ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΟΡΩΝ (shopping protection)
Η παραπάνω ασφάλιση καλύπτει μέχρι του ποσού που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα παροχών, κάθε απώλεια
και ζημιά για αντικείμενα που αγοράσθηκαν στην Ελλάδα με χρήση της πιστωτικής σας κάρτας, πλην των παρακάτω
εξαιρέσεων και μέχρι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία αγοράς.
I) ΚΑΛΥΨΕΙΣ
1.
2.
3.
4.

Απώλεια συνεπεία κλοπής με διάρρηξη του χώρου που βρίσκονται τα αγορασθέντα αντικείμενα.
Απώλεια συνεπεία ληστείας του κατόχου των αντικειμένων.
Ζημιές συνεπεία πυρκαγιάς του χώρου που βρίσκονται τα αγορασθέντα αντικείμενα.
Ζημιά από απρόβλεπτο γεγονός ανεξάρτητα από τη θέληση του ασφαλισμένου.

II) ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Επί πλέον των συνήθων εξαιρέσεων (πόλεμος, εξέγερση, δόλος, κλπ) η παρεχόμενη ασφάλιση δεν ισχύει για:
1. Αγορές αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, ποδηλάτων, κινητών τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών,
χρυσαφικών, κοσμημάτων, πολυτίμων μετάλλων και λίθων, γραμματόσημα.
2. Αγορές σκαφών αναψυχής, εξωλέμβιων μηχανών θαλάσσης.
3. Κλοπή αντικειμένων από ή/ και μέσα από αυτοκίνητα ή άλλου είδους οχήματα, εκτός από την περίπτωση
που τα αντικείμενα βρίσκονται εντός οχήματος που υπέστη ολική κλοπή επιβεβαιωμένης από την
αστυνομία.
4. Απώλεια αξιογράφων, νομισμάτων, ταξιδιωτικών επιταγών (travelers checks), εισιτηρίων, ζώων και φυτών.
5. Ζημιές που προέρχονται από τη φυσιολογική χρήση ή φθορά των καλυπτομένων αντικειμένων.
6. Ζημιές που οφείλονται από κακοτεχνία ή/και ελαττωματικό υλικό του προϊόντος.
7. Ζημιές προϊόντος από τη χρήση του σε μη προβλεπόμενες για το προϊόν εφαρμογές.
8. Απώλεια ή/ και ζημιά ή απλή κλοπή (δηλ. κλοπή που δεν αποτελεί περίπτωση διάρρηξης ή ληστείας π.χ. σε
αεροδρόμια ή ταχυδρομικές αποστολές).
Ο ασφαλισμένος πρέπει να ειδοποιεί την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ υποβάλλοντας όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία αμέσως ή εντός 30 ημερών το αργότερο, από την ημερομηνία του περιστατικού.
Όλες οι προαναφερθείσες καλύψεις διέπονται από ειδικούς όρους και εξαιρέσεις.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

Ασφαλιστικά
ποσά/παροχές

Visa Gold
(Εταιρικές
Πιστωτικές Κάρτες &
Πιστωτικές Κάρτες
Ιδιωτών)

Miles & More World Mastercard,
Miles & More World Mastercard
Gold, Visa Platinum και Visa Infinite

Λοιπές Κάρτες
(Εταιρικές Πιστωτικές
Κάρτες & Πιστωτικές
Κάρτες Ιδιωτών)

Ασφάλιση
Προστασίας Αγορών
(Shopping Protection)

€ 2000

€ 3500

€ 1500

