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To Private Client Group καλύπτει τις ασφαλιστικές 
ανάγκες ιδιωτών και οικογενειών με περιουσιακά 
στοιχεία υψηλής αξίας που χρήζουν ιδιαίτερης 
φροντίδας και εξατομικευμένων λύσεων. 
Με μοναδικά προσαρμοσμένες λύσεις αλλά και 
παροχή κάλυψης σε Κατά Παντός Κινδύνου 
βάση και με συμφωνημένες αξίες, οι πελάτες 
μπορούν να είναι σίγουροι για τα υψηλά επίπεδα 
προστασίας που τους παρέχει η AIG.

Οι ασφαλισμένοι του Private 
Client Group έχουν και ιδιαίτερα 
υψηλές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά 
την ασφάλιση της προσωπικής 
τους περιουσίας και την 
αντιμετωπίζουν ως μία επένδυση 
για τη διαφύλαξή της. Αυτό 
σημαίνει ότι αναμένουν άριστα 
επίπεδα εξυπηρέτησης καθώς 
και πληρότητα υπηρεσιών και 
καλύψεων, 24ωρη εξυπηρέτηση 
και αυστηρή τήρηση του 
απορρήτου.

ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΜΕ 
ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Το Private Client Group συνιστά ένα σύγχρονο 
και δυναμικό προϊόν που προσφέρει ελκυστικές 
ευκαιρίες ανάπτυξης εργασιών στους 
διαμεσολαβούντες.

Εκτός από υψηλές απαιτήσεις, 
το συγκεκριμένο κοινό έχει και 
ιδιαίτερες ανάγκες που δεν 
μπορούν να καλυφθούν από 
ένα συνηθισμένο συμβόλαιο. 
Από την κατοικία και το 
αυτοκίνητο, μέχρι τις συλλογές 
και τα σκάφη, το Private Client 
Group παρέχει πρωτοποριακές 
καλύψεις και υπηρεσίες, 
ξεχωρίζοντας από τις υπόλοιπες 
προτάσεις της αγοράς.

ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΜΕ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Ενδέχεται ήδη να έχετε 
δυνητικούς ασφαλισμένους 
του Private Client Group 
στο πελατολόγιό σας. 
Λόγω των δυνατοτήτων του 
συγκεκριμένου προγράμματος, 
μπορείτε να συνδυάσετε τις 
πωλήσεις με άλλα ασφαλιστικά 
προγράμματα, όπως αυτά των 
επιχειρηματικών ασφαλίσεων ή 
ακόμη και των προγραμμάτων 
υγείας.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
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Το πλεονέκτημα του Private Client Group για έναν 
διαμεσολαβούντα είναι η ύπαρξη ενός μεγάλου φάσματος
ιδιωτών στους οποίους μπορεί να στοχοθετήσει.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πελάτες-στόχους μπορούν να αποτελέσουν:

• Ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία, τη βιομηχανία,
τον τουρισμό και το εμπόριο

• Στελέχη επιχειρήσεων με υψηλής αξίας περιουσιακά στοιχειά
όπως κατοικίες, αυτοκίνητα, συλλογές, κοσμήματα, σκάφη

• Ιδιοκτήτες ακινήτων και κατασκευαστές

• Γιατροί

• Δικηγόροι

• Συλλέκτες πολύτιμων αντικειμένων πάσης φύσεως

Προϊόντα εισόδου στο Private Client Group είναι τουλάχιστον ένα από τα 

παρακάτω:

• Κατοικία άνω των € 500.000
(κατασκευαστική αξία οικοδομής, περιεχομένου,
συλλογών)

• Αυτοκίνητο με τρέχουσα εμπορική αξία άνω των € 50.000
• Σκάφος με τρέχουσα εμπορική αξία άνω των € 500.000

Οι περιορισμοί αυτοί δεν ισχύουν για υφισταμένους πελάτες 

του Private Client Group
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Συμπληρωματικά το Private Client Group 
μπορεί να παρέχει κάλυψη για:
• Ταξιδιωτική ασφάλιση σε συνδυασμό
με την κατοικία
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ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Κάλυψη που προσφέρει το 
μέγιστο επίπεδο προστασίας 
σε Κατά Παντός Κινδύνου 
βάση, με προγράμματα 
ειδικά σχεδιασμένα ώστε να 
απευθύνονται στις ιδιαίτερες 
κατασκευές αυτών των 
κατοικιών και στα αντικείμενα 
αξίας που τόσο επιλεκτικά 
βρίσκονται μέσα σε αυτή.
Προστατεύει σε περίπτωση 
απώλειας και ζημιάς της 
περιουσίας από οποιαδήποτε 
αιτία αρκεί να μην 
εξαιρείται, προσφέροντας 
αίσθημα σιγουριάς στους 
ασφαλισμένους.

ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Οι νέες αγορές καλύπτονται 
αμέσως, από τη στιγμή 
της αγοράς, αρκεί να μην 
ξεπερνούν το 25% του 
ασφαλιζομένου κεφαλαίου 
του περιεχομένου. 
Οι ασφαλισμένοι μπορούν 
να προσθέσουν το νέο 
απόκτημα στο συμβόλαιό 
τους μέχρι και 60 
μέρες μετά. 

ΚΑΛΥΨΗ 
ΝΕΟΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Από μία κύρια έως και 
την εξοχική κατοικία, είτε 
πρόκειται για σύγχρονο είτε 
για παραδοσιακό κτίριο, το 
Private Client Group έχει τη 
δυνατότητα να την αναλάβει, 
όσο μεγάλη και εάν είναι, 
χωρίς περιορισμό στο όριο 
της αξίας της οικοδομής και 
του περιεχομένου.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΥΨΗΛΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ 
ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΙΔΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ 

Οι αξίες των εξωτερικών 
κατασκευών και των 
βοηθητικών κτισμάτων 
είναι αρκετά υψηλές τις 
περισσότερες φορές. 
Οι πελάτες θέλουν να 
απολαμβάνουν το ίδιο 
επίπεδο κάλυψης για όλες 
τις κατασκευές είτε πρόκειται 
για κύρια κτίσματα ή/και 
βοηθητικά, εξωτερικά κτίσματα 
κάτι το οποίο το πετυχαίνουν 
με το συμβόλαιο της κατοικίας 
του Private Client Group.

ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥ 

Τα δέντρα και τα φυτά ενδέχεται 
να πληγούν από μια εξωτερική 
πυρκαγιά και γι’ αυτό οι 
πελάτες αναζητούν την 
ασφαλιστική τους κάλυψη. 
Μέσα από τη κατοικία του 
Private Client Group 
καλύπτονται ακόμα και τα 
δέντρα και τα φυτά του 
περιβάλλοντος χώρου, έναντι 
συγκεκριµένων κινδύνων όπως 
φωτιά, κεραυνός, έκρηξη, 
πτώση αεροσκάφους, 
κακόβουλες πράξεις, κλοπή, 
βανδαλισµό, πολιτικές ταραχές 
και στάσεις.

Οι πελάτες του Private 
Client Group ταξιδεύουν 
συχνά: Όπου κι αν 
μεταφερθεί το περιεχόμενο 
της κατοικίας ή τα 
προσωπικά αντικείμενα του 
ασφαλισμένου, καλύπτονται 
παγκοσμίως για κάθε 
απώλεια ή ζημία.

ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΉΣ 
ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΥΨΟΥΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΩΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΏΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

Στο Private Client Group 
ασφαλίζονται κατοικίες με 
ιδιαίτερες κατασκευές και 
ιδιαίτερα αντικείμενα μέσα 
σε αυτές. Η δυνατότητα της 
προασφαλιστικής επιθεώρησης 
της κατοικίας και του 
περιεχομένου της με έξοδα 
που καλύπτονται από την AIG, 
εξασφαλίζει την αποφυγή 
δυσάρεστων εκπλήξεων τη 
στιγμή της ζημιάς. 
Το Private Client Group 
σε συνεργασία με τον 
διαμεσολαβητή, προτείνει 
σε ποιες κατοικίες θα 
πραγματοποιηθεί 
προασφαλιστική επιθεώρηση. 
Μέσα από τη διαδικασία της 
επιθεώρησης της οικοδομής 
ο πελάτης έχει τη δυνατότητα 
να εξασφαλίσει το εγγυημένο 
κόστος ανοικοδόμησης: Εάν 
συμβεί το απροσδόκητο και 
το σπίτι υποστεί ζημία και 
καταστραφεί ολοσχερώς, το 
Private Client Group καλύπτει 
το κόστος της ολικής 
ανοικοδόμησης της κατοικίας, 
προκειμένου να το επαναφέρει 
στην αρχική του κατάσταση 
– ακόμα και αν το κόστος
υπερβαίνει το ασφαλιζόμενο
κεφάλαιο.

ΣΩΣΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
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Στην περίπτωση που 
η κατοικία καταστεί μη 
κατοικήσιμη μετά από 
καλυπτόμενη από το 
συμβόλαιο ζημία, το PCG 
θα καλύψει τα εύλογα έξοδα 
που θα προκύψουν ώστε να 
εξασφαλίσει το συνηθισμένο 
επίπεδο διαβίωσης του 
ασφαλισμένου σε αντίστοιχου 
τύπου κατοικία. Αντίστοιχα,  
εάν η κατοικία ενοικιάζεται 
σε άλλους, αποζημιώνεται 
η απώλεια μισθωμάτων που 
μπορεί να προκύψει μετά 
από καλυπτόμενη, από το 
συμβόλαιο, ζημία. Στόχος 
μας είναι να βοηθήσουμε τον 
ασφαλισμένο να διατηρήσει 
ομαλές συνθήκες διαβίωσης 
χωρίς περαιτέρω διαταραχές. 

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ- 
ΚΆΛΥΨΗ ΕΝΟΙΚΊΩΝ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΕΥΘΥΝΗ 
Παγκόσμια προσωπική ευθύνη 
με υψηλά και ευέλικτα όρια 
σε παγκόσμιο επίπεδο που 
εμπεριέχεται στο βασικό 
πρόγραμμα. Παράλληλα 
προσφέρονται καλύψεις 
γενικής αστικής ευθύνης και 
εργοδοτικής ευθύνης για το 
προσωπικό της κατοικίας. 
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι το 
συνολικό προσφερόµενο ετήσιο 
όριο ευθύνης είναι έως 
€ 1.000.000, το οποίο µπορεί 
να αυξηθεί ανάλογα µε τις 
ανάγκες του κάθε πελάτη

ΠΑΛΕΤΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΏΝ 
ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Το συμβόλαιο παρέχει αυτόματα 
παλέτα συμπληρωματικών 
καλύψεων με συγκεκριμένα 
όρια. Για να δείτε αναλυτικά
τα υπο-όρια πατήστε ΕΔΩ.

