
Πάθος μας είναι 
η διασφάλιση της 
προσωπικής σας 
περιουσίας. Είτε 
πρόκειται για το σπίτι 
σας, τη συλλογή σας, 
το αυτοκίνητό σας, το 
σκάφος αναψυχής σας, 
ή κάποιο άλλο ιδιαίτερο 
απόκτημα για το οποίο 
είστε περήφανοι, 
μπορούμε να το 
προστατεύσουμε με 
τρόπο που υπερβαίνει 
τις προσδοκίες σας.

Αυτοκίνητο   
PRIVATE CLIENT GROUP

Ουσιαστική και πλήρης κάλυψη 
Η κάλυψη που προσφέρει η AIG¹ εξασφαλίζει 
τη μέγιστη προστασία για το όχημά σας 
οπουδήποτε και αν έχετε αποφασίσει να 
ταξιδέψετε με αυτό. 

Συμφωνημένες αξίες²
Σε συνεργασία μαζί σας καθορίζουμε την 
αξία του οχήματός σας. Σε περίπτωση ολικής 
απώλειας θα αποζημιωθείτε για την αξία που 
έχουμε συμφωνήσει, ανεξάρτητα από πιθανή 
απόσβεση.

Δυνατότητα επέκτασης κάλυψης κι εκτός 
Ελληνικής επικράτειας
Όταν το αυτοκίνητο είναι κάτι παραπάνω από 
ένα απλό μέσο μετακίνησης, σας παρέχουμε 
δυνατότητα για ευρύτερη κάλυψη πέραν της 
αστικής ευθύνης, όπου και να σας οδηγούν τα 
ταξίδια σας.

Μίσθωση οχήματος
Όταν το  αυτοκίνητό σας δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί προσωρινά, θα καλύψουμε 
το κόστος αντικατάστασης με όχημα 
παρόμοιων προδιαγραφών και τύπου μέχρι να 
ολοκληρωθεί η επισκευή ή να διευθετηθεί η 
καταγγελία κλοπής. 

Πανευρωπαϊκή κάλυψη
Μπορείτε να είστε ήσυχοι ότι αν αποφασίσετε 
να ταξιδέψετε με το αυτοκίνητό σας στην 
Ευρώπη, θα έχετε την κάλυψη που χρειάζεστε.

Κάλυψη για συλλεκτικά οχήματα
Στην περίπτωση που ανάμεσα στα οχήματα 
που ασφαλίζετε συμπεριλαμβάνονται και 
κάποια κλασσικά ή συλλεκτικά, μπορούμε 
να επεκτείνουμε την κατά παντός κινδύνου 
κάλυψη και σε αυτά διασφαλίζοντας τη 
μοναδικότητά τους.

Οδική Βοήθεια βλάβης και ατυχήματος 
Είτε έχετε επιλέξει μόνο την κάλυψη Οδικής 
Βοήθειας ατυχήματος, είτε και για την 
περίπτωση βλάβης, ως πελάτης του Private 
Client Group απολαμβάνετε μια σειρά 
προνομίων, από την κατά προτεραιότητα 
τηλεφωνική ανταπόκριση μέχρι την επί 
τόπου φροντίδα, επισκευή ή ρυμούλκηση 
του οχήματός σας και την μετακίνησή σας με 
μισθωμένο όχημα.

Πολλαπλές εκπτώσεις αυτοκινήτου 
Όσα περισσότερα οχήματα ασφαλίσετε σε 
εμάς, τόσο περισσότερο θα επωφεληθείτε από 
τα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.

Αποκλειστική χρήση αυθεντικών 
ανταλλακτικών
Μπορείτε να είστε βέβαιοι για το υψηλότερο 
δυνατό επίπεδο ποιότητας στην επισκευή του 
οχήματός σας, καθώς επιμένουμε στη χρήση 
μόνο αυθεντικών ανταλλακτικών για τους 
πελάτες μας.

