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Χρειάστηκαν πολύ περισσότερα από μια άδεια οδήγησης για να αποκτήσετε τα 
οχήματά σας. 

Στο Private Client Group, κατανοούμε το χρόνο που αφιερώσατε και μοιραζόμαστε 
το πάθος σας για την προστασία τους. Σχεδιάζουμε  για εσάς ένα ισχυρό πρόγραμμα 
ασφάλισης που ταιριάζει στο όχημά σας ώστε εσείς να αφιερώνεστε μόνο στην 
απόλαυση της οδήγησής του.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Κάλυψη κατά παντός κινδύνου
Εκτιμούμε τη μοναδικότητα των αναγκών σας και 
αναγνωρίζουμε ότι ο τρόπος ζωής σας απαιτεί τη 
μέγιστη προστασία για το όχημά σας οπουδήποτε 
και αν βρίσκεται. Γι’ αυτό, το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα ασφάλισης έχει τη δυνατότητα να 
προσφέρει προστασία για κάθε πιθανό κίνδυνο, 
εντός και εκτός ελληνικών συνόρων.  

Συμφωνημένες αξίες2 
Συζητάμε μαζί σας για να καθορίσουμε την 
αξία του οχήματός σας. Σε περιστατικό ολικής 
απώλειας, θα λάβετε την αξία που έχουμε 
συμφωνήσει, ανεξάρτητα από πιθανή απόσβεση. 

Όχημα αντικατάστασης
Σε περίπτωση που το αυτοκίνητό σας δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί προσωρινά, θα καλύψουμε 
το κόστος αντικατάστασης με όχημα παρόμοιων 
προδιαγραφών και τύπου, μέχρι να ολοκληρωθεί 
η επισκευή ή διευθετηθεί το περιστατικό της 
κλοπής.

Οδική Βοήθεια 
Σας παρέχουμε ένα ειδικά σχεδιασμένο 
πρόγραμμα οδικής βοήθειας με εξαιρετικές 
παροχές και γραμμή προτεραιότητας τόσο στην 
τηλεφωνική κλήση  όσο και στην άφιξη οδικής 
βοήθειας. 

Διαλέξτε το δικό σας επισκευαστή
Για να είστε σίγουροι ότι η επισκευή του οχήματος 
σας είναι σε καλά χέρια, μπορείτε να επιλέξετε το 
δικό σας επισκευαστή.

Αποκλειστική χρήση αυθεντικών 
ανταλλακτικών
Θέλουμε να είστε βέβαιοι για το καλύτερο δυνατό 
επίπεδο ποιότητας. Εάν το όχημά σας χρειαστεί 
επισκευή, τότε μπορείτε να βασιστείτε στο 
γεγονός ότι θα χρησιμοποιηθούν μόνο αυθεντικά 
ανταλλακτικά.  

Κάλυψη για συλλεκτικά οχήματα
Είτε έχετε στη κατοχή σας ένα συλλεκτικό όχημα 
είτε στόλο μεγάλης αξίας, θα επωφεληθείτε 
από ευρεία κάλυψη και εξαιρετικά επίπεδα 
εξυπηρέτησης. Επιπροσθέτως, μπορούμε να 
δούμε μαζί σας εάν τα οχήματά σας βρίσκονται 
εκτεθειμένα σε ένα συγκεκριμένο κίνδυνο και να 
προτείνουμε τρόπους μείωσης της έκθεσής τους 
σε αυτόν.
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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



Συλλεκτικό αυτοκίνητο μεγάλης αξίας καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς μετά από 
ατύχημα, αφήνοντας άθικτο τον κλωβό του αυτοκινήτου. Επιθυμία του πελάτη ήταν 
η επισκευή του οχήματος και όχι η αντικατάστασή του.

Το αυτοκίνητο μεταφέρθηκε στην Ιταλία όπου και έγινε η επανακατασκευή του. 
Ο πελάτης επίσης μετέβη στην Ιταλία για να οδηγήσει το αυτοκίνητο και να 
επιβεβαιώσει ότι είναι ικανοποιημένος με την κατασκευή και τις επιδόσεις του. 

Και όλα αυτά με έξοδα της εταιρίας. 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ   

«Είχα την τύχη να ασφαλίσω το όχημά μου στην 
AIG τον Ιούλιο του 2012 μετά από παρότρυνση 
του ασφαλιστή μου. Δυστυχώς, πολύ γρήγορα 
χρειάστηκε να «δοκιμάσω» το νέο συμβόλαιο 
με την Κατά Παντός Κινδύνου Κάλυψη για την 
οποία με είχε ενημερώσει ο ασφαλιστής μου. 
Η ανταπόκριση ήταν άμεση, ο χειρισμός έγινε 
με εξαιρετική διακριτικότητα, το συνεργείο 
εξοφλήθηκε απευθείας από την εταιρία, ενώ 
έλαβα άμεσα την αποζημίωση για τις λοιπές 
ζημιές, εκτός αυτοκινήτου. Με αφορμή αυτό το 
περιστατικό διαπίστωσα τον επαγγελματισμό και 
την αξιοπιστία της εταιρίας, καθώς και το υψηλό 
επίπεδο εξυπηρέτησης του Private Client Group 
κι έμεινα πολύ ευχαριστημένος από τη διαχείριση 
της ζημίας. Επιπροσθέτως, βάσει συμβολαίου 
μού διατέθηκε και όχημα εξυπηρέτησης κατά τη 
διάρκεια της επισκευής η οποία κράτησε πάνω  
από ένα μήνα. Μετά από τη σημαντική συμβολή 
και διαχείριση του διαμεσολαβητή συνεργάτη 
Β.Π, το όχημα εξυπηρέτησης μου διατέθηκε άνευ 
χρέωσης και για χρονικό διάστημα πέραν του 
προβλεπομένου κατά το συμβόλαιο (1 μήνας).  

Αυτοί είναι και οι λόγοι που θα συνεχίσω να 
εμπιστεύομαι στο Private Client Group της 
AIG την ασφάλιση όλων των προσωπικών 
περιουσιακών μου στοιχείων.»

Χ.Γ.

Πέρα από μια απλή ασφάλιση 

Όχημα, πελάτη του Private Client Group υπέστη υλικές ζημιές κατά την οδήγηση του σε ιδιωτικό χώρο parking προκαλώντας υλικές ζημιές και στο χώρο 
στάθμευσης. Το Private Client Group κινητοποιήθηκε και έκλεισε τη ζημιά άμεσα, κερδίζοντας τις καλύτερες εντυπώσεις από τον πελάτη. 
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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

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

PCG.Gr@aig.com
www.aig.com.gr 13
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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. 

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 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.




