
Εγχειρίδιο πωλήσεων για διαμεσολαβούντες

ΕΝΑΡΞΗ

Εγχειρίδιο πώλησης ασφαλιστηρίων Περιουσίας



Επαναστατικό και 
ηγΕτικό στην αγόρα 
ανώτατό όριό 
απόδόχησ κινδύνόύ

Η διεθνών δυνατοτήτων τεχνική 
υποστήριξη, μας επιτρέπει να 
παρέχουμε ηγετικό ανώτατο 
όριο αποδοχής κινδύνου 
έως και 1,2 δισεκατομμύρια 
ευρώ για κινδύνους με σωστή 
προστασία και καλή δι αχείριση. 
Οι πελάτες μπορούν να 
επωφεληθούν της δυνατότητας 
της  AIG στις ασφαλίσεις 
Περιουσίας να ασφαλίζει με 
υψηλά όρια ανά κίνδυνο  
και φυσικές καταστροφές  
σε διεθνή κλίμακα. 

Η AIG ασφαλίζει μερικούς από τους μεγαλύτερους και 
πιο σύνθετους επιχειρηματικούς οργανισμούς παγκοσμίως 
παρέχοντας Ασφάλιση Περιουσίας για εταιρείες όλων 
των τύπων και μεγεθών για περισσότερα από 60 χρόνια. 
Με το βάθος της ασφαλιστικής μας τεχνογνωσίας , 
τη σημαντική εγχώρια και διεθνή χωρητικότητα, τις 
εξαιρετικές δυνατότητες παροχής συμβουλών για 
αποφυγή ζημιών από τους μηχανικούς μας και το 
απαράμιλλο διεθνές δίκτυο, ειδικευόμαστε στην ανάληψη 
δύσκολων, περίπλοκων και ασυνήθιστων κινδύνων. 
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όρια πρόσαρμόσμΕνα 
στισ αναγκΕσ τόύ πΕλατη 
και μΕγαλη γκαμα 
πρόϊόντών

Είμαστε υπερήφανοι διότι 
έχουμε την δυνατότητα 
για όρια και προγράμματα 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες 
του πελάτη. Προσφέρουμε 
ευρεία γκάμα προϊόντων τα 
οποία παρέχουν κάλυψη κατά 
Υλικών Ζημιών, Διατάραξης 
της ομαλής λειτουργίας της 
επιχείρησης, Απώλειας Κερδών, 
Διαμετακόμισης εμπορευμάτων, 
Υποβάθμισης εμπορεύματος, 
Κατά Παντός Κίνδυνου 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
Βλάβης μηχανικού εξοπλισμού, 
Καταστροφής έργων και 
Τρομοκρατικής ενέργειας.

σύνΕπησ διΕθνησ 
καλύψη

Η συνεπής μας διάθεση 
για ανάληψη κινδύνου σας 
εγγυάται ότι ο πελάτης σας 
μπορεί να εξασφαλίσει ενιαία 
κάλυψη και χωρητικότητα 
παγκοσμίως από οποιοδήποτε 
γραφείο της AIG. Αυτό 
δημιουργεί στους πελάτες 
μας τη σιγουριά ότι θα τους 
παρέχουμε υπηρεσίες με 
συνέπεια και εξειδικευμένη 
γνώση σε όποια χώρα και αν 
βρίσκονται οι επιχειρήσεις τους.

ασφαλιστικΕσ 
απαιτησΕισ/ΖημιΕσ

Το τμήμα ασφαλιστικών 
απαιτήσεων της AIG διαθέτει 
τεράστια εμπειρία σε διεθνές 
επίπεδο για επιχειρηματικούς 
οργανισμούς, η οποία 
προέρχεται από τη διαχείριση 
μερικών από τις μεγαλύτερες 
και πιο σύνθετες ασφαλιστικές 
απαιτήσεις σε ασφάλιση 
περιουσίας στην ιστορία.

σύμβόύλΕύτικη 
πρόληψησ Ζημιασ

Διαθέτουμε εξαιρετικές εσωτερικές 
Τεχνικές Υπηρεσίες για την παροχή 
συμβουλών πρόληψης ζημίας 
καθώς το διεθνές μας δίκτυο 
συμβούλων μηχανικών διεξάγουν 
πλήρεις αξιολογήσεις και παρέχουν 
στους πελάτες μας ουσιαστική 
τεχνογνωσία. Αυτοί αποτελούν 
πλούσια πηγή συμβουλών για την 
διαχείριση κινδύνων τις οποίες 
μοιράζονται καθημερινά με τους 
πελάτες μας. Για να διασφαλίσουμε 
τη συνέπεια και τη συνέχεια για 
τους πελάτες μας , αναθέτουμε 
σε ένα τεχνικό μας σύμβουλο την 
επίβλεψη του συμβουλευτικού 
προγράμματος.

πρόστασια τών 
πΕριόύσιακών στόιχΕιών 
τών πΕλατών

Μέσω της στενής συνεργασίας με 
τους συνεργαζόμενους με εμάς 
μεσίτες ασφάλισης, παρέχουμε 
σε πελάτες όλων των μεγεθών 
λύσεις προσαρμοσμένες στις 
ανάγκες ασφάλισης  περιουσιακών 
τους στοιχείων.  Σε περίπτωση 
πρόκλησης μεγάλης καταστροφικής 
ζημίας, μπορείτε να βασιστείτε 
σε εμάς για να παρέχουμε την 
οικονομική υποστήριξη που 
έχουν ανάγκη οι πελάτες σας 
ώστε να ανακάμψουν και να 
επιστρέψουν γρήγορα στην αγορά 
καταβάλλοντας τους την πληρωμή 
προκαταβολικά. Το μέγεθός μας, 
η πρόσβασή μας σε κεφάλαια, η 
τεχνογνωσία μας στις ασφαλιστικές 
απαιτήσεις εγγυώνται ότι μπορούμε 
να παρέχουμε στους πελάτες μας 
συνεπείς υπηρεσίες, σε όποιο μέρος 
του πλανήτη και αν βρίσκονται. 

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ  
ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ;

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
AIG ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ;

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ & 
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΛΗΨΗ  
ΖΗΜΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΟφΗ ΕΠΟΜΕΝΟ

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ 
ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ 
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ;

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΖΗΜΙΩΝ
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μΕγαλΕσ ΕταιρΕιΕσ  

Είτε πρόκειται για πολυεθνικές βιομηχανικές μονάδες, είτε 
για τοπικά συγκροτήματα λιανικού εμπορίου, αεροδρόμια , 
διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εμπορικους οργανισμούς, 
αντιμετωπίζουν κλιμακούμενη έκθεση σε περιστατικά όπως 
φωτιές, πλημμύρες ή ακόμη και τρομοκρατικές ενέργειες. 
Οι εν λόγω επιχειρήσεις χρειάζονται το κατάλληλο ανώτατο 
όριο ασφάλισης  ώστε να προστατεύσουν τα μεγάλης αξίας 
περιουσιακά τους στοιχεία και τις ροές εσόδων τους από ποικίλες 
απειλές προερχόμενες από τη φύση ή τον άνθρωπο.