Είναι πολύ σημαντικό η 
ασφαλιστική εταιρία να 
είναι διπλά στον πελάτη 
άμεσα και όταν τη χρειαστεί. 
Ωστόσο είναι εξίσου 
σημαντικό η εταιρία να 
μπορέσει να βοηθήσει στην 
εκτίμηση και την αποφυγή 
των κινδύνων. 
Το Private Client Group 
προχωρά πέρα από τις 
συνηθισμένες ασφαλιστικές 
λύσεις, καθώς υιοθετεί μια 
ολιστική προσέγγιση που 
προβλέπει και προλαμβάνει 
πιθανές απώλειες.  
Αξιοποιώντας τις υπηρεσίες 
διαχείρισης κινδύνου που 
προσφέρουμε, οι πελάτες 
σας ενημερώνονται για τους 
τρόπους πρόληψης των 
κινδύνων και ζημιών κάτι 
που σημαίνει μεγαλύτερα 
επίπεδα προστασίας αλλά 
και μακροπρόθεσμη 
εξοικονόμηση χρημάτων.

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΠΛΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 
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ΣΥΛΛΟΓΗ

Είναι πολύ σημαντικό η ασφαλιστική 
εταιρία να είναι διπλά στον πελάτη 
άμεσα και όταν τη χρειαστεί. 
Ωστόσο είναι εξίσου σημαντικό η 
εταιρία να μπορέσει να βοηθήσει 
στην εκτίμηση και την αποφυγή των 
κινδύνων. 
Το Private Client Group προχωρά 
πέρα από τις συνηθισμένες 
ασφαλιστικές λύσεις, καθώς υιοθετεί 
μια ολιστική προσέγγιση που 
προβλέπει και προλαμβάνει πιθανές 
απώλειες.  
Αξιοποιώντας τις υπηρεσίες 
διαχείρισης κινδύνου που 
προσφέρουμε, οι πελάτες σας 
ενημερώνονται για τους τρόπους 
πρόληψης των κινδύνων και ζημιών 
κάτι που σημαίνει μεγαλύτερα 
επίπεδα προστασίας αλλά και 
μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση 
χρημάτων.

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΠΛΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 

Το Private Client Group γνωρίζει 
ότι οι ανάγκες και οι απαιτήσεις 
των μελών του είναι ιδιαίτερες 
κι έτσι προσφέρει ιδιαίτερες 
καλύψεις όπως την κάλυψη 
ζεύγους ή σετ. 
Εάν μέρος ζευγαριού ή σετ έχει 
υποστεί ζημία μπορεί ο πελάτης 
να επιλέξει μεταξύ επισκευής ή 
πλήρους αντικατάστασης του 
αντικειμένου

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
– ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΛΟΓΩ 
ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

Αποζημιώνουμε έως και το 150% 
της αξίας ενός έργου τέχνης από το 
ποσό που ασφαλίζεται, εφόσον έχει 
γίνει εκτίμησή του το διάστημα των 
τελευταίων 24 μηνών πριν από την 
ημερομηνία ζημίας. Αναγνωρίζουμε ότι 
η αξία της συλλογής συχνά ανατιμάται 
και χρειάζεται μία ασφάλιση που 
διαμορφώνεται σύμφωνα με την 
αγοραστική αξία.

Εάν ο συλλέκτης ασφαλισμένος του 
Private Client Group βρεθεί στη θέση 
απώλειας κάποιου έργου τέχνης του 
οποίου ο καλλιτέχνης δημιουργός 
απεβίωσε πρόσφατα, θα καλύψουμε 
έως και το 200% του ποσού για το 
οποίο έχει ασφαλιστεί, εφόσον έχει 
γίνει εκτίμηση του έργου το διάστημα 
των τελευταίων 36 μηνών, πριν την 
ημερομηνία ζημίας.

ΚΑΛΥΨΗ ΝΕΟΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Οι νέες αγορές καλύπτονται αμέσως, 
από τη στιγμή της αγοράς, αρκεί να μην 
ξεπερνούν το 25% του ασφαλιζομένου 
κεφαλαίου της ήδη ασφαλισμένης 
συλλογής σας. Οι πελάτες σας μπορούν 
να προσθέσουν το νέο απόκτημα στο 
συμβόλαιό σας μέχρι και 60 μέρες μετά.

Οι συλλογές έχουν δυναμική. Αυτό 
σημαίνει ότι τα συλλεκτικά αντικείμενα 
αρκετές φορές δεν αποτελούν στατικά 
αντικείμενα μόνιμα τοποθετημένα σε 
μια κατοικία, αλλά μεταφέρονται από 
μια κατοικία σε άλλη ή/και εκτίθενται 
σε εκθέσεις - μουσεία. Το Private 
Client Group, αναγνωρίζοντας την 
ανάγκη αυτή των συλλεκτών, μπορεί 
και καλύπτει τις συλλογές ακόμα και 
κατά τη μεταφορά εντός κι εκτός 
Ελλάδας και μετά από δήλωση, 
κατά την παραμονή τους σε 
χώρους εκθέσεων ή/και μουσείων. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

Το Private Client Group 
συνεργάζεται με μία ομάδα 
διαπιστευμένων εκτιμητών, 
ιστορικών τέχνης αλλά και άλλων
σχετικών ειδικοτήτων, διακεκριμένων 
και καταξιωμένων στους τομείς τους, 
με απώτερο στόχο να διασφαλίσει το 
καλύτερο επίπεδο εξυπηρέτησης στα 
μέλη του.

Κάλυψη σε συμφωνημένες αξίες 
Οι εκτιμητές έρχονται σε επαφή 
με τους συλλέκτες προκειμένου να 
συμφωνηθεί η αξία των αντικειμένων 
της συλλογής και έτσι η ασφαλιστική 
κάλυψη παρέχεται σε συμφωνημένες 
αξίας.

ΣΩΣΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

Μέσα από το Private Client 
Group μπορούμε να σχεδιάσουμε 
ένα λεπτομερές πρόγραμμα που 
να εξασφαλίζει τα αποκτήματά 
των πελατών σας όσο μεγάλες 
αξίες κι εάν έχουν.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΥΨΗΛΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ 
ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Στην AIG εκτιμούμε την 
αφοσίωση και το χρόνο 
που χρειάζεται για να 
δημιουργηθεί μια συλλογή 
με έργα τέχνης, κοσμήματα, 
κρασιά, αντίκες ή οποιοδήποτε 
άλλο σπάνιο αντικείμενο. 
Παράλληλα αναγνωρίζουμε 
την επιθυμία των συλλεκτών 
να εξασφαλίσουν το μέγιστο 
επίπεδο κάλυψης στα 
αντικείμενα αυτά.

Για το λόγο αυτό σχεδιάσαμε 
για τους πελάτες σας ένα 
ισχυρό πρόγραμμα ασφάλισης 
Κατά Παντός Κινδύνου που 
προσφέρει το  μεγαλύτερο 
δυνατό επίπεδο προστασίας 
στις συλλογές. 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΛΟΓΩ 
ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ



8

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

To Private Client Group µπορεί 
να αναλάβει αυτοκίνητα, 
σύγχρονα, θωρακισµένα, 
κλασσικά αλλά και αντίκες, όσο 
µεγάλη αξία κι εάν έχουν. 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΥΨΗΛΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ 
ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο

Συζητάµε µαζί σας και τον 
πελάτη σας για να καθορίσουµε 
την αξία του οχήµατός του. 
Σε περιστατικό ολικής απώλειας, 
θα καταβάλουµε την αξία που 
έχει συµφωνηθεί, ανεξάρτητα 
από πιθανή απόσβεση.

ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ 

Το αυτοκίνητο ενός πελάτη 
αυτής της κατηγορίας δεν είναι 
ένα οποιοδήποτε αυτοκίνητο. 
Είναι ένα ξεχωριστό αντικείµενο 
που έχει ανάγκη από το µέγιστο 
επίπεδο προστασίας που του 
προσφέρει η Κατά Παντός 
Κινδύνου κάλυψη του Private 
Client Group.

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
ΚΑΛΥΨΗ

Οι ασφαλισµένοι αυτής της κατηγορίας 
στη µερική ζηµία θα επιλέξουν 
το συνεργείο της επιλογής τους 
για την επισκευή. Επίσης θα τους 
παρέχεται αποζηµίωση µε αυθεντικά, 
ανταλλακτικά χωρίς να αφαιρεθεί η 
παλαιότητα σε οχήµατα ηλικίας µέχρι και 
4 ετών. Για οχήµατα ηλικίας από 5 ετών 
και άνω εφαρµόζεται παλαιότητα σύµφωνα 
µε τον πίνακα των όρων του συµβολαίου. 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΣΤΗ ΜΕΡΙΚΗ ΖΗΜΙΑ 

Το Private Client Group παρέχει ένα 
ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα οδικής 
βοήθειας µε εξαιρετικές παροχές, 
ειδική γραµµή προτεραιότητας τόσο 
στην τηλεφωνική κλήση όσο και στην 
άφιξη οδικής βοήθειας. 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

Εάν ο πελάτης σας επιλέξει το 
πρόγραµµα οδικής βοήθειας 
και αντικατάστασης του Private 
Client Group, σε περίπτωση που 
το αυτοκίνητο του δεν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί προσωρινά, θα 
καλύψουµε το κόστος αντικατάστασης 
µε όχηµα παρόµοιων προδιαγραφών 
και τύπου για χρονικό διάστηµα 
από 5 έως 30 ηµέρες, ανάλογα
µε την περίπτωση. 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 
ΟΧΗΜΑ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΚΠΤΏΣΕΙΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ

Εάν ασφαλιστούν δύο ή 
παραπάνω οχήµατα του ίδιου 
πελάτη τότε θα ισχύσει έκπτωση 
5% για το καθένα. Το µέγιστο 
ποσοστό της έκπτωσης που 
µπορεί να παρασχεθεί λόγω 
ύπαρξης και άλλων οχηµάτων 
είναι 20%

Σε περίπτωση που συνδυαστεί 
όχηµα και κατοικία, τότε η 
έκπτωση στην ασφάλιση 
αυτοκινήτου θα είναι 10%

Στα ετήσια συµβόλαια 
εφαρµόζεται έκπτωση 15% στα 
ασφάλιστρα της Αστικής 
Ευθύνης

Έκπτωση 5% λόγω χαµηλών 
ρύπων 

Στην ανανέωση, το κάθε 
όχηµα µε καθαρό ιστορικό 
ζηµιών θα λάβει και επιπλέον 
έκπτωση 5% µέχρι το συνολικό 
ποσοστό της έκπτωσης να 
φτάσει αθροιστικά το 20%

Για τα 2 πρώτα χρόνια της 
κάλυψης παρέχεται έκπτωση 
πιστότητας 6%

∆υνατότητα επέκτασης των Κατά 
Παντός κινδύνου καλύψεων (εκτός των 
τροµοκρατικών ενεργειών) κι εκτός 
Ελλάδας, αφού δηλωθεί και συµφωνηθεί 
µε το Private Client Group.

ΠΑΛΕΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΏΝ 
ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Το συµβόλαιο παρέχει αυτόµατα 
παλέτα συµπληρωµατικών 
καλύψεων µε συγκεκριµένα όριa. 
Για να δείτε αναλυτικά
τα υπο-όρια πατήστε Ε∆Ω.

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΟΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
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ΣΚΑΦΟΣ

Το Private Client Group μπορεί 
να αναλάβει όλα τα σκάφη των 
υφιστάμενων πελατών του, 
τα οποία προορίζονται για 
προσωπική χρήση ανεξαρτήτως 
αξίας (φουσκωτά, πολυεστερικά 
σκάφη, ιστιοπλοϊκά σκάφη, 
mega yachts, κ.α.), καθώς επίσης 
και σκάφη νέων πελατών πάνω 
από € 500.00 τα οποία επίσης 
προορίζονται για προσωπική 
χρήση.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΥΨΗΛΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ 
ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Το σκάφος ενός πελάτη αυτής 
της κατηγορίας δεν είναι ένα 
οποιοδήποτε σκάφος. Είναι ένα 
ξεχωριστό αντικείμενο που έχει 
ανάγκη από το μέγιστο επίπεδο 
προστασίας που του προσφέρει 
η Κατά Παντός Κινδύνου κάλυψη 
του Private Client Group Yacht. 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Συζητάμε μαζί σας και με τον 
πελάτη σας για να καθορίσουμε 
την αξία του σκάφους.
Σε περιστατικό ολικής απώλειας, 
θα λάβει την αξία που έχουμε 
συμφωνήσει, ανεξάρτητα από 
κάθε πιθανή απόσβεση.  

ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΕΣ 
ΑΞΙΕΣ

ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ 
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ
ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΣΚΑΦΩΝ 
Το συμβόλαιο προσφέρει 
τη δυνατότητα κάλυψης του 
ασφαλιζομένου από ανασφάλιστους 
κατόχους σκαφών.

ΠΑΛΕΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΏΝ 
ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Το συµβόλαιο παρέχει παλέτα 
συµπληρωµατικών καλύψεων µε 
συγκεκριµένα όρια όπως:

Κάλυψη σκάφους κατά τη διάρκεια 
χερσαίας μεταφοράς
Καταβολή εξόδων για προστασία 
ζημιωθείσας περιουσίας
Καταβολή εξόδων για λήψη 
προστατευτικών μέτρων 
Καταβολή επιπρόσθετων εξόδων 
διαβίωσης
Απώλεια ναύλων
Καταβολή εξόδων επιθεωρήσεων 
σκάφους μετά από προσάραξη Έξοδα 
επείγουσας ανάγκης
Κάλυψη σε μοτοσικλέτες και 
μοτοποδήλατα του σκάφους Trailers 
τους σκάφους 
Κάλυψη ιατρικών εξόδων καλεσμένων 
Ζημιά στο θαλάσσιο περιβάλλον με 
υψηλά όρια ευθύνης 
Καλυψη της ευθύνης του 
ασφαλιζομένου από τη λειτουργία 
άλλων πλωτών σκαφών 
Ευθύνη σε έμμισθο πλήρωμα 
Έξοδα απομάκρυνσης ναυαγίου 
Έξοδα για Έρευνα και Διάσωση 
ασφαλιζομένων
Κάλυψη εξόδων υπεράσπισης.

Για να δείτε αναλυτικά τα
υπο-όρια ζητήστε τους όρους 
του ασφαλιστηρίου. 

Ακόμα και στην περίπτωση 
της μερικής ζημίας μπορεί να 
συμφωνηθεί να καταβληθεί η 
αποζημίωση χωρίς να υπολογιστεί 
η παλαιότητα. 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗ 
ΜΕΡΙΚΗ ΖΗΜΙΑ 

Μέσω του Private Client Group 
Yacht ο πελάτης σας μπορεί να 
καλύψει τα περιεχόμενο του 
σκάφους καθώς και έργα τέχνης 
που βρίσκονται πάνω σε αυτό. 
Για το περιεχόμενο η αποζημίωση 
θα καταβληθεί σε αξίες 
αντικατάστασης με καινούργια 
χωρίς να αφαιρείται η παλαιότητα, 
ενώ στα έργα τέχνης η ασφάλιση 
μπορεί να γίνει σε συμφωνημένες 
αξίες. 
Παράλληλα μέσω του 
ασφαλιστηρίου καλύπτονται τα 
προσωπικά αντικείμενα του πελάτη, 
των καλεσμένων ή/και των μελών 
του πληρώματος.

ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ – 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Στην περίπτωση που το σκάφος 
υποστεί ζημία η οποία καταστήσει 
αδύνατη την πλεύση του, η AIG 
θα καλύψει το κόστος ενοικίασης 
προσωρινού υποκατάστατου 
σκάφους. Στόχος μας είναι να 
βοηθήσουμε να μην διαταραχθεί 
(όσο αυτό είναι εφικτό) το 
πρόγραμμα των μελών μας.

ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

Το Private Client Group 
προσφέρει κάλυψη ακόμα και 
στα νεοαποκτηθέντα σκάφη υπό 
προϋποθέσεις.
Νέα σκάφη αλλά και βοηθητικά 
καλύπτονται αυτόματα και για τις 
ίδιες ζημίες αλλά και για αστική 
ευθύνη από τη στιγμή της αγοράς, 
δίνοντας στον ασφαλισμένο μέχρι 
και 30 ημέρες για να προσθέσει 
το νέο του απόκτημα στο 
ασφαλιστήριο συμβόλαιό του.

ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ 
ΝΕΟΑΠΟΚΤΗΘΕΝΤΑ ΣΚΑΦΗ

Δυνατότητα παροχής παγκόσμιας 
κάλυψης χωρικών υδάτων.  

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 
ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
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Συμπληρώστε την αίτηση ασφάλισης 
του Private Client Group ανάλογα με το 
προϊόν, ή συμπληρώστε και στείλτε μας 
δική σας αίτηση με όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες.

Αίτηση κατοικίας περιεχομένου 

Αίτηση συλλογών

Αίτηση αυτοκινήτου 

Αίτηση σκάφους 

1

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ

Στείλτε την αίτηση είτε με email 
στη διεύθυνση PCG.Gr@aig.com, 
με fax στο 210 8027189 ή 
επικοινωνήστε μαζί μας στο 
τηλέφωνο 210 8127600 και 
ζητήστε τον κλάδο του Private 
Client Group, προκειμένου 
να σας καθοδηγήσουμε.

2
Η αποστολή της προσφοράς γίνεται 
αφού έχουμε τις απαραίτητες 
βασικές πληροφορίες. Για λόγους 
εμπιστευτικότητας, πριν την αποστολή 
της προσφοράς θα λάβετε τον κωδικό 
του πελάτη, ο οποίος είναι προσωρινός 
και δίνεται σε περίπτωση νέου πελάτη. 
Ο κωδικός αυτός θα αποτελεί και τη 
βάση της επικοινωνίας μας. 

Σε περίπτωση που εκκρεμούν 
συμπληρωματικές πληροφορίες – 
περιγραφές, η προσφορά θα είναι 
ενδεικτική. Με την παραλαβή αυτών 
των πληροφοριών που εκκρεμούν η 
προσφορά θα οριστικοποιηθεί. 

Για την καλύτερη διαχείριση των 
αιτημάτων σας παρακαλούμε όπως 
μας δώσετε καταληκτική ημερομηνία 
για την υποβολή της προσφοράς ή/
και ημερομηνία ανανέωσης ή/και 
ημερομηνία έναρξης της κάλυψης. 

3
Εντολή ασφάλισης 

Σε περίπτωση που σας έχουμε αποστείλει 
ενδεικτική προσφορά, παρακαλούμε 
όπως μας επιβεβαιώσετε τις 
πληροφορίες-περιγραφές του κινδύνου 
προκειμένου να οριστικοποιηθεί η 
προσφορά. 

Στέλνετε την εντολή της κάλυψης με 
βάση την οριστική προσφορά με email 
στη διεύθυνση PCG.Gr@aig.com, 
μέσω στο fax 210 8027189 ή 
επικοινωνείτε μαζί μας στη τηλεφωνική 
γραμμή 210 8127600

Ακολουθήστε τα παραπάνω link 
για την διαδικασία ανάληψης
ανά κατηγορία προϊόντος.

4
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Η εμπειρία μας έχει διδάξει ότι στις πωλήσεις, 
η πλειονότητα των αντιρρήσεων που 
εγείρονται από τους πελάτες συνίσταται σε 
αβεβαιότητα από μέρους τους αναφορικά 
με τον προσδιορισμό των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων των προϊόντων του Private 
Client Group 

Όλα αυτά τα εμπόδια μπορούν 
να ξεπεραστούν.

ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΩΛΗΤΗ 

ΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΟΥ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΝΑ 
ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΟΙΚΊΑΣ 
ΑΠΌ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ;

Τα κατά παντός κινδύνου συμβόλαια αποτελούν τον σύγχρονο τύπο των 
συμβολαίων, τα οποία παρέχουν ευρύτατη κάλυψη στους πελάτες σας αφού 
καλύπτουν οτιδήποτε δεν εξαιρούν. Έτσι, δεν χρειάζεται να προβληματίζεστε για 
τους πιθανούς κινδύνους που απειλούν τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών 
σας. 

Η διαδικασία που θα ακολουθήσετε είναι να ενημερώσετε τον πελάτη με κάθε 
διαφάνεια και ακρίβεια για τις εξαιρέσειςτου συμβολαίου του. Με αυτόν τον 
τρόπο περιορίζεται η έκθεση των πελατών σας σε ανεπιθύμητους κινδύνους 
που δε θα μπορούσατε να είχατε προβλέψει. 

ΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΟΥ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ  ΤΟ 
PRIVATE CLIENT GROUP 
AUTO ΑΠΌ ΜΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ;

Το προϊόν του αυτοκινήτου του Private Client Group, εκτός από την κατά 
παντός κινδύνου κάλυψη παρέχει επίσης: 
• ασφάλιση οχήματος σε συμφωνημένη αξία για ένα χρόνο
• αναπροσαρμογή της αξίας του οχήματος στην ανανέωση με ευθύνη της
εταιρίας
• προτεραιότητα στο αίτηµα και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης
• εάν ο πελάτης έχει επιλέξει την κάλυψη οδικης βοήθειας και αντικατάστασης:
υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης στην οδική βοήθεια
• οχημά αντικατάστασης πολυτελούς αυτοκινήτου έως και 30 ημέρες

ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΔΩΣΩ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Η/ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΟΥΝ 
ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΟΥ ΑΤΟΜΑ 
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

Η AIG ως πολυεθνικός οργανισμός διατηρεί πολύ αυστηρές διαδικασίες για 
την διατήρηση των εμπιστευτικών πληροφοριών. Στο πλαίσιο αυτό και λόγω 
και των ευαίσθητων πληροφοριών που διαχειρίζεται το Private Client Group, 
οι διαδικασίες που εφαρμόζει αναφορικά με τη διατήρηση του απορρήτου 
είναι πολύ πιο αυστηρές και φαίνονται από την πρώτη επαφή με τον κλάδο, 
έως την έκδοση του συμβολαίου. Σε καμία από τις αλληλογραφίες του κλάδου 
δεν αναγράφoνται τα ονόματα των πελατών. Όλη η αλληλογραφία γίνεται με 
αναφορά σε ένα κωδικό, μοναδικό για κάθε πελάτη. Το ίδιο ισχύει και στο 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
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ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΩΛΗΤΗ 

ΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 
ΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. ΠΟΙΟ ΤΟ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΝΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΩ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΉ 
ΑΓΟΡΑ;

Ασφάλιση στην τοπική αγορά από πολυεθνική εταιρία, σημαίνει ότι ο 
ασφαλισμένος κερδίζει τα πλεονεκτήματα που θα κέρδιζε με την ασφάλιση 
των περιουσιακών στοιχείων σε εταιρία εξωτερικού, όπως για παράδειγμα η 
καινοτομία καλύψεων, ενώ ταυτόχρονα  επωφελείται από την εξυπηρέτηση 
σε τοπικό επίπεδο, την ευελιξία στην ανάληψη και στη ζημιά, την οικονομία 
κλίμακας, καθώς και την πολύ καλή γνώση των συνθηκών της τοπικής αγοράς 
από τον τοπικό ασφαλιστή.

ΕΜΕΙΣ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ 
ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΘΑ 
ΚΑΛΥΨΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 
ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ.

Μέσω των προγραμμάτων ασφάλισης αυτό που επιτυγχάνεται είναι η 
διασφάλιση της προσωπικής περιουσίας και η αποφυγή των εκπλήξεων.
Η ασφάλιση κατ΄αυτήν την έννοια αποτελεί μια μορφή έμμεσης επένδυσης 
που διασφαλίζει την οικονομική σταθερότητα καθώς και τη σταθερότητα στην 
προσωπική και οικογενειακή ζωή. Τα προϊόντα του Private Client Group δεν 
είναι απλά ασφαλιστικά προϊόντα. Βοηθούν τον πελάτη στην οργάνωση και 
την καταγραφή των προσωπικών περιουσιακών τους στοιχείων και παρέχουν 
συμβουλές για την καλύτερη διασφάλισή τους έναντι εξωτερικών κινδύνων. 
Το Private Client Group είναι μία ουσιαστική επένδυση στην προσωπική 
περιουσία, δεδομένου ότι:
• κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το μέγεθος και την έκταση μίας ζημιάς
• στις κατοικίες ζουν και εργάζονται αρκετοί άνθρωποι γεγονός το οποίο από
μόνο του ενέχει αρκετούς κινδύνους
• ο παράγοντας του ανθρώπινου λάθους δεν μπορεί να εξαλειφθεί όπως δεν
μπορεί να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι που απειλούν τα περιουσιακά στοιχεία

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ 
ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΩ ΤΙΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 
ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ;

Όπως όλα τα προϊόντα του Private Client Group έτσι και το προϊόν της 
κατοικίας είναι χτισμένο με τη λογική και τη φιλοσοφία της πληρέστερης 
κάλυψης του πελάτη. Ο σχεδιασμός του προϊόντος βασίστηκε σε απαιτήσεις 
των πελατών αυτής της κατηγορίας. Η τιμολόγησή - η οποία είναι ιδιαίτερα 
ανταγωνιστική - έχει στηριχτεί στο γεγονός ότι αποτελεί ένα ενιαίο προϊόν και 
δε θα άλλαζε κάτι η αφαίρεση κάποιων μεμονωμένων συμπληρωματικών 
καλύψεων. Για το λόγο αυτό η μόνη διαφορά στο κόστος μπορεί να προκύψει 
από την αφαίρεση της κάλυψης σεισμού και από τη διαφοροποίηση των 
απαλλαγών. Οι πελάτες του PCG μπορούν να ζητήσουν εναλλακτικές 
προσφορές με /και ή χωρίς σεισμό στο κτήριο, το περιεχόμενο ή τις συλλογές, 
με διαφορετικά σενάρια απαλλαγών.
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ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΩΛΗΤΗ 

ΜΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΥΨΗΛΕΣ 
ΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. 

Οι απαλλαγές που προτείνονται συνήθως είναι παρόµοιες µε αυτές της αγοράς. 
Θα πρέπει να έχουµε στο µυαλό µας κάτι πολύ σηµαντικό. Σε περίπτωση 
µερικής ζηµιάς αυτό που θα καταβληθεί στο πελάτη είναι το ποσό που 
δικαιούται, αφαιρούµενης της απαλλαγής. Η αξία ασφάλισης είναι 
συµφωνηµένη και αυτό προστατεύει τον πελάτη από τον κίνδυνο της 
υπασφάλισης και την εφαρµογή του αναλογικού όρου στην αποζηµίωση όπως 
συµβαίνει στα συµβόλαια κατονοµαζόµενων κινδύνων. 

ΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΟΥ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ 
ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΕ ΣΧΈΣΗ 
ΜΕ ΤΑ IYC;

Προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα της Κατά Παντός Κινδύνου κάλυψης, 
χωρίς να πρέπει να αναφέρετε τις ρήτρες που επιθυμείτε για κάθε σκάφος, 
απαλείφοντας έτσι τον κίνδυνο της παράληψης κάποιας από τις επιθυμητές 
ρήτρες . Επίσης την ευθύνη απόδειξης ότι η ζημιά μπορεί να εμπίπτει σε κάποια 
από τις εξαιρέσεις την έχει η ασφαλιστική εταιρία και όχι ο πελάτης. 

ΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΟΥ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΚΑΛΥΨΗ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΊΑΣ ΜΟΥ ΣΕ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ;

Το περιεχόμενο μιας κατοικίας δεν είναι στατικό. Οι πελάτες του Private 
Client Group συχνά περνούν μεγάλα χρονικά διαστήματα στο εξωτερικό, 
μεταφέροντας μαζί τους προσωπικά αντικείμενα όπως τα ρούχα, ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό κλπ. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο, το περιεχόμενο της 
κατοικίας απαιτεί διαφορετική κάλυψη από αυτή του κτιρίου.
Η κάλυψη που παρέχεται από το Private Client Group είναι σε παγκόσμιο 
επίπεδο ακόμα και κατά τη διάρκεια μεταφοράς. Έτσι πετυχαίνουμε άμεση 
κάλυψη, όταν αυτό μεταφέρεται ακόμα και σε περίπτωση μετακόμισης*, 
σε περίπτωση ταξιδιού ή/και σε περίπτωση που αγοράσει ο πελάτης ένα 
καινούργιο αντικείμενο κατά διάρκεια της μεταφοράς/ παράδοσης στην κατοικία 
του, εφόσον έχει περάσει στην κυριότητα του.

* Προσοχή στον τρόπο μεταφοράς.
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Παρακάτω ακολουθούν διάφορα 
παραδείγματα που περιγράφουν τον 
τρόπο ενεργοποίησης των συμβολαίων 
Private Client Group των πελατών, 
αλλά και το πως τα στελέχη του 
Private Client Group ανταποκρίθηκαν 
σε διαφορετικές περιπτώσεις έκθεσης 
σε διαφορετικούς κινδύνους.

Προστασία διαχρονικής αξίας

Μέλος του Private Client Group αγόρασε δύο ιδιαίτερα 
κομμάτια, έπιπλα αντίκες, τα οποία παραδόθηκαν σε αυτόν από 
θαλάσσια μεταφορά. Κατά την άφιξη και την αποσυσκευασία, 
διαπιστώθηκε ζημία στα έπιπλα, ενώ, ούτε ο μεταφορέας ούτε 
το κατάστημα δεχόταν την ευθύνη.

Ο πελάτης επικοινώνησε με το 24ωρο κέντρο τηλεφωνικής 
εξυπηρέτησης και αμέσως επιβεβαιώσαμε ότι τα έπιπλα, αν και 
αποκτήθηκαν πρόσφατα καλύπτονται μέσα από το υπάρχον 
συμβόλαιο. Κανονίσαμε επιτόπια αυτοψία από συντηρητή την 
επόμενη ημέρα.

Η ζημιά μπορούσε να επισκευασθεί εξ ολοκλήρου, ενώ η 
πραγματική τους αξία δεν θα επηρεαζόταν καθόλου. 

Εντυπωσιασμένος από το πάθος και τον επαγγελματισμό μας, 
ο πελάτης μας ζήτησε να βοηθήσουμε στην επαναφορά των 
επίπλων στην αρχική τους κατάσταση. 

Η ομάδα του Private Client Group στο τμήμα αποζημιώσεων 
κανόνισε όλες τις σχετικές διαδικασίες, φρόντισε για την πλήρη 
ενημέρωση του πελάτη κατά τη διάρκεια της επισκευής και 
παρέδωσε τα επισκευασμένα έπιπλα παρουσία του συντηρητή.

