
Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στα σεμινάρια της AIG

Τα μικρόφωνά σας είναι απενεργοποιημένα για την αποφυγή θορύβου. Θα θέλαμε επίσης να 

επισημάνουμε ότι αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο εγγράφεται για σκοπούς εσωτερικής χρήσης.

Εάν θέλετε να κάνετε μια ερώτηση σε έναν από εμάς, μπορείτε να το κάνετε μέσω της 

λειτουργίας συνομιλίας (chat).

Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο εικονίδιο chat στο κάτω μέρος της οθόνης σας. 

Θα συγκεντρώσουμε τις ερωτήσεις και στην ενότητα  Q&A στο τέλος αυτού του διαδικτυακού 

σεμιναρίου θα σας απαντήσουμε. 



Ασφάλιση Αυτοκινήτου FPO



 Η Παρουσίαση αυτή ετοιμάστηκε από την AIG και προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης των Συνεργατών της Εταιρίας. Σε

καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθεί ως προσφορά ή συμβουλή για σύναψη οποιασδήποτε ασφαλιστικής ή άλλης σύμβασης.

 Η Παρουσίαση αυτή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι εξαντλεί πλήρως τα θέματα στα οποία αναφέρεται και ότι περιέχει όλες τις πληροφορίες που

ο αποδέκτης δύναται να ζητήσει.

 Καμία απόφαση σύναψης σύμβασης δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά στις πληροφορίες που περιέχονται στην Παρουσίαση αυτή.

 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή του συνόλου ή μέρους αυτής της Παρουσίασης και της πληροφόρησης που περιέχει, για

οποιοδήποτε σκοπό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της AIG.

© AIG – Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος 2021

Ρήτρα Αποποίησης Ευθύνης 
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Προγράμματα ασφάλισης

Τιμολόγηση

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Q&A

AGENDA
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Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων & Επιβαινόντων (Ν.489/76)

 Σωματικές Βλάβες (τραυματισμός ή θάνατος) που προκαλούνται σε τρίτους, επιβαίνοντες ή μη (περιλαμβάνονται

στην κάλυψη και τα μέλη της οικογένειας. Εξαιρείται ο οδηγός, κάτοχος ή κύριος του οχήματος καθώς και κάθε

συμβαλλόμενος στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο).

 Υλικές Ζημίες που προκαλούνται σε αντικείμενα ή ζώα που ανήκουν σε τρίτους.

Τι είναι ασφάλιση αυτοκινήτου; 



Σύμφωνα με το Ν.4261 που τέθηκε σε εφαρμογή από 05/05/2014 :

 Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει μόνο με την καταβολή ολόκληρου του οφειλομένου ασφαλίστρου στον ασφαλιστή, 
πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης. 

 Ο ασφαλιστής οφείλει να αποστείλει στον ασφαλιζόμενο το ασφαλιστήριο εντός 5 ημερών από την είσπραξη του. 

Τι ισχύει τώρα για την ασφάλιση αυτοκινήτου; 



Αντικείμενο Ασφάλισης

• ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

• ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟΛΩΝ

• ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
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 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Αφορούν ιδιώτες – ιδιοκτήτες οχημάτων ή/και επιχειρήσεις που έχουν στην ιδιοκτησία τους έως και πέντε (5) οχήματα

 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟΛΩΝ

Απευθύνονται σε επιχειρήσεις, με τα ασφαλιστήρια στόλων καλύπτονται επιχειρήσεις που έχουν στην κατοχή τους από 5 οχήματα τουλάχιστον 

τα οποία ανήκουν στην ίδια επωνυμία και έχουν κοινή ημερομηνία λήξης. 

 ΚΑΤΆ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΚΠΚ)

Απευθύνεται σε πελάτες με υψηλά περιουσιακά στοιχεία και συγκεκριμένου κοινωνικού προφίλ

Για τα στόλους και για τα ασφαλιστήρια ΚΠΚ ισχύουν ειδικοί όροι ασφάλισης και τιμολόγησης κατόπιν συνεννόησης με την ΑIG

Αντικείμενο Ασφάλισης



AUTO STANDARD MOTO STANDARD TRUCK STANDARD

PICK UP TRUCK 
STANDARD ΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Πακέτα Ασφάλισης



Auto Standard
Υποχρεωτικές 
καλύψεις

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων € 1.220.000

Αστική Ευθύνη Πυρός € 25.000

Ανασφάλιστο όχημα € 30.000

Φροντίδα Αποζημίωσης € 15.000

Φροντίδα Ατυχήματος 

Οδική και Ταξιδιωτική Βοήθεια από Ατύχημα 



Auto Standard 
Συμπληρωματικές 
Καλύψεις

ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο € 1.500

ΠΥΡΟΣ

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (αφού συναφθεί ασφάλιση Πυρός) 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ (αφού συναφθεί ασφάλιση Πυρός & Τρομοκρατικών)

ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ  (αφού συναφθεί ασφάλιση Πυρός & Τρομοκρατικών & 
Πολιτικών Ταραχών)
Απαλλαγή; 1%  επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με ελάχιστο € 400 

ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ Απαλλαγή: 10% σε cabrio με υφασμάτινη οροφή

ΜΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ (αφού συναφθεί ασφάλιση Ολικής Κλοπής) 
Απαλλαγή 
α) € 150
β) 10% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου για την υφασμάτινη οροφή

ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (αφού συναφθεί ασφάλιση Πυρός)

ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ  (αφού συναφθεί ασφάλιση Πυρός)
Απαλλαγή: 1%  επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με ελάχιστο € 400 

ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ  (αφού συναφθεί ασφάλιση Πυρός)
Απαλλαγή: 1%  επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου με ελάχιστο € 400

ΖΗΜΙΕΣ ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο € 3.000 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΥΡΟΣ ΚΛΟΠΗΣ Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο € 1.000



Auto Standard 
Συμπληρωματικές 
Καλύψεις

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο € 250

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο € 250

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΥΣΙΜΟ Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο €1.000

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο € 50 ανά ελαστικό και ανά τρίμηνο

ΒΛΑΒΗ RADIO C/D Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο € 200

ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ) Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο € 30.000
(Επέκταση έως 9 μονάδες)

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 24Η Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο € 1.200  Απαλλαγή € 35

ΟΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ

ΟΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο € 10.000 
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο € 5.000 

ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΚΛΟΠΗ Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο € 10.000

ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ανώτατο όριο ευθύνης € 40.000 

ΚΑΛΥΨΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ανώτατο όριο ευθύνης € 50.000 



Moto Standard
Υποχρεωτικές
καλύψεις

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων € 1.220.000

Αστική Ευθύνη Πυρός € 25.000

Ανασφάλιστο όχημα € 30.000

Φροντίδα Αποζημίωσης € 15.000

Οδική και Ταξιδιωτική Βοήθεια από Ατύχημα 
(για ΜΟΤΟ άνω των 50cc) 

Φροντίδα Ατυχήματος 



Moto Standard
Συμπληρωματικές 
Καλύψεις

ΠΥΡΟΣ

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
(αφού συναφθεί ασφάλιση Πυρός)

ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ 
(αφού συναφθεί ασφάλιση Πυρός/Τρομοκρατικών)
για μοτοσικλέτες από 126cc και πάνω
Απαλλαγή: 25% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου

ΟΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ
για μοτοσικλέτες από 51 cc και πάνω

ΜΟΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ) Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο € 6.000

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 24Η Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο € 1.200  Απαλλαγή € 35

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο € 250

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο € 250

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο € 10.000 
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο € 5.000 

ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΚΛΟΠΗ 

ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ Ή ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 



Τruck Standard
Yποχρεωτικές
Καλύψεις

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων € 1.220.000

Αστική Ευθύνη Πυρός € 25.000

Ανασφάλιστο όχημα € 30.000

Φροντίδα Αποζημίωσης € 15.000

Φροντίδα Ατυχήματος 



Τruck Standard
Συμπληρωματικές 
Καλύψεις

Συμπληρωματικές Καλύψεις Ίδιων Ζημιών οχήματος 
(πυρκαγία, κλοπή, φυσικά φαινόμενα κλτ):
Μόνο κατόπιν συνεννόησης με τον κλάδο 

ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο € 1.500

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΥΡΟΣ ΚΛΟΠΗΣ Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο € 1.000

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο € 250

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο € 250

ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ) Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο € 30.000
(Επέκταση έως 9 μονάδες)

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 24Η Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο € 1.200  Απαλλαγή € 35

ΟΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Για μεταξόνιο οχήματος <3,25μ

ΟΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ Για μεταξόνιο οχήματος <3,25μ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο € 10.000 
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο € 5.000 

ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΚΛΟΠΗ Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο € 10.000

ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ανώτατο όριο ευθύνης € 40.000 

ΚΑΛΥΨΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ανώτατο όριο ευθύνης € 50.000 



Pick up Standard
Υποχρεωτικές 
Καλύψεις

Προσοχή στο μεταξόνιο ! 
Στα ΦΙΧ και στα ΦΙΧ ΑΓΡΟΤΙΚΑ η οδική βοήθεια ατυχήματος και βλάβης παρέχεται 

όταν το μεταξόνιο είναι έως 3,25μ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων € 1.220.000