Η AIG Global υποστηρίζει πελάτες τόσο σε διεθνές, όσο και σε 
τοπικό επίπεδο που έχουν ανάγκες κάλυψης Μεγάλων ορίων 
και διαθέτουν εξαιρετικά μέτρα προστασίας. Η διευρυμένη μας 
Κάλυψη επιχειρηματικών κινδύνων ελαχιστοποιεί την ανάγκη για 
πολλαπλές τοποθετήσεις συνασφάλισης και εξαλείφει τα κενά 
μεταξύ των επιπέδων κάλυψης. Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων  
μπορούν να είναι ήσυχοι αφού γνωρίζουν ότι διαθέτουν υψηλή 
ασφαλιστική προστασία στην οποία προστίθενται οι κορυφαίες 
υπηρεσίες παροχής συμβουλών για την πρόληψη  ζημίων και η 
ασύγκριτη τεχνογνωσία μας στις ασφαλιστικές απαιτήσεις.

αγόρα Εταιριών μΕσαιόύ μΕγΕθόύσ

Η αγορά Μεσαίου Μεγέθους Επιχειρήσεων περιλαμβάνει 
στην Ελλάδα πελάτες με συνολική ασφαλίσιμη αξία 10 
εκατομμυρίων ευρώ και άνω. Στην αγορά αυτή, η AIG 
καλύπτει γενικά το 100% του ασφαλιστήριου συμβολαίου, 
το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει μία ή πολλαπλές 
τοποθεσίες.

Οι πελάτες της Μεσαίας αυτής αγοράς έχουν πρόσβαση 
στις υπηρεσίες παροχής συμβουλών πρόληψης ζημίας της 
AIG ως υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Οι πελάτες αυτής 
της ενότητας θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον επαρκή 
και καλά μέτρα προστασίας ανάλογα με το είδος των 
εργασιών τους. 

μικρΕσ και μΕσαιΕσ ΕπιχΕιρησΕισ 

Η AIG ορίζει τις ΜΜΕ ως πελάτες με συνολικές ασφαλίσιμες 
αξίες μικρότερες των 10 εκατομμυρίων ευρώ ασφαλιζόμενες  
σε ποσοστό 100%.

Η ανάληψη ασφαλιστικών κινδύνων είναι τυποποιημένη και 
αυτοματοποιημένη ώστε να επιτυγχάνεται και να διασφαλίζεται 
ταχεία ανταπόκριση και προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες 
ανάγκες του χαρτοφυλακίου.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ  
ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ;

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
AIG ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ;

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ & 
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΛΗΨΗ  
ΖΗΜΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΟφΗ ΕΠΟΜΕΝΟ

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ 
ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ 
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ;

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΖΗΜΙΩΝ



4

Τομείς-κλειδιά στους οποίους διαθέτουμε 
αποδεδειγμένη τεχνογνωσία σε αυτές τις 
συναλλαγές.
Αποδεχόμαστε ανάληψη κινδύνων καλής 
ποιότητας από 10 εκατ.. - 1,2 δισεκατ. Ευρώ

• αεροδρόμια και μεταφορές

• ηλεκτρονικά (συμπεριλαμβανομένων  
 των ημιαγωγών)

• μηχανουργία

• βιομηχανίες παραγωγής και μεταποιητικές  
 βιομηχανίες όλων των τύπων

• ύγειονομική περίθαλψη

• ανώτερη εκπαίδευση

• Εταιρείες ύδρευσης

• Εταιρείες τεχνολογίας, Επικοινωνιών  
 και μέσων

• ακίνητη περιουσία (γραφεία, Εμπορικά  
 κέντρα, βιομηχανικά πάρκα κ.λπ.) και  
 συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού  
 τομέα (σδιτ)

• δημόσιοι οργανισμοί

• λιανικό εμπόριο

• χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: τράπεζες,  
 Εταιρείες κτηματικής πίστεως,  
 ασφαλιστικές Εταιρείες, Επενδυτικοί  
 όργανισμοί

• αθλητισμός & αναψυχή: Ξενοδοχεία,  
 αθλητικές εγκαταστάσεις

• πολυεθνικές, Captives ασφαλιστικές  
 επιχειρήσεις και προγράμματα διαχείρισης  
 κινδύνου (Management Programmes).

ό Sami Sayegh, Large  
Limits Executive μας αναλύει  
πώς θα αναγνωρίσουμε  
τους κινδύνους των 1,2  
δισεκατομμυρίων. ευρώ

Ξεκλείδωμα του ανώτατου ορίου αποδοχής  
κινδύνου των 1,2 δισεκατομμυρίων  ευρώ

χαρακτηριστικά σωστής διαχείρισης κινδύνου 

ΜΑΘΕΤΕ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >

•  Μη εύφλεκτη δόμηση: Τοίχοι, δομικά στοιχεία, 
πατώματα, οροφές, στέγες κατασκευασμένες 
από εύφλεκτα υλικά.

•  Προληπτική Διαχείριση: Συνεργασία με 
πελάτες οι οποίοι ενεργούν προληπτικά και 
διαχειρίζονται τα περιουσιακά τους στοιχεία με 
προγράμματα προληπτικής συντήρησης, καλό 
«νοικοκυριό»/ καθαριότητα και εφαρμόζουν 
πρόγραμμα ελέγχου διαχείρισης.

•  Ανθρώπινος παράγοντας: Περιλαμβάνει άμεσες 
διαδικασίες αντίδρασης, καλό «νοικοκυριό», 
καταγεγραμμένες διαδικασίες ελέγχου των 
κατασκευαστών για εργασίες εντός των 
εγκαταστάσεων. Ουσιαστικής σημασίας είναι 
το προκαθορισμένο πρόγραμμα συντήρησης 
καταιονιστήρων / ψεκαστήρων για την 
αποκατάσταση βλαβών(1 στις 5 βαλβίδες των 
καταιονιστήρων/  ψεκαστήρων, εντοπίζονται 
κλειστές ενώ θα έπρεπε να είναι ανοικτές). 

•  Μέτρα Προστασίας ανάλογα με το πυροθερμικό 
φορτίο- αυτό θα λάβει υπ’ όψιν το είδος της 
χρήσης του κτιρίου, τον τύπο κατασκευής του 
και τα ασφαλιζόμενα ποσά.

