
Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο,  

επεηδή ζα έξζεηε ζε επαθή κε πειάηεο πνπ ζα ζαο πνπλ όηη πξνηίκεζαλ 
ην anytimeonline ηεο INTERAMERICAN ιόγσ ρακεινύ θόζηνπο, 
παξαθάησ ζαο παξαζέηνπκε επηρεηξεκαηνινγία πνπ ελδερνκέλσο λα ζαο 
βνεζήζεη ζηελ πξνζπάζεηά ζαο λα ηνλ κεηαπείζεηε!  

1. Τν πξόγξακκα Economic πνπ πσιείηαη κέζσ ηνπ anytimeonline.gr 
είλαη  θζελόηεξν από ην Classic ηεο ίδηαο εηαηξίαο δηόηη δελ έρεη λνκηθή 
πξνζηαζία νρήκαηνο θαη νδεγνύ. 

Θπκίδνπκε όηη κε ηε λνκηθή πξνζηαζία ο πελάηηρ απαλλάζζεηαι από ηο 
άγσορ και ηα έξοδα για όλερ ηιρ απαπαίηηηερ ενέπγειερ πος απαιηούνηαι 

για να διεκδικήζει  ηιρ νόμιμερ αποζημιώζειρ ζε πεπίπηωζη ζημίαρ (βι. 
όξνπο interamerican). 

2. Τα πξνγξάκκαηα Value θαη Premium κέζσ anytimeonline.gr δελ 
έρνπλ 3 θαιύςεηο πνπ πξνζθέξνπλ ηα αληίζηνηρα Extra θαη Total ηεο 
Interamerican  νη νπνίεο είλαη νη εμήο: Νομική Πποζηαζία, Παλαιόηηηα 
Οσήμαηορ, Παποσή Ενοικιαζόμενος Οσήμαηορ.  

Με ηελ θάιπςε «παιαηόηεηα νρήκαηνο» ν πειάηεο ζε πεξίπησζε ππξόο 
νρήκαηνο, κεξηθήο θαη νιηθήο θινπήο θαη ηδίσλ δεκηώλ έρεη ηε 
δπλαηόηεηα λα απνδεκησζεί γηα αληαιιαθηηθό ηνπ νρήκαηνο ζαλ απηό 
λα ήηαλ θαηλνύξην, άζρεηα από ηελ παιαηόηεηά ηνπ, πνπ ζεκαίλεη 
θέξδνο ζε ρξήκαηα θαη πνηόηεηα (βι. όξνπο interamerican). 
Παξάδεηγκα, αλ πξνθύςεη ζηνλ πειάηε δεκία ζε αληαιιαθηηθό πνπ 
θνζηίδεη 2000 θαη ν πξαγκαηνγλώκνλαο εθηηκήζεη παιαηόηεηα 20%, ν 
πειάηεο ζα ράζεη 400 επξώ, αλ εθηηκήζεη παιαηόηεηα 30% ν πειάηεο ζα 

ράζεη 600επξώ θ.ν.θ. 

Με ηελ θάιπςε «παξνρή ελνηθηαδόκελνπ νρήκαηνο» ν πειάηεο ζε 
πεξίπησζε ππξόο νρήκαηνο, κεξηθήο θαη νιηθήο θινπήο θαη ηδίσλ δεκηώλ 
έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πάξεη όρεκα γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ ρσξίο λα 
ρξεηάδεηαη λα δαπαλήζεη ν ίδηνο ρξήκαηα γηα  λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηεο 
κεηαθίλεζεο ηνπ (βι. όξνπο interamerican). Ελνηθίαζε απηνθηλήηνπ 

ζεκαίλεη θαηά κέζν όξν 40επξώ εκεξεζίσο πξόζζεην έμνδν.  

3. Αμίδεη λα αλαξσηεζεί θαλείο πόζο πλήπηρ είναι η εξςπηπέηηζη 
ηος anytimeonline.gr ζε διαδικαζίερ ζημίαρ Σηελ online ππεξεζία 
αζθάιηζεο ν πειάηεο δελ ζπλεξγάδεηαη κε αζθαιηζηή πνπ γλσξίδεη 
πξνζσπηθά θαη έρεη ζαλ επαγγεικαηηθό ζηόρν λα ηνλ εμππεξεηήζεη 
πεγαίλνληαο ζην γξαθείν ηνπ.  

 4. Επηπιένλ, αλ ε νπνηαδήπνηε εηαηξία πνπ είλαη αζθαιηζκέλνο ν 
πειάηεο έρεη πξόβιεκα, ν αζθαιηζηήο (ηεο INFOTRUST) κπνξεί λα ηνλ 
κεηαθέξεη ζε άιιε εηαηξία σωπίρ να σπειάζεηαι ο πελάηηρ να μπει ζηη 
διαδικαζία αναζήηηζηρ πποϊόνηορ και αζθαλιζηή εκ νέος.  


