
Ασφάλεια Κατοικίας



AIG,

∆υνατότητα προσαρµογής της ασφάλισης
στις ανάγκες και τις οικονοµικές προτεραιότητες
του ασφαλιζόµενου



Προστασία υπασφάλισης

Θραύση υαλοπινάκων / καθρεπτών

Επέκταση ασφαλιστικής κάλυψης διασωθέντος
ασφαλισµένου περιεχοµένου σε προσωρινή διαµονή

Νεοαποκτηθέντα περουσιακά στοιχεία



Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ρ Α  Β Α Σ Ι Κ Ω Ν  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν

Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ρ Α  Σ Ε Ι Σ Μ Ο Υ  γ ι α  τ ο υ β λ ό κ τ ι σ τ η  τ ο ι χ ο π ο ι ί α

* Οι καλύψεις αυτές παρέχονται είτε με απαλλαγές, είτε χωρίς απαλλαγές
** Ισχύει απαλλαγή μόνο για τις εξοχικές κατοικίες

Απαλλαγή στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 2% 5% 7.5% 10%
Ελάχιστο ποσό απαλλαγής € 2,000.00 € 5,000.00 € 7,500.00 € 10,000.00
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1960-1984 
ΖΩΝΗ 1  1.22‰ 0.92‰ 0.73‰ 0.55‰

ΖΩΝΗ 2 1.37‰ 1.03‰ 0.82‰ 0.62‰

ΖΩΝΗ 3 2.25‰ 1.67‰ 1.35‰ 1.01‰

ΖΩΝΗ 4 3.12‰ 2.34‰ 1.87‰ 1.41‰

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1985-2001 
ΖΩΝΗ 1  0.98‰ 0.73‰ 0.56‰ 0.44‰
ΖΩΝΗ 2 1.10‰ 0.82‰ 0.66‰ 0.49‰
ΖΩΝΗ 3 1.80‰ 1.35‰ 1.08‰ 0.81‰
ΖΩΝΗ 4 2.50‰ 1.88‰ 1.50‰ 1.13‰

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2002+ 
ΖΩΝΗ 1  0.86‰ 0.64‰ 0.51‰ 0.39‰
ΖΩΝΗ 2 0.96‰ 0.72‰ 0.58‰ 0.43‰

ΖΩΝΗ 3 1.58‰ 1.18‰ 0.95‰ 0.71‰
ΖΩΝΗ 4 2.19‰ 1.64‰ 1.31‰ 0.98‰

ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ

 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΟΡΟΦΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΑΠΛΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΕΣ  ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΕΣ 
ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΗ 0.37‰ 0.82‰ 0.89‰ 1.02‰ 0.68‰ 0.75‰ 0.85‰
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 0.58‰ 1.11‰ 1.77‰ 2.60‰ 1.00‰ 1.64‰ 2.36‰

ΙΣΟΓΕΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ – ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΑΠΛΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΕΣ  ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΕΣ 
ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΗ 0.42‰ 0.95‰ 1.03‰ 1.06‰ 0.79‰ 0.87‰ 0.89‰
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 0.62‰ 1.30‰ 2.05‰ 2.68‰ 1.18‰ 1.90‰ 2.43‰
ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ)

ΑΠΛΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΕΣ  
ΑΞΙΕΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΗ 0.66‰ 1.17‰ 1.32‰ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1.07‰ 1.80‰ 2.79‰



0.17

4.80

6.02

29,85

   15,32Προσωπικό Ατύχηµα

Γενική & Οικογενειακή Αστική Ευθύνη

Καθίζησης: 2% στο ασφαλιζόµενο
κεφάλαιο µε ελάχιστο € 2.000

Έργων τέχνης σεισµού: 2% στο ασφαλιζόµενο κεφάλαιο
ή 25% επί της ζηµίας όποιο από τα δύο είναι µικρότερο.

Κάλυψη έργων τέχνης (Κατά Παντός Κινδύνου)
εξαιρουµένου του σεισµού

Κάλυψη έργων τέχνης (Κατά Παντός Κινδύνου)
περιλαµβανοµένου του σεισµού

Γενική & Οικ. Αστική Ευθύνη: € 100

Κλοπή ταυτότητας: € 75

300

41,81

2,36‰   2,99‰

ΠΛΗΡΗ   ΣΥΜΦ.

