
 

 Αρ. Διαγωνισμού: AT.22/2019 

Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ    
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Γενική Περιγραφή  

 
Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (με εμπορική επωνυμία Cyta) απευθύνει πρόσκληση προς 
ενδιαφερόμενες Ασφαλιστικές Εταιρείες για υποβολή προσφοράς, με σκοπό τη συνεργασία για παροχή 
πακέτων ασφάλισης κινητών συσκευών στους πελάτες της Cyta. 
 
2. Διάθεση Εγγράφων Προσφοράς 

Τα έγγραφα του Διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμα από την 23η Οκτωβρίου 2019, έναντι πληρωμής του μη 
επιστρεφόμενου ποσού που αναφέρεται πιο κάτω: 
 
• €50 συν ΦΠΑ με πληρωμή σε μετρητά για ένα σετ έγγραφα από τα ακόλουθα Cytashops: 

o Λευκωσία – Οδός 28ης Οκτωβρίου 1, Έγκωμη 

o Λεμεσός – Οδός Αθηνών 89 

o Πάφος – Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 11 

o Λάρνακα – Οδός Ζήνωνος Πιερίδη 7 

o Αμμόχωστος – Λεωφόρος Ελευθερίας 124, Δερύνεια 

 
• €25 συν ΦΠΑ με πληρωμή με πιστωτική κάρτα για έγγραφα προδιαγραφών σε ηλεκτρονική μορφή 

από την ιστοσελίδα http://www.cyta-tenders.cytanet.com.cy 

 
3. Περιγραφή Έργου 

Η Cyta επιθυμεί να παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες της, σε συνεργασία με μια ασφαλιστική 
εταιρεία, να ασφαλίζουν τη κινητή τους συσκευή μέσω της επιλογής τριών προκαθορισμένων 
ασφαλιστικών πακέτων. Η ασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει να είναι έτοιμη να δημιουργεί συμβόλαια 
ασφάλισης σε πελάτες της Cyta μέσω διαδικασίας που θα συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών και να 
εξετάζει και ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών για αποζημίωση κατά τη διάρκεια του συμβολαίου.  Η 
πώληση των πακέτων ασφάλισης θα γίνεται από τη Cyta προς τους πελάτες της μέσω των Cytashop ή 
και άλλων καναλιών πώλησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν γι’ αυτό το σκοπό.  
Τα πακέτα ασφάλισης που θα παρέχονται παρατίθενται συνοπτικά πιο κάτω: 
 
 
 
 
 

http://www.cyta-tenders.cytanet.com.cy/
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3.1 Πακέτο ασφάλισης Basic 

 
• Οποιαδήποτε τυχαία Ζημιά ή/και βλάβη στη συσκευή η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση του 

κατασκευαστή. Η Cyta θα ενημερώνει την Ασφαλιστική Εταιρεία όταν η βλάβη δεν καλύπτεται από 
την εγγύηση του κατασκευαστή. 

• Κάλυψη αξεσουάρ που έχουν καταστραφεί τυχαία ή από κακόβουλη ενέργεια ταυτόχρονα με την 
κινητή συσκευή με μέγιστο ποσό €50 χωρίς παρουσίαση απόδειξης. 

• Κάλυψη στο εξωτερικό (για μέγιστη συνολική χρήση εντός ενός έτους 30 ημέρες για συσκευές αξίας 
κάτω των 500 ευρώ και 90 ημέρες για συσκευές με αξία μεγαλύτερη των 500 ευρώ).  

• Απαλλαγή (Excess) 5% επί της αξίας αγοράς της συσκευής για κάθε απαίτηση. 
• Μέγιστος αριθμός περιστατικών στα δύο χρόνια του συμβολαίου: 3 (εκ των οποίων μέγιστος αριθμός 

περιστατικών στο 1ο έτος 2) 
 

3.2 Πακέτο ασφάλισης Plus 
 

o Οποιαδήποτε τυχαία Ζημιά ή/και βλάβη στη συσκευή η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση του 
κατασκευαστή. Η Cyta θα ενημερώνει την Ασφαλιστική Εταιρεία όταν η βλάβη δεν καλύπτεται από 
την εγγύηση του κατασκευαστή. 

o Κάλυψη αξεσουάρ που έχουν καταστραφεί τυχαία ή από κακόβουλη ενέργεια ταυτόχρονα με την 
κινητή συσκευή με μέγιστο ποσό €50 χωρίς παρουσίαση απόδειξης. 

o Κάλυψη στο εξωτερικό (για μέγιστη συνολική χρήση εντός ενός έτους 30 ημέρες για συσκευές αξίας 
κάτω των 500 ευρώ και 90 ημέρες για συσκευές με αξία μεγαλύτερη των 500 ευρώ).  

o Απαλλαγή (Excess) 5% επί της αξίας αγοράς της συσκευής για κάθε απαίτηση. 
o Μέγιστος αριθμός περιστατικών στα δύο χρόνια του συμβολαίου: 3 (εκ των οποίων μέγιστος αριθμός 

