
• Πληρωµή µέσω ∆ιαδικτύου (στην περίπτωση που έχετε πρόσβαση
   σε Internet Banking)
• Πληρωµή µέσω Πιστωτικών Καρτών στα Κεντρικά Γραφεία της
   Εταιρείας µας ή σε όλα τα Γραφεία Πωλήσεων της MetLife Alico.
• Πληρωµή στους εξουσιοδοτηµένους εισπράκτορες της Εταιρείας
   κατόπιν προκαθορισµένης συνάντησης µαζί τους.
• Τραπεζική επιταγή
• Απευθείας πληρωµή σε οποιοδήποτε από τα Γραφεία Πωλήσεων
   της Εταιρείας µας µε το οποίο συνεργάζεστε ή στα Κεντρικά
   Γραφεία της Εταιρείας µας.
• Παρουσιάστε το ειδοποιητήριο του ασφαλιστήριου συµβολαίου
   σας σε ένα οποιοδήποτε κατάστηµα από τις πιο κάτω τράπεζες,
   αν η ηµεροµηνία πληρωµής δεν έχει λήξει, χωρίς καµία επιβάρυνση.
   1) Ελληνική Τράπεζα 2) Τράπεζα Κύπρου 3) Τράπεζα Κύπρου
   (Πρώην Λαϊκή Τράπεζα) 4) Συνεργατικά Ιδρύµατα

Η Εταιρία µας µετά από κάθε εξόφληση ασφαλίστρου εκδίδει 
οριστική απόδειξη εξόφλησης ασφαλίστρων, εκτός από τις 
περιπτώσεις των συµβολαίων που πληρώνονται µέσω τραπέζης.

3. Πότε πρέπει να καταβάλλω τα ασφάλιστρά µου;
Η καταβολή των ασφαλίστρων πρέπει να γίνεται στην ηµεροµηνία 
οφειλής τους. Η εταιρεία όµως προσφέρει περίοδο χάριτος 
διάρκειας 31 ηµερών από την ηµεροµηνία οφειλής κατά την οποία 
το συµβόλαιο είναι σε ισχύ.  

4. Θέλω να γνωρίζω µέχρι πότε είναι πληρωµένο το συµβόλαιό µου.
Μπορείτε να αποταθείτε στο Τµήµα Εισπράξεων της Εταιρείας µας 
στα Κεντρικά Γραφεία ή στο Γραφείο Πωλήσεων που σας 
εξυπηρετεί.

5. Τί είναι ο αυτόµατος δανεισµός ; 
Για να διατηρηθεί η ασφαλιστική σας κάλυψη σε ισχύ η εταιρεία 
εξοφλά το οφειλόµενο ασφάλιστρο από την αξία που έχει 
συσσωρευτεί στο συµβόλαιο. 

Οδηγός
µε χρήσιµες πληροφορίες

Ερωτήσεις – Απαντήσεις 
(σύντομος οδηγός για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση σας)

6. Πως µπορώ να αποπληρώσω το χρεωστικό υπόλοιπο του 
συµβολαίου µου;
Η εξόφληση µπορεί να γίνει µε έναν από τους πιο πάνω τρόπους 
πληρωµής (όπως αναφέρονται στην ερώτηση 2) εκτός από την 
µέθοδο µε αυτόµατη τραπεζική εντολή.
Μπορείτε όµως να υπογράψετε τραπεζική εντολή για συγκεκριµένο 
ποσό αποπληρωµής κάθε µήνα. Τραπεζική εντολή µπορεί να 
υπογραφεί σε οποιοδήποτε Γραφείο Πωλήσεων ή στο ταµείο των 
Κεντρικών µας Γραφείων.
Εξόφληση µπορεί να γίνεται για οποιοδήποτε ποσό και για όσο 
χρόνο επιθυµείτε.