ΚΠΚ Κάλυψη – Τυχαία Υλική Ζηµία

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Πακέτο Οικονοµικών Απωλειών Ασφαλισµένου:

Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ρ Α  Σ Ε Ι Σ Μ Ο Υ  γ ι α  λ ι θ ό κ τ ι σ τ η  τ ο ι χ ο π ο ι ί α

Απαλλαγή στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 2% 5% 7.5% 10%
Ελάχιστο ποσό απαλλαγής € 2,000.00 € 5,000.00 € 7,500.00 € 10,000.00
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1960-1984 
ΖΩΝΗ 1  1.47‰ 1.10‰ 0.88‰ 0.66‰

ΖΩΝΗ 2 1.64‰ 1.23‰ 0.99‰ 0.74‰

ΖΩΝΗ 3 2.70‰ 2.03‰ 1.62‰ 1.22‰

ΖΩΝΗ 4 3.75‰ 2.81‰ 2.50‰ 1.69‰

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1985-2001 
ΖΩΝΗ 1  1.17‰ 0.88‰ 0.71‰ 0.62‰
ΖΩΝΗ 2 1.32‰ 0.99‰ 0.79‰ 0.69‰
ΖΩΝΗ 3 2.16‰ 1.62‰ 1.30‰ 1.13‰
ΖΩΝΗ 4 3.00‰ 2.50‰ 1.80‰ 1.58‰

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2002+ 
ΖΩΝΗ 1  1.03‰ 0.77‰ 0.62‰ 0.46‰
ΖΩΝΗ 2 1.15‰ 0.86‰ 0.69‰ 0.52‰
ΖΩΝΗ 3 1.89‰ 1.42‰ 1.13‰ 0.85‰
ΖΩΝΗ 4 2.63‰ 1.97‰ 1.58‰ 1.18‰



Α. Ισχύουν αποκλειστικά για τις βασικές καλύψεις των µονίµων κατοικιών και λειτουργούν αθροιστικά. ∆εν παρέχεται έκπτωση
    στα ασφάλιστρα σεισµού και των πρόσθετων καλύψεων.

Β. Ισχύουν για όλες τις καλύψεις κατοικιών.

10%
στα ασφάλιστρα

κατοικίας

10%
στα ασφάλιστρα

κατοικίας

20%
στα ασφάλιστρα

κατοικίας

Στις περιπτώσεις που η ασφάλεια κατοικίας συνδυάζεται µε την ασφάλιση αυτοκινήτου,
παρέχεται 10% έκπτωση στα ασφάλιστρα της κατοικίας *

Στις περιπτώσεις που η ασφάλεια κατοικίας συνδυάζεται µε την ασφάλιση άλλης κατοικίας,
παρέχεται 10% έκπτωση στα ασφάλιστρα της κατοικίας *

Στις περιπτώσεις που η ασφαλιζόµενη κατοικία είναι ενυπόθηκη,
θα παρέχεται 20% έκπτωση στα ασφάλιστρα της κατοικίας

Γ. Ισχύουν σε άλλα ασφαλιστικά προϊόντα.

* Σε περίπτωση συνύπαρξης των δυο εκπτώσεων, το συνολικό ποσό έκπτωσης που µπορεί να εφαρµοστεί είναι 10%



Η κάλυψη αποχέτευσης ισχύει για σωληνώσεις απο-
χέτευσης ηλικίας µέχρι 25 ετών

AIG

Η κάλυψη σωληνώσεων ύδρευσης, θέρµανσης, 
κλιµατισµού, ισχύει για σωληνώσεις ηλικίας µέχρι 40 
ετών. Σε περίπτωση που η ηλικία των σωληνώσεων 
είναι από 41 έως και 45 έτη, η κάλυψη θα ισχύει µε 
απαλλαγή 15% στο ποσό της ζηµίας µε ελάχιστο 
ποσό €1.000, ακόµα και όταν ο πελάτης έχει επιλέξει 
το πρόγραµµα χωρίς απαλλαγές. Πέραν των 45 ετών 
δεν παρέχεται καµία κάλυψη



Πώς χρησιµοποιούµε τις Προσωπικές Πληροφορίες

Η AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως νόµιµος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα της AIG Europe S.A.(AESA) και η AESA δεσµεύονται για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου 
των πελατών, των αιτούντων αποζηµίωση και άλλων δυνητικών πελατών, αντισυµβαλλοµένων, προµηθευτών και τρίτων των οποίων τα δεδοµένα λαµβάνει. 

«Προσωπικές Πληροφορίες» είναι αυτές που σας ταυτοποιούν και σχετίζονται µε εσάς ή άλλα πρόσωπα  (για παράδειγµα, τον/την σύντροφό σας ή άλλα µέλη 
της οικογένειάς σας). Εάν παρέχετε Προσωπικές Πληροφορίες σχετικά µε άλλο πρόσωπο, πρέπει (εκτός εάν συµφωνήσουµε διαφορετικά) να ενηµερώσετε το 
πρόσωπο αυτό σχετικά µε το περιεχόµενο της Ενηµέρωσης αυτής και την Πολιτική µας για την Προστασία Ιδιωτικού Απορρήτου και να λάβετε την άδειά του 
(όπου αυτό είναι δυνατόν) για να µοιραστείτε µαζί µας τις Προσωπικές Πληροφορίες του.

