Όροι Anytime Family Offer

1.

Οι όροι αυτοί (οι «Όροι») ρυθμίζουν τη λειτουργία της δεύτερης προσφοράς Anytime family offer (η
«Προσφορά») που παρέχεται από την ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., η οποία ενεργεί μέσω του Υποκαταστήματος της στην Κύπρο (η «Anytime»). Η
ιστοσελίδα της προσφοράς είναι η www.anytimeonline.com.cy/info/family-offer

2.

Η Προσφορά ισχύει αποκλειστικά για μέλη της ίδιας οικογένειας. Για σκοπούς των όρων αυτών και
γενικά της Προσφοράς, η οικογένεια ενός προσώπου είναι αυτή που αποτελείται μόνο από τους γονείς
και πεθερούς του, τον ή τη σύζυγο του και τα παιδιά του. Οι αναφορές στους Όρους και γενικά το υλικό
που αφορά την Προσφορά σε «οικογένεια», «μέλη της οικογένειας» και άλλες παρόμοιες αναφορές
πρέπει να ερμηνεύονται ανάλογα. Όπως αναφέρεται με λεπτομέρεια στον όρο 8, η Anytime έχει δικαίωμα
να ζητήσει στοιχεία που να αποδεικνύουν τη σχετική οικογενειακή σχέση.

3.

Η Προσφορά ισχύει αποκλειστικά για συμβόλαια που εκδίδονται απευθείας με την Anytime είτε μέσω της
ιστοσελίδας www.anytimeonline.com.cy είτε τηλεφωνικά μέσω του αριθμού 800 88 800.

4.

Υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στους Όρους, με την αγορά νέου ασφαλιστήριου συμβολαίου
αυτοκινήτου ή κατοικίας της Anytime, θα παρέχεται μέσω της Προσφοράς στον κάτοχο του νέου
συμβολαίου έκπτωση στο πληρωτέο ασφάλιστρο του συμβολαίου αυτού αν αυτός ή κάποιο άλλο μέλος
της οικογένειας του έχει ήδη ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας με την Anytime. Τα
ποσοστά έκπτωσης και οι προϋποθέσεις παραχώρησης τους είναι τα πιο κάτω:

4.1. Το ποσοστό έκπτωσης που θα ισχύει για νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου είναι:
4.1.1. 5% αν υπάρχουν σε ισχύ κατά την έκδοση του και έχουν συμπληρωθεί στην ιστοσελίδα της
Προσφοράς ένα (1) ή περισσότερα συμβόλαια αυτοκινήτου ή κατοικίας της Anytime με
κατόχους μέλη της οικογένειας του κατόχου του νέου συμβολαίου ή τον ίδιο.

4.2. Το ποσοστό έκπτωσης που θα ισχύει για νέο συμβόλαιο κατοικίας είναι:
4.2.1. 5% αν υπάρχουν σε ισχύ κατά την έκδοση του και έχουν συμπληρωθεί στην ιστοσελίδα της
Προσφοράς ένα (1) ή δυο (2), αλλά όχι περισσότερα, συμβόλαια κατοικίας της Anytime
με κατόχους μέλη της οικογένειας του κατόχου του νέου συμβολαίου ή τον ίδιο, ή
4.2.2. 10% αν υπάρχουν σε ισχύ κατά την έκδοση του και έχουν συμπληρωθεί στην
ιστοσελίδα της Προσφοράς ένα (1) ή περισσότερα συμβόλαια αυτοκινήτου της Anytime
με κάτοχο μέλος της οικογένειας του κατόχου του νέου συμβολαίου ή τον ίδιο, με την
προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει σε ισχύ συμβόλαιο κατοικίας της Anytime με κάτοχο
μέλος της οικογένειας του κατόχου του νέου συμβολαίου ή τον ίδιο,ή
4.2.3. 10% αν υπάρχουν σε ισχύ κατά την έκδοση του και έχουν συμπληρωθεί στην
ιστοσελίδα της Προσφοράς τρία (3) ή περισσότερα συμβόλαια κατοικίας της Anytime με
κατόχους μέλη της οικογένειας του κατόχου του νέου συμβολαίου ή τον ίδιο.

4.3. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε από τις εκπτώσεις που αναφέρονται πιο πάνω,
δεν θα παρέχεται έκπτωση.

5.

Για σκοπούς καθορισμού του κατά πόσο ο κάτοχος του νέου συμβολαίου δικαιούται κάποια από τις
εκπτώσεις της Προσφοράς που προβλέπονται στον όρο 4, ισχύουν και τα πιο κάτω:

5.1. Μόνο υφιστάμενα συμβόλαια των οποίων όλα τα ασφάλιστρα που είναι οφειλόμενα μέχρι την
ημερομηνία που εκδίδεται το νέο συμβόλαιο έχουν εξοφληθεί μπορούν να ληφθούν υπόψη προς
ικανοποίηση των προϋποθέσεων της Προσφοράς.

