποζημίωσης ή 
την παροχή οποιουδήποτε άλλου ωφελήματος με βάση το Πρόγραμμα Vodafone – 1 Χρόνος Επέκταση 
Εγγύησης ή την παρεχόμενη στη βάση του εν λόγω Προγράμματος ασφαλιστική κάλυψη, στην περίπτωση 
που η παροχή μια τέτοιας κάλυψης, αποζημίωσης ή ωφελήματος θα εξέθετε τον Ασφαλιστή, την 
ιδιοκτήτρια εταιρία του ή το νομικό πρόσωπο που ασκεί τον απώτερο έλεγχο του Ασφαλιστή, σε 
οποιαδήποτε κύρωση, απαγόρευση ή περιορισμό σύμφωνα με τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών ή των εμπορικών ή οικονομικών κυρώσεων, των νόμων ή των κανονισμών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 

 
 

 