Ο πελάτης έμεινε εντυπωσιασμένος κι ευχαριστημένος με την 
αμεσότητα της εξυπηρέτησης και τον ιδιαίτερο χειρισμό. Πέρα 
από ότι παρέλαβε και τις δύο αντίκες σε άριστη κατάσταση, 
έλαβε και εξειδικευμένες συμβουλές για τη καλύτερη 
συντήρηση και μεταχείριση της πολύτιμης συλλογής του.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΧΟΛΙΑ

Ένα παράδειγμα ζημίας κατά τη μεταφοράς σε 
νεοαποκτηθέντα αντικείμενα. Ο πελάτης θα αντιμετώπιζε 
προβλήματα στην καταβολή της αποζημίωσης εάν είχε 
κάλυψη μέσω κάποιου συμβατικού προγράμματος 
ασφάλισης κατονομαζομένων κινδύνων γιατί σε αυτά τα 
προγράμματα: 
• τα περιεχόμενα ασφαλίζονται μόνο εντός της κατοικίας
και όχι κατά τη μεταφορά
• τα καινούργια αντικείμενα δεν θα είχε προλάβει να τα
ασφαλίσει στο υφιστάμενο συμβόλαιο
• δεν θα λάμβανε τη συμβουλευτική υποστήριξη που
έλαβε το μέλος του Private Client Group.

1

«Αδιάβροχη» προστασία

Σε περιστατικό υπερχείλισης ποταμού η ομάδα διαχείρισης 
κινδύνων του PCG έλεγξε υφιστάμενη βάση των πελατών του 
για την περίπτωση που κάποια από τα μέλη κατοικούσαν στην 
περιοχή. Διαπιστώθηκε ότι μια κατοικία στην όχθη του ποταμού 
ήταν εκτεθειμένη σε αυξημένο κίνδυνο ενώ ο ιδιοκτήτης 
βρισκόταν σε διακοπές. Έτσι, με την άδειά του, δημιούργησε 
περιμετρικά αναχώματα με αμμόσακους και τοποθέτησε αντλίες 
ώστε να συγκρατηθεί το νερό σε ασφαλή απόσταση

Δεν προσφέρουμε απλά μια επιταγή αποζημίωσης, 
αλλά λειτουργούμε και προληπτικά ώστε να 
αποφύγουμε την ζημία εξαρχής.

2

Όλα τα παραδείγματα έχουν βασιστεί 
σε πραγματικά περιστατικά
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Αποζημίωση «υψηλών επιδόσεων» 

Συλλεκτική Ferrari Enzo μεγάλης αξίας καταστράφηκε σχεδόν 
ολοσχερώς μετά από ατύχημα αφήνοντας άθικτο τον κλωβό 
του αυτοκινήτου. Επιθυμία του πελάτη μας ήταν η επισκευή 
του οχήματος και όχι η αντικατάστασή του.
Το αυτοκίνητο μεταφέρθηκε στην Ιταλία όπου και έγινε η 
επανακατασκευή του.
Ο πελάτης επίσης μετέβη στην Ιταλία για να οδηγήσει το 
αυτοκίνητο και να επιβεβαιώσει ότι είναι ικανοποιημένος με
την κατασκευή και τις επιδόσεις του.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΧΟΛΙΑ

Ο πελάτης έμεινε ιδιαίτερα ευχαριστημένος καθώς 
η αξία του οχήματος είχε προστατευθεί.

3

Αμεσότητα στην αποζημίωση 

Ασφαλισμένος, μέλος του Private Client Group είχε στην 
κατοχή του ένα ιδιαίτερο έργο τέχνης. Ένα γλυπτό από πηλό, 
ομοίωμα ζώου σε φυσικό μέγεθος.

Ως αποτέλεσμα δυνατών ανέμων το γλυπτό έπεσε στο δάπεδο 
και έσπασε. Ο πελάτης δήλωσε το περιστατικό και άρχισε 
άμεσα η διαδικασία αποζημίωσης. Εντός λίγων μόνο ημερών 
το Private Client Group κατέβαλε το ποσό των €14,850 
όπως είχε συμφωνηθεί, το οποίο ο πελάτης θα μπορέσει να 
χρησιμοποιήσει για αντικατάσταση του έργου.

«Ασφαλίζω το σπίτι μου και το περιεχόμενό του στην 
AIG από τον Ιούνιο του 2009. Είναι η πρώτη φορά 
που χρειάστηκε να επικοινωνήσω με την ασφαλιστική 
για αναγγελία ζημιάς και έμεινα πολύ ευχαριστημένος 
από τη διαχείριση της κατάστασης. Η ανταπόκριση 
ήταν άμεση, χειρίστηκαν το θέμα με διακριτικότητα, 
και πάνω απ’ όλα, έλαβα γρήγορα την αποζημίωση. 
Δεν θα σκεφτόμουν να αλλάξω ασφαλιστική»

4

Απαράμιλλα επίπεδα υποστήριξης και προστασίας 

Πυρκαγιά ξεκίνησε σε γιωτ, μέλος του Private Client Group. 
Η τοπική ομάδα διάσωσης άνοιξε μια τρύπα στο πλάι και 
γέμισε το σκάφος με νερό μέχρι να βυθιστεί. Παρόλο που 
αυτή η δράση ήταν απαραίτητη, ο πελάτης μας ενημερώθηκε 
ότι λόγω πιθανής διαρροής καυσίμου θα έπρεπε να πληρώσει 
πρόστιμο 30.000 δολάρια την ημέρα έως ότου το σκάφος 
βγει εκτός νερού.

Μόλις ενημερωθήκαν οι ειδικοί μας στο τμήμα αποζημιώσεων, 
το περιστατικό ανέλαβε δικηγόρος με εξειδίκευση στη 
περιβαλλοντική προστασία. Παράλληλα μία ομάδα μετέβη 
άμεσα στο σκάφος για να ασφαλίσει τη γύρω περιοχή, ενώ 
δύτες ξεκίνησαν να διεξάγουν μία αρχική υποβρύχια μελέτη.
Οι δύτες διαπίστωσαν ότι οι δεξαμενές καυσίμων ήταν ακόμα 
άθικτες.  

Με βάση αυτή τη γρήγορη δράση και ευρήματα, οι 
αρμόδιες αρχές ενέκριναν ένα σχέδιο διάσωσης που 
εκτελέστηκε μέσα σε 48 ώρες από το συμβάν. 

Παραιτήθηκαν των αιτήσεων τους για το βαρύ 
πρόστιμο και ο πελάτης μας αποζημιώθηκε από εμάς 
για την συνολική αξία του σκάφους εντός 14 ημερών 
από το συμβάν.

Ο πελάτης είχε και νομική υποστήριξη μέσω του 
ασφαλιστηρίου Private Client Group.

5



Πέρα απο μια απλή αποζημίωση

Ο καπετάνιος του σκάφους περνώντας κάτω από μια γέφυρα, 
βρέθηκε πολύ κοντά στην ρηχή όχθη, με αποτέλεσμα να 
προκληθεί ζημία στη προπέλα.

Ειδοποιηθήκαμε και καλέσαμε αμέσως τους συνεργάτες μας, 
ειδικούς σκαφών. Έως τις 4 μ.μ. το ίδιο απόγευμα είχε ήδη γίνει 
υποβρύχια κατάδυση για έλεγχο της ζημιάς, η οποία απέδωσε 
μία κατεστραμμένη προπέλα, αφήνοντας την άλλη άθικτη. Σε 
αυτό το σημείο, ο πελάτης μας ενημέρωσε ότι σε 3 ημέρες 
θα λάμβανε μέρος σε αγώνες που δυστυχώς εν όψει του 
ατυχήματος θα πρέπει να ακυρώσει.

Ήρθαμε σε επαφή με τους προμηθευτές αυτού του τύπου 
προπέλας οι οποίοι κατάφεραν να παράσχουν το εξάρτημα την 
επόμενη κιόλας ημέρα.

Ξεκίνησε η επισκευή και ενώ είχε σχεδόν ολοκληρωθεί , 
συνειδητοποίησαν ότι έλειπαν δύο βίδες που δεν υπήρχε 
ο χρόνος να αγοραστούν και έπρεπε να κατασκευαστούν. 
Εργαζόμενος με τεχνική εμπειρία στις μεταλλικές κατασκευές 
κατάφερε να φτιάξει δύο νέες βίδες μέσα σε μια ώρα και το 
σκάφος ήταν έτοιμο το βράδυ της ίδιας μέρας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΧΟΛΙΑ

Ο πελάτης ήταν πολύ εντυπωσιασμένος και 
παραδέχθηκε ότι δεν είχε δει ποτέ μια επισκευή 
να γίνεται τόσο γρήγορα με τόσο καλό επίπεδο 
εργασίας. Την επομένη, ήταν σε θέση να 
συμμετέχει στους αγώνες.

Η εξυπηρέτηση στα μέτρα των πελατών

Υψηλής αξίας όχημα ασφαλισμένου στο Private Client Group 
Auto, υπέστη ατύχημα ενώ βρισκόταν στο εσωτερικό του 
υπόγειου γκαράζ κατοικίας. 

Η εξυπηρέτηση του πελάτη από το Private Client 
Group ήταν τέτοια που ο πελάτης έστειλε την κάτωθι 
ευχαριστήρια επιστολή στο Private Client Group.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ PRIVATE CLIENT 
GROUP: Είχα την τύχη να ασφαλίσω το όχημά μου στην 
AIG τον Ιούλιο του 2012 μετά από παρότρυνση του 
ασφαλιστή μου. Δυστυχώς, πολύ γρήγορα χρειάστηκε 
να «δοκιμάσω» το νέο συμβόλαιο με την Κατά Παντός 
Κινδύνου Κάλυψη για την οποία με είχε ενημερώσει ο 
ασφαλιστής μου. 