5.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της έκπτωσης είναι η σωστή συμπλήρωση στην ιστοσελίδα
της Προσφοράς του αριθμού του κάθε υφιστάμενου ενεργού συμβολαίου πάνω στο οποίο βασίζεται
ο κάτοχος του νέου ασφαλιστηρίου, σε συνδυασμό με τα τρία τελευταία στοιχεία του αριθμού του
δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου του κατόχου του υφιστάμενου συμβολαίου, όπως αυτός τα έχει
δηλώσει κατά την έκδοση του υφιστάμενου συμβολαίου. Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται στον
Πίνακα του σχετικού υφιστάμενου ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Ο χρήστης που συμπληρώνει τα
στοιχεία στην ιστοσελίδα της Προσφοράς οφείλει να εξασφαλίσει την προηγούμενη συγκατάθεση
των προσώπων που αφορούν τα στοιχεία για να τα χρησιμοποιήσει για τον σκοπό αυτό.

6.

Η Προσφορά ισχύει μόνο αναφορικά με συμβόλαια που εκδίδονται πρώτη φορά μετά την έναρξη της και
τα οποία ασφαλίζουν αντικείμενο που δεν ήταν προηγουμένως ασφαλισμένο στην Anytime. Η Προσφορά
δεν ισχύει στις περιπτώσεις ανανέωσης υφιστάμενου συμβολαίου. Αν όμως ένα συμβόλαιο για το οποίο
έχει ήδη παραχωρηθεί η έκπτωση της Προσφοράς ανανεωθεί, η έκπτωση που αρχικά δόθηκε (αλλά όχι

μεγαλύτερη) θα ισχύει και σε κάθε ανανέωση του συμβολαίου αυτού, με την προϋπόθεση ότι οι
προϋποθέσεις που ικανοποιήθηκαν για την παραχώρηση της έκπτωσης αρχικά συνέχισαν να
ικανοποιούνται ανελλιπώς κατά τη διάρκεια του συμβολαίου και κατά την ανανέωση (για παράδειγμα, αν
παραχωρήθηκε έκπτωση 5% επειδή υπήρχε σε ισχύ ένα συμβόλαιο του ίδιου προγράμματος με μέλος της
οικογένειας του κατόχου, στην ανανέωση θα παραμείνει η έκπτωση του 5% αν το μέλος της οικογένειας
του κατόχου συνεχίζει να διατηρεί το δικό του συμβόλαιο). Η Anytime διατηρεί το δικαίωμα να μην
παραχωρήσει την έκπτωση κατά την ανανέωση αν η παράχρηση έκπτωσης απαγορεύεται από τον νόμο ή
αρμόδια αρχή ή αν αυτό δεν είναι εφικτό για λόγους πέραν του εύλογου ελέγχου της Anytime.
7.

Η Προσφορά δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δεν ισχύει σε συνδυασμό με άλλη προσφορά ή έκπτωση,
εκτός από την έκπτωση web offer, την έκπτωση για επιλογή ετήσιας διάρκειας σε πρόγραμμα
αυτοκινήτου και την έκπτωση για πάγια εντολή πληρωμής σε πρόγραμμα αυτοκινήτου (στο βαθμό που
αυτές ισχύουν σύμφωνα με τους δικούς τους όρους).

8.

Η Anytime έχει δικαίωμα να ζητήσει από κάθε κάτοχο ασφαλιστηρίου στον οποίο παρέχεται έκπτωση
μέσω της Προσφοράς να της αποστείλει γραπτώς ικανοποιητικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την
οικογενειακή σχέση στην οποία βασίστηκε για να εξασφαλίσει την έκπτωση, όπως μεταξύ άλλων δελτίο
ταυτότητας, πιστοποιητικά γάμου ή γέννησης ή βεβαιώσεις από αρμόδιες αρχές. Στην περίπτωση που ο
κάτοχος του ασφαλιστηρίου δεν προσκομίσει στην Anytime ικανοποιητική απόδειξη εντός δεκαπέντε (15)
ημερών από την ημέρα που του ζητείται, η Anytime έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την έκπτωση και να
απαιτήσει από τον κάτοχο του ασφαλιστηρίου να καταβάλει το συνολικό ποσό της έκπτωσης που
επωφελήθηκε από την έκδοση του.

9.

Η Anytime έχει δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους και γενικά την Προσφορά οποτεδήποτε το
επιθυμεί, αλλά οποιαδήποτε τροποποίηση δεν θα επηρεάζει εκπτώσεις που έχουν ήδη δοθεί αναφορικά
με συμβόλαια που έχουν ήδη εκδοθεί κατά την ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ η τροποποίηση. Η
τροποποίηση θα ισχύει από την ημερομηνία που οι τροποποιημένοι όροι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της
Προσφοράς.

10. Η Προσφορά αρχίζει την 6/8/2020 και θα λήξει την ημερομηνία που θα καθορίσει η Anytime μέσω
σχετικής ενημέρωσης στην ιστοσελίδα της Προσφοράς.

11. Οι Όροι και γενικά η Προσφορά διέπονται από το Δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κάθε
απαίτηση ή διαφορά που απορρέει από ή σε σχέση με τους Όρους ή την Προσφορά, θα επιλύεται
αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