Αστική Ευθύνη Πυρός € 25.000

Ανασφάλιστο όχημα € 30.000

Φροντίδα Αποζημίωσης € 15.000

Φροντίδα Ατυχήματος 

Οδική και Ταξιδιωτική Βοήθεια από Ατύχημα
(για μεταξόνιο έως 3,25μ) 



Pick up Standard
Συμπληρωματικές 
Καλύψεις

ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ Ι.Χ.Ε.* ΜΕ 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ

*εξαιρούνται επίσης οι πρόσθετες καλύψεις αντικατάστασης ελαστικού και ακατάλληλου καυσίμου 



Στόλοι

• Οι καλύψεις προσαρμόζονται στις ανάγκες του 

στόλου

• Αναλαμβάνουμε κυρίως ΕΙΧ με προσωπική & 

επαγγελματική χρήση και ελαφρά ΦΙΧ

• Δεν αναλαμβάνουμε ΜΕ, βαρέα ΦΙΧ, οχήματα που 

μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία ή οχήματα διανομών. 
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Καλύψη Κατά Παντός Κινδύνου. Το ασφαλιστήριο καλύπτει για όλους τους κινδύνους τυχαίας και απρόβλεπτης υλικής
ζημίας του οχήματός, που μπορούν να λάβουν χώρα οπουδήποτε εντός των γεωγραφικών ορίων, εκτός και αν αναφέρεται
κάτι διαφορετικό στο παρόν Ασφαλιστήριο ή εφαρμόζεται κάποια εξαίρεση

ΚΑΤΆ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΚΠΚ)
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ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Επιπλέον παροχές
• Διανυκτέρευση 
• Αντικατάσταση κλειδαριών / Απώλεια Εγγράφων 
• Αντικατάσταση παιδικών καθισμάτων οχήματος 
• Απώλεια ικανότητας οδήγησης 
• Μόνιμος εξοπλισμός αναψυχής και πλοήγησης
• Προσωπικά αντικείμενα
• Αντικατάσταση ζαντών 
• Κόστος ανικανότητας
• Πειρατεία αυτοκινήτου 
• Κάλυψη προσωπικού ατυχήματος 

Βασικές προϋποθέσεις ένταξης στο ΚΠΚ είναι η αξία του 
οχήματος (>50.000€) καθώς και το προφίλ του πελάτη. 



 Οδική βοήθεια βλάβης και παροχή οχήματος αντικατάστασης αντίστοιχης κατηγορίας.

 Νομική προστασία σε Ελλάδα και Ευρώπη

 Δυνατότητα επέκτασης κάλυψης Κατά Παντός Κινδύνου οχήματος και εκτός Ελλάδας

ΚΑΤΆ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΚΠΚ)
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Βασικές προϋποθέσεις ένταξης στο ΚΠΚ είναι η αξία του 
οχήματος (>50.000€) καθώς και το προφίλ του πελάτη. 



ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΚΠΚ)

• Τι καλύπτεται 

• Στόλος όλων των  οχημάτων των πελατών με προσωπική χρήση 

• Όλους τους τύπους των οχημάτων: σύγχρονα, κλασσικά, θωρακισμένα κ.α.

• Αντίκες 



 Κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου

 Ολική ζημιά: Συμφωνημένη αξία 

 Μερική ζημιά: Αξία ανταλλακτικών ως καινούργια για οχήματα έως πέντε (5) ετών 

 Εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό διασφαλίζοντας την άμεση εξυπηρέτηση και την εχεμύθεια
 Προτεραιότητα στην κλήση της οδικής βοήθειας
 Δυνατότητα πανευρωπαϊκής κάλυψης
 Διαπιστευμένοι εξωτερικοί συνεργάτες εναρμονισμένοι με τη φιλοσοφία, τις διαδικασίες και τα SLAs του All Risk

ΚΑΤΆ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΚΠΚ)

Πλεονεκτήματα



Απαλλαγές

• Τυχαία και απρόβλεπτη ζημιά 1% επί της αξίας του οχήματος με ελάχιστο € 400

• Σεισμός 1% επί της ζημιάς με ελάχιστο € 2.000

• Μερική κλοπή € 150

• Κλοπή στα cabrio soft top 10% επί της αξίας του οχήματος

Εξαιρέσεις

• Μηχανικές βλάβες 

• Αγώνες ταχύτητας 

• Προϋπάρχουσες ζημίες 

• Τρομοκρατικές ενέργειες εκτός Ελληνικής επικράτειας

• Υποχρεωτικές από το νόμο εξαιρέσεις της αστικής ευθύνης

ΚΑΤΆ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΚΠΚ)

Απαλλαγές και εξαιρέσεις



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Sport οχήματα με νέους σε ηλικία οδηγούς (<30 ετών)

Οδηγούς με ιστορικό ζημιών

Κάλυψη ίδιων ζημιών σε νέους οδηγούς (<25 ετών ή με δίπλωμα <2ετών)

Οδηγούς άνω των 75 ετών

Επιβατικά 9θέσων ή οχήματα που χρησιμοποιούνται για μεταφορά προσωπικού, πελατών κοινού κτλ

ΦΙΧ & ΜΟΤΟ που χρησιμοποιούνται για διανομή η οποιαδήποτε άλλη χρήση κατά την οποία κάνουν συχνές στάσεις.

