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Στο Private Client Group εκτιμούμε την αφοσίωση και το χρόνο που χρειάζεται για να 
δημιουργήσετε μια μοναδική συλλογή με έργα τέχνης, κοσμήματα, κρασιά, αντίκες ή 
οποιοδήποτε άλλο σπάνιο αντικείμενο αντανακλά την προσωπικότητά σας. Μοιραζόμαστε 
την προσοχή σας στη λεπτομέρεια όταν συζητάμε για την ασφάλισή τους και μπορούμε, 
μέσα από το Private Client Group να σχεδιάσουμε ένα λεπτομερές πρόγραμμα που να 
εξασφαλίζει τα αποκτήματά σας, σαν να ήταν και δικά μας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Παγκόσμια κάλυψη 
Ασφαλίστε με τη σιγουριά που σας προσφέρει η 
AIG οποιοδήποτε συλλεκτικό κομμάτι γνωρίζοντας 
ότι τα αντικείμενά σας είναι προστατευμένα 
όπου και αν βρίσκονται2. Kαλύπτουμε την 
υλική ζημία ή απώλεια της περιουσίας σας από 
πλήθος κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης και της 
περίπτωσης πυρκαγιάς, κλοπής και πλημμύρας, 
οπουδήποτε στον κόσμο και αν συμβεί.

Νεοαποκτηθέντα αντικείμενα
Καλύπτουμε αυτόματα μέχρι και το 25% της αξίας 
νεοαποκτηθέντων αντικειμένων από τη στιγμή 
της αγοράς τους. Αναγνωρίζοντας ότι χρειάζεστε 
ευελιξία, σας παρέχουμε το επαρκές χρονικό 
περιθώριο 60 ημερών για να προσθέσετε το νέο 
σας απόκτημα στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.

Ανατίμηση της αγοραστικής αξίας 
του έργου 
Θα αποζημιώσουμε έως και το 150% της αξίας 
ενός έργου τέχνης από το ποσό που εμφανίζεται 
στον πίνακα ασφάλισης, εφόσον έχει γίνει εκτίμησή 
του το διάστημα των τελευταίων 24 μηνών πριν 
από την ημερομηνία ζημίας. Αναγνωρίζουμε ότι η 
αξία της συλλογής σας ανατιμάται και χρειάζεται μία 
ασφάλιση που να διαμορφώνεται σύμφωνα με την 
τρέχουσα εμπορική αξία.

Θάνατος του καλλιτέχνη 
Σε περίπτωση ζημίας κάποιου έργου τέχνης του 
οποίου ο δημιουργός απεβίωσε πρόσφατα, θα 
καλύψουμε έως και το 200% του ποσού για 
το οποίο έχει ασφαλιστεί, εφόσον έχει γίνει 
εκτίμηση του έργου το διάστημα των τελευταίων 
36 μηνών πριν την ημερομηνία ζημίας.

Ζεύγος ή σετ 
Εάν μέρος ζευγαριού ή σετ έχει υποστεί ζημία 
μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ επισκευής ή πλήρους 
αντικατάστασης του σετ. 

Προστασία αντικειμένων κατά τη 
διάρκεια μεταφοράς 
Εάν επιλέξετε να μεταφέρετε ένα έργο τέχνης, 
συλλεκτικό κομμάτι ή και ολόκληρη τη συλλογή 
σας, θα έχετε πλήρη κάλυψη κατά τη διάρκεια της 
μεταφοράς.

Επιπλέον, οι συνεργάτες μας είναι στη διάθεσή 
σας, για να προσδιορίσουν μαζί σας τις βέλτιστες 
επιλογές μεταφοράς.

 Αντικείμενα σε έκθεση ή σε δανεισμό 
Θα καλύψουμε τα αντικείμενα που μπορεί να 
υποστούν ζημία κατά τη μετακίνηση τους προς ή 
από εκθέσεις ή σε περίπτωση που βρίσκονται σε 
δανεισμό.
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ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ

Στην AIG1 αντιλαμβανόμαστε ότι η διασφά-
λιση των προσωπικών περιουσιακών σας 
στοιχείων απαιτεί κάτι περισσότερο από μια 
απλή ασφάλιση.

Οι δυνατότητές μας, που επεκτείνονται 
σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούν να 
ωφελήσουν τα μέλη του Private Client 
Group προσφέροντας:

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

•  Καλύψεις με επίκεντρο εσάς

•  Ασύγκριτο εύρος δημιουργικών λύσεων

•  Απαράμιλλο επίπεδο εξυπηρέτησης

•   Εξειδίκευση στην ανάληψη κινδύνου σε
παγκόσμια κλίμακα

•  Παγκόσμια εμβέλεια σε συνδυασμό με 
βαθιά γνώση των τοπικών συνθηκών της
αγοράς

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

•  Ιδιαίτερες και πολυτελείς κατοικίες

•    Ιδιωτικές συλλογές έργων τέχνης,
κοσμήματα και κάθε είδους συλλεκτικά
αντικείμενα

