Η ασφαλιστική Εταιρία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α» προσφέρει
δωρεάν την «ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΜΙΝΕΤΤΑ» σε όλους τους ασφαλισμένους της και για
όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το συμβόλαιό τους.
Η κάρτα αυτή σκοπό έχει να παρέχει σε όλους τους ασφαλισμένους της Εταιρίας, και τα
εξαρτώμενα μέλη τους, προνόμια, ωφελήματα, κίνητρα και ειδικές παροχές σε
συνεργαζόμενες, σε διάφορους τομείς, επιχειρήσεις παροχής αγαθών και υπηρεσιών. Η
κάρτα μπορεί να εκτυπώνεται όσο διαρκεί η ασφάλιση, μέσω της ειδικής εφαρμογής η
οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.minetta.gr. , και έχει διάρκεια
αυτή που εκάστοτε ορίζεται. Η εκτύπωση και ως εκ τούτου χρήση της κάρτας συνιστά
ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης αυτής.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ/ΧΡΗΣΤΗ
1.1 Υποχρέωση του ασφαλισμένου/χρήστη, προκειμένου αυτός να απολαύσει τα
προνόμια/κίνητρα/ωφελήματα/ειδικές παροχές της «ΚΑΡΤΑΣ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ
ΜΙΝΕΤΤΑ», όπως αυτά έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Εταιρίας και των
συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων, είναι η επίδειξη/χρήση της κάρτας πριν
από την παροχή του αγαθού ή της υπηρεσίας και την πληρωμή του λογαριασμού,
υπό την προϋπόθεση ότι η συνεργασία με την επιχείρηση δεν έχει
διακοπεί/τροποποιηθεί και η ισχύς της κάρτας δεν έχει ανασταλεί/εκπνεύσει για
οποιοδήποτε λόγο.
1.2 Ο ασφαλισμένος/χρήστης υποχρεούται να ακολουθεί τους συνήθεις κανόνες
λειτουργίας κάθε χώρου καθώς και τις οριζόμενες από τις συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις προϋποθέσεις κρατήσεων, τήρησης ωραρίων, παροχής υπηρεσιών
κ.λπ.
1.3 Η «ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΜΙΝΕΤΤΑ» δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική και ως εκ
τούτου ο ασφαλισμένος/χρήστης, με την εμφάνισή της, δεν μπορεί να προβεί σε
εμπορικές ή χρηματικές συναλλαγές παρά μόνο να απολαύσει τα
προνόμια/ωφελήματα/κίνητρα/ειδικές παροχές, όπως αυτά θα συμφωνούνται
μεταξύ της Εταιρίας και των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων τα οποία
είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.minetta.gr.

1.4 Η εξόφληση του λογαριασμού, εφόσον προβλέπεται ή προϋποτίθεται, στις
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις γίνεται με οιονδήποτε τρόπο εξόφλησης ορίζει και
αποδέχεται συνεργαζόμενη επιχείρηση.
1.5 Σε καμία περίπτωση η «ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΜΙΝΕΤΤΑ» και οι παρεχόμενες
προσφορές και προνόμια/ωφελήματα/κίνητρα/ειδικές παροχές δεν μπορούν να
επιστραφούν/ανταλλαγούν έναντι χρημάτων.

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α»
Ο Ασφαλισμένος αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι:
2.1 Η Εταιρία έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει ή
αντικαταστήσει μέρος ή/και διακόψει τα προνόμια/ωφελήματα/ειδικές παροχές,
καταβάλλοντας εύλογες προσπάθειες ενημέρωσης των ασφαλισμένων της. Τα
ισχύοντα αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.minetta.gr. Σε περίπτωση που μια
τέτοια τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση λάβει χώρα, ο
ασφαλισμένος/χρήστης δεν αποκτά για το λόγο αυτόν κανένα δικαίωμα για
αποζημίωση, ούτε οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Εταιρίας ή των
συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων.
2.2 Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για την ορθότητα ή την πληρότητα των οποιωνδήποτε
πληροφοριών που αφορούν τα προνόμια/ωφελήματα/κίνητρα/ειδικές παροχές και
εκπτώσεις που προσφέρονται από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και για τις
περιγραφές των αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται από αυτές, οι οποίες
παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.minetta.gr ή/και περιλαμβάνονται σε
οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό της Εταιρίας. Όλες οι πληροφορίες βασίζονται σε
πληροφορίες που δίδονται από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες θα είναι
πλήρως υπεύθυνες για τις πληροφορίες αυτές.
2.3 Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή πλημμελή
εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του
εν λόγω προγράμματος, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε τυχόν πλημμέλεια ή
οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο,
ασφαλισμένο/χρήστη ή/και τρίτο ή σε οποιαδήποτε περιουσία, που ενδέχεται να
προκύψει στο σύνολό της ή μερικώς, άμεσα ή έμμεσα, από την παραλαβή,
αποδοχή, κατοχή οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας από τα παρεχόμενα από τις
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις υπηρεσίες ή προϊόντα.
2.4 Η Εταιρία δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε διαβεβαιώσεις ή παραστάσεις, δεν
παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις αναφορικά με οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες
που δυνατόν να αγοραστούν ή να χρησιμοποιηθούν μέσω οποιασδήποτε
συνεργαζόμενης επιχείρησης.
2.5 Η παροχή οποιουδήποτε προνομίου/ωφελήματος/ειδικής παροχής/κινήτρου
εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα αυτών στη συγκεκριμένη, κάθε φορά, επιχείρηση.
2.6 Οι Ασφαλισμένοι θα πρέπει να υποβάλλουν οποιαδήποτε παράπονα που μπορεί
να έχουν σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες στην επιχείρηση που παρέχει τα σχετικά
αγαθά ή τις σχετικές υπηρεσίες.

3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
3.1 Η Εταιρία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, οι
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να παράσχουν τις υπηρεσίες τους.
3.2 Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει ή αφαιρεί υπηρεσίες
παρεχόμενες από την «ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΜΙΝΕΤΤΑ» κατά την απόλυτη κρίση
της, οποτεδήποτε.
3.3 Οι όροι χρήσης της «ΚΑΡΤΑΣ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΜΙΝΕΤΤΑ», βρίσκονται αναρτημένοι σε
πλήρη ανάλυση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.minetta.gr και ο ασφαλισμένος,
εφόσον κάνει χρήση δηλώνει ανεπιφύλακτη συμμόρφωση με αυτούς.