ΦΙΧ>30 ίππων και ΦΙΧ βυτιοφόρα, γερανοφόρα και λοιπές ειδικές χρήσεις

ΦΙΧ που μεταφέρουν επικίνδυνο ή εκρηκτικό φορτίο

Οχήματα δημοσίας χρήσης

Ενοικιαζόμενα οχήματα

Τι δεν καλύπτουμε (ενδεικτικά)



Η αξιολόγηση και τιμολόγηση των κινδύνων γίνεται με βάση την πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος (συχνότητα) και 
το εκτιμώμενο μέσο κόστος ζημίας (σφοδρότητα) σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του κινδύνου.

Η λογική της τιμολόγησης



Τα ασφάλιστρα είναι συνάρτηση συγκεκριμένων παραμέτρων

1. Ασφαλιζόμενο όχημα

 Μάρκα – μοντέλο οχήματος  

 Τύπος αυτοκινήτου (απλό, sport, cabrio κτλ)

 Ιπποδύναμη / κυβισμός 

 Έτος κατασκευής

 Χρήση οχήματος (ΕΙΧ, ΦΙΧ, ΜΟΤΟ κτλ)

 Προσωπική/επαγγελματική χρήση 

 Εκπομπή ρύπων (g/km CO2)

 Αριθμός θέσεων 

Καθορισμός ασφαλίστρου

Στην τιμολόγηση λαμβάνεται υπόψη το ιστορικό ασφάλισης 
του οχήματος



2. Οδηγός 

 Ηλικία

 Ημερομηνία έκδοσης της άδειας οδήγησης 

 Γεωγραφική περιοχή  

 Άλλος οδηγός 

 Νέος οδηγός

Καθορισμός ασφαλίστρου

Στην τιμολόγηση λαμβάνεται υπόψη το ιστορικό ζημιών του 
οδηγού



Επιβάρυνση λόγω νέου διπλώματος 

Σε περίπτωση που δηλώνεται στην εταιρία πως το όχημα θα οδηγείται και από νέο σε δίπλωμα οδηγό (μέχρι δύο 

χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης) θα χρεώνεται επασφάλιστρο 40% κατ’ έτος (στους κινδύνους Αστικής 

Ευθύνης και Ιδίων Ζημιών).

Επιβάρυνση λόγω συμπληρωματικού οδηγού κάτω των 25 ετών 

Σε περίπτωση που το όχημα οδηγείται από συμπληρωματικό (δηλ. όχι τον βασικό) οδηγό κάτω των 25 ετών ή από 

κάτοχο νέου διπλώματος (έως 2 έτη), θα χρεώνεται επασφάλιστρο 40%. 

Επιβαρύνσεις

Σε περίπτωση που δεν δηλώνονται τα παραπάνω, η εταιρία δεν υποχρεούται σε αποζημίωση,
εκτός εάν ο ασφαλισμένος καταβάλει αμέσως με τη δήλωση του ατυχήματος «πρόστιμο» 60% επί
των συνολικών καθαρών ασφαλίστρων.
Σε περίπτωση Ιδίων Ζημιών αποζημιώνεται το 50% της ζημιάς μόνο.
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Εκπτώσεις

ΕΙΧ ΜΟΤΟ ΦΙΧ ΦΙΧ ΑΓΡ

έκπτωση 10% λόγω ασφάλισης κύριας κατοικίας
(παρέχεται στην ΑΕ & συγκεκριμένες προαιρετικές)

  

έκπτωση «πιστότητας» έως 6%
(παρέχεται στην ΑΕ)

   

έκπτωση 5% στα υβριδικά οχήματα
(παρέχεται στην ΑΕ & συγκεκριμένες προαιρετικές)



έκπτωση έως 10% λόγω οικογενειακής ασφάλισης
(παρέχεται στην ΑΕ & συγκεκριμένες προαιρετικές)

   

έκπτωση 5% για ΕΙΧ με χαμηλή εκπομπή ρύπων
(παρέχεται στην ΑΕ)



έκπτωση 15% στα ετήσια συμβόλαια ΕΙΧ και 5% στα Moto >50cc
(παρέχεται στην ΑΕ & συγκεκριμένες προαιρετικές)

   

έκπτωση 5% στα καινούργια αυτοκίνητα με πλήρη κάλυψη
(παρέχεται στην ΑΕ & συγκεκριμένