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CONCIERGE SERVICE 

 

 

Με ζνα απλό τθλεφϊνθμα ςτθν GenAssist TPA ςτο τθλ 22 519 211 κα ςυνδεκείτε με τθν 24-ωρθ γραμμι Ειδικισ Ταξιδιωτικισ 
Εξυπθρζτθςθσ που προςφζρει θ Τράπεηα Κφπρου ςτουσ διακεκριμζνουσ κατόχουσ καρτϊν Platinum, Business και Gold. Οι 
ειδικευμζνοι ταξιδιωτικοί λειτουργοί είναι ςτθν διάκεςι ςασ και κα ςασ παρζχουν ςυμβουλζσ και οδθγίεσ που κα χρειαςτείτε 
- οι οποίεσ ςυμπεριλαμβάνουν τθ διαμονι ςασ ςτα καλφτερα ξενοδοχεία ςτθν Ευρϊπθ ςτισ πιο ςυμφζρουςεσ τιμζσ, ι ςτα πιο 
εκλεκτά εςτιατόρια ι τα νεότερα από τον κόςμο του κεάτρου και πϊσ να αποκτιςετε ειςιτιρια, κακϊσ και για ςυναυλίεσ 
γνωςτϊν αςτεριϊν τθσ μουςικισ, για τα πιο φθμιςμζνα μιοφςικαλσ, και για τισ πιο δθμοφιλείσ ταινίεσ ςτθν πόλθ, κομψά νάιτ-
κλαμπ και δραςτθριότθτεσ του Μεγάρου Μουςικισ. Οι λειτουργοί μασ κα χαροφν να ςασ ενθμερϊςουν για οτιδιποτε άλλο 
υπάρχει να δείτε ι να ακοφςετε, προςφζροντασ ςασ μία ποικιλία Concierge Service, που κεωροφμε ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν 
κακοδιγθςθ και τθν προςταςία ςασ (του κατόχου τθσ κάρτασ μασ), όταν επιςκεφτείτε ι περνάτε από μία ξζνθ χϊρα για 
επαγγελματικό ςκοπό ι για αναψυχι - ακόμα κι αν δεν είναι θ πρϊτθ ςασ επίςκεψι - Επίςθσ ποιεσ ςυνθκιςμζνεσ 
προφυλάξεισ πρζπει να λθφκοφν και τουσ κινδφνουσ που πρζπει να λάβετε υπ’ όψιν - πριν ταξιδζψετε, χωρίσ άγχοσ, ςτον 
προοριςμό που εςείσ διαλζξατε. 
 

Το Concierge Service ιςχφει ςε παγκόςμια κλίμακα και ςυμπεριλαμβάνει τθν ακόλουκθ ζκταςθ πρακτικϊν ςυμβουλϊν και 
άριςτων οδθγιϊν: 
 

 Που να μείνετε, Που να φάτε, Που να πάτε και Τι να Κάνετε ςτισ πιο Σθμαντικζσ Πόλεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
 Συμβουλζσ για χϊρεσ - Διαβατιρια, Βίηεσ, Εμβόλια και Εμβολιαςμοί, Φόροι και Τελωνείο 
 Μεταβίβαςθ Επειγόντων Μθνυμάτων (για πραγματικά επείγοντα περιςτατικά) 
 Βοικεια ςτισ διευκετιςεισ ςασ για: 
 Αναπάντεχθ εςπευςμζνθ επιςτροφι ςτθ χϊρα ςασ ςε περίπτωςθ νοςθλείασ/κανάτου κάποιου ςυγγενοφσ ςτο ςπίτι 
 Αναπάντεχθ εςπευςμζνθ επιςτροφι ςτθ χϊρα ςασ ςε περίπτωςθ ηθμιάσ ςτθν κατοικία ςασ 
 Αντικατάςταςι ςασ από κάποιον ςυνάδελφο ςε περίπτωςθ που δεν είςτε ςε κατάςταςθ να ςυνεχίςετε κάποιο επαγγελματικό 

ςασ ταξίδι λόγω αναπάντεχθσ αςκζνειασ ι τραυματιςμοφ 
 Αποςτολι ςε εςάσ Προςωπικϊν Αντικειμζνων αντικατάςταςθσ και/ι απαραιτιτων εγγράφων τα οποία ζχουν χακεί ι κλαπεί 