7. Μπορώ να αλλάξω τη συχνότητα πληρωµής των 
ασφαλίστρων µου;
Έχετε την επιλογή να αποφασίσετε  πώς θα καταβάλετε τα 
ασφάλιστρα σας:
Μηνιαία,Τριµηνιαία, Εξαµηνιαία, Χρονιαία. 
Αυτό γίνεται µε την γραπτή υποβολή του σχετικού αιτήµατος µέσω 
συγκεκριµένου εντύπου το οποίο µπορείτε να προµηθευτείτε από 
στην  ιστοσελίδα µας ή από οποιοδήποτε Γραφείο Πωλήσεων της 
Εταιρείας µας.

8. Μπορώ να µειώσω το πληρωτέο ασφάλιστρο µου;
Η µείωση είναι εφικτή. Περισσότερες πληροφορίες θα σας δώσει ο 
Ασφαλιστικός σας Σύµβουλος ή το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών 
και τα Γραφεία Πωλήσεων της εταιρείας µας.

9. Μπορώ να αυξήσω το ποσό της ασφαλιστικής µου κάλυψης;
Βέβαια, ο Ασφαλιστικός σας Σύµβουλος µπορεί να σας δώσει όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες.

10. Μπορώ να δανειστώ από το συµβόλαιο µου;
Ναι, εφόσον το συµβόλαιο έχει αξία εξαγοράς. Θα πρέπει να 
συµπληρώσετε αίτηση δανείου και να στείλετε µαζί αντίγραφο 
δελτίου ταυτότητας ή άλλου επίσηµου πιστοποιητικού.
Σχετικό έντυπο για υπογραφή υπάρχει στην ιστοσελίδα µας ή στα 
Γραφεία Πωλήσεων της Εταιρείας µας. Στην περίπτωση που το 
συµβόλαιο έχει δικαιούχο ή είναι εκχωρηµένο θα πρέπει να 
υπογράψουν και οι δικαιούχοι. 

11. Χρειάζοµαι Φορολογική βεβαίωση και Κατάσταση 
Πληρωµής Ασφαλίστρων.
Στο τέλος κάθε ηµερολογιακού χρόνου σας αποστέλλεται 
ταχυδροµικώς η πιο πάνω καταστάση. Σε περίπτωση που την έχετε 
απολέσει µπορεί να σας αποσταλεί εκ νέου   από το Τµήµα Εισπράξεων 
της Εταιρείας µας ή από το Γραφείο Πωλήσεων που σας εξυπηρετεί.

12. Θέλω να ξέρω την αξία του ασφαλιστηρίου συµβολαίου µου. 
Το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας, τα Γραφεία 
Πωλήσεων µας και ο Ασφαλιστικός σας Σύµβουλος βρίσκονται πάντοτε 
στη διάθεσή σας για  να σας εξυπηρετήσουν. Κατόπιν σχετικού 
αιτήµατος, η πληροφόρηση µπορεί να σας αποσταλεί ταχυδροµικώς, 
µέσω τηλεοµοιότυπου ή στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

13. Επιθυµώ να γνωρίζω την Κατάσταση Λογαριασµού του 
ασφαλιστηρίου συµβολαίου µου. 
Για να λάβετε γνώση της Κατάστασης Λογαριασµού (Κατάσταση 
Συµβολαίου) του ασφαλιστηρίου συµβολαίου σας, παρακαλούµε να 
επικοινωνήσετε µε τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας µας και 
συγκεκριµένα µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών. Μπορείτε επίσης 
να επικοινωνήσετε µε τον Ασφαλιστικό σας Σύµβουλο ή µε το 
αντίστοιχο Γραφείο Πωλήσεων της MetLife Alico που σας εξυπηρετεί.
Η Κατάσταση Λογαριασµού / Κατάσταση Συµβολαίου θα σας 
αποσταλεί είτε ταχυδροµικώς, είτε µέσω τηλεοµοιότυπου 

(εφόσον ζητηθεί µε τον ίδιο τρόπο), είτε µέσω του ασφαλιστικού σας 
συµβούλου, νοουµένου ότι έχει εξουσιοδοτηθεί από εσάς.  
Η σχετική κατάσταση περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τις 
καλύψεις τόσο του βασικού σχεδίου ή και των συµπληρωµατικών 
εφόσον υπάρχουν και την  καθαρή αξία του συµβολαίου σας.