•  Προσωπική, οικογενειακή γενική και
εργοδοτική αστική ευθύνη

•  Σκάφη

•  Αυτοκίνητα συλλεκτικά, αντίκες και
υψηλών επιδόσεων

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

•  Στέλεχος του Private Client Group 
απασχολείται αποκλειστικά με ζητήματά σας

•  24ωρο τηλεφωνικό κέντρο στη διάθεσή
σας και απάντηση της κλήσης σας κατά
απόλυτη προτεραιότητα

ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

• Δυνατότητα διαχείρισης μεγάλων αξιών
και κεφαλαίων σε τοπικό επίπεδο



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

Πέρα από την παρεχόμενη ισχυρή κάλυψη, το Private Client Group διατηρεί τη 
συλλογή σας μακριά από κινδύνους μέσα από μία αξιοσημείωτη σειρά υπηρεσιών, 
όπως:

΄Ένα ιδιαίτερο απόκτημα, καθρέφτης του 18ου αιώνα, 
υπέστη σημαντική ζημία όταν έπεσε από το σημείο που είχε 
τοποθετηθεί. Απογοητευμένος ο πελάτης μας θεώρησε βέβαιο 
ότι η ζημία δεν θα επιδεχόταν επισκευή και αποφάσισε να 
ζητήσει αποζημίωση με σκοπό την αντικατάσταση. 
Η ομάδα του Private Client Group ήρθε άμεσα σε επαφή με 
συντηρητή εξειδικευμένο σε ιδιαίτερα αντικείμενα αυτής της 
εποχής, ο οποίος ασχολήθηκε σχολαστικά με την επισκευή 
του και την αποκατάσταση της ζημίας. Κατά τη διάρκεια της 
επανατοποθέτησης του αντικειμένου, αποτρέψαμε  μελλοντική 
ζημία, όταν προληπτικά αξιολογήσαμε και τα υπόλοιπα 
κομμάτια της συλλογής και ανακαλύψαμε ότι υλικό σε έναν 
άλλο πολύτιμο καθρέφτη έπρεπε να αντικατασταθεί.

Επανεκτίμηση υφιστάμενων 
καλύψεων & αξιών
Να εξετάσουν αν τα υφιστάμενα ασφαλιζόμενα 
κεφάλαια της συλλογής σας ανταποκρίνονται 
στις σημερινές αξίες αγοράς. Εφόσον χρειαστεί, 
θα συντονίσουμε εκτίμηση της συλλογής σας 
από ανεξάρτητους ειδικούς. 

Εκτίμηση πιθανών κινδύνων
Μπορούμε να διεξάγουμε ειδικές έρευνες 
για τη συγκεκριμένη συλλογή ώστε να 
προσδιορίσουμε πιθανές απειλές και να 
προσφέρουμε λύσεις που να ελαχιστοποιούν 
την πιθανότητα αλλά και τη βαρύτητα της 
ζημίας.

Σχεδιασμός σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης
Μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο ζημίας 
για συλλογές που βρίσκονται εκτεθειμένες 
στο ενδεχόμενο πυρκαγιάς, σεισμού και 
άλλων φυσικών καταστροφών. Σχεδιάζουμε 
εξατομικευμένα προγράμματα και βήματα 
αντιμετώπισης, πριν και μετά το συμβάν.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες 
Συνεργαζόμαστε με μια ομάδα προσεκτικά 
επιλεγμένων εκτιμητών, συντηρητών, ειδικών 
στη μεταφορά έργων τέχνης και άλλων σχετικών 
ειδικοτήτων, διακεκριμένων και καταξιωμένων 
στους τομείς τους, με σκοπό να διασφαλίσουμε 
το καλύτερο επίπεδο συμβουλευτικών υπηρεσιών 
για εσάς.

Εξαιρετική εξυπηρέτηση στη 
διαχείριση ζημιών
Τα στελέχη διαχείρισης ζημιών ασχολούνται 
αποκλειστικά με τα θέματα των μελών του Private 
Client Group και είναι σε θέση να συντονίσουν 
υπεύθυνα τη διαδικασία, από τη στιγμή της 
αναγγελίας της ζημίας μέχρι την καταβολή της 
αποζημίωσης. Ενδεικτικά, εάν ένα αντικείμενο 
χαθεί ή κλαπεί, θα καταβάλουμε πρώτα κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να ανακτηθεί.



Ιδιωτικές Συλλογές   PRIVATE CLIENT GROUP

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Η πλήρης κάλυψη είναι μόνο η αρχή. 

Το Private Client Group μπορεί επιπλέον να βοηθήσει:

• Στη μείωση της πιθανότητας υλικών ζημιών

• Στη διατήρηση του αισθήματος ασφάλειας, σιγουριάς και γαλήνης

•  Στο σωστό επίπεδο κάλυψης

•  Προσφέροντας ασύγκριτη υποστήριξη σε περίπτωση ζημίας

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΑΣ
Τα προγράμματά μας λαμβάνουν υπόψη τα προσωπικά περιουσιακά σας 
στοιχεία καθώς και τον τρόπο ζωής σας. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά μας 
συμπληρώνουν το ένα το άλλο, βοηθώντας στη εξάλειψη κενών στην κάλυψη.

