
1. Τι είναι το Πρόγραµµα Alpha Feel Safe και τι καλύψεις περιέχει; 
• Το Πρόγραµµα Alpha Feel Safe προσφέρει προαιρετική ασφάλιση σε όλους τους κατόχους 

Χρεωστικών και Πιστωτικών Καρτών Alpha Bank. Το πρόγραµµα καλύπτει τον ασφαλισµένο πελάτη 
στις ακόλουθες περιπτώσεις υπό τη ρητή προϋπόθεση της ταυτόχρονης απώλειας ή 
κλοπής της Κάρτας κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης:

• Κλοπή κινητού τηλεφώνου και tablet
• Κλοπή τσάντας και πορτοφολιού
• Παράνοµη χρήση κινητού
• Παράνοµη χρήση Πιστωτικής/ Χρεωστικής κάρτας
• Απώλεια Εγγράφων
• Απώλεια Κλειδιών
• Αφαίρεση αναληφθέντος χρηµατικού ποσού από ATM µε χρήση βίας. 

2. Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραµµα;
• Σε όλους τους κατόχους Πιστωτικών και Χρεωστικών Καρτών Alpha Bank άνω των 18 χρονών που 

διαµένουν στην Κύπρο ή έχουν διεύθυνση διαµονής στην Κύπρο.

3. Πώς µπορεί ο ενδιαφερόµενος πελάτης να ενταχθεί στο πρόγραµµα; 
• Ο πελάτης θα πρέπει να επισκεφθεί οποιοδήποτε Κατάστηµα της Alpha Bank και να υποβάλει το 

σχετικό αίτηµα
• Ο λειτουργός της Τράπεζας θα εκδώσει το συµβόλαιο και θα το παραδώσει στον πελάτη.

4. Ποιο είναι το κόστος του προγράµµατος;
• Το κόστος του προγράµµατος είναι Ευρώ 30 τον χρόνο.

5. Πώς µπορεί ο πελάτης να ακυρώσει ή να υπαναχωρήσει από το συµβόλαιό του;
• Υπογράφοντας το σχετικό έντυπο ακύρωσης/ υπαναχώρησης και αποστέλλοντάς το στην Altius 

Insurance
• Ο πελάτης έχει δικαίωµα εναντίωσης και υπαναχώρησης εντός 20 ηµερών από την ηµεροµηνία 

παραλαβής των όρων του προγράµµατος, µε επιστροφή των ασφαλίστρων
• Ο πελάτης έχει το δικαίωµα ακύρωσης τους συµβολαίου 30 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία ανανέωσης
• Σε περίπτωση ακύρωσης του συµβολαίου στο ενδιάµεσο της ασφαλιστικής περιόδου, τα ασφάλιστρα δεν 

επιστρέφονται.

6. Πού θα απευθυνθεί ο πελάτης για θέµατα αποζηµιώσεων;
• Ο πελάτης µπορεί να απευθυνθεί στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών στην Altius Insurance.

7. Πόσες φορές µπορεί να υποβάλλει ο πελάτης απαίτηση;
• Κάθε φορά που συµβαίνει ζηµιογόνο γεγονός. Το ύψος όµως των αποζηµιώσεων κατά περίπτωση, 

ισχύει σωρευτικά για όλη την ασφαλισµένη περίοδο.
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8. Πόσα συµβόλαια µπορεί να έχει ο ίδιος πελάτης που έχει στην κατοχή του περισσότερη
    από µία κάρτα;

• Ισχύει ένα συµβόλαιο για κάθε ένα κάτοχο καρτών και όχι ένα συµβόλαιο για κάθε κάρτα
• Σε περίπτωση ακύρωσης µιας κάρτας, το συµβόλαιο παραµένει σε ισχύ για τις λοιπές κάρτες του πελάτη.

9. Ο κάτοχος δευτερεύουσας κάρτας καλύπτεται από το συµβόλαιο του Κύριου κατόχου;
• Όχι. Ο κάτοχος δευτερεύουσας κάρτας θα πρέπει να συνάψει συµβόλαιο στο όνοµά του.

10. Η ασφάλεια καλύπτει περίπτωση κλοπής ή απώλειας της κάρτας στο εξωτερικό;
• Τα γεωγραφικά όρια ισχύος της ασφάλισης λαµβάνουν χώρα σε παγκόσµιο επίπεδο.

11. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το συµβόλαιο;
• Να καταβάλλονται εµπρόθεσµα τα ασφάλιστρα
• Να απαντούνται µε ειλικρίνεια, µεγάλη προσοχή, σαφήνεια και πληρότητα οι ερωτήσεις της αίτησης 

ασφάλισης
• Να λαµβάνονται όλα τα εύλογα µέτρα προφύλαξης και προστασίας για την αποφυγή ζηµιάς ή 

ατυχήµατος, ενεργώντας σαν ο πελάτης να ήταν ανασφάλιστος
• Να ενηµερώνει ο πελάτης το συντοµότερο δυνατό και εντός οκτώ ηµερών από τη στιγµή που 

αντιλαµβάνεται την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης και να ειδοποιείται η Ασφαλιστική 
Εταιρία

• Να απενεργοποιεί ο πελάτης την κάρτα εφόσον αυτή έχει κλαπεί ή χαθεί καλώντας είτε στην Alpha 
Bank είτε στην εταιρία κινητής τηλεφωνίας εφόσον πρόκειται για κάρτα SIM

• Να υποβάλλεται αναφορά στις αστυνοµικές αρχές εντός 48 ωρών από τη διαπίστωση της δόλιας 
χρήσης της κάρτας, απώλειας ή κλοπής των εγγράφων ή επίθεσης µε σκοπό τον εξαναγκασµό 
ανάληψης χρηµάτων.
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