•  Πρόθεση συνεργασίας με τους μηχανικούς της 
AIG με στόχο την μείωση της πιθανότητας να 
συμβεί ζημία. 

•  Έχει σημασία να κατανοήσουν οι πελάτες 
τους κινδύνους που θα αντιμετωπίσουν τόσο 
από την άποψη των  υλικών ζημιών αλλά 
και της διακοπής εργασιών/ λειτουργίας 
της επιχείρησης. Σχετικά με τη διακοπή της 
λειτουργίας της επιχείρησης, οι πελάτες θα 
πρέπει να γνωρίζουν  την αλυσίδα εφοδιασμού 
τους, πού εδρεύουν οι προμηθευτές τους, 
από πού προμηθεύονται τα προϊόντα τους, το 
επίπεδο της πυροπροστασίας και τα σχέδια 
αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης που έχουν στη 
διάθεσή τους σε περίπτωση διατάραξης της 
λειτουργίας της επιχείρησης. 

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ  
ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ;

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
AIG ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ;

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ & 
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΛΗΨΗ  
ΖΗΜΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΟφΗ ΕΠΟΜΕΝΟ

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ 
ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ 
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ;

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΖΗΜΙΩΝ






όρισμόσ

• Συνολικό ποσό ασφάλισης
> 600 εκατ. ευρώ.

• Η AIG ασφαλίζει το 100% ή ένα
σημαντικό ποσοστό ηγέτιδας εταιρείας

•  Περιλαμβάνει μία ή πολλαπλές τοποθεσίες

•  Μπορεί να είναι σε μία χώρα ή πολυεθνικό

•  Διαθέτει έναν υπεύθυνο διαχείρισης
επαγγελματικών κινδύνων με πλήρη
απασχόληση

• Βασίζεται σε υψηλό βαθμό επί τεχνικών
υπηρεσιών και συμβούλων

•  Δέσμευση για συνεργασία με την AIG και
βελτίωση του ασφαλιστικού κινδύνου

τό ανώτατό όριό απόδόχησ 
κινδύνόύ καθόριΖΕται από την 
πόιότητα τόύ κινδύνόύ

κατασκευή

•  Ανθεκτική στη φωτιά ή μη εύφλεκτη με
σωστή συντήρηση και επισκευή

προστασία

•  Επαρκής δημόσια και/ή ιδιωτική παροχή νερού

•  Επαρκής προστασία με καταιονιστήρες/
ψεκαστήρες νερού (sprinklers) και/ή  πάγια
(σταθερά) μέσα προστασίας από κινδύνους,
όπου χρειάζεται

•  Κατάλληλη απόκριση της δημόσιας
πυροσβεστικής υπηρεσίας

•  Επίβλεψη (συναγερμοί: χρησιμοποίηση του
ακινήτου 24/7, υπηρεσία παρακολούθησης)

•  Έλεγχος της εξωτερικής έκθεσης σε κινδύνους

•  Έλεγχος/διαδικασίες ελέγχου ανθρώπινου
παράγοντα

•  Ποιότητα/πληρότητα της αίτησης ασφάλισης/
πληρότητα πληροφοριών μέσων πυρόσβεσης
και προστασίας. Δέσμευση για εφαρμογή
ορθών πρακτικών πρόληψης ζημιών / βελτίωση
του κινδύνου

πώσ θα αναγνώρισόύμΕ τα 1,2 
δισΕκατ. Εύρώ;

νοσοκομείο του Εθνικού συστήματος 
υγείας στο ηβ

Ασφαλίζουμε το 100% του νοσοκομείου 
χρησιμοποιώντας ολόκληρο το ανώτατο όριο του 
1,2 δισεκατ ευρώ. Σε αυτό περιλαμβάνονται όλα 
τα κτίρια, το περιεχόμενό τους και η διακοπή της 
λειτουργίας της επιχείρησης. Απώλεια εσόδων 
λόγω διακοπής λειτουργίας ενός νοσοκομείου 
είναι οτιδήποτε προκαλεί απώλεια εσόδων. Πολλά 
νοσοκομεία παράγουν έσοδα από τις Κλινικές 
εξωτερικών ιατρείων και τα εστιατόριά τους. Είναι, 
επομένως, πολύ σημαντικό να ασφαλιστούν κατά 
οποιασδήποτε πιθανής απώλειας εσόδων.

διεθνή αεροδρόμια

Ασφαλίζουμε το 100% ενός αεροδρομίου. 
Σε αυτό περιλαμβάνονται όλα τα κτίρια του 
αεροδρομίου, όλα τα κτίρια των τερματικών,  
οι πύργοι ελέγχου και τα υπόστεγα. Η ασφάλιση 
περιλαμβάνει επίσης διακοπή λειτουργίας της.  
Η φωτιά είναι η πιο κοινή αιτία πρόκλησης  
ζημιών σε ένα αεροδρόμιο και συχνά προκαλείται 
από ηλεκτρική βλάβη. Οι εργασίες επισκευών στις 
εγκαταστάσεις  είναι επίσης μια σημαντική αιτία 
πρόκλησης ζημίας.

Ξεκλείδωμα του 
ανώτατου ορίου 
αποδοχής κινδύνου 
των 1,2 δισεκατ. 
Ευρώ

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ  
ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ;

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
AIG ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ;

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ & 
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΛΗΨΗ  
ΖΗΜΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΟφΗ

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ 
ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ 
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ;

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΖΗΜΙΩΝ



Ως ασφαλιστές ανάληψης κινδύνων 
περιουσίας με ηγετικό ρόλο παγκοσμίως, 
έχουμε συγκεντρώσει πλούσια εμπειρία 
η οποία αντικατοπτρίζεται στο εύρος των 
καλύψεών μας, στο υψηλό ανώτατο όριο 
αποδοχής κινδύνου, στις υπηρεσίες  Τεχνικών 
Συμβουλών  πρόληψης ζημιών και στην 
έμπειρη ομάδα ασφαλιστικών απαιτήσεων. 
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κΕφαλαιό για την 
πληρώμη τών 
ασφαλιστικών 
απαιτησΕών
Για το 2012 η AIG Property 
Casualty πλήρωναν κατά 
μέσο όρο 90 εκατ. ευρώ σε 
απαιτήσεις ημερησίως.

τΕχνικη ύπόστηριΞη
Το τμήμα  Ασφάλισης 
Περιουσίας σε παγκόσμιο 
επίπεδο διαθέτει διεθνείς και 
παγκόσμιας κλάσης δυνατότητες 
παροχής τεχνικών συμβουλών. 
Οι μηχανικοί μας  εξυπηρετούν 
όλους τους τομείς και   είδη 
επιχειρήσεων και  παρέχουν  
συμβουλές όπως πρόληψης 
ζημιών και ελαχιστοποίησης  
του κινδύνου.

κόρύφαιό στην 
αγόρα ανώτατό όριό 
απόδόχησ κινδύνόύ
Είτε πρόκειται για μια μεγάλη 
επιχείρηση σε συγκεκριμένη 
τοποθεσία, είτε για πολυεθνικό 
οργανισμό, οι πελάτες έχουν 
τώρα δυνατότητα υψηλής 
προστασίας για περιουσιακά 
στοιχεία μεγάλης αξίας μέχρι 
1,2 δισεκατ. ευρώ. 

ασφαλιστικΕσ 
απαιτησΕισ 
Η ισχύς των διεθνών 
δυνατοτήτων μας σε 
ασφαλιστικές απαιτήσεις με 
περισσότερους από 9.000 
υπαλλήλους στο τμήμα 
απαιτήσεων σε 345 γραφεία, 
έχει αποδειχθεί ζωτικής 
σημασίας για πολλούς πελάτες 
πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά 
από φυσικές καταστροφές 
παγκοσμίως.

σύνόλικη καλύψη 
ασφαλιστικόύ 
κινδύνόύ
Η AIG είναι διεθνώς γνωστή 
για το εύρος των προϊόντων 
της. Είναι  μία από τις 
πληρέστερες εταιρίες στον 
ασφαλιστικό κλάδο. Με  
τον συνδυασμό προϊόντων 
που διαθέτει, οι πελάτες 
μπορούν να είναι σίγουροι 
ότι μπορούμε να χειριστούμε 
παγκοσμίως όλες τις ανάγκες 
ασφάλισής τους.

 παγκόσμια 
γΕώγραφικη καλύψη
Οι θυγατρικές μας επιχειρήσεις 
είναι αδειοδοτημένες ή 
μπορούν να παρέχουν 
αποδεκτή κάλυψη σε 
περισσότερες από 130 χώρες 
και δικαιοδοσίες.

Ενα  σημΕιό 
Επικόινώνιασ
Οι διεθνείς πελάτες μας 
μπορούν να έχουν πρόσβαση 
σε ένα σημείο επικοινωνίας 
το οποίο θα συντονίζει όλες 
τις ανάγκες της επιχείρησής 
τους σε οποιαδήποτε χώρα ή 
δικαιοδοσία.

Το Διεθνές τμήμα Ασφάλισης Περιουσίας εκτείνεται παγκόσμια 
σε περίπου 95 αγορές με 1000 εργαζομένους και παρέχει 
υπηρεσίες σε 19.000 πελάτες.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ  
ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ;

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
AIG ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ;

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ & 
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΛΗΨΗ  
ΖΗΜΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΟφΗ ΕΠΟΜΕΝΟ

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ 
ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ 
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ;

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΖΗΜΙΩΝ



Η εμπειρία μας έχει διδάξει ότι στις πωλήσεις, 
η πλειονότητα των αντιρρήσεων που εγείρονται  
από τους πελάτες συνίστανται σε αβεβαιότητα 
από μέρους τους αναφορικά με τοπικούς 
κανονισμούς, τη συμμόρφωση με αυτούς και 
τις επιφυλάξεις τους ως προς την τιμολόγηση. 
Αυτά τα εμπόδια μπορούν να ξεπεραστούν 
αποτελεσματικά. 

6

ύπαρχόύν και χαμηλότΕρΕσ 
πρόσφόρΕσ από αύτη 
Στοχεύουμε στην οικοδόμηση 
μακροπρόθεσμων σχέσεων με τους πελάτες 
μας και στην παροχή συνεπούς και σταθερής 
τιμολόγησης ώστε να μην βρίσκονται προ 
εκπλήξεων. Η AIG για την Ασφάλιση 
Περιουσίας έχει αποδείξει ιστορικά την 
ικανότητά της όχι μόνο να διατηρεί την 
πολιτική της για ανάληψη κινδύνου μετά 
από καταστροφικά γεγονότα, αλλά και ότι 
ανταποκρίνεται με επιπρόσθετο ανώτατο 
όριο αποδοχής κινδύνου ,όταν άλλες αγορές 
μειώνουν, παρέχοντας στους πελάτες της 
σταθερή τιμολόγηση και ανώτατο όριο 
αποδοχής κινδύνου.

Ανεξάρτητα από τους κύκλους  των 
αγορών και τις φυσικές καταστροφές, 
έχουμε δεσμευτεί να παρέχουμε σταθερή 
χωρητικότητα  κινδύνου και τιμολόγηση.

θΕτΕτΕ παρα πόλλα Ερώτηματα 
όταν αναλύΕτΕ Εναν κινδύνό

η αντιληψη στην αγόρα Ειναι 
ότι η AIG ProPErty απόφΕύγΕι 
την αναληψη κινδύνόύ
Έχουμε διαμορφώσει ριζικά την πολιτική 
μας για να διασφαλίσουμε ότι είμαστε 
ξεκάθαροι σχετικά με τη διάθεσή 
μας για ανάληψη κινδύνων και ότι 
μπορούμε να παρέχουμε ως ηγέτιδα 
εταιρία υψηλά όρια ασφάλισης για 
μεγάλους κινδύνους. Επί του παρόντος, 
ασφαλίζουμε μερικά από τα μεγαλύτερα 
αεροδρόμια, πανεπιστήμια, σχολεία και 
κατασκευαστές παγκοσμίως.

ό Luis Frias, 
Property Manager Europe εξηγεί 
πώς εμείς αναλύουμε κινδύνους.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ  
ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ;

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
AIG ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ;

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ & 
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΛΗΨΗ  
ΖΗΜΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΟφΗ ΕΠΟΜΕΝΟ

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ 
ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ 
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ;

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΖΗΜΙΩΝ






Μετά από μια ζημιά περιουσίας, η 
προτεραιότητά μας είναι η όσο το δυνατόν 
ταχύτερη αποκατάσταση της ομαλής 
λειτουργίας της επιχείρησης του πελάτη.  
Το τμήμα Περιουσίας διαθέτει πλούσια 
εμπειρία στις επιχειρηματικές  αποζημιώσεις, 
η οποία προέρχεται από τη διαχείριση 
μερικών από τις μεγαλύτερες και πιο σύνθετες 
ασφαλιστικές απαιτήσεις στην ιστορία.
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Διαθέτουμε μια αφοσιωμένη ομάδα επαγγελματιών 
με εμπειρία 20 ετών κατά μέσο όρο. Διαθέτοντας ένα 
τεράστιο δίκτυο υποδομών, είμαστε πάντα έτοιμοι να 
ανταποκριθούμε και να παρέχουμε ευρεία υποστήριξη 
στις περιόδους που μας έχει ανάγκη ο πελάτης.

