
 • Η έκπτωση 20% θα παραχωρείται μόνο για Ασφάλιση Κατοικίας με το πακέτο Gold
• Για τα πακέτα Ασφάλισης Κατοικίας Silver θα ισχύει έκπτωση 10%   
• Οι εκπτώσεις για τα πακέτα Ασφάλισης Κατοικίας Silver & Gold θα προσφέρονται μόνο για νέα ασφαλιστήρια συμβόλαια που θα 
εκδίδονται την περίοδο από 15/07/2022 – 31/12/2022 και δεν μπορούν να συνδυαστούν με οποιανδήποτε άλλη προσφορά
•  Οι εκπτώσεις δεν θα παραχωρούνται σε περιπτώσεις αντικατάστασης υφιστάμενου συμβολαίου με νέο συμβόλαιο Home Silver
 & Gold (για την ίδια κατοικία)
• Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει αυτή την προσφορά ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη   
 ειδοποίηση
• Οι εκπτώσεις θα παραχωρούνται για Ασφαλιστήρια Κατοικίας με μέγιστο συνολικό ασφαλισμένο ποσό τις €500.000
• Η Εταιρεία επιφυλάσσει το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε Πρόταση για Ασφάλιση
• Οι εκπτώσεις θα ισχύουν για ασφαλιστήρια με ετήσια περίοδο ασφάλισης μόνο
• Όλα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θα συλλεγούν θα τύχουν επεξεργασίας με βάση τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού   
 Προσωπικών Δεδομένων και θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα κρίνονται αυτά απαραίτητα 

Προσφορά Ασφάλισης Κατοικίας με την CGI -  Όροι και Προϋποθέσεις

 • The 20% discount applies only to the Gold Package of Home Insurance Policy
• 10% discount applies only to Silver Package of Home Insurance Policy
• Discounts for Home Insurance, Silver & Gold Packages will be o�ered only for new policies that will be issued during the period  
 from 15/07/2022 to 31/12/2022. This o�er cannot be used in conjunction with any other o�er
• The discounts will not be granted in cases of replacement of an existing policy with a new Home Silver & Gold policy
 (for the same house)
• The Company can withdraw or alter this o�er at any time, without prior notice
• The Discounts will be applicable for Home Insurance Policies with a maximum total sum insured of €500.000
• The Company reserves the right to reject any Insurance Proposal
• Discounts will be applicable only to insurance policies of an annual period of insurance
• All personal data collected will be processed in accordance with the provisions of the General Data Protection Regulation and will  
 be kept for any time period deemed necessary

CGI Home Insurance O�er -  Terms and Conditions
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