Διαλέξτε το δικό σας συνεργείο
Για να είστε σίγουροι ότι η επισκευή του 
οχήματός σας είναι σε καλά χέρια, μπορείτε να 
επιλέξετε το δικό σας επισκευαστή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΟΥΜΕ
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ

•  Ολοκληρωμένη προστασία που αντανακλά τον τρόπο ζωής σας και
τις ανάγκες προστασίας της περιουσίας σας, μοναδικά σχεδιασμένη
για να καλύψει κενά που ενδεχομένως εμφανίζονται σε άλλα
προγράμματα ασφάλισης.

•  Κάλυψη με ανταγωνιστική τιμολόγηση καθώς και επιλογή του
ποσού απαλλαγής, με ευέλικτα όρια και καλύψεις, προκειμένου να
επωφεληθείτε από μείωση του κόστους στα ασφάλιστρα.

•  Πρόσβαση σε πραγματογνώμονες - εκτιμητές που θα σας
βοηθήσουν να ενισχύσετε το επίπεδο κάλυψης και να επωφεληθείτε
όσο γίνεται περισσότερο από τις υπηρεσίες μας διαχείρισης
κινδύνων.

 –  Ειδικοί εκτιμητές σε θέματα ασφαλίσεων, μοναδικοί επαγγελματίες
ανάληψης κινδύνων, αλλά και μία ολόκληρη ομάδα διαπιστευμένων
συνεργατών όλων των ειδικοτήτων βρίσκεται στη διάθεσή σας

•  Εξαιρετική εμπειρία εξυπηρέτησης :

–  ́Αμεση αντιμετώπιση απλών ή σύνθετων ερωτημάτων

–  Συμβουλευτικές υπηρεσίες ειδικών συνεργατών μας για θέματα που
σας απασχολούν

–  Εξάλειψη οποιασδήποτε δυσκολίας μπορεί να παρουσιαστεί και
συνδέεται με τη λειτουργία του ασφαλιστικού σας προγράμματος

Το Private Client Group είναι στην ευχάριστη θέση να συνεργάζεται με 
επιλεγμένους ασφαλιστικούς συμβούλους. Εάν επιθυμείτε να μάθετε 
περισσότερα για τις ασφαλίσεις που προσφέρουμε, επισκεφθείτε μας 
στο www.aig.com.gr

Το Private Client Group είναι ένα εξειδικευμένο τμήμα μέσα στην 
AIG, που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην εξυπηρέ-τηση των 
αναγκών ιδιωτών με μεγάλης αξίας προσωπικά περιουσιακά 
στοιχεία.

²Γεωγραφικοί περιορισμοί μπορεί να ισχύουν. 

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.

Η AIG Europe S.A. είναι ασφαλιστική επιχείρηση με αριθμό 
μητρώου εταιρείας B 218806 στο Εμπορικό Μητρώο και Μητρώο 
Εταιρειών (R.C.S.) Λουξεμβούργου. Η AIG Europe S.A. έχει την 
έδρα της στη διεύθυνση 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, 
Luxembourg. Νόμιμος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα σε σχέση με 
τις υπηρεσίες που παρέχονται από την AIG Europe S.A. 
(Υποκατάστημα Ελλάδος) με αρ. ΓΕΜΗ 147135660001, ΑΦΜ 
996898851 και έδρα Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, Αθήνα, έχει 
διορισθεί, σύμφωνα με το Άρθρο 115 παρ. 3 (β) του Ν. 
4364/2016, η AIG ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, με 
καταχωρημένη έδρα στη διεύθυνση Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, 
Αθήνα, Ελλάδα, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4698801000 και ΑΦΜ 
999843415, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών.

Το περιγραφόμενο ασφαλιστικό προϊόν παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία AIG Europe S.A. , με νόμιμο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα την AIG 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Το παρόν διατίθεται αποκλειστικώς και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καμία απολύτως ασφαλιστική κάλυψη. Η 
ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης.