Στόχος μας είναι η διασφάλιση όλων των περιουσιακών στοιχείων που 
έχουν σημασία για εσάς, όπως:

• Κατοικίες

• Αυτοκίνητα

• Ιδιωτικές Συλλογές

• Σκάφη

• Και να σας προστατεύσουν με ιδιαίτερα  υψηλά
όρια ευθύνης

Το Private Client Group είναι στην ευχάριστη
θέση να συνεργάζεται με επιλεγμένους
ασφαλιστικούς συμβούλους.

Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τις
ασφαλίσεις που μπορούμε να σας προσφέρουμε
επισκεφθείτε μας στο www.aig.com.gr

Private Client Group

Γραφεία Αθηνών: 
Λεωφόρος Κηφισίας 119, 15124 Μαρούσι, 
Τηλέφωνο: 210 8127600, Fax: 210 8027189

Yποκατάστημα Θεσσαλονίκης: 
Μαρίνου Αντύπα 42, 570 01 Πυλαία, 
Τηλέφωνο: 2310 474 999, Fax: 2310 474 990

PCG.Gr@aig.com
www.aig.com.gr 14
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Η American International Group Inc. (AIG) είναι ένας κορυφαίος 
διεθνής ασφαλιστικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1919 και 
σήμερα παρέχει Γενικές Ασφαλίσεις, Προϊόντα Ζωής και 
Συνταξιοδότησης, Ασφάλιση Ενυπόθηκων Δανείων και άλλες 
χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες σε πελάτες σε περισσότερες από 
80 χώρες και δικαιοδοσίες. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας είναι 
σχεδιασμένα για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες 
να προστατέψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, να τους 
παρέχουν τα μέσα να διαχειριστούν ενδεχόμενους κινδύνους και 
να καλύψουν τις συνταξιοδοτικές τους ανάγκες. Η AIG είναι 
εισηγμένη στα Χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και του Τόκυο.

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την AIG μπορείτε να βρείτε στο 
www.aig.com.gr, www.aig.com/strategyupdate | YouTube: 
www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGinsurance | LinkedIn: http://
www.linkedin.com/company/aig  Facebook: www.facebook.com/
aig.greece 

H AIG είναι η εμπορική ονομασία των παγκόσμιων ασφαλιστικών 
υπηρεσιών της AIG Inc που καλύπτει τους κλάδους περιουσίας, 
αστικής ευθύνης, ζωής και συνταξιοδότησης καθώς και τις γενικές 
ασφαλίσεις του ομίλου American International Group, Inc. Για 
επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο 
μας www.aig.com.gr. Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες 
παρέχονται από θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρίες του 
American International Group, Inc. και ενδέχεται να μην 
διατίθενται σε κάθε χώρα. Οι καλύψεις διέπονται από τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης. Μη 
ασφαλιστικές υπηρεσίες και προϊόντα ενδέχεται να παρέχονται 
από ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα. Ορισμένα ασφαλιστικά 
προϊόντα γενικών ασφαλίσεων ενδέχεται να παρέχονται από 
πρόσθετο ασφαλιστικό φορέα.

Η AIG Europe S.A. είναι ασφαλιστική επιχείρηση με αριθμό 
μητρώου εταιρείας B 218806 στο Εμπορικό Μητρώο και Μητρώο 
Εταιρειών (R.C.S.) Λουξεμβούργου. Η AIG Europe S.A. έχει την 
έδρα της στη διεύθυνση 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, 
Luxembourg. Νόμιμος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα σε σχέση με 
τις υπηρεσίες που παρέχονται από την AIG Europe S.A. 
(Υποκατάστημα Ελλάδος) με αρ. ΓΕΜΗ 147135660001, ΑΦΜ 
996898851 και έδρα Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, Αθήνα, έχει 
διορισθεί, σύμφωνα με το Άρθρο 115 παρ. 3 (β) του Ν. 
4364/2016, η AIG ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, με καταχωρημένη έδρα στη διεύθυνση Λ. 
Κηφισίας 119, Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 
4698801000 και ΑΦΜ 999843415, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών.

Το Private Client Group είναι ένα εξειδικευμένο τμήμα μέσα στην 
AIG, που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην εξυπηρέ-τηση των 
αναγκών ιδιωτών με μεγάλης αξίας προσωπικά περιουσιακά 
στοιχεία.

²Γεωγραφικοί περιορισμοί μπορεί να ισχύουν. 

Το περιγραφόμενο ασφαλιστικό προϊόν παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία AIG 
Europe S.A. , με νόμιμο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα την AIG ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  
Α.Ε. Το παρόν διατίθεται αποκλειστικώς και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν 
παρέχει καμία απολύτως ασφαλιστική κάλυψη. Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης.