6
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΧΟΛΙΑ

Η ανταπόκριση ήταν άμεση, ο χειρισμός έγινε 
με εξαιρετική διακριτικότητα, το συνεργείο 
εξοφλήθηκε απευθείας από την εταιρία, ενώ 
έλαβα άμεσα την αποζημίωση για τις λοιπές 
ζημιές, εκτός αυτοκινήτου. Με αφορμή αυτό το 
περιστατικό διαπίστωσα τον επαγγελματισμό και 
την αξιοπιστία της εταιρίας, καθώς και το υψηλό 
επίπεδο εξυπηρέτησης του Private Client Group 
κι έμεινα πολύ ευχαριστημένος από τη διαχείριση 
της ζημίας. Επιπροσθέτως, βάσει συμβολαίου 
μού διατέθηκε και όχημα εξυπηρέτησης κατά τη 
διάρκεια της επισκευής η οποία κράτησε πάνω  
από ένα μήνα. Μετά από τη σημαντική συμβολή 
και διαχείριση του διαμεσολαβητή συνεργάτη 
Β.Π, το όχημα εξυπηρέτησης μου διατέθηκε άνευ 
χρέωσης και για χρονικό διάστημα πέραν του 
προβλεπομένου κατά το συμβόλαιο  (1 μήνας).  
Αυτοί είναι και οι λόγοι που θα συνεχίσω να 
εμπιστεύομαι στο Private Client Group της 
AIG την ασφάλιση όλων των προσωπικών 
περιουσιακών μου στοιχείων»



PCG ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 

Η ταξιδιωτική ασφάλιση µέσα από τo Private Client Group σας καλύπτει τόσο για 
αιφνίδια ασθένεια ή ατύχηµα που θα συµβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού αναψυχής ή 
επαγγελµατικού όσο και για αµιγώς ταξιδιωτικούς κινδύνους όπως η καθυστέρηση 
άφιξης αποσκευών, η καθυστέρηση αναχώρησης πτήσης ακόµα και η απώλεια 
προκαταβολών λόγω ακύρωσης ή διακοπής ταξιδιού. Σε περίπτωση που το ταξίδι 
σχετίζεται µε χειµερινό σκι προσφέρονται επιπλέον καλύψεις όπως κλείσιµο πίστας, 
κλοπή ή ζηµιά στον εξοπλισµού του σκι, αδυναµία για σκι λόγω ατυχήµατος κ.α.

ΥΨΗΛΑ ΟΡΙΑ 

Μέσα από το πρόγραµµα αυτό προσφέρονται τα υψηλότερα όρια της αγοράς για 
ιατροφαρµακευτικές δαπάνες €700.000. Προσφέρονται επίσης πολύ υψηλά όρια 
για περιπτώσεις σοβαρών ατυχηµάτων, αλλά και για άλλες καλύψεις όπως δαπάνες 
έκτακτης διακοµιδής ή δαπάνες επείγοντος οικογενειακού ταξιδιού. 

ΗΛΙΚΙΕΣ

Σε αντίθεση µε τη συνήθη πρακτική της αγοράς όπου το ανώτατο όριο ηλικίας είναι 
τα 70 ή 75 έτη, το πρόγραµµα αυτό µπορεί να καλύψει άτοµα µέχρι την ηλικία των 
80 ετών.

24ΩΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Παρέχεται άµεση ανταπόκριση και βοήθεια σε όλα τα µέρη του κόσµου µέσω ειδικής 
τηλεφωνικής σύνδεσης, 365 µέρες το χρόνο, σε 24ωρη βάση. 
Σε περίπτωση νοσηλείας στο εξωτερικό η Υπηρεσία αυτή εγγυάται ή πληρώνει – κατά 
περίπτωση – τα ζητούµενα ποσά σε Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, Ιατρούς και µεταφορικές 
Εταιρίες απαλλάσσοντας τον ασφαλισµένο από εκταµίευση χρηµάτων, συγκέντρωση 
παραστατικών, θεωρήσεις σε προξενεία κλπ.

ΕΤΗΣΙΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ

Η ασφάλιση ισχύει για όλα τα ταξίδια (επαγγελµατικά ή αναψυχής)
του ασφαλισµένου, εντός ή εκτός Ελλάδας, µέσα στη διάρκεια του 
χρόνου, ανεξάρτητα από τον αριθµό των ταξιδιών που πραγµατοποιούνται 
από τον ίδιο ή/και την οικογένειά του, µε ανώτατη διάρκεια τις 90 ηµέρες. 



∆ιαδικασίες ανάληψης Κατοικίας

Ακολουθείστε τα παρακάτω απλά βήµατα.

1ο βήµα: 

Συµπληρώστε και στείλτε µας υπογεγραµµένη την αίτηση του Private Client Group Home & Contents.

2ο βήµα: 

Στείλτε την αίτηση είτε µε email στη διεύθυνση PCG.Gr@aig.com, µε fax στο 210 8027189 
ή επικοινωνήστε µαζί µας στο τηλέφωνο 210 8127600 και ζητήστε τον κλάδο του Private Client Group, 
προκειµένου να σας καθοδηγήσουµε.

3ο βήµα: 

Η αποστολή της προσφοράς γίνεται αφού έχουµε τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες.
Για λόγους εµπιστευτικότητας, πριν την αποστολή της προσφοράς θα λάβετε τον κωδικό του πελάτη,
ο οποίος είναι προσωρινός και δίνεται σε περίπτωση νέου πελάτη. Ο κωδικός αυτός θα αποτελεί και τη
βάση της επικοινωνίας µας. 

Σε περίπτωση που εκκρεµούν συµπληρωµατικές πληροφορίες – περιγραφές, η προσφορά θα είναι ενδεικτική.
Με την παραλαβή αυτής των πληροφοριών που εκκρεµούν η προσφορά θα οριστικοποιηθεί. 

Για την καλύτερη διαχείριση των αιτηµάτων σας παρακαλούµε όπως µας δώσετε καταληκτική ηµεροµηνία
για την υποβολή της προσφοράς ή/και ηµεροµηνία ανανέωσης ή/και ηµεροµηνία έναρξης της κάλυψης.

4ο βήµα: 

Εντολή ασφάλισης 

Σε περίπτωση που σας έχουµε αποστείλει ενδεικτική προσφορά, παρακαλούµε όπως µας επιβεβαιώσετε τις 
πληροφορίες-περιγραφές του κινδύνου προκειµένου να οριστικοποιηθεί η προσφορά. 

Στέλνετε την εντολή της κάλυψης µε βάση την οριστική προσφορά µε email στη διεύθυνση PCG.Gr@aig.com, 
µέσω στο fax 210 8027189 ή επικοινωνείτε µαζί µας στη τηλεφωνική γραµµή 210 8127600.

Αφού λάβουµε την εντολή του πελάτη, άµεσα επιβεβαιώνουµε την κάλυψη από την ηµεροµηνία αποστολής της 
έγγραφης εντολής. H κάλυψη ισχύει µε τις αξίες που έχει δηλώσει ο πελάτης, µέχρι να ολοκληρωθούν οι εκτιµήσεις/ 
επιθεωρήσεις, γι’ αυτό θα πρέπει να προσεγγίζουν τις πραγµατικές αξίες προκειµένου να αποφευχθούν περιπτώσεις 
υπασφάλισης ή υπερασφάλισης. 

Επιθεώρηση Κτιρίων

Το Private Client Group επιθυµεί να επιθεωρεί κατοικίες µε ιδιαίτερες κατασκευές ή αυτές των οποίων
η κατασκευαστική αξία ξεπερνάει το ποσό των € 1.000.000. 
Για τον ορθό προσδιορισµό της αξίας του κτιρίου µπορείτε να συµβουλευθείτε τον οδηγό κατασκευαστικού κόστους 
της εταιρίας µας. 

Επιθεώρηση Περιεχοµένου 

Η επιθεώρηση του περιεχοµένου γίνεται κατόπιν αιτήµατος του πελάτη για ασφάλιση σε συµφωνηµένες αξίες.
Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυµεί η κάλυψη του περιεχοµένου του να είναι σε αξίες αντικατάστασης σας εφιστούµε 
την προσοχή στα κάτωθι αντικείµενα ιδιαίτερης αξίας στα οποία η κάλυψη παρέχεται µε υποόρια. Στα αντικείµενα µε την 
ένδειξη (αυξάνεται κατόπιν δήλωσης του πελάτη), ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να µας δηλώσει την αξία που επιθυµεί 
να ασφαλίσει και να αναπροσαρµοστεί το κεφάλαιο των υποορίων. Σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να χρειαστεί 
τελικά να γίνει επίσκεψη στην κατοικία από εκτιµητή της εταιρίας. 

• Χρήµατα, τραπεζικές επιταγές, ταχυδροµικές επιταγές, επιταγές, χρυσός, ασήµι ή πλατίνα ή ράβδοι χρυσού: € 1.500
• Ιστιοσανίδες, βάρκες µε κουπιά και λέµβοι, συµπεριλαµβανοµένων των εξαρτηµάτων τους: € 7.500
• Ρυµουλκούµενα και τροχόσπιτα: € 5.000
• Έργα τέχνης: € 50.000 (αυξάνεται κατόπιν δήλωσης του πελάτη)
• Κοσµήµατα στο σπίτι εντός χρηµατοκιβωτίου: € 1.000 (αυξάνεται κατόπιν δήλωσης του πελάτη)
• Γουναρικά: € 3.000 (αυξάνεται κατόπιν δήλωσης του πελάτη)
• Συλλεκτικά Όπλα: € 10.000 (αυξάνεται κατόπιν δήλωσης του πελάτη)
• Αντικείµενα από πολύτιµα µέταλλα, συµπεριλαµβανοµένων των ασηµικών: €15.000

(αυξάνεται κατόπιν δήλωσης του πελάτη)
• Γραµµατόσηµα, νοµίσµατα και µετάλλια: € 3.000 (αυξάνεται κατόπιν δήλωσης του πελάτη)
• Διαπραγµατεύσιµοι τίτλοι, κινητές αξίες, λογαριασµοί, εισιτήρια ταξιδιών: € 5.000



• Εξωτερικά αντικείµενα σχεδιασµένα να βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους: € 30.000
(αυξάνεται κατόπιν δήλωσης του πελάτη)

• Κρύσταλλο, κινέζικη πορσελάνη, πορσελάνες, µπουκάλια κρασιού, ποτήρια και άλλα παρόµοια αντικείµενα
(ατυχηµατική θραύση): € 5.000 (αυξάνεται κατόπιν δήλωσης του πελάτη)

• Ηλεκτρονικός – ψηφιακός εξοπλισµός: € 15.000
• Ρουχισµός και υπόδηση έως 20% του ασφαλισµένου κεφαλαίου του περιεχοµένου
• Τσάντες: € 5.000
• Χαλιά: € 30.000

Επιθεώρηση Συλλογών έργων τέχνης 

Σε περίπτωση ύπαρξης έργων τέχνης (πίνακες – γλυπτά κ.α.) άνω του ποσού των € 50.000 πρέπει να γίνει ξεχωριστή 
καταγραφή από τους εκτιµητές έργων τέχνης της εταιρίας µας. Στην περίπτωση αυτή η βάση της κάλυψης θα είναι σε 
συµφωνηµένες αξίες.
Η ύπαρξη παραστατικών και η προσκόµιση πληροφοριών για την προέλευση, βοηθούν σηµαντικά το έργο των 
εκτιµητών.