Ποιες κατηγορίες Προσωπικών Πληροφοριών µπορεί να συλλέγουµε και γιατί - Ανάλογα µε τη σχέση µας µε εσάς, οι Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγο-
νται µπορεί να περιλαµβάνουν: στοιχεία επικοινωνίας, οικονοµικές πληροφορίες και στοιχεία τραπεζικών λογαριασµών, πληροφορίες και ιστορικά δεδοµένα 
σχετικά µε πιστοληπτική ικανότητα, ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά µε την υγεία ή παθήσεις (που συλλέγονται µε τη συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται από 
το ισχύον δίκαιο), καθώς και άλλες Προσωπικές Πληροφορίες που µας παρέχετε εσείς ή που εµείς συλλέγουµε στο πλαίσιο της σχέσης µας µε εσάς. 

Οι Προσωπικές Πληροφορίες µπορεί να χρησιµοποιηθούν για τους παρακάτω σκοπούς:

• Ασφαλιστική διαχείριση, π.χ. επικοινωνία, διεκπεραίωση αξιώσεων αποζηµίωσης και πληρωµές
• ∆ιεξαγωγή εκτιµήσεων και λήψη αποφάσεων σχετικά µε την παροχή και τους όρους ασφάλισης και τη διευθέτηση αξιώσεων αποζηµίωσης
• Βοήθεια και συµβουλές σε ιατρικά και ταξιδιωτικά θέµατα
• ∆ιαχείριση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και υποδοµών πληροφορικής (ΙΤ) της εταιρείας µας
• Αποτροπή, ανίχνευση και διερεύνηση εγκληµάτων, π.χ. απάτη και νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
• Κατοχύρωση/θεµελίωση και υπεράσπιση νοµικών δικαιωµάτων
• Νοµική και κανονιστική συµµόρφωση (συµπεριλαµβανοµένης της συµµόρφωσης µε νόµους και κανονισµούς εκτός της χώρας διαµονής σας)
• Καταγραφή τηλεφωνικών κλήσεων για σκοπούς ποιότητας, εκπαίδευσης και ασφάλειας
• Προωθητικές ενέργειες, έρευνα αγοράς και ανάλυσή της.

Για να εξαιρεθείτε από τις διαφηµιστικές ενηµερώσεις που ενδεχοµένως σας αποστέλλουµε, µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου στο customerservice-GR@aig.com ή απλού ταχυδροµείου Η AIG Ελλάς ΑΕ, Λεωφ. Κηφισίας 119,15124 Μαρούσι, Αθήνα.
Αν ζητήσετε την εξαίρεσή σας, θα µπορούµε να συνεχίσουµε να σας αποστέλλουµε άλλες σηµαντικές πληροφορίες εµπορικής και διοικητικής φύσεως σχετικά 
µε τις υπηρεσίες που σας παρέχουµε, από τις οποίες δεν µπορείτε να εξαιρεθείτε.

Κοινοποίηση Προσωπικών Πληροφοριών - Για τους παραπάνω σκοπούς, οι Προσωπικές Πληροφορίες µπορεί να κοινοποιηθούν από την AIG ΕΛΛΑΣ ή/και 
από την AESA σε εταιρείες του οµίλου της American Insurance Group Inc. (AIG) και σε τρίτους (όπως µεσίτες και άλλους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές, 
ασφαλι-στές και αντασφαλιστές, οργανισµούς αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας, επαγγελµατίες του τοµέα υγείας και άλλους παρόχους υπηρεσιών). Οι 
Προσωπι-κές Πληροφορίες θα κοινοποιηθούν σε άλλα τρίτα µέρη (συµπεριλαµβανοµένων κρατικών αρχών), εάν απαιτείται από εφαρµοστέες νοµοθετικές ή/
και κανονι-στικές διατάξεις. Οι Προσωπικές Πληροφορίες (συµπεριλαµβανοµένων των συνθηκών τυχόν τραυµατισµών) µπορεί να καταχωρούνται σε 
καταστάσεις δικαιούχων απαιτήσεων και να κοινοποιούνται σε άλλους ασφαλιστές. Στην περίπτωση αξιώσεων τρίτων από εργατικά ατυχήµατα, ενδέχεται να 
οφείλουµε να τις αναφέρουµε στις αρµόδιες αρχές. Μπορεί να διεξαγάγουµε έρευνα σε δηµόσια µητρώα για να αποτρέψουµε, να ανιχνεύσουµε και να 
διερευνήσουµε περιπτώσεις απάτης ή να επαληθεύσουµε το ασφαλιστικό ιστορικό σας ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή περιουσιακού στοιχείου που 
πιθανώς θα σχετισθεί µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο ή την αξίωση. Οι Προσωπικές Πληροφορίες µπορεί να κοινοποιηθούν σε δυνητικούς ή υφιστάµενους 
αγοραστές της εταιρείας µας και να διαβιβαστούν κατά την πώληση της εταιρείας µας ή τη µεταβίβαση εταιρικών περιουσιακών στοιχείων.

