
Προσφορά Ασφάλισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων με την CGI
Όροι και Προϋποθέσεις
1. Αντικείμενο Διαγωνισμού: H Commercial General Insurance 

Ltd, (εφεξής η «Διοργανώτρια») επιβραβεύει με έκπτωση 15% στα 
ασφάλιστρα, όσους πελάτες ασφαλίσουν με νέο ετήσιο συμβόλαιο 
το ηλεκτρικό τους αυτοκίνητο με πακέτο περιεκτικής ασφάλισης 
Platinum και τους παρέχει παράλληλα τη δυνατότητα συμμετο-
χής σε κλήρωση για ένα φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου (ένας 
τυχερός κάθε μήνα), μάρκας Wallbox Ισπανίας αξίας €790 +ΦΠΑ (δεν 
περιλαμβάνεται η εγκατάσταση), προσφορά της εταιρείας Smartec 
Mobility Ltd («Smartec»). Η έκπτωση αυτή δεν μπορεί να συνδυαστεί 
με οποιαδήποτε άλλη προσφορά. 

 Παράλληλα, κάθε πελάτης που θα ασφαλίσει το ηλεκτρικό του αυ-
τοκίνητο με βάση τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, θα 
δικαιούται και κουπόνι έκπτωσης 10% το οποίο δύναται να εξαργυ-
ρώσει για αγορά οικιακού φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου από 
την Smartec.

2. Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγω-
νισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 15.11.2022 («’Έναρξη 
Διαγωνισμού»), έως και την 28.02.2023, περιλαμβανομένης («Λήξη 
Διαγωνισμού»).

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό και Εξαιρέσεις: Δικαί-
ωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα που 
έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαι-
οπρακτική ικανότητα αλλά και νομικά πρόσωπα. Εξαιρούνται οι 
εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας, των θυγατρικών της Εται-
ρειών, οι εργαζόμενοι της Smartec καθώς και οι α’ βαθμού συγγενείς 
τους. Εξαιρούνται επίσης προτάσεις ασφάλισης οι οποίες απορ-
ρίφθηκαν από τη Διοργανώτρια. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να 
ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων. 

4. Αποδοχή όρων: Όλοι οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αποδέχο-
νται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Όρους και 
Προϋποθέσεις. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους παρόντες Όρους 
δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο Διαγωνισμό. 

5. Τρόπος Ανάδειξης νικητών Διαγωνισμού και Διεξαγωγή Κλή-
ρωσης: Οι νικητές θα αναδειχθούν μέσα από κληρώσεις οι οποίες 
θα πραγματοποιηθούν στις 10.01.2023, 07.02.2023 και 07.03.2023 
αντίστοιχα. Οι κληρώσεις θα γίνουν παρουσία ανεξάρτητου 
συμβούλου της Διοργανώτριας,  ώστε να διασφαλιστεί η ορθότητα, 
η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η ανακοίνωση των νι-
κητών, θα πραγματοποιηθεί από τη Διοργανώτρια τηλεφωνικώς, ή 
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχει 
προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες στη Διοργανώτρια για σκο-
πούς κλήρωσης. 

6. Τροποποίηση Όρων και Προϋποθέσεων: Η Διοργανώτρια Εταιρεία 
δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους (συμπεριλαμβα-
νομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών 
διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά τους συμμε-
τέχοντες μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας (www.cgi.com.cy) 
ή/και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κατά την εύλογη κρίση της.

7. Δικαίωμα αποκλεισμού συμμετοχής: Η Διοργανώτρια δύναται, κα-
τά την κρίση της, να αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή και να μην 
επιτρέψει την περαιτέρω συμμετοχή στην κλήρωση σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία συμ-

μετοχής ή στην ομαλή λειτουργία της κλήρωσης ή που ενεργεί κατά 
παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. 

8. Δώρο: Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται σε άλλα πρό-
σωπα και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα αντικατάστατα  
αντικείμενα. 

9. Παραλαβή Δώρων: Ο/Η νικητής/τρια θα πρέπει να παρουσιαστεί 
με την ταυτότητά του στα κεντρικά γραφεία της Διοργανώτριας στη 
Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 101, Λευκωσία, 1071 για να 
παραλάβει το δώρο του/της. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί 
δυνατή η επικοινωνία μαζί με τον νικητή/τρια ή/και δεν παρουσια-
στεί στο γραφείο της Διοργανώτριας εντός 1 (μιας) εβδομάδας από 
την ημέρα που η Διοργανώτρια επικοινωνήσει μαζί του/της, ή διαπι-
στωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμέτοχής 
του/της στο Διαγωνισμό, τότε χάνει οριστικά το δικαίωμά του/της 
επί του σχετικού δώρου και η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την 
υποχρέωσή της  έναντι αυτού/τής και διατηρεί το δικαίωμα να προ-
χωρήσει σε επικοινωνία με τους αναπληρωματικούς. 

 Σε περίπτωση που ο ίδιος ο νικητής/τρια δεν μπορεί να παραλάβει το 
δώρο, οφείλει να ορίσει νόμιμο εκπρόσωπό του, του οποίου επίσης 
τα στοιχεία θα πρέπει να ταυτοποιηθούν μαζί με αυτά του νικητή/τριας, 
κατά την παραλαβή του δώρου. 

10. Τόσο η Διοργανώτρια όσο και η Smartec, διατηρούν το δικαίωμα να 
δημοσιεύσουν το όνομα του τυχερού/τυχερής μαζί με φωτογραφικό 
υλικό στην ιστοσελίδα τους και στα προφίλ τους στα Μέσα Κοινωνι-
κής Δικτύωσης.

11. Η Διοργανώτρια, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, διατηρεί 
το δικαίωμα να ανακαλέσει το Διαγωνισμό και/ή την κλήρωση για 
λόγους ανωτέρας βίας και/ή  σε περίπτωση  που οι κανόνες προστα-
σίας λόγω της Πανδημίας Covid-19 διαφοροποιηθούν και καταστούν 
αποτρεπτικοί. Στην περίπτωση αυτή, η Διοργανώτρια,  δεν θα έχει 
οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε αποζημίωση όσον αφορά 
τους τυχερούς που θα αναδειχθούν από την κλήρωση.

12. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία, καθώς και οι 
μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες αυτών εταιρείες, καθώς 
και όλα τα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πλη-
ρεξούσιοι δε θα φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε 
τυχερού/νικητή για τυχόν τραυματισμό, απώλεια, η οποιαδήποτε ζη-
μιά, προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, 
κατοχή, κατάχρηση ή χρήση του φορτιστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου 
που θα παρέχεται από την Smartec. 

13. Όλα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θα συλλεχθούν στα πλαίσια 
αυτού του Διαγωνισμού θα διατηρηθούν για 3 μήνες μετά την ολο-
κλήρωση του Διαγωνισμού οπότε και θα καταστραφούν. Καθ’ όλη 
τη διάρκεια της διατήρησης των προσωπικών δεδομένων αυτά θα 
παραμείνουν αποθηκευμένα τόσο στα αρχεία της Διοργανώτριας 
Εταιρείας όσο και στα αρχεία της Συνεργαζόμενης Εταιρείας όπου θα 
τηρούνται οι βασικές αρχές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δε-
δομένων.  

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο: Ο παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται 
από το Κυπριακό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει 
στο μέλλον σχετικά με το Διαγωνισμό, υποβάλλεται στην αποκλειστι-
κή αρμοδιότητα των Κυπριακών Δικαστηρίων.



Electric Cars Insurance Offer with CGI
Terms and Conditions
1. Subject of the Competition: Commercial General Insurance Ltd, 

(the “Organiser”) rewards customers who insure their electric car 
under a  new annual comprehensive insurance package  Platinum, 
with a 15% discount on insurance premiums, while granting them 
at the same time,  the option to participate in a draw to win an 
electric car charger (one lucky winner per month), from the Spanish 
brand Wallbox  worth €790 +VAT (not including installation), offered 
by Smartec Mobility Ltd (“Smartec”).  This discount may not be 
combined with any other offer.

 At the same time, every customer who shall insure their electric 
car under these Terms and Conditions, shall be entitled to a 10% 
discount voucher that can be redeemed for the purchase of a 
household electric car charger from Smartec.