πώσ διαχΕιριΖόμαστΕ 
απαιτησΕισ πΕριόύσιασ  
μΕ τόν NICk BArBEr, HEAd 
oF ProPErty CLAIMS

πρόνόητικόσ 
σχΕδιασμόσ για 
καταστρόφικΕσ 
ασφαλιστικΕσ 
απαιτησΕισ
Η AIG έχει καθιερώσει το 
Πρόγραμμα Πρόληψης 
Καταστροφής (Catastrophe 
Advantage Program/CAP) 
για ανάληψη κινδύνων με 
βάση τις Η.Π.Α. Πρόκειται 
για ένα καινοτόμο 
τεχνολογικό μοντέλο  που 
μας δίνει τη δυνατότητα 
αποτελεσματικότερης 
διαχείρισης των ζημιών 
από καταστροφές μέσω 
της προετοιμασίας και του 
σχεδιασμού ανταπόκρισης 
πριν από την καταστροφή 
και πριν από την αναγγελία  
ζημιών. Η δορυφορική 
τεχνολογία μας επιτρέπει να 
προβλέπουμε τις καταστροφές 
στην περιουσία των πελατών 
μας και να προσαρμόζουμε  τα 
μέσα για τις πραγματοσύνες 
ακόμη και πριν χτυπήσει ο 
τυφώνας.

μια σύνΕπησ 
παρόχη ύπηρΕσιών 
παγκόσμιώσ
Για τους διεθνείς πελάτες 
μας, προσφέρουμε συνεπείς 
υπηρεσίες σε διεθνές επίπεδο. 
Έτσι, όπου και αν είναι η έδρα 
σας, εμείς διαθέτουμε γραφεία 
σε 190 χώρες εξασφαλίζοντας 
σας πραγματογνώμονες 
διαχείρισης απαιτήσεων/
ζημιών σε όλες τις χώρες, που 
μπορείτε να εμπιστευτείτε.

τΕραστιό δικτύό 
ΕΞΕιδικΕύμΕνών 
τΕχνικών
Μπορούμε να παρέχουμε 
στους πελάτες γρήγορα 
την σωστή βοήθεια που 
χρειάζονται  σε περίπτωση 
που συμβεί κάποια ζημία. 
‘Εχουμε κάνει συμφωνίες 
πριν την επέλευση ζημιών 
και έχουμε μακροχρόνιες 
σχέσεις με πραγματογνώμονες, 
μηχανικούς δομικών έργων 
και κατασκευαστικούς 
συμβούλους. Επίσης, 
παρέχουμε πρόσβαση 
σε κορυφαίους τεχνικούς  
με προεγκεκριμένες 
συνεργασίες μεταξύ των 
οποίων με κορυφαίους 
ερευνητές, τεχνικές εταιρείες, 
συμβούλους, ειδικούς 
προσδιορισμού της αιτίας 
πρόκλησης της ζημίας, 
ειδικούς υποκατάστασης 
και ειδικούς επί νομικών και 
οικονομικών θεμάτων.

δΕιτΕ τό PdF στό
INtELLIrISk

δΕιτΕ την ταινια 
βόηθώντασ τόύσ πΕλατΕσ 
να ανακαμψόύν από 
μια Ζημια και να 
δημιόύργησόύν Ξανα

ταινια στό διαδικτύό: 
βόηθώντασ πΕλατΕσ και 
κόινότητΕσ να ανακαμψόύν 
από καταστρόφΕσ στην 
ιστόσΕλιδα μας

ΕιδικΕσ όμαδΕσ 
διαχΕιρισησ 
ασφαλιστικών 
απαιτησΕών 
Συντονίζουμε τη διαδικασία 
διαχείρισης ασφαλιστικών 
απαιτήσεων από τη 
δημιουργία λογαριασμού ως 
και την πρώτη ειδοποίηση 
για ζημία, την έρευνα, 
το μετριασμό ζημίας, τη 
διαχείριση απαιτήσεων και την 
επίλυση. Επίσης, οι πελάτες 
μας έχουν πρόσβαση σε όλα 
τα επίπεδα της ανώτερης 
ομάδας διοίκησης.

πρόκαταβόλη 
πληρώμησ για πΕλατΕσ  
Σε μεγάλες ζημίες, εστιάζουμε 
στη συνεργασία με τους 
πελάτες διασφαλίζοντας 
έγκαιρη πληρωμή 
των απαιτήσεων μόλις 
επιβεβαιωθεί η κάλυψη. 
Παρέχουμε στους πελάτες 
μας προκαταβολή πληρωμής 
για να βοηθήσουμε τους 
ασφαλισμένους μας με τις 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
τους.

Ειδικόι τόύ κλαδόύ
Διαθέτουμε αφοσιωμένα 
στελέχη διαχείρισης 
απαιτήσεων που ειδικεύονται 
σε κλάδους μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνονται  
όλοι οι τομείς ενέργειας, 
τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, 
οι Μεταφορές, η Ακίνητη 
περιουσία, οι Δημόσιοι 
φορείς, οι Κατασκευές, τα 
Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
η Βιομηχανία και η Διανομή 
προϊόντων.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ  
ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ;

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
AIG ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ;

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ & 
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΛΗΨΗ  
ΖΗΜΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΟφΗ ΕΠΟΜΕΝΟ

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ 
ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ 
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ;

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΖΗΜΙΩΝ

αναλύση διΕθνών 
απαιτησΕών
Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι 
οι πελάτες σας θα έχουν την 
υποστήριξη εξειδικευμένων 
επαγγελματιών διαχείρισης 
απαιτήσεων, οι οποίοι θα 
είναι γνώστες των τοπικών 
ζητημάτων και κινδύνων, θα 
κατανοούν το πεδίο και έχουν 
έτοιμους τους πόρους που 
χρειάζεστε για την επίλυση 
των απαιτήσεων. Οι διεθνείς 
πελάτες μας μπορούν να 
αναλύουν την κίνηση των 
απαιτήσεων/ζημιών τους  σε 
παγκόσμιο επίπεδο με το 
IntelliRisk.Το διαδικτυακό 
μας σύστημα είναι διαθέσιμο 
24/7, ώστε να αναλύουν 
τις καταβεβλημένες και 
εκκρεμείς απαιτήσεις τους 
και να εντοπίζουν κοινές 
αιτίες ζημιών από όλο το 
φάσμα των επιχειρήσεων και 
δραστηριοτήτων τους.