Στο τµήµα των συλλογών και προκειµένου να διευκολυνθεί η διαδικασία εκτίµησης θα βοηθούσε σηµαντικά εάν πριν 
από την επιθεώρηση είχε προσκοµιστεί η λίστα της συλλογής µε τις παρακάτω πληροφορίες: 

• Κατηγορίες έργων: πίνακες (π.χ.ελαιογραφίες, ακουαρέλες κλπ.), γλυπτά, ασηµικά, έπιπλα αντίκες, κοσµήµατα κλπ.
• Καλλιτέχνες συλλογής
• Αξίες συλλογής: Συνολική αξία και αξία ανά αντικείµενο. Εάν δεν υπάρχει αναλυτική κατάσταση µε τις αξίες ανά
αντικείµενο, παρακαλούµε να δοθούν οι αξίες κατά προσέγγιση για τα 5-10 πιο ακριβά συλλεκτικά αντικείµενα. 
Παράλληλα παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε εάν υπάρχουν παραστατικά (τιµολόγια, πιστοποιητικά κλπ)
• Προέλευση έργων: τόπος αγοράς των αντικειµένων, ιστορία της κυριότητας
• Τοποθεσία συλλογής: Εάν οι συλλογές βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες, παρακαλούµε όπως προσκοµιστεί
λίστα µε όλες τις τοποθεσίες τις οποίες θα πρέπει να επισκεφθεί ο εκτιµητής.
Για τα κοσµήµατα: Ενηµέρωση για το είδος του χρηµατοκιβωτίου (διαστάσεις, βάρος, πακτωµένο ή µη)

Επιθεώρηση Κοσµηµάτων 

Σε περίπτωση ασφάλισης κοσµηµάτων πρέπει να γίνει ξεχωριστή καταγραφή από τους εκτιµητές κοσµηµάτων της 
εταιρίας µας. Οι εκτιµητές του Private Client Group έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν µε κινητό συνεργείο τους 
ασφαλισµένους προκειµένου να καταγράψουν και να εκτιµήσουν τα κοσµήµατα. Στην περίπτωση αυτή η βάση της 
κάλυψης θα είναι σε συµφωνηµένες αξίες.
Η ύπαρξη παραστατικών και η προσκόµιση πληροφοριών για την προέλευση βοηθούν σηµαντικά το έργο των 
εκτιµητών.

Στο τµήµα των κοσµηµάτων και προκειµένου να διευκολυνθεί η διαδικασία εκτίµησης θα βοηθούσε σηµαντικά εάν
πριν από την επιθεώρηση είχε προσκοµιστεί η λίστα των κοσµηµάτων.

Τι γίνεται σε περίπτωση διαφορών στις αξίες;

Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στις προτεινόµενες αξίες από τους εκτιµητές, σας παρακαλούµε όπως 
επικοινωνήσετε µε το Private Client Group προκειµένου να γίνει µια συζήτηση µε τον ασφαλισµένο και τον εκτιµητή µε 
κύριο στόχο να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση µε γνώµονα την καλύτερη διασφάλιση των συµφερόντων του πελάτη. 

Όταν το Private Client Group παραλάβει την έγγραφη αποδοχή από τον πελάτη θα προχωρήσει στην έκδοση 
αντιστοίχων παραστατικών προκειµένου να αναπροσαρµοστούν οι αξίες του/των συµβολαίων.

Η ∆ιαδικασια Στην Πραξη

Σε συνεργασία µε εσάς θα έρθουµε σε επαφή µε τον πελάτη σας για να κανονίσουµε την ώρα και την ηµέρα που 
επιθυµεί να γίνει η επιθεώρηση. Σε περίπτωση που επισκεφθούν τον πελάτη σας πέραν του ενός πραγµατογνώµονες, 
προγραµµατίζεται ένα ραντεβού, εκτός εάν ο πελάτης επιθυµεί κάτι διαφορετικό. 
Αµέσως µόλις προγραµµατιστεί η συνάντηση, σας ενηµερώνουµε για την ώρα και την ηµεροµηνία, έτσι ώστε σε 
περίπτωση που το επιθυµείτε να παραβρεθείτε. Παράλληλα, θα σας ενηµερώσουµε ποιοι θα παραβρεθούν, τον 
εκτιµώµενο χρόνο διεξαγωγής της/των επιθεωρήσεων, σας δίνουµε µια συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας που 
θα ακολουθηθεί καθώς και σύντοµα βιογραφικά των εκτιµητών. Όταν θα έχουµε ολοκληρώσει την επιθεώρηση – 
εκτίµηση θα σας στείλουµε ενηµερωτική επιστολή µε τα αποτελέσµατα της επιθεώρησης καθώς και µε οποιεσδήποτε 
συµβουλές ή συστάσεις. 

H πραγµατοποίηση των επιθεωρήσεων γίνεται µετά την εξόφληση του συµβολαίου ή την καταβολή της 1ης δόσης.

Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Κινδύνου 

Στα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων εµπεριέχεται µια ενότητα χαρακτηρισµένη ως Συµβουλευτικές Υπηρεσίες.
Στην ενότητα αυτή δίνονται συµβολές για τη βελτίωση και την καλύτερη προστασία των αποκτηµάτων των
πελατών σας.



∆ιαδικασίες ανάληψης Αυτοκινήτου

Ακολουθείστε τα παρακάτω απλά βήµατα.

1ο βήµα: 

Συµπληρώστε και στείλτε µας υπογεγραµµένη την αίτηση του Private Client Group Auto.

2ο βήµα: 

Στείλτε την αίτηση είτε µε email στη διεύθυνση PCGAuto-GR@aig.com , µε fax στο 210 8063585 ή 
επικοινωνήστε µαζί µας στο τηλέφωνο 210 8127600 και ζητήστε τον κλάδο του Private Client Group, 
προκειµένου να σας καθοδηγήσουµε.

3ο βήµα: 

Η αποστολή της προσφοράς γίνεται αφού έχουµε τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες.

Σε περίπτωση που εκκρεµούν συµπληρωµατικές πληροφορίες – περιγραφές, η προσφορά θα είναι ενδεικτική.
Με την παραλαβή αυτής των πληροφοριών που εκκρεµούν η προσφορά θα οριστικοποιηθεί. 

Για την καλύτερη διαχείριση των αιτηµάτων σας παρακαλούµε όπως µας δώσετε καταληκτική ηµεροµηνία
για την υποβολή της προσφοράς ή/και ηµεροµηνία ανανέωσης ή/και ηµεροµηνία έναρξης της κάλυψης.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Όταν λάβουµε την εντολή του πελάτη και αφού έχουµε λάβει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, άµεσα εκδίδεται η 
ειδοποίηση πληρωµής.

Σε περίπτωση που το όχηµα είναι καινούργιο για την Κατά Παντός Κινδύνου κάλυψη δεν απαιτείται 
προασφαλιστικός έλεγχος, πάντα όµως µε την προϋπόθεση ότι έχουν αποσταλεί στο PCG όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά έγγραφα. 

Σε περίπτωση που πρόκειται για µεταχειρισµένο όχηµα, η Κατά Παντός Κινδύνου Κάλυψη του οχήµατος 
ενεργοποιείται αφού παραλάβουµε το αποτέλεσµα της επιθεώρησης και συµφωνήσουµε την αξία µε τον πελάτη.

Σε ιδιαίτερου τύπου οχήµατα όπως αυτά της ειδικής θωράκισης, θα ζητηθεί να προσκοµιστούν έγγραφα
από τα οποία να φαίνεται το είδος της θωράκισης.

Σας υπενθυµίζουµε ότι απαραίτητα παραστατικά για την έκδοση του συµβολαίου είναι:

• Υπογεγραµµένη αίτηση ασφάλισης
• Το αντίγραφο της άδειας οδήγησης
• Το δίπλωµα του οδηγού
• Το τιµολόγιο αγοράς σε περίπτωση που πρόκειται για πρόσφατα αγορασµένο όχηµα



∆ιαδικασίες ανάληψης Σκάφους

Ακολουθείστε τα παρακάτω απλά βήµατα.

1ο βήµα: 

Συµπληρώστε και στείλτε µας υπογεγραµµένη την αίτηση του Private Client Group Yacht.

2ο βήµα: 

Στείλτε την αίτηση είτε µε email στη διεύθυνση PCG.Gr@aig.com, µε fax στο 210 8027189 
ή επικοινωνήστε µαζί µας στο τηλέφωνο 210 8127600 και ζητήστε τον κλάδο του Private Client Group, 
προκειµένου να σας καθοδηγήσουµε.

3ο βήµα: 

Η αποστολή της προσφοράς γίνεται αφού έχουµε τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες.
Για λόγους εµπιστευτικότητας, πριν την αποστολή της προσφοράς θα λάβετε τον κωδικό του πελάτη, 
ο οποίος είναι προσωρινός και δίνεται σε περίπτωση νέου πελάτη. Ο κωδικός αυτός θα αποτελεί και 
τη βάση της επικοινωνίας µας. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς του σκάφους σας αναφέρουµε εάν απαιτείται
condition survey report ή και evaluation report.
Εάν έχουν ζητηθεί τα ανωτέρω στο στάδιο υποβολής της προσφοράς, για να προχωρήσουµε
σε οριστικοποίηση της προσφοράς θα πρέπει να µας προσκοµιστούν.
Σε περίπτωση που το σκάφος είναι καινούργιο η Κατά Παντός Κινδύνου κάλυψη ενεργοποιείται
µε την αποστολή των δικαιολογητικών εγγράφων και της εντολής. 