∆ιεθνής διαβίβαση - Λόγω του παγκόσµιου χαρακτήρα της δραστηριότητας της επιχείρησής µας, οι Προσωπικές Πληροφορίες µπορεί να διαβιβαστούν σε 
τρίτους που βρίσκονται σε άλλες χώρες (συµπεριλαµβανοµένων των Ηνωµένων Πολιτειών, της Κίνας, του Μεξικού, της Μαλαισίας, των Φιλιππίνων, των 
Βερµούδων και άλλων χωρών που ενδέχεται να έχουν καθεστώς προστασίας δεδοµένων διαφορετικό από εκείνο της χώρας διαµονής σας). Κατά την πραγµα-
τοποίηση αυτών των διαβιβάσεων, λαµβάνουµε µέτρα για να διασφαλίσουµε ότι οι Προσωπικές σας Πληροφορίες προστατεύονται επαρκώς και µεταφέρονται 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας περί προστασίας δεδοµένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις διεθνείς διαβιβάσεις περιλαµβάνονται 
στην Πολιτική µας για την Προστασία Ιδιωτικού Απορρήτου (δείτε παρακάτω). 

Ασφάλεια Προσωπικών Πληροφοριών - Χρησιµοποιούνται κατάλληλα µέτρα τεχνικής και φυσικής ασφάλειας για να διατηρούνται οι Προσωπικές σας Πληρο-
φορίες ασφαλείς και προστατευµένες. Όταν παρέχουµε Προσωπικές Πληροφορίες σε τρίτο µέρος (συµπεριλαµβανοµένων των παρόχων υπηρεσιών) ή αναθέ-
τουµε σε τρίτο µέρος να συλλέξει Προσωπικές Πληροφορίες για λογαριασµό µας, το τρίτο αυτό µέρος επιλέγεται προσεκτικά και απαιτείται να χρησιµοποιεί 
κατάλληλα µέτρα ασφαλείας.

Τα δικαιώµατά σας - Έχετε ορισµένα δικαιώµατα βάσει των εφαρµοστέων διατάξεων περί προστασίας δεδοµένων σχετικά µε την εκ µέρους µας χρήση Προσω-
πικών Πληροφοριών. Τα δικαιώµατα αυτά ισχύουν υπό ορισµένες συνθήκες και υπόκεινται σε ορισµένες εξαιρέσεις, περιλαµβάνουν δε το δικαίωµα πρόσβα-
σης σε Προσωπικές Πληροφορίες, το δικαίωµα για διόρθωση ανακριβών δεδοµένων, το δικαίωµα διαγραφής δεδοµένων ή αναστολής χρήσης δεδοµένων. 
Περιλαµβάνουν επίσης το δικαίωµα διαβίβασης των δεδοµένων σας σε άλλον οργανισµό, το δικαίωµα να αντιταχθείτε στη χρήση των Προσωπικών σας Πληρο-
φοριών, το δικαίωµα να ζητήσετε ανθρώπινη συµµετοχή σε ορισµένες αυτοµατοποιηµένες αποφάσεις που λαµβάνουµε, το δικαίωµα ανάκλησης της συγκατά-
θεσής σας και το δικαίωµα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιώµατά 
σας και τον τρόπο µε τον οποίο µπορείτε να τα ασκήσετε αναφέρονται πλήρως στην Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου (δείτε παρακάτω). 

Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου - Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τα δικαιώµατά σας καθώς και σχετικά µε τον τρόπο που συλλέγουµε, 
χρησιµοποιούµε και κοινοποιούµε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας θα βρείτε στην πλήρη Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου στη διεύθυνση: 
https://www.aig.com.gr/privacy-policy ή µπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο µε επιστολή στη διεύθυνση:
AIG Ελλάς ΑΕ, Λεωφ. Κηφισίας 119, 15124 Μαρούσι, Αθήνα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο: dataprotectionofficer.el@aig.com



 

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 ∆ανείων 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.

 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 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.
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Το περιγραφόμενο ασφαλιστικό προϊόν 
παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία AIG 
Europe S.A. , με νόμιμο αντιπρόσωπο στην 
Ελλάδα την AIG ΕΛΛΑΣ 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.