14. Με ποιόν τρόπο µπορώ να υποβάλω την απαίτηση σε
περίπτωση ατυχήµατος/ασθένειας;
Ποια είναι τα χρονικά πλαίσια ειδοποίησης της απαίτησης; 
Σε περίπτωση που συµβεί ατύχηµα ή εκδηλωθεί ασθένεια πρέπει 
απαραίτητα να επικοινωνήσετε το αργότερο εντός 10 ηµερών µε 
τον Ασφαλιστικό σας Σύµβουλο, το Τµήµα Αποζηµιώσεων ή µε το 
Γραφείο Πωλήσεων που σας εξυπηρετεί. Μπορείτε να µας 
ενηµερώσετε για την απαίτηση σας γραπτώς, τηλεφωνικώς, 
αποστέλλοντας ηλεκτρονικό µήνυµα στη διεύθυνση 
contact@metlifealico.com.cy ή µπορείτε να συµπληρώσετε 
το Έντυπο Κοινοποίησης Απαίτησης CL 101 µέσω της ιστοσελίδα 
µας www.metlifealico.com.cy. Στη συνέχεια θα επικοινωνήσουµε 
µαζί σας για τα διαδικαστικά.

15. Θέλω να µάθω που βρίσκεται το θέµα της αποζηµίωσης µου.
Μπορείτε να λάβετε τις σχετικές πληροφορίες από το Τµήµα 
Αποζηµιώσεων της Εταιρείας ή από το αντίστοιχο Γραφείο 
Πωλήσεων της MetLife Alico που σας εξυπηρετεί. 

16. Με ποιό τρόπο µπορώ να σας ενηµερώσω σε περίπτωση 
που έχω αλλάξει ταχυδροµική διεύθυνση αλληλογραφίας ή 
τηλέφωνο επικοινωνίας ή την ηλεκτρονική µου διεύθυνση;
Είναι πολύ σηµαντικό να ενηµερώνεται η Εταιρεία για την 
οποιαδήποτε αλλαγή στα προσωπικά / δηµογραφικά σας στοιχεία. 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε  µε το αντίστοιχο Γραφείο Πωλήσεων 
της MetLife Alico που σας εξυπηρετεί ή µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης  
Πελατών της Εταιρείας. Θα σας ζητηθεί να συµπληρώσετε σχετικό 
έντυπο αλλαγής (το οποίο µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της 
Εταιρείας µας), προκειµένου να προωθηθεί η αλλαγή.



Συχνές  Ερωτήσεις/ 
Απαντήσεις 
(σύντομος οδηγός
για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση σας)

Ερωτήσεις – Απαντήσεις 
(σύντομος οδηγός για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση σας)

1. Πώς µπορώ να επικοινωνήσω µε την εταιρεία;

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση:
MetLife Alico
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Λεωφόρος Κέννεντυ 38
Τ.Θ. 21383
1507 ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ

Τηλεφωνικό Κέντρο: 22 845845 

Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών: 22845637/638/639

Τµήµα Εισπράξεων: 22845650/653/655/652

Τµήµα Αποζηµιώσεων: 22845632/634/635/636/633

Τµήµα Αξιoλόγησης και Έκδοσης Συµβολαίων: 22845642/643/644

Τµήµα Οµαδικών Ζωής & Υγείας: 22845612/614/608/607/622                        

Τµήµα Οµαδικών Προσωπικών Ατυχηµάτων: 22845610/613   

Ερωτήσεις – Απαντήσεις 
(σύντομος οδηγός για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση σας)