περιστατικών στο 1ο έτος 2) 
o Κάλυψη για κλοπή ή ληστεία ολόκληρης της συσκευής ή μερών αυτής. 
o Κάλυψη για μη εξουσιοδοτημένες χρεώσεις μέχρι €1000 μετά από περιστατικά κλοπής (εφόσον γίνει 

καταγγελία στη Cyta εντός 24 ωρών για τερματισμό της σύνδεσης και στην αστυνομία εντός 72 
ωρών) 

 
3.3 Πακέτο ασφάλισης Supreme 

 
o Οποιαδήποτε τυχαία Ζημιά ή/και βλάβη στη συσκευή η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση του 

κατασκευαστή. Η Cyta θα ενημερώνει την Ασφαλιστική Εταιρεία όταν η βλάβη δεν καλύπτεται από 
την εγγύηση του κατασκευαστή. 

o Κάλυψη αξεσουάρ που έχουν καταστραφεί τυχαία ή από κακόβουλη ενέργεια ταυτόχρονα με την 
κινητή συσκευή με μέγιστο ποσό €50 χωρίς παρουσίαση απόδειξης. 

o Κάλυψη στο εξωτερικό (για μέγιστη συνολική χρήση εντός ενός έτους 30 ημέρες για συσκευές αξίας 
κάτω των 500 ευρώ και 90 ημέρες για συσκευές με αξία μεγαλύτερη των 500 ευρώ).  

o Απαλλαγή (Excess) 5% επί της αξίας αγοράς της συσκευής για κάθε απαίτηση. 
o Μέγιστος αριθμός περιστατικών στα δύο χρόνια του συμβολαίου: 3 (εκ των οποίων μέγιστος αριθμός 

περιστατικών στο 1ο έτος 2) 
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o Κάλυψη για κλοπή ή ληστεία ολόκληρης της συσκευής ή μερών αυτής. 
o Κάλυψη για μη εξουσιοδοτημένες χρεώσεις μέχρι €1000 μετά από περιστατικά κλοπής (εφόσον γίνει 

καταγγελία στη Cyta εντός 24 ωρών για τερματισμό της σύνδεσης και στην αστυνομία εντός 72 
ωρών) 

o Κάλυψη για τυχαία απώλεια της συσκευής (1 περιστατικό κατά τη διάρκεια του συμβολαίου) 
o Απαλλαγή (Excess) για απώλεια 15% της αξίας αγοράς της συσκευής σε περίπτωση τυχαίας απώλειας 

 
4. Δικαίωμα Συμμετοχής 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις/όρους που παρατίθενται 
πιο κάτω:  
• Κυπριακές και αλλοδαπές ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν άδεια άσκησης ασφαλιστικών εργασιών 

στην Κυπριακή Δημοκρατία με βάση τις διατάξεις των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών 
και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2002 – 2012, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, καθώς και 
οποιωνδήποτε κανονισμών ή άλλων νομικών πράξεων που έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτών. 

• Ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε υπό καθεστώς 
ελεύθερης εγκατάστασης είτε υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών με βάση τις διατάξεις 
των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2002 - 
2012, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, καθώς και οποιωνδήποτε κανονισμών ή άλλων νομικών 
πράξεων που έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτών. 

• Η εταιρεία να έχει συνεχή λειτουργία και εμπειρία στο τομέα ασφάλισης άνω των 5 ετών. 

• Η εταιρεία πρέπει να παρουσιάζει θετικά οικονομικά αποτελέσματα κατά τα τελευταία 2 χρόνια  
• Η ασφαλιστική εταιρεία θα είναι σε θέση να παρέχει τα προαναφερόμενα τρία πακέτα ασφάλισης 

αποκλειστικά στους πελάτες της Cyta 
• Η εταιρεία να είναι σε θέση να εκπαιδεύσει τους λειτουργούς της Cyta όσον αφορά τη φιλοσοφία των 

πακέτων ασφάλισης.    
 
 

5. Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές πρέπει να τοποθετηθούν από τους προσφοροδότες ή τους αντιπροσώπους τους στο 
Αυτόματο Κιβώτιο Προσφορών της Cyta, στο ισόγειο των Κεντρικών Γραφείων, Οδός 
Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος μέχρι τις 10:00 την 13η  Δεκεμβρίου 2019, η οποία 
είναι η τελική ώρα και ημερομηνία υποβολής. Οι προσφοροδότες πρέπει να γνωρίζουν ότι το Κιβώτιο 
Προσφορών θα κλειδώσει αυτόματα στις 10:00 ακριβώς κατά την τελευταία ημερομηνία υποβολής με 
την ένδειξη «ΚΛΕΙΣΤΟ». 
Προσφορές που υποβάλλονται μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνονται 
αποδεκτές ούτε θα λαμβάνονται υπόψιν. 
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