
Πρόγραµµα Ασφάλισης 
Μεταφορών

Η AIG καλύπτει όλα τα µεταφερόµενα εµπορεύµατα 
(εισαγωγές - εξαγωγές - εσωτερικές διακινήσεις) από 
φυσική ζηµία ή απώλεια για λογαριασµό των ιδιο-
κτητών τους καθώς και την Αστική Ευθύνη των ∆ια-
µεταφορέων για ζηµίες που θα προκληθούν στα µε-
ταφερόµενα εµπορεύµατα τρίτων. Συγκεκριµένα, 
προσφέρεται η ασφάλιση των εµπορευµάτων ή της 
Ευθύνης κατά τη µεταφορά τους ανεξάρτητα από την 
κατηγορία τους, (δηλαδή: χύµα υγρά ή στερεά 
φορτία, εξειδικευµένα φορτία ή γενικά φορτία), τα 
οποία διακινούνται µε οποιοδήποτε αναγνωρισµένο 
µεταφορικό µέσο (φορτηγό - αυτοκίνητο, πλοίο, αε-
ροπλάνο, ταχυδροµείο, courier ή συνδυασµός αυτών 
δηλαδή µικτές / σύνθετες µεταφορές).

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 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.



1
5

4
/0

9
-1

8
/1

8
0

9
1

Λεωφόρος Kηφισίας 119, 151 24 Mαρούσι, Τηλέφωνο: 210  8127 600, Fax: 210  8027 189
BS-Marine@aig.com, www.aig.com.gr

Υποκατάστηµα Θεσσαλονίκης:
Μαρίνου Αντύπα 42, 570 01 Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τηλέφωνο: 2310 474 999, Fax: 2310 474 980/990

Πλεονεκτήµατα 
των ασφαλιστικών λύσεων της AIG:
Η AIG έχοντας µια ενεργή παρουσία στον Κλάδο Μετα-
φορών για περισσότερα από 50 χρόνια, παρέχει τις 
παραπάνω καλύψεις, σύµφωνα µε το είδος του εµπο-
ρεύµατος και τις ανάγκες του κάθε πελάτη (tailor made 
συµβόλαια).

∆ιαθέτει παρουσία (αντιπροσώπους, διακανονιστές κ.α.) 
σε παραπάνω από 130 χώρες παγκοσµίως, έτσι ώστε να 
εξυπηρετεί έγκαιρα και έγκυρα τους, πέραν του ενός, 
εξαγωγικούς προορισµούς της κάθε επιχείρησης.
Έχει τη δυνατότητα γρήγορης έκδοσης των απαραίτητων 
/ σχετικών παραστατικών (ασφαλιστηρίων συµβολαίων, 
πιστοποιητικών, κ.λπ.).
Ηλεκτρονικό σύστηµα (Oceanwide) για έκδοση on line 
certificates διαθέσιµο για όλους τους ασφαλισµένους.
Έχει αναπτυγµένο δίκτυο συνεργατών / πραγµατογνω-
µόνων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, για 
την προασφαλιστική επιθεώρηση φορτίων σε θέµατα 
ασφαλούς συσκευασίας, τρόπου φόρτωσης, επιλογής 
µεταφορικού µέσου κ.λπ.
Μπορεί να προτείνει εναλλακτικές καλύψεις και όρους, 
σύµφωνα µε το εµπόρευµα, την επικινδυνότητά του, το 
ταξίδι και το µεταφορικό µέσο.
Έχει πολύχρονη εµπειρία στη λειτουργία του Κλάδου 
Μεταφορών, εξυπηρετεί ποικίλο φάσµα εταιριών – 
πελατών, εξασφαλίζεται µια πολύτιµη γνώση και πληρο-
φόρηση σε θέµατα όπως κατάσταση λιµανιών, στοιχεία 
και πληροφορίες για πλοία, θέµατα που  
αφορούν στη συσκευασία, στοιβασία κ.λπ.
Παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία φερεγγυότητας.

Τι καλύπτει:
Εισαγωγές από διάφορες χώρες του κόσµου µέχρι 
Ελλάδα.
Εξαγωγές από Ελλάδα προς διάφορες χώρες του κόσµου.
Μεταφορές από χώρα σε χώρα χωρίς ενδιάµεσο σταθµό 
στην Ελλάδα (προϋπόθεση ύπαρξης νοµίµου συµφέρο-
ντος στην Ελλάδα).
Εσωτερικές διακινήσεις (σε διάφορα µέρη εντός Ελλάδας).

Οι καλύψεις είναι σύµφωνα µε τις ρήτρες του Ινστιτού-
του των 'Αγγλων Ασφαλιστών (Institute Cargo Clauses 
[A], [B], [C]).

Ασφαλιστικά προγράµµατα για πολυεθνικές επιχειρήσεις.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟ




