
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ THOMAS COOK 
 

1. Ποιος έχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων; 
 
Όσοι πελάτες πραγματοποίησαν συναλλαγές με την εταιρεία Thomas Cook με 
οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου και δεν έχουν πάρει ή θα πάρουν την 
υπηρεσία, θα πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στο σύνδεσμο της Thomas Cook 
https://thomascook.caa.co.uk/. Σε περίπτωση που δεν δοθεί λύση, τότε 
παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε την διαδικασία αμφισβητούμενων συναλλαγών με 
κάρτα. 
 
2. Ποια διαδικασία αμφισβητούμενων συναλλαγών πρέπει να ακολουθηθεί 
από τον πελάτη; 
 
Ο πελάτης θα πρέπει να συμπληρώνει το έντυπο “Επιστολή Αμφισβητούμενης 
Συναλλαγής’’  και να: 

 την παραδίδει σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας ή 

 να την αποστείλει μέσω δημιουργίας ασφαλής μηνυμάτων (secure message) 
μέσω της Υπηρεσίας 1Bank, εφόσον είναι συνδρομητής της 1Bank. 
 

Στις περιπτώσεις που η αγορά έγινε μέσω ταξιδιωτικού γραφείου ο πελάτης θα 
πρέπει πρώτα να επικοινωνεί με τον έμπορο ο οποίος μπορεί να του προσφέρει 
κάποια εναλλακτική λύση ή να προχωρήσει ο ίδιος σε πίστωση. Ο πελάτης δεν είναι 
αναγκασμένος να δεχτεί την εναλλακτική πρόταση. Αν τελικά δεν ικανοποιηθεί θα 
αναφέρει στην επιστολή ότι επικοινώνησε με τα τον έμπορο χωρίς αποτέλεσμα  
 
3. Ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα που θα πρέπει να σταλούν με την 
επιστολή; 
 
Θα πρέπει να σταλούν τα αντίγραφα των εισιτηρίων (e-tickets) ή αν δεν υπάρχουν, οι 
αριθμοί των εισιτηρίων (ticket number) και ημερομηνίες πτήσης. Επίσης 
οποιαδήποτε επικοινωνία υπήρξε μεταξύ πελάτη και έμπορα (ειδικά στις 
περιπτώσεις ταξιδιωτικών γραφείων) 
 
4. Τι γίνεται στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιήθηκε μέρος του 
ταξιδιού; 
 
Ο πελάτης μπορεί να διεκδικήσει μόνο τα χρήματα που αντιστοιχούν στην πτήση 
που δεν έγινε. Για παράδειγμα, αν ο πελάτης αγόρασε εισιτήρια με επιστροφή και η 
πρώτη πτήση έγινε αλλά η επιστροφή ήταν μετά το κλείσιμο της εταιρίας, ο πελάτης 
δικαιούται τα χρήματα που αντιστοιχούν στην πτήση που δεν έγινε.  
 
Επίσης, αν ο πελάτης αγόρασε εισιτήρια από διάφορες εταιρίες και δεν μπορεί να 
πραγματοποιήσει το ταξίδι του γιατί μια από τις πτήσεις δεν θα γίνει, μπορεί να 
διεκδικήσει μόνο τα χρήματα από την εταιρία που έκλεισε και όχι από τις άλλες 
εταιρίες. Παράδειγμα: Ο πελάτης θα ταξιδέψει από Λάρνακα σε Αθήνα με μια 
αερογραμμή και από Αθήνα σε Λονδίνο με άλλη. Αν το πρώτο εισιτήριο είναι με την 
εταιρία που έκλεισε δεν μπορεί να διεκδικήσει το δεύτερο εισιτήριο, αφού η 
συγκεκριμένη πτήση θα πραγματοποιηθεί. Για τα υπόλοιπα εισιτήρια ο πελάτης θα 
πρέπει από μόνος του να τα ακυρώσει, αν το επιτρέπει η πολιτική ακύρωσης της 
εταιρίας. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για οποιεσδήποτε άλλες διευθετήσεις έγιναν 
από τον πελάτη (ξενοδοχεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων κ.λ.π.)      
 

https://thomascook.caa.co.uk/

