
Ασφάλιση Κατοικίας
Η κατοικία μας στεγάζει ότι πιο πολύτιμο έχουμε, την οικογένεια 
μας, τα όνειρα μας, αλλά και τους κόπους μιας ζωής. Γι’ αυτό 
δεν πρέπει να αφήνουμε τίποτα στην τύχη! Η ανάγκη για 
ασφάλιση δημιουργείται από την αβεβαιότητα για το μέλλον, το 
οποίο εγκυμονεί κινδύνους με απρόβλεπτες συνέπειες. Κάθε 
οικογενειακός προγραμματισμός δυνατό να ανατραπεί σε 
ελάχιστο χρονικό διάστημα χωρίς την εξασφάλιση της σωστής 
ασφαλιστικής κάλυψης.

Home Insurance
Our home is filled with what we hold most precious; our family, 
our dreams and, of course, everything we have worked so hard 
for. The uncertainty of the future threatens our wellbeing and 
generates the need for insurance. The lack of adequate 
insurance protection can be disastrous and the family finances 
can be completely upturned in a split second.

Are you a homeowner?
These innovative insurance packages are offered to private 
households that fulfill certain criteria and are used by the 
Insureds and their families for residential purposes, including 
holiday homes and also for rental purposes.

Silver and Gold
Home Silver and Home Gold are two home insurance 
packages carefully designed by Commercial General
Insurance to meet today’s needs of private homeowners. 
Both packages include comprehensive and upgraded 
insurance cover and the Insureds can choose the package 
which best suits their own requirements.

Silver και Gold 
Τα πρωτοποριακά πακέτα ασφαλιστικών καλύψεων Home Silver 
και Home Gold περιλαμβάνουν περιεκτικές και αναβαθμισμένες 
ασφαλιστικές καλύψεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της 
σημερινής εποχής. Σχεδιάστηκαν με ιδιαίτερη προσοχή από την 
Commercial General Insurance ώστε να προσφέρουν στους 
Ιδιοκτήτες Ιδιωτικών Κατοικιών την επιλογή που ανταποκρίνεται 
στις δικές τους ανάγκες και απαιτήσεις.

Ιδιωτικές Κατοικίες
Τα πακέτα ασφαλιστικών καλύψεων Silver και Gold προορίζονται 
για ιδιωτικές κατοικίες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και 
χρησιμοποιούνται για σκοπούς ιδιοκατοίκησης από τον ασφαλισμένο 
και την οικογένεια του, περιλαμβανομένων εξοχικών κατοικιών, 
καθώς και για σκοπούς ενοικίασης. 

Το σπίτι, σημαίνει τα πάντα για σένα.
Ασφάλισε το με προνομιακό πακέτο
ιδιωτικής κατοικίας GOLD και
επωφελήσου έκπτωσης 20%*

Home means the world to you.
Secure absolute peace of mind,
with our GOLD private home
insurance package and
benefit a 20% discount*

* Επωφελήσου έκπτωσης 10% στο Πακέτο Ιδιωτικής Κατοικίας Silver
Benefit a 10% discount with our Silver Private Home Insurance Package
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ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛ ΙΣΤ ΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
PRIVATE HOME INSURANCE PACKAGES
SILVER & GOLD



AΣΦΑΛΙΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

PRIVATE HOME INSURANCE

• Φωτιά / Fire
• Κεραυνός / Lightning
• Αστραπή / Thunderbolt
• Φωτιά από Δάσος / Bush Fire
• Φωτιά από Βραχυκύκλωμα / Fire caused by Short Circuit
• Καπνός από Φωτιά / Smoke from Fire
• Έκρηξη / Explosion
• Σεισμός ή Ηφαιστειογενής Έκρηξη / Earthquake or Volcanic Eruption
• Θύελλα ή Καταιγίδα και Πλημμύρα / Storm or Tempest and Flood
• Κλοπή με πραγματική, δυναμική και βίαιη είσοδο ή έξοδο από τα Kτίρια / Τheft by actual forcible and violent entry to or exit from the Building
• Πρόσκρουση στα Κτίρια / Impact on the Βuilding
• Πτώση Αεροσκάφους / Aircraft Fall
• Τυχαία Διαφυγή Υδάτων ή Πετρελαίου Θέρμανσης / Accidental Leakage of Water or Domestic Oil
• Διερευνητικά έξοδα εντοπισμού βλάβης σε σωλήνες / Cost for locating the cause of water leakage
• Αξία απoλεσθέντος Ύδατος ή Πετρελαίου Θέρμανσης / Cost of lost Water or Domestic Oil 
• Αστική Ευθύνη / Public Liability
• Έξοδα Προσωρινής Στέγασης ή Απώλειας Ενοικίου / Expenses for Temporary Accommodation or Loss of Rent
• Έξοδα Αμοιβής Αρχιτεκτόνων και Επιμετρητών / Architects' and Surveyors' Fees
• Έξοδα Απομάκρυνσης Ερειπίων / Debris Removal
• Τυχαία Θραύση Καθρεφτών / Accidental Breakage of Μirrors
• Προσωπικά Ατυχήματα (Για τον Ασφαλισμένο και το/τη σύζυγο) / Personal Accident (For the Insured and husband/wife)
• Τρόφιμα, Ποτά και άλλες Προμήθειες / Foodstuffs, Drinks and other Supplies
• Χρήματα / Money
• Περιεχόμενα σε Εξωτερικούς Χώρους / Contents in the Open
• Τυχαία Ζημιά σε Εξωτερικές Κεραίες και Συστήματα Ασφαλείας / Accidental Damage to External Aerials and Security Systems
• Τυχαία Πτώση Δένδρων ή Κλαδιών ή Πασσάλων / Accidental Fall of Trees or Branches or Poles
• Κακόβουλη Ζημιά / Malicious Damage
• Οχλαγωγίες, Απεργίες, Ανταπεργίες / Riots, Strikes, Lock-Out
• Αντικατάσταση Περιεχομένων με Καινούργια / New for Old Contents

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ / INSURANCE COVER AND BENEFITS SILVER
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Πακέτα Ασφαλιστικών Καλύψεων
Insurance Packages

Oχημάτων • Κατοικιών • Eπιχειρήσεων • Πυρός • Κλοπής • Ταξιδιού • Προσωπικών Ατυχημάτων • Ευθύνης Εργοδότη • Αστικής Ευθύνης • Εμπορευμάτων

Motor • Household• Commercial • Fire • Theft •Travel• Personal Accident• Employers’ Liabil ity• Public Liabil ity• Marine

Σημειώσεις:
 Περιλαμβάνεται
х Δεν Περιλαμβάνεται

Οι πιο πάνω ασφαλιστικές καλύψεις και ωφελήματα αναφέρονται συνοπτικά.
Οι βασικοί 'Oροι, Eξαιρέσεις και Προϋποθέσεις περιέχονται στο 
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, αντίγραφο του οποίου μπορεί να σας δοθεί.

Για περισσότερες λεπτομέρειες ή πληρέστερη ενημέρωση, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα γραφεία της Commercial 
General Insurance ή τον Aσφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή.

Notes:
 Included
х Not Included

The above insurance cover and benefits are listed in a concise 
form. The basic Terms, Exceptions and Conditions are included in 
the Insurance Policy, a copy of which is available on request.

For more details please contact the offices of Commercial 
General Insurance or your Insurance Intermediary.
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