Η ασφάλιση Περιουσιακών Στοιχείων
µε µια µατιά

Ξενοδοχεία
Κάλυψη έναντι υλικών ζηµιών και απώλειας κερδών κατά παντός
κινδύνου. Επέκταση βλαβών µηχανολογικού εξοπλισµού.
Νοσοκοµεία
Κάλυψη έναντι υλικών ζηµιών και απώλειας κερδών κατά
παντός κινδύνου.
Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις
Κάλυψη έναντι υλικών ζηµιών και απώλειας κερδών κατόπιν ειδικού σχεδιασµού ανάλογα µε τις ανάγκες για κάθε βιοµηχανία.
Εµπορικά κέντρα / συγκροτήµατα γραφείων
Κάλυψη έναντι υλικών ζηµιών και απώλειας κερδών κατά
παντός κινδύνου, περιλαµβανοµένου και του ηλεκτρονικού εξοπλισµού.

Σηµαντική Σηµείωση:
Το περιγραφόμενο ασφαλιστικό προϊόν παρέχεται από την ασφαλιστική
εταιρία AIG Europe S.A.(AESA). Η AESA 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 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.

Ειδικές καλύψεις:

Προσφερόµενες Υπηρεσίες:

Τεχνικά έργα
Κάλυψη κατά παντός κινδύνου υλικών ζηµιών για έργα
πολιτικού µηχανικού και έργα µηχανολόγου µηχανικού.
Προσφέρονται επίσης και καλύψεις απώλειας µελλοντικού κέρδους (Advanced Loss of Profit / Delayed start
up).

∆ιαχείριση πολυεθνικού προγράµµατος
Με την δηµιουργία Κύριων Προγραµµάτων (Master
programs) από την έδρα της επιχείρησης στην Ελλάδα
για περιουσιακά της στοιχεία που βρίσκονται σε χώρες
του εξωτερικού. Τα προγράµµατα αυτά λαµβάνουν
υπόψιν τους και πληρούν όλες τις τοπικές νοµοθετικές
ρυθµίσεις και µέσω ειδικών όρων διασφαλίζουν εκτεταµένη κάλυψη µε κεντρικά ελεγχόµενα κόστη.

Κάλυψη Τροµοκρατικών Ενεργειών
Σε µεµονωµένη βάση ή συνδυαστικά µε την κάλυψη
περιουσιακών στοιχείων.
Κάλυψη Μηχανικών Βλαβών
Συνδυαστικά µε την κάλυψη περιουσιακών στοιχείων.

Loss Control Engineering
Υπηρεσίες εντοπισµού κινδύνων και αποφυγής ζηµιογόνων γεγονότων για καλύψεις περιουσιακών στοιχείων και
µεταφερόµενα φορτία.

Κάλυψη Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού
Συνδυαστικά µε την κάλυψη περιουσιακών στοιχείων.
Κάλυψη Μεταφερόµενων Φορτίων
Σε Εισαγωγές, Εξαγωγές, Εσωτερικές διακινήσεις.
Για Εταιρίες που αναλαµβάνουν κατασκευαστικά έργα
πέραν της ασφάλισης µεταφορών προσφέρεται επίσης
και η κάλυψη απώλειας µελλοντικού κέρδους
(Advanced Loss of Profit).

Γιατί AIG;
> Εκτεταµένη εµπειρία ανάληψης κινδύνου.
> Εξειδικευµένη διαχείριση αξιώσεων - µε ιδιαίτερη ευαισθησία και διακριτικότητα για τις εµπορικές σας σχέσεις.
> Επιθυµία να χτίσουµε µακροχρόνιες σχέσεις αµοιβαίας εµπιστοσύνης µε τους πελάτες µας.
> Ηγετική θέση παγκοσµίως στην αγορά Γενικών Ασφαλειών.

Σηµαντική Σηµείωση: Η παρούσα περιγραφή της κάλυψης είναι ενδεικτική. Εξυπηρετεί αποκλειστικά πληροφοριακούς σκοπούς. Για την
ακριβή περιγραφή - έκταση κάλυψης - εξαιρέσεις, παρακαλούµε αναφερθείτε στους όρους του ασφαλιστηρίου συµβολαίου.
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Η κάλυψη προσφέρεται είτε κατά παντός κινδύνου είτε
για κατονοµαζόµενους κινδύνους