2. Duration of the Competition: The duration of the Competition is 
defined as the period from 15.11.2022 (“Start of the Competition”) 
to 28.02.2023 inclusive (“End of the Competition”).

3. Right to participate in the Competition and Exceptions: Natural 
persons who have reached the age of 18 and (who have a legal 
capacity) as well as legal entities are entitled to participate in the 
Competition. The Organiser’s and any of its subsidiaries’ employees, 
Smartec’s employees and their respective first-degree relatives 
as well as any insurance proposal that has been rejected by the 
Organiser are excluded from the Competition. Participants must act 
legally and within the framework of these Terms and Conditions. 

4. Acceptance of Terms: All participants in the Competition shall 
accept fully and without any reservation these Terms and Conditions. 
If someone does not accept these Terms and Conditions, they 
should not participate in the Competition. 

5. Conduct of the Draw and Designation of the Winners: The 
winners will be designated through draws which shall be conducted 
on 10.01.2023, 07.02.2023 and 07.03.2023 respectively. Each draw 
shall be conducted in the presence of an independent advisor of 
the Organiser, in order to ensure the correctness, transparency 
and integrity of the process. The winners shall be notified by the 
Organiser by telephone, or by e-mail, at the contact details provided 
by the participants to the Organiser for the purpose of the draw. 

6. Amendment of the Terms and Conditions: The Organiser is 
entitled to amend these Terms and Conditions (including the 
Duration of the Competition and the dates when the draws shall 
be conducted), by notifying the participants via the Organiser’s 
website (www.cgi.com.cy) and/or in any other way at its reasonable 
discretion.

7. Right to exclude participation: The Organiser may, at its own 
discretion, exclude any participation and may not allow any further 
participation in the draw of any person who may intervene in any 
way in the participation procedure or the smooth functioning of the 

draw or who acts in breach of these Terms and Conditions. 
8. Draw Prizes non-transferrable: The prize to be won through the 

draw is personal and shall not be transferred to other persons nor 
exchanged for money or other substitute items. 

9. Receipt of Prizes: The winner(s) should present himself/herself with 
his/her identity card at the Organiser’s head offices at 101, Makarios 
III Avenue, Nicosia 1071 to collect his/her prize. If, for any reason, 
it has not been possible to contact the winner(s) and/or he/she 
has not presented himself/herself to the Organiser’s offices within 
1 (one) week from the date on which the Organiser has contacted 
him/her, or if it is established that the appropriate conditions for his/
her participation in the Competition have not been met, then he/
she will permanently lose his/her right to the prize and the Organiser 
is released from its obligation  towards him/her and retains the right 
to proceed with contacting the runners-up.

 If the winner is unable to collect the prize in person, he/she must 
appoint a legal representative, , whose identification details must be 
verified together with those of the winner, upon collecting the prize. 

10. Both the Organiser and Smartec shall reserve the right to publish 
the name of the lucky winner together with photographic material 
on their website and on their social media profiles.

11. At any time and without any prior notice, the Organiser shall retain 
the right to recall the Competition and/or the draw on grounds of 
force majeure and/or in case the Covid-19 Pandemic protection 
rules change and become dissuasive. In such a case, the Organiser 
shall not be liable for any compensation in respect of the lucky 
winners who will have been selected in the draw.

12. The participants shall agree that the Organiser, as well as the parent/
subsidiary company and generally affiliated companies, as well as 
all the managers, directors, employees, agents and proxies, shall 
not be held liable vis-à-vis any lucky winner for any injury, loss or 
damage that may arise, in whole or in part, directly or indirectly from 
the acceptance, possession, abuse or use of an electric car charge 
supplied by Smartec or any part thereof.  

13. All personal data collected in the context of this Competition shall 
be retained for 3 months after the completion of the Competition 
following which they shall be destroyed. For the entire duration of 
retaining such personal data, they shall remain stored both in the 
archives of the Organiser and in the archives of Smartec where the 
basic principles of the General Data Protection Regulation shall be 
respected. 

14. Applicable law: These Terms and Conditions shall be governed 
by the Laws of Cyprus. Any dispute that may arise in the future 
concerning the Competition, shall be subject to the exclusive 
jurisdiction of the Cypriot Courts. 