http://origin-qps.onstreammedia.com/origin/chartisins/Project%20Folders%20v2/0001-1000/0203L%20Claims%20video/0203L-Claims-Video.swf?width=791&height=535
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=-V504-t197o





Το προηγούμενο έτος, η AIG εξέδωσε 
περισσότερα από 30.000 τοπικά 
ασφαλιστήρια συμβόλαια σε όλο τον 
κόσμο με διεθνείς πελάτες. Έχουμε εμπειρία 
άνω των 60 ετών σε διεθνείς ασφαλίσεις, 
το μεγαλύτερο παγκόσμιο δίκτυο που 
υπάρχει στον κλάδο των ασφαλειών και 
περισσότερους από 9.000 υπαλλήλους 
απαιτήσεων σε 345 γραφεία.
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Αυτό σημαίνει ότι διαθέτουμε τους σωστούς 
ανθρώπους, με τη σωστή τεχνογνωσία 
στα σωστά σημεία, οποτεδήποτε και 
οπουδήποτε μας χρειάζονται οι πελάτες σας 
ανά τον κόσμο.

σύνΕπησ διαχΕιριση 
κινδύνόύ
Μπορούμε να παρέχουμε  
πληροφορίες για την τεχνική 
ελέγχου του κινδύνου 
απευθείας στους πελάτες 
σας σε παγκόσμιο επίπεδο  
μέσω του διεθνούς δικτύου 
μας. Επίσης, μπορούμε 
να παρέχουμε  πρόσωπο 
με πρόσωπο  χρήσιμη 
τεχνογνωσία διαμέσου των 
Μηχανικών μας, όποτε υπάρχει 
ανάγκη.

τόπικη τΕχνόγνώσια 
και αΞιόλόγηση 
κινδύνόύ
Ένα θεμελιώδες ερώτημα 
για έναν διεθνή πελάτη είναι 
εάν θα χρησιμοποιήσει ή 
όχι τοπική ασφάλιση σε μια 
χώρα για μια συγκεκριμένη 
επιχείρηση. Οι διεθνείς 
ειδικοί μας σε κάθε χώρα 
χρησιμοποιούν τις ικανότητες 
και τη γνώση τους για την 
τοπική αγορά προκειμένου να 
καθοδηγήσουν τους πελάτες 
τους ώστε να απαντήσουν στο 
πολύπλοκο αυτό ερώτημα.

σύνΕπησ διΕθνησ 
καλύψη
Η συνεπής διάθεση για 
ανάληψη κινδύνου του 
τμήματος Διεθνών Επιχειρήσεων 
σημαίνει ότι μπορείτε να 
διασφαλίσετε ενιαία κάλυψη σε 
διεθνή βάση.

Η διεθνής κατανομή της ομάδας 
των Τεχνικών Μηχανικών μας 
σας εγγυάται ότι θα έχετε 
τοπικούς μηχανικούς, οι οποίοι 
ειδικεύονται στη βελτίωση του 
ασφαλιστικού κινδύνου των 
πελατών σας σε όλο τον κόσμο.

τό μΕγαλύτΕρό δικτύό 
ασφαλισησ στόν
κόσμό
Διαθέτουμε περισσότερα 
γραφεία παγκοσμίως από 
οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστή 
και γι’ αυτό μπορούμε να 
ελέγχουμε καλύτερα τις 
υπηρεσίες που λαμβάνουν 
οι πελάτες μας. Μεταξύ 
άλλων, βεβαιωνόμαστε ότι 
τα ασφαλιστήρια συμβόλαια 
εκδόθηκαν σωστά, ότι 
παρέχουμε συνεπείς, 
αξιόπιστες και βιώσιμες 
υπηρεσίες και υποστήριξη σε 
τοπικό επίπεδο όταν το έχουν 
ανάγκη οι πελάτες σας.

για μΕγαλόύσ
όργανισμόύσ
Οι μεγάλοι οργανισμοί 
βρίσκονται σε ασφαλή και 
έμπειρα χέρια, αφού η 
AIG χειρίζεται πάνω από το 
75% των 500 μεγαλύτερων 
εταιρειών (σύμφωνα με την 
κατάταξη των FT).

Η κάλυψη της AIG προβλέπει 
την πλήρη κάλυψή σας 
(υλικές ζημίες, διατάραξη της 
λειτουργίας της επιχείρησης 
και παρεπόμενη διατάραξη της 
λειτουργίας της επιχείρησης) 
διεθνώς τόσο εγχώρια, όσο 
και εξωχώρια.

για ΕύρώπαϊκΕσ 
δραστηριότητΕσ 
Πρωταρχικής σημασίας προϊόν 
μας για όσους ξεκινούν τη 
διεθνή τους περιπέτεια στην 
Ευρώπη είναι το Freedom 
of Service(Ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών). Προσφέρει 
όλα τα οφέλη ασφάλισης με 
έναν από τους μεγαλύτερους 
Ασφαλιστές παγκοσμίως με την 
απλότητα ενός ασφαλιστήριου 
συμβολαίου που παρέχει 
πανευρωπαϊκή κάλυψη.

ύπόστηριΞη τόπικών 
απαιτησΕών
Είμαστε ένας διεθνής 
ασφαλιστικός φορέας με 
κορυφαίο ρόλο παγκοσμίως 
και χειριζόμαστε χιλιάδες 
διεθνείς απαιτήσεις ετησίως 
καταβάλλοντας περισσότερα 
από 3,5 εκατ. ευρώ σε διεθνείς 
απαιτήσεις ημερησίως. Το 
μέγεθος και η διασπορά μας 
παγκοσμίως εγγυώνται ότι 
οπουδήποτε στον κόσμο και 
αν αντιμετωπίζουν οι πελάτες 
σας κάποια ζημία, θα έχουμε τη 
δυνατότητα να αναθέσουμε εκεί 
σε έναν υπάλληλο του τμήματος 
ασφαλιστικών απαιτήσεων της 
AIG να τους βοηθήσει.  

