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Σημαντική Σημείωση: Το περιγραφόμενο ασφαλιστικό προϊόν παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία AIG Europe S.A. (AESA). Η AIG Europe S.A. είναι ασφαλιστική 
επιχείρηση με αριθμό μητρώου εταιρείας B 218806 του Εμπορικού Μητρώου και Μητρώου Εταιρειών (R.C.S.) Λουξεμβούργου. Η AIG Europe S.A. έχει την έδρα της 
στη διεύθυνση 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, http://www.aig.lu/. Η AIG Europe S.A. είναι εγκεκριμένη από το Υπουργείο Οικονομικών του 
Λουξεμβούργου και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ασφαλίσεων, 11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, GD de Luxembourg, Τηλ.: (+352) 22 69 11 - 1, 
caa@caa.lu, http://www.caa.lu/. H AIG Europe S.A. (Υποκατάστημα Ελλάδος) είναι εγκατεστημένη επί της Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, Αθήνα και έχει αρ. ΓΕΜΗ 
147135660001, ΑΦΜ 996898851, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών. Το παρόν διατίθεται αποκλειστικώς και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καμία απολύτως 
ασφαλιστική κόλuψn. Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις τnς εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης.

Η πειρατεία είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζει  η ναυτιλία σήμερα, απειλώντας 
ανθρώπινες ζωές αλλά και μεγάλες οικονομικές απώλειες για πλοιοκτήτριες εταιρείες. Μπορεί τα φαινόμενα να 
έχουν μειωθεί σε παραδοσιακά επικίνδυνες περιοχές όπως ο Κόλπος του Άντεν, ωστόσο παρουσιάζουν αύξηση 
άλλες, όπως η Δυτική Αφρική. Η AIG έχει ιδιαίτερη μεγάλη πείρα τόσο στην ασφάλιση αυτών των κινδύνων όσο 
και στη διαχείριση των περιστατικών αυτών. H AIG χάρη στην παγκόσμια τεχνογνωσία που διαθέτει και στην 
ιδιαίτερα μεγάλη πείρα της στην ασφάλιση αυτών των κινδύνων, παρέχει στους ασφαλισμένους άμεση και τοπική 
εξυπηρέτηση.

Το πρόγραμμα 
ενεργοποιείται σε 
περίπτωση πειρατείας 
σε πλοίο και καλύπτει τα 
λύτρα που θα ζητηθούν 
για την απελευθέρωση 
του πλοίου και του 
πληρώματος, καθώς 
επίσης την ενδεχόμενη 
απώλεια λύτρων και 
εύλογα νομικά έξοδα.

Μία από τις βασικές καλύψεις του προγράμματος είναι και 
τα απεριόριστα έξοδα αμοιβών εξειδικευμένων συμβούλων 
διαχείρισης κρίσεων με πολυετή παγκόσμια πείρα σε 
περίπτωση πειρατείας και απαγωγών. Με την ενεργοποίηση 
της κάλυψης οι σύμβουλοι θα μεταβούν στην έδρα του 
ασφαλισμένου και θα αναλάβουν την επικοινωνία και 
διαπραγματεύσεις με τους πειρατές, τις οικογένειες των 
θυμάτων και τα ΜΜΕ, την ασφαλή παράδοση των λύτρων 
μέχρι την απελευθέρωση του πλοίου και τον επαναπατρισμό 
του πληρώματος.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ
MARITIME KIDNAP & RANSOM
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Συμπληρωματικά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία εκτενή σειρά έκτακτων εξόδων που ενδέχεται να 
προκύψουν σε αντίστοιχες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα:

 Απώλεια ναύλων
 Λιμενικά έξοδα
 Αμοιβές εταιρείας δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
 Τόκοι δανείων
 Έξοδα ψυχικής, σωματικής και οικονομικής αποκατάστασης του πληρώματος
 Μισθοί των πληρωμάτων μαζί με όλες τις εργοδοτικές εισφορές και επιδόματα
 Έξοδα μετακίνησης του πληρώματος
 Έξοδα μεταφοράς λύτρων και επικοινωνιών

Οι υπηρεσίες της AIG ξεκινούν πολύ πριν κάποιο περιστατικό, με εκπαίδευση του 
πληρώματος σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και της πλοιοκτήτριας εταιρείας σε 
θέματα διαχείρισης αντίστοιχων κινδύνων.


