
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Οµαδική Ασφάλιση Εργαζοµένων



Σε ποιους απευθύνεται το ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Σε εργαζόµενους µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων,
ασχέτως ειδίκευσης. 
Οι καλύψεις ισχύουν για άτοµα ηλικίας από 18 µέχρι 
65 ετών, ολόκληρο το 24ωρο, στην Ελλάδα ή 
οπουδήποτε στον κόσµο.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει αποδεδειγ-
µένη σχέση εργασίας (π.χ. ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ∆.Π.Υ., Ιδιωτ. 
Συµφωνητικό κ.λπ.).
Το ανώτατο όριο ευθύνης της Ασφαλιστικής Εταιρίας 
για την ετήσια διάρκεια του συµβολαίου είναι µέχρι 
δεκαπλάσιο του βασικού κεφαλαίου της κάλυψης 
Απώλειας Ζωής ενός ατόµου.

Σε ποιους ∆ΕΝ απευθύνεται το ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Συλλόγους, Σωµατεία 
Σώµατα Ασφαλείας
Πληρώµατα Πλοίων
Οδηγούς Ταξί
Πιλότους
∆ύτες
Εργαζόµενους σε Ορυχεία
Επαγγελµατίες Αθλητές 

Σηµαντικές εξαιρέσεις
Προϋπάρχουσες Ανικανότητες & Ασθένειες.
Απώλειες από πόλεµο.
Ατυχήµατα από οποιαδήποτε ενεργή συµµετοχή του 
ασφαλισµένου σε τροµοκρατική ενέργεια.
Ατυχήµατα από χρήση εκρηκτικών.
Ατυχήµατα και Ασθένειες από ραδιενέργεια και ακτινο-
βολία.
Συµµετοχή σε οργανωµένο αθλητισµό και επικίνδυνες 
δραστηριότητες π.χ. ορειβασία, αγώνες ταχύτητας, πτώση 
µε αλεξίπτωτο, κυνήγι κ.α.

∆ιαδικασία ασφάλισης 
Εγγραφή στο πρόγραµµα επιλογής µε συµπλήρωση 
και αποστολή της αίτησης ασφάλισης στην AIG.
Η ΑΙG θα αποδέχεται την ασφάλιση, εάν µέσα σε τρεις 
(3) εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή της αίτησης 
δεν έχει ενηµερώσει τον αιτούντα για το αντίθετο. 
Τα ασφάλιστρα µπορούν να εξοφλούνται σε ετήσιες, 
εξαµηνιαίες ή τριµηνιαίες δόσεις. Κάθε δόση δεν 
µπορεί να είναι µικρότερη από €100.

Κλάδος Προσωπικών Ατυχηµάτων
Οµαδική Ασφάλιση Εργαζοµένων



ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Απευθύνεται σε επιχειρήσεις µε ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ή/και ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΑΡΟΧΕΣ / ΚΑΛΥΨΕΙΣ (κατ΄άτοµο) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
3

ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Ιατροφαρµακευτικά Έξοδα Ατυχήµατος 
εντός/ εκτός Νοσοκοµείου, µέχρι

€2.000 €3.000 €5.000

Hµερήσιο Νοσοκοµειακό Επίδοµα Ατυχήµατος, 
µέχρι 90 ηµέρες, από την 1η µέρα

€20 €30 €50

Έξοδα Έκτακτης Μεταφοράς µέχρι €750 €1.000 €1.500

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΑ (1 + 2) € 50.000 € 70.000 € 100.000

1. Απώλεια Ζωής από Ατύχηµα Μόνιµη Ολική/ Μερική
Ανικανότητα Από Ατύχηµα, µέχρι

€26.000 €34.000 €52.000

2. Μηνιαία Σύνταξη Ατυχήµατος για 5 χρόνια,
συνεπεία Θανάτου ή/ και Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας

Τα παραπάνω µπορούν να εµπλουτιστούν µε τις πιο κάτω παροχές που προστίθενται πάντα στο αντίστοιχο πρόγραµµα επιλογής

€400 €600 €800

€62,73 €99,32 €151,595 έως 15 εργαζόµενοι

€52,27 €83,64 €130,6816 έως 50 εργαζόµενοι

€41,82 €67,95 €104,5551 έως 150 εργαζόµενοι

Εβδοµαδιαίο Επίδοµα Ανικανότητας προς Εργασία 
από Aτύχηµα, από την 30η ηµέρα µέχρι 365 ηµέρες

€200 €250 €300

Ηµερήσιο Νοσοκοµειακό Επίδοµα Aσθένειας, 
µέχρι 90 ηµέρες, από την 3η µέρα

€20 €30 €50
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B’ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

Επιπλέον ετήσια µικτά ασφάλιστρα κατ’ άτοµο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Επιπλέον ετήσια µικτά ασφάλιστρα κατ’ άτοµο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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€20,91 €26,14 €31,365 έως 15 εργαζόµενοι

€17,77 €21,95 €26,1416 έως 50 εργαζόµενοι

€13,59 €17,77 €20,9151 έως 150 εργαζόµενοι

€9,41 €14,64 €24,055 έως 15 εργαζόµενοι

€8,36 €12,55 €20,9116 έως 50 εργαζόµενοι

€6,27 €9,41 €15,6851 έως 150 εργαζόµενοι

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα αναπροσαρµογής των παραπάνω ασφαλίστρων.
Τα ασφάλιστρα περιλαµβάνουν όλες τις νόµιµες επιβαρύνσεις (Φ.A. 15%, ∆ικαίωµα Συµβολαίου 15%).



ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
(Ονοµατεπώνυµο)

Ηµεροµηνία
Γέννησης Ειδικότητα Ορισµός ∆ικαιούχων

(σε περίπτωση θανάτου)

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Συνεργάτης………………………..…………................................................................Κωδικός Συνεργάτη.............................................................

Ονοµασία Λήπτη της Ασφάλισης ....................…...…………………......................................................................................................................

ΑΦM………………….............................................................................................∆ΟΥ ……………..……………........…….................................

Επάγγελµα .......................................................Αρ. Τηλεφώνου.......................................................Αρ. Fax.......................................................

∆ιεύθυνση Αλληλογραφίας: Οδός......................................................................................Αριθµός.................................ΤΚ..............................

Περιοχή........................................................................................Πόλη............................................................................................................

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση (e-mail) .......................................................................................................................................................................

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1

Εβδοµαδιαίο Επίδοµα Ανικανότητας προς Εργασία από Aτύχηµα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2

ΝΑΙ ΟΧΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3

Ηµερήσιο Νοσοκοµειακό Επίδοµα Ασθένειας:

(για περισσότερα άτοµα, επισυνάψτε λίστα)

(Ελάχιστο ποσό δόσης €100)

ΝΑΙ ΟΧΙ

∆ιάρκεια ασφάλισης: Από……….......……………..........……. Έως……….......……………..........…….

Τρόπος Πληρωµής: Ετήσια ∆όση          Εξαµηνιαίες ∆όσεις  Τριµηνιαίες ∆όσεις

Ηµεροµηνία……..……………………………………..

 Έγκριση Εταιρίας……..……………………………………..Υπογραφή Ασφαλιζόµενου……..……………………………………..

Γνωρίζω και αποδέχοµαι ότι καµία ασφαλιστική κάλυψη δε θα ισχύει αν η Πρόταση δε γίνει αποδεκτή από την Εταιρία. Απ’ ότι γνωρίζω και πιστεύω, όλες οι 
δηλώσεις µου σ’ αυτήν την Πρόταση είναι αληθινές, σωστές και θα αποτελέσουν τη βάση και αναπόσπαστο τµήµα του ασφαλιστηρίου συµβολαίου µου.



Πώς χρησιµοποιούµε τις Προσωπικές Πληροφορίες

Η AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ως νόµιµος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα της AIG Europe S.A. και η AESA δεσµεύονται για την προστασία του ιδιωτικού απορρή-του 
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 ενηµερώ-
σετε 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 συλλέγονται 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 
διαµεσολαβη-τές, ασφαλιστές και αντασφαλιστές, οργανισµούς αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας, επαγγελµατίες του τοµέα υγείας και άλλους 
παρόχους υπηρεσιών). Οι Προσωπικές Πληροφορίες θα κοινοποιηθούν σε άλλα τρίτα µέρη (συµπεριλαµβανοµένων κρατικών αρχών), εάν απαιτείται από 
εφαρµοστέες νοµοθετι-κές ή/και κανονιστικές 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 
πραγµατοποίηση 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 
Πληροφορίες ασφαλείς και προστατευµένες. Όταν παρέχουµε Προσωπικές Πληροφορίες σε τρίτο µέρος (συµπεριλαµβανοµένων των παρόχων υπηρεσιών) 
ή αναθέτουµε 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 
Προσωπικών Πληροφοριών. Τα δικαιώµατα αυτά ισχύουν υπό ορισµένες συνθήκες και υπόκεινται σε ορισµένες εξαιρέσεις, περιλαµβάνουν δε το δικαίωµα 
πρόσβασης 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 Προσωπι-
κών σας Πληροφοριών, το δικαίωµα να ζητήσετε ανθρώπινη συµµετοχή σε ορισµένες αυτοµατοποιηµένες αποφάσεις που λαµβάνουµε, το δικαίωµα 
ανάκλησης της συγκατάθεσής 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 συλλέ-
γουµε, 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
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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.

Γραφεία Αθηνών:
Λεωφόρος Κηφισίας 119, 151 24
Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210 8127 600,
Fax: 210 8027 189

Γραφεία Θεσσαλονίκης: Μαρίνου 
Αντύπα 42, 570 01 Πυλαία 
Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 2310 474 999,
Fax: 2310 474 990

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.