παρακόλόύθηση
ασφαλιστρών
Η ανάλυση των ασφαλίστρων 
σε παγκόσμιο επίπεδο 
δίνει την δυνατότητα στους 
Οικονομικούς Διευθυντές να 
μπορούν να ελέγχουν την 
κίνηση των ασφαλιστικών 
ποσών σε ολόκληρο το εύρος 
της επιχείρησής τους  και να 
επιβεβαιώνουν έτσι ότι τα 
ασφάλιστρα έχουν πληρωθεί 
σε επιμέρους περιοχές.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ  
ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ;

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
AIG ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ;

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ & 
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΛΗΨΗ  
ΖΗΜΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΟφΗ ΕΠΟΜΕΝΟ

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ 
ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ 
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ;

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΖΗΜΙΩΝ



Οι Μηχανικοί της AIG παρέχουν στους 
πελάτες παγκοσμίως αποδοτικές και 
μετρήσιμες μεθόδους προσδιορισμού 
του κινδύνου, βοηθώντας στη μείωση 
της ζημίας και τη βελτίωση της θέσης 
ανταγωνιστικότητας της επιχείρησής τους.
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Εάν οι πελάτες χρειάζονται πρακτική εκπαίδευση για 
μια βιομηχανική εγκατάσταση ή εκτίμηση κινδύνου για 
κάποια χημική μονάδα ή προγράμματα ελέγχου του 
εργοταξίου για εργοτάξια κατασκευών ή αξιολόγηση 
βέλτιστης πρακτικής για ένα νοσοκομείο ή συστάσεις 
για σύστημα πυροπροστασίας για κάποιο ξενοδοχείο 
πολυτελείας, το προσωπικό μας διαθέτει τις γνώσεις 
και την εμπειρία ώστε να παρέχει λύσεις αιχμής για 
επιχειρήσεις με βάση τα πιο σύγχρονα επιχειρησιακά και 
τεχνικά πρότυπα. 

κλιμακα
Διαθέτουμε περισσότερους 
από 200 καλά εκπαιδευμένους 
εσωτερικούς συμβούλους, 
πρόσβαση σε 600 επιπλέον 
ειδικούς και συμβούλους 
παγκοσμίως και επί τόπου 
δυνατότητες παροχής 
συμβουλών σε περισσότερες 
από 35 χώρες.

ΕπιθΕώρησΕισ στισ 
ΕγκαταστασΕισ και 
ΕκτιμησΕισ κινδύνόύ 
Προσφέρουμε εκτεταμένες 
δυνατότητες εκτίμησης 
της τοποθεσίας, της 
κατασκευαστικής σύνθεσης και 
των μέτρων πυροπροστασίας 
για να βοηθήσουμε στον 
εντοπισμό και την αξιολόγηση 
της ποιότητας του κινδύνου 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαθέσιμων προγραμμάτων 
διαχείρισης. Μπορούμε να 
παρέχουμε σχόλια με την 
αποψή μας στους πελάτες 
σχετικά με τους κινδύνους μιας 
ομάδας τοποθεσιών.

Ειδικόι ΕπιχΕιρησιακών κλαδών
Αναγνωρίζουμε ότι οι διαφορετικοί τομείς έχουν και 
διαφορετικές στρατηγικές πρόληψης ζημίας. Για το λόγο 
αυτό, διαθέτουμε ομάδες κατά βιομηχανικό  κλάδο και 
ειδικούς κατά επιχειρηματική δραστηριότητα, οι οποίοι 
κατανοούν τους κινδύνους και τους ελέγχους που σχετίζονται 
με συγκεκριμένους βιομηχανικούς και εμπορικούς τομείς. 
Κατανοούμε, για παράδειγμα, ότι στις επιχειρήσεις πετρελαίου 
και αερίου περίπου το 40% των ζημιών μπορεί να αποδοθεί 
σε αστοχία αγωγών και επομένως οι εκτιμήσεις κινδύνου 
εστιάζουν σε προγράμματα συντήρησης και επιθεώρησης. 
Στον εμπορικό τομέα, κοινές αιτίες πρόκλησης ζημιών είναι η 
εργασία υπό υψηλή θερμοκρασία και οι ηλεκτρικές βλάβες/
αστοχίες. Είτε η επιχείρησή σας είναι σταθμός παραγωγής 
ενέργειας, παραγωγής χημικών ή ξενοδοχείο, ο σύμβουλός 
μας θα σας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες.

ύπόλόγισμόσ 
τόύ κόστόύσ τησ 
διαταραΞησ τησ 
λΕιτόύργιασ τησ 
ΕπιχΕιρησησ
Οι σύμβουλοί μας αξιολογούν 
τις συνέπειες μιας μεγάλης 
ζημίας αναλύοντας τον τρόπο 
διαχείρισης της μονάδας και τη 
διατάραξη λειτουργίας που θα 
επέλθει για να προσδιορίσουν 
τις συνέπειες για την 
επιχείρηση.

πρόδιαγραφΕσ 
σχΕδιασμόύ και Εγκρισησ 
τόύ σύστηματόσ 
καταιόνιστηρών /
ψΕκαστηρών νΕρόύ 
(SPrINkLErS) 
Οι σύμβουλοί μας μπορούν 
να εξετάσουν και να εγκρίνουν 
σχέδια και υπολογισμούς για 
την κατασκευή ψεκαστήρων 
ώστε να πιστοποιήσουν ότι τα 
συστήματα ψεκαστήρων νερού 
έχουν σχεδιαστεί και τοποθετηθεί 
σύμφωνα με τα διεθνή ή τοπικά 
πρότυπα.

Εκτιμηση σύνΕχισησ 
τών ΕπιχΕιρηματικών 
δραστηριότητών και τησ 
αλύσιδασ παραγώγησ 
Οι ασφαλιστικές απαιτήσεις 
για Διατάραξη/Διακοπή της 
λειτουργίας της επιχείρησης 
υπερβαίνουν τις απαιτήσεις για 
υλικές ζημίες με λόγο 4 προς 1. 
Τα στοιχεία μας δείχνουν ότι το 
80% των επιχειρήσεων οι οποίες 
αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό 
περιστατικό δεν ανακτούν ποτέ 
πλήρως την προ-ζημίας εμπορική 
τους θέση και μερικές παύουν 
εντελώς τη λειτουργία τους. 
Οι σύμβουλοι κινδύνων που 
διαθέτουμε παρέχουν λύσεις, 
οι οποίες είναι σχεδιασμένες να 
εξαλείφουν ή να μειώνουν τέτοιες 
εκθέσεις σε κινδύνους.

σχΕδιασμόσ Εργόύ 
Μπορούμε να επιβλέψουμε 
οποιοδήποτε έργο 
προκειμένου να 
πιστοποιήσουμε τόσο 
ότι τα οικοδομικά σχέδια 
συμμορφώνονται με τους 
τοπικούς κανονισμούς 
δόμησης, όσο και ότι 
χρησιμοποιούνται υλικά 
που είναι αποδεκτά από 
τη γενική ασφαλιστική 
αγορά. Μπορούμε, επίσης, 
να πιστοποιήσουμε ότι 
η πυροπροστασία και η 
προστασία ασφαλείας είναι 
ανάλογες ως προς τον 
υπαρκτό κίνδυνο.