Σας υπενθυµίζουµε ότι απαραίτητα παραστατικά για την έκδοση του συµβολαίου είναι:

• Το αντίγραφο του διπλώµατος του καπετάνιου ή του χειριστή του σκάφους.
• Βιογραφικά του καπετάνιου και των µελών του πληρώµατος µαζί µε το ιστορικό ζηµιών τους.
• Το τιµολόγιο αγοράς σε περίπτωση που πρόκειται για πρόσφατα αγορασµένο σκάφος.
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ΕΙ∆ΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

€ / m2

Πολυκατοικίες 
µε αποκλειστική 
ή κύρια χρήση 
την κατοικία 

Μικρά κτίρια 
1-3 κατοικιών

Κτίρια γραφείων 
& καταστηµάτων 

Εµπορικά κέντρα 

Βιοµηχανικά ή 
Βιοτεχνικά κτίρια 

650 - 900 

430 - 580 



H “AΙΓΙΣ ΕΠΕ” ιδρύθηκε το 1977 παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών 
προς ασφαλιστικές εταιρίες και εταιρίες του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Η μακροχρόνια συσσωρευμένη εμπειρία, η τεχνογνωσία 
και ο επαγγελματισμός των ανθρώπων της, σε συνάρτηση με την ταχύτητα 
εξυπηρέτησης και τη χρήση της νέας τεχνολογίας αποτελούν τα εχέγγυα για 
την άμεση και ποιοτική διεκπεραίωση των ανατιθέμενων εργασιών. 

1. ∆ιαχείριση Κινδύνων (Risk Management)

• Βιομηχανικοί κίνδυνοι
• Κίνδυνοι αποθηκευτικών χώρων
• Κίνδυνοι κατοικιών / επαγγελματικής στέγης
• Κίνδυνοι μεταφορών εμπορευμάτων
• Κίνδυνοι τεχνικών έργων

2. Πραγματογνωμοσύνες (Surveys)

• Ζημιές κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, βιομηχανιών
• Ζημιές φορτίων
• Ζημιές περιεχομένου κατοικιών
• Ζημιές σκαφών (cruisers & ιστιοπλοϊκών)
• ∆ιερεύνηση ατυχημάτων / ζημιών αστικής ευθύνης

3. Ποιοτικοί & Ποσοτικοί Έλεγχοι Φορτίων
(Quality & Quantity Control)

• Draft Surveys & δειγματοληψίες σε χύδην φορτία
• Preloading Surveys μεταφορικών μέσων (Vessels – Trucks)

4. Condition Surveys

• Αξιολόγηση κατάστασης & αποτίμηση σκαφών αναψυχής
(cruisers – ιστιοπλοϊκών)

5. Καταγραφή & αποτίμηση περιεχομένου κατοικιών

• Αξιολόγηση & αποτίμηση περιεχομένου κατοικιών
• Αξιολόγηση & αποτίμηση έργων τέχνης

6. Μελέτες & επιβλέψεις διαμόρφωσης
και ανακατασκευής εργασιακών χώρων



ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΥΠΟ-ΟΡΙΑ

Κόστος οικολογικής ανακατασκευής του κτηρίου.
Μερική ζηµιά: Μέχρι € 2.500 ανά συµβάν 
Ολική ζηµιά: Μέχρι  € 50.000 ανά συµβάν 
και συνολικά. 

∆υνατότητα άρσης της απαλλαγής, για κινδύνους 
που θα συµφωνηθούν.

Σε περίπτωση ζηµίας άνω των € 15.000.

Απεριόριστη κάλυψη για αντικατάσταση κλειδαριάς.
∆εν υπάρχει υποόριο. ∆εν αυξάνει το ποσό του 
ασφαλιζοµένου κεφαλαίου του περιεχοµένου.

Κόστος διερευνητικών εργασιών. Μέχρι € 5.000 ανά συµβάν.

Απώλεια του πετρελαίου ή του νερού που παρέχεται 
από επιχείρηση ύδρευσης. 

Μέχρι € 5.000 ανά συµβάν και συνολικά.

Έξοδα µεταστέγασης. 2 έτη.

Κάλυψη περιουσιακών στοιχείων σπουδαστών 
εκτός ασφαλισµένης οικίας.

Μέχρι € 5.000 ανά αντικείµενο, ενιαίο σύνολο 
ή συλλογή.

Περιεχόµενο κατοικίας σε αποθηκευτικούς χώρους 
(Επαγγελµατική αποθήκη).

Μέχρι 10% της αξίας του ασφαλιζοµένου
κεφαλαίου του περιεχοµένου της κατοικίας.

Περιεχόµενο ανασφάλιστης κατοικίας.
Μέχρι 10% της αξίας του ασφαλιζοµένου
κεφαλαίου του περιεχοµένου της κατοικίας.

Αυτόµατη κάλυψη Νεοαποκτηθέντων αντικείµενων.
Μέχρι το 25% του ασφαλιζοµένου κεφαλαίου του 
περιεχοµένου της κατοικίας και για 60 ηµέρες µετά 
την απόκτησή του.

Κάλυψη προσωπικών αντικειµένων των οικιακών 
βοηθών και των επισκεπτών. ∆εν υπάρχει υποόριο. ∆εν αυξάνει το ποσό του 

ασφαλιζοµένου κεφαλαίου του περιεχοµένου.

Κάλυψη περιουσιακών στοιχείων συγγενών (γονείς) 
που χρήζουν φροντίδας, οι οποίοι διαµένουν µονίµως 
σε ίδρυµα περίθαλψης  ή γηροκοµείο.

Μέχρι € 15.000  για κάθε καλυπτόµενη ζηµία.

Κάλυψη προσωρινής εγκατεστηµένης εξέδρας– 
προσωρινά εγκατεστηµένου εξοπλισµού στον κήπο.

Μέχρι και € 10.000  ανά συµβάν. 

Κάλυψη εξοπλισµού επιχειρήσεων εντός κατοικίας. Μέχρι και € 10.000  ανά συµβάν και συνολικά.

Αντικατάσταση ηλεκτρονικών ∆εδοµένων. Μέχρι € 1.000 ανά συµβάν και συνολικά.

Επιπρόσθετη παροχή σε περίπτωση αναπηρίας. Μέχρι € 25.000 ανά συµβάν και συνολικά.

Αναβάθµιση Μέτρων Προστασίας µετά
από περιστατικό κλοπής.

Μέχρι € 5.000 ανά συµβάν και συνολικά. 



ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΥΠΟ-ΟΡΙΑ

Κάλυψη εξόδων Βίαιης εισόδου στον τόπο
διαμονής σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης.

Μέχρι € 2.500 ανά συμβάν και συνολικά.

Καταβολή ποσού σε περίπτωση θανάσιµου 
τραυµατισµού του ασφαλιζοµένου από πυρκαγιά, 
κεραυνό, αεροσκάφος, έκρηξη ή σωµατική επίθεση 
εντός της κατοικίας.

Μέχρι € 50.000 συνολικά.

Κάλυψη εξόδων Προληπτικών µέτρων / επισκευών 
για αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση µίας ενδεχόµενης 
ζηµίας από καταιγίδα ή πληµµύρα.

Μέχρι € 5.000 ανά συμβάν.

Κάλυψη δαπανών σε περίπτωση 
αναγκαστικής εκκένωσης της κατοικίας. Μέχρι 30 ημέρες. 

Μέχρι το 5% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου  για 
το κτήριο της κατοικίας. Σε κάθε περίπτωση η 
αποζημίωση δε θα υπερβαίνει τα  € 1.000 για κάθε 
ένα δέντρο, θάμνο ή φυτό. 

Κάλυψη φυτών και δέντρων.

Κάλυψη μηχανημάτων κήπου.
Μέχρι € 50.000 ως ανώτατο όριο για κάθε 
ένα αντικείμενο.

Απώλεια μισθωμάτων. Μέχρι 2 χρόνια.

Αλλοίωση τροφίμων. Μέχρι € 500 ανά ψυγείο ή καταψύκτη ανά συμβάν. 

Ζηµίες που προκαλούνται από κατοικίδια ζώα 
που δεν ανήκουν στον ασφαλισµένο. Μέχρι € 2.500 ανά συμβάν και συνολικά.

Απώλεια εγγράφων. Μέχρι € 500 ανά συμβάν.

Αυτόματη αναπροσαρμογή περιεχομένου
κατά τη διάρκεια των γιορτών των Χριστουγέννων
ή κατά τη διάρκεια γάμου.

Μέχρι 10% της ασφαλιζόμενης αξίας
του περιεχομένου.

Προσωπικό ατύχημα οικιακών βοηθών.
• θάνατο ή μόνιμη ολική ανικανότητα € 7.000
• ιατροφαρμακευτικά έξοδα € 7.000
• έξοδα επαναπατρισμού € 2.000



ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΥΠΟ-ΟΡΙΑ

∆ιανυκτέρευση (για απόσταση µεγαλύτερη των 
80klm, από τον πλησιέστερο τόπο διαµονής). 

Μέχρι € 500 ανά συµβάν και συνολικά. 

Κάλυψη υαλοκρυστάλλων. Μέχρι € 3.000 ανά συµβάν. 

Αντικατάσταση κλειδαριών. Μέχρι € 3.000 ανά συµβάν. 

Αντικατάσταση των Παιδικών Καθισµάτων 
Οχήµατος. 

∆εν υπάρχει υποόριο. ∆εν αυξάνει το όριο της 
συµφωνηµένης αξίας του οχήµατος.

Απώλεια ικανότητας οδήγησης λόγω 
τραυµατισµού.

Μέχρι €3.000 έξοδα µετακίνησης.

Προσωπικά αντικείµενα. Μέχρι € 1.000 ανά συµβάν. 

Αντικατάσταση ζαντών. Μέχρι € 5.000 ανά συµβάν. 

Κόστος ανικανότητας. 
Μέχρι € 5.000 για το κόστος των αναγκαίων
σχετικών τροποποιήσεων στο ασφαλισµένο όχηµα.

Κάλυψη ρυµουλκούµενου. Μέχρι € 5.000 ανά συµβάν και συνολικά.

Πειρατεία αυτοκινήτου.

ΙΦΕ: Μέχρι € 10.000 ανά άτοµο
και € 20.000 ανά συµβάν.

Απώλεια εισοδήµατος : µέχρι  € 10.000 ανά άτοµο
και € 20.000 ανά συµβάν.

Έξοδα συνοδού παθόντα: Μέχρι € 3.000 ανά συµβάν.

Ασφάλιση Απώλειας Εγγράφων. Μέχρι € 1.000 ανά συµβάν και συνολικά.

Κάλυψη Προσωπικού ατυχήµατος 
(Θάνατο, µόνιµη ολική ανικανότητα).

Μέχρι € 50.000  ανά συµβάν και συνολικά.

Αστική ευθύνη πυρός οχήµατος. Μέχρι € 15.000 ανά συµβάν.

Νοµική προστασία. Μέχρι και € 12.000  ανά συµβάν και συνολικά.

Αντικατάσταση οχήµατος. Μέχρι 30 ηµέρες.
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