 Βοικεια ςτθν ενοικίαςθ αυτοκινιτου – ςε όλθ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
 Παραπομπι ςε κατάλλθλουσ Ειδικοφσ Νομικοφσ Συμβοφλουσ (ςε περίπτωςθ πραγματικϊν νομικϊν δυςκολιϊν) 
 Εφρεςθ ειδικευμζνων διερμθνζων ςε περίπτωςθ πραγματικοφ επείγοντοσ περιςτατικοφ 
 Κατάκεςθ ποςοφ Αναςτολισ 
 Διευκζτθςθ παράδοςθσ ανκοδεςμϊν 
 

 Τα ακόλουκα ςχετίηονται με τθν Αςφάλεια Ιατρικϊν και Νοςοκομειακϊν Εξόδων βάςθ τθσ Ταξιδιωτικισ Αςφάλειασ 
Ατυχθμάτων: 
Εξυπθρζτθςθ/βοικεια για: 

 Προκαταβολι χρθμάτων/κατάκεςθ για ειςαγωγι ςε νοςοκομείο 
 Μετατόπιςθ/Μεταφορά για ιατρικοφσ λόγουσ 
 Επαναπατριςμόσ ςτο ςπίτι κατόπιν ιατρικισ περίκαλψθσ ςτο εξωτερικό 
 Διευκετιςεισ για λογικά ζξοδα ταξιδιοφ για επίςκεψθ ζκτακτθσ ανάγκθσ κάποιου προςϊπου που ζχει διοριςτεί από εςάσ 
 Ιατρικι παρακολοφκθςθ, ςυςτάςεισ και ιατρικζσ ςυμβουλζσ μεγάλθσ απόςταςθσ 
 Υπθρεςία Επειγόντων Ιατρικϊν Μθνυμάτων και Μεταβίβαςθ Πραγματικϊν Επειγόντων Μθνυμάτων (ςυνθκιςμζνο όριο των δφο 

μθνυμάτων) 
 Αποςτολι Ειδικϊν Ιατρϊν/Απαραιτιτων Φαρμάκων και/θ Ιατρικοφ Εξοπλιςμοφ 
 Διευκζτθςθ διαμονισ ςε ξενοδοχείο για ανάρρωςθ μετά από τθ ςφςταςθ των ιατρϊν 
 Επιςτροφι ςτο ςπίτι αςυνόδευτων παιδιϊν κάτω από 16 χρονϊν (ςυνεπεία αςκζνειασ ι τραυματιςμοφ ςασ όςο βρίςκεςτε ςτο 

εξωτερικό) 
 Μεταφορά Τρίτου Προςϊπου/Σωροφ 
 

Σθμαντικι Σθμείωςθ: 
 

Ο λειτουργόσ εξυπθρζτθςθσ που κα απαντιςει ςτο τθλζφωνο κα κάνει κάποιεσ ερωτιςεισ για τθν πιςτοποίθςθ του πελάτθ - 
κατόχου κάρτασ τησ Τράπεζασ Κφπρου για να διαπιςτϊςει ότι πράγματι είναι ζνασ από τουσ διακεκριμζνουσ κατόχουσ κάρτασ. 
 

Παρακαλϊ ςθμειϊςτε ότι θ GenAssist TPA προςφζρει μία μοναδικι υπθρεςία γραμμισ βοικειασ πελατϊν που κα ςασ βοθκιςει όςο 
αφορά τισ κρατιςεισ ςασ (ςε εςτιατόρια, ξενοδοχεία κλπ), εφόςον υπάρχει διακεςιμότθτα, με τθν προχπόκεςθ ότι ζχει ειδοποιθκεί  
τουλάχιςτον 3 (τρεισ) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν. Για οριςμζνεσ από τισ Concierge Services κα υπάρχει θ ςχετικι αμοιβι που κα 
επιβαρφνει τον κάτοχο τθσ κάρτασ, δθλαδι εςάσ - όπωσ θ Ενοικίαςθ Αυτοκινιτων, Μεταφράςεισ ι παράδοςθ φυτϊν & λουλουδιϊν. 