αΞιόλόγηση βΕλτιστησ 
πρακτικησ  
Το Διεθνές τμήμα ασφάλισης 
περιουσίας διαθέτει εργαλεία 
αξιολόγησης κινδύνου ώστε 
να κατατάσσει τις επιχειρήσεις 
του κάθε πελάτη σας με 
βάση τα πρότυπα βέλτιστης 
πρακτικής του κλάδου. Έχουμε 
επίσης τη δυνατότητα να τους 
παρουσιάσουμε τους τομείς 
όπου μπορούν να βελτιώσουν 
την κατάταξή τους.

ταση (τrENdING) 
βΕλτιώσησ κινδύνόύ 
Οι τεχνικοί μας 
μπορούν να δουν την 
δυνατότητα  βελτίωσης 
των  εγκαταστάσεων ώστε 
να ελέγξουν εάν υπάρχουν 
προβλήματα τα οποία 
χρειάζεται να αντιμετωπιστούν 
σε ευρύτερο επίπεδο. Για 
την αντιμετώπιση αυτών των 
ζητημάτων μπορούμε να 
προγραμματίσουμε σεμινάρια .

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ  
ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ;

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
AIG ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ;

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ & 
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΛΗΨΗ  
ΖΗΜΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΟφΗ ΕΠΟΜΕΝΟ

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ 
ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ 
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ-ΣΤΟΧΟΥΣ;

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΖΗΜΙΩΝ

http://www


AIG EUROPE S.A.
 Κηφισίας 119 
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 Fax: 210 – 8027189

www.aig.com.gr
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ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

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 Δανείων 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.

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.



Πακέτο διαχείρισης 
κινδύνων

Διεθνείς ασφαλιστικές απαιτήσεις

Το Πακέτο διαχείρισης κινδύνων IntelliRisk Advanced, παρέχει 
λεπτομερείς πληροφορίες για τις απαιτήσεις/ζημίες και εργαλεία 
τα οποία σας προσφέρουν τη δυνατότητα να παρακολουθείτε 
την  κινητικότητα των ζημιών σας και να επεξεργάζεστε τα στοιχεία.
Προβολή ενοποιημένων πληροφοριών απαιτήσεων παγκοσμίως*. Πρόσβαση σε στοιχεία 
μεμονωμένων απαιτήσεων και προβολή οικονομικών πληροφοριών σε διάφορα νομίσματα. 
Επιλογή από μια βιβλιοθήκη με πρότυπα επεξεργασίας πληροφοριών  με πολλές επιλογές 
φίλτρων για  τους πίνακες ή σχεδιασμός και αποθήκευση των δικών σας  πινάκων καθώς  
και λήψη των αποτελεσμάτων στο Microsoft® Excel®.

Το IntelliRisk Advanced υποστηρίζεται πλήρως από ένα ειδικό Κέντρο και μια ομάδα 
έμπειρων επαγγελματιών ασφάλισης. Τα δεδομένα από 30 χώρες ενημερώνονται 
καθημερινά (οι υπόλοιπες χώρες τα ενημερώνουν μηνιαίως).

*Η διαθεσιμότητα των δεδομένων ζημιών μπορεί να ποικίλλει με βάση το πρόγραμμα ασφάλισης που έχει υπογραφεί από
 τις εταιρείες-μέλη της AIG, αλλά είναι γενικώς διαθέσιμα για απαιτήσεις ζημιών για περίπου 100 χώρες παγκοσμίως.

IntelliRisk® Advanced 

Ο πίνακας 
Ο πίνακας συνοψίζει 
τις χρηματοοικονομικές 
πληροφορίες και τις 
πληροφορίες για τις ζημίες. 
Αναζητήστε μια ζημία ή 
αποκτήστε γρήγορη πρόσβαση 
στις πιο πρόσφατες από αυτές. 
Ορίστε τις προτιμήσεις σας και 
ανανεώστε δυναμικά τα στοιχεία 
της οθόνης, μετακινηθείτε 
προς τα κάτω για να δείτε 
λεπτομέρειες.

Σύνθετη αναζήτηση και έρευνα 
Οι λειτουργίες αυτές βοηθούν 
στη βελτίωση των αναζητήσεων 
για απαιτήσεις και μπορούν 
να αποθηκευτούν για να 
κατευθύνουν μελλοντικές 
αναζητήσεις. Μπορείτε 
να προβάλλετε τα διεθνή 
δεδομένα σε κοινά νομίσματα 
και μπορείτε να κάνετε 
λήψη των αποτελεσμάτων 
της αναζήτησης στο Excel 
για περαιτέρω επεξεργασία 
στοιχείων.

Στα χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται:
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Συνεχίζεται  >
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IntelliRisk® Advanced
Συνέχεια χαρακτηριστικών

Τροποποίηση Σχεδιασμού
Παρέχεται η δυνατότητα με 
την επιλογή τροποποίησης η 
δημιουργία πινάκων εύρεσης 
ζημιών, χρησιμοποιώντας ένα 
πλήθος διαθεσίμων πεδίων 
σχεδιασμού πινάκων. Υπάρχει 
δυνατότητα έως και 50 διαφορετικές 
φόρμες/πίνακες να διατηρηθούν  
σε αρχεία για μελλοντική χρήση.  
Τα αρχεία αυτά μπορεί να είναι κοινά 
για πέραν του ενός χρήστες. 

Γρήγορα Report
Η γρήγορη αποτύπωση 
της κατάστασης (report) 
δείχνει μια υψηλού επιπέδου 
επισκόπηση των ζημιών και 
των οικονομικών στοιχείων.

Βιβλιοθήκη Πινάκων Δεδομένων
Η βιβλιοθήκη αυτή περιέχει πρότυπες 
αναφορές, οι οποίες μπορούν να 
εκτελεστούν σε μορφή PDF και/ή Excel. 
Εκτελέστε μία φορά μια αναφορά ή 
προγραμματίστε την να εκτελείται κάθε 
μήνα, κάθε 3 ή 6 μήνες ή μία φορά 
το χρόνο. Επιλέξτε από μια ποικιλία 
φίλτρων για να προσαρμόσετε ή ακόμα 
και να διαχωρίσετε και να διανείμετε τις 
επιλεγμένες αναφορές (reports) σας με βάση 
τα στοιχεία ταξινόμησης δεδομένων. Δείτε 
τους πίνακες στην οθόνη, αποθηκεύστε 
τους σε φάκελο ή στείλτε τους σε άλλους 
παραλήπτες με email με ένα μήνυμα.

ΕπΙΣΤΡόΦΗ

ΕπΙΣΤΡόΦΗ ΣΤό ΕΓΧΕΙΡΙΔΙό