Επίσης µπορείτε να επικοινωνήσετε:
• Μέσω της ιστοσελίδας µας www.metlifealico.com.cy 
   όπου µπορείτε να προµηθευτείτε και τα ανάλογα  έντυπα  
• αποστέλλοντας ηλεκτρονικό µήνυµα στην διεύθυνση
   contact@metlifealico.com.cy
• µε τηλεοµειότυπο στον αριθµό 22845641 
• στα κατά τόπους Γραφεία Πωλήσεων της Εταιρείας µας

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
Α. Παπανικολάου
Λεωφ. Κέννεντυ 38,                
Τ.Κ. 21383, 1507 Λευκωσία    
Τηλ. 22313435, φαξ. 22313525

Α. Παµπόρης
Λεωφ. Κέννεντυ 38,     
Τ.Κ. 21383, 1507 Λευκωσία    
Τηλ. 22313475, Φαξ. 22495826

Α. Μισιαλή
Λεωφ. Σταυρού 79,        
2035 Στρόβολος      
Τηλ. 22422227, Φαξ. 22422877

Λ. Πιερή
Γεωργίου Χριστοφόρου 8,    
2012 Λευκωσία              
Τηλ. 22519474, Φαξ. 22519646

Ερωτήσεις – Απαντήσεις 
(σύντομος οδηγός για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση σας)

ΛΑΡΝΑΚΑ 
Μ. Μιχαήλ
Θέµιδος 8 & Αψις Κώρτ, 6057 Λάρνακα 
τηλ. 24660205, Φαξ. 24660208

Γ.Βασιλείου
Λεωφ. Μακαρίου Γ9, 7104 Λάρνακα
Tηλ:  24628870, Φαξ: 24658545

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Α. Αντωνίου
Μ. Αλέξανδρου 34, 5290 Παραλίµνι 
Τηλ. 23811239, Φαξ.  23811241

ΛΕΜΕΣΟΣ
Λ. Πιερή
Σπύρου Κυπριανού 25, 3070 Λεµεσός 
Τηλ. 25387277, Φαξ. 25387492

Μ. Χατζηγιάννης
Αγίας Φυλάξεως 131,Space Centre, 2ος όροφος, 3083 Λεµεσός 
Τηλ. 25731515, Φαξ. 25339488

Ρ. Φιτικίδης 
Βασίλη  Βρυωνίδη 6, ∆ιαµ. 601,
Gala Court Chambers, 3095 Λεµεσός 
Τηλ. 25360917, Φαξ. 25344409

ΠΑΦΟΣ
Α. Μισιαλή
Γωνία Τήνου 1 & Αθηνών 7
Μέγαρο Τόλµη, Γρ. 204, 8028 Πάφος  
Τηλ. 26944797, Φαξ. 26948104

2. Με ποιόν τρόπο µπορώ να πληρώνω τα ασφάλιστρα µου;

Τρόποι πληρωµής
Σας παρέχουµε τις ακόλουθες επιλογές για τον τρόπο καταβολής 
των ασφαλίστρων:
• Αυτόµατη τραπεζική εντολή (Direct Debit)
• Απευθείας πληρωµή σε έναν οποιονδήποτε λογαριασµό της
   Εταιρείας µας

Τράπεζα Αριθµός Λογαριασµού

Societe Generale 24-001-429-020005-01-2 

USB Bank 142-2-0000175-62017

Άλφα Τράπεζα  204-105-008163-2

Τράπεζα Πειραιώς  0001079934

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος  100005799515

Ελληνική Τράπεζα  116-01-080368-01 

Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδας  453-10000-820-0

Τράπεζα Κύπρου 011-31-022289 

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα  5004245-2 

Τράπεζα Κύπρου  357006731657 

 Πρώην ∆ίκτυο Λαϊκής Τράπεζας 


