
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Το παρόν έντυπο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το περιγραφόμενο προϊόν. Οι πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές 
πληροφορίες αναφορικά με το περιγραφόμενο στο παρόν προϊόν περιλαμβάνονται σε άλλα προσυμβατικά έγγραφα της Εταιρίας και στους 
Γενικούς όρους ασφάλισης. 

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; Καλύπτεται η φυσική απώλεια ή ζημία σε συλλογές. 

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 

! Οι αναγραφόμενες στο συμβόλαιο απαλλαγές. 
! Εξαιρούνται υφιστάμενες ζημίες, μούχλα, ζημίες από 

ακραίες ατμοσφαιρικές συνθήκες, σταδιακές επιδράσεις & 
φυσιολογική φθορά παλαιότητα. 

! Εξαιρείται η διάβρωση, ο λανθασμένος, ακατάλληλος ή 
ελαττωματικός σχεδιασμός, 

! Εξαιρείται η δήμευση, οι ανέντιμες πράξεις, οι ηθελημένες 
πράξεις και η υπεξαίρεση. 

! Εξαιρείται Aπώλεια από τρωκτικά, έντομα και ζωύφια, 
παράσιτα. 

! Εξαιρούνται Ζημίες από αποκαταστάσεις και επισκευές. 
! Εξαιρούνται Ζημίες από ακατάλληλη μεταφορά και 

συσκευασία 
! Εξαιρούνται ο Πόλεμος, ο πυρηνικός κίνδυνος, η ρύπανση ή 

η μόλυνση, η ραδιενεργός, χημική ή βιολογική μόλυνση. 
! Εξαιρείται απώλεια ή ζημία που προκαλείται από μία πράξη 

τρομοκρατίας όταν άμεσα ή έμμεσα αφορά στη χρήση 
βιολογικών, χημικών ή πυρηνικών όπλων. 

! Εξαιρείται υλική ζημία σε περιουσία που ανήκει κατά 
κυριότητα ή που βρίσκεται υπό την φύλαξη, επιμέλεια ή τον 
έλεγχο κάποιου ασφαλισμένου προσώπου. 

! Εξαιρείται Απώλεια σε κατονομαζόμενα κοσμήματα ενόσω 
βρίσκονται εκτός τραπεζικής θυρίδας ή χρηματοκιβωτίου 
εκτός εάν υπάρχει ειδική συμφωνία. 

! Εξαιρείται Απώλεια σε γραμματόσημα και νομίσματα από 
ξεθώριασμα, τσάκιση, κακή μεταχείριση, λέπτυνση, ξύσιμο, 
σκίσιμο, γρατζουνιά, αποχρωματισμό, ξηρασία, υγρασία ή 
ακραίες θερμοκρασίες, βαθούλωμα ή κακό χειρισμό ή 
εργασία πάνω σε αυτά. 

!      Για όλα τα τμήματα ασφάλισης η κάλυψη ισχύει έως το 
ύψος των ασφαλισμένων κεφαλαίων και των ορίων 
ευθύνης, που αναγράφονται στο σώμα του συμβολαίου. Σε 
περίπτωση ζημίας, όταν οι ασφαλιζόμενες αξίες είναι 
μικρότερες από τις πραγματικές, η αποζημίωση θα είναι 
αναλογική δηλαδή θα υπολογίζεται με ποσοστό αντίστοιχο 
με το ποσοστό που είναι ασφαλισμένος ο κίνδυνος. 

 

Τι ασφαλίζεται; 

Τμήμα ΙI: Συλλογές 

 
 

Βασική κάλυψη 

 Κάλυψη έναντι όλων των κινδύνων κατά της φυσικής 
απώλειας ή ζημίας εκτός εάν έχει εφαρμογή κάποια 
εξαίρεση. 

 Θάνατος καλλιτέχνη. 

 Νεοαποκτηθέντα αντικείμενα. 

 Εκτίμηση αγοράς. 

Τι δεν ασφαλίζεται; 



 Συλλογές με συνολική ασφαλιζόμενη αξία κάτω των 
€ 300.000 εκτός εάν πρόκειται για υφιστάμενο πελάτη PCG. 

 Συλλογές που χρησιμοποιούνται για εμπορική, 
επιχειρηματική ή επαγγελματική χρήση. 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ         
Έγγραφο πληροφοριών για  το ασφαλιστικό προϊόν συλλογές 

Εταιρία: AIG Europe SA                 Προϊόν: All Risk Collections 
με  έδρα  στο Λουξεμβούργο· έχει  λάβει  άδεια  λειτουργίας  από  τον Υπουργό  Οικονομικών του Λουξεμβούργου  
και ελέγχεται από την Εποπτική Αρχή Ιδιωτικής Ασφάλισης (Commissariat aux Assurances). Η Εταιρία ασκεί 
εργασίες ασφαλίσεων μέσω του Υποκαταστήματός της  στην Ελλάδα , το οποίο  εποπτεύεται  από  την Τράπεζα  
της Ελλάδος . 



 
 

 

 

 

Πού είμαι καλυμμένος; 

 Η ασφαλιστική κάλυψη για τις συλλογές ισχύει παγκοσμίως. 

Ποιές είναι οι υποχρεώσεις μου; 

— Να αποστείλετε πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση ασφάλισης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εφόσον 
απαιτούνται. 

— Να καταβάλετε το ασφάλιστρο, ή την πρώτη δόση σε περίπτωση τμηματικής καταβολής, πριν την έναρξη της ασφαλιστικής 
κάλυψης. 

— Να καταβάλλετε τις δόσεις του ασφαλίστρου σε περίπτωση τμηματικής καταβολής, πριν την εκάστοτε ημερομηνία οφειλής που 
αναγράφεται στην ασφαλιστική σύμβαση. 

— Να ειδοποιείτε την Εταιρία για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων ασφάλισης (π.χ αλλαγή ασφαλιζόμενου κεφαλαίου). 
— Να λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποφύγετε ή να μειώσετε την έκταση τυχόν απώλειας / ζημιάς. 
— Σε περίπτωση ζημιάς, να ενημερώνετε την Εταιρία εγκαίρως και να προσκομίζετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 

αποδεικτικά στοιχεία. 
— Να συνεργάζεστε με την Εταιρία για τον διακανονισμό της ζημίας, σύμφωνα με τους όρους της ασφαλιστικής σύμβασης. 

Πότε και πώς πληρώνω; 

Η πληρωμή του ασφαλίστρου πραγματοποιείται πριν την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης, με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού στα 
καταστήματα των συμβεβλημένων τραπεζών ή μέσω Web & Phone Banking των συμβεβλημένων τραπεζών με χρήση του κωδικού 
πληρωμής που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο πληρωμής, με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, με ταχυπληρωμή μέσω ΕΛΤΑ, στο ταμείο 
των κεντρικών γραφείων της Εταιρίας ή μέσω του ασφαλιστή σας εφόσον διαθέτει δικαίωμα είσπραξης για λογαριασμό της Εταιρίας. 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 

Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης που αναγράφεται στην ασφαλιστική σύμβαση, εφόσον έχει καταβληθεί το 
εφάπαξ ασφάλιστρο και λήγει την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ασφαλιστική σύμβαση. 

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 

Μπορείτε να ακυρώσετε την ασφαλιστική σύμβαση εγγράφως, μέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax), ηλεκτρονικά (µέσω e-mail) ή ταχυδρομικά 
στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρίας που είναι: AIG Europe S.A. (Υποκατάστημα Ελλάδας), Λεωφόρος Κηφισίας 119, Μαρούσι 
15124, E-mail Customerservice-GR@aig.com, Τηλ 210-8127600, Φαξ 210-8063585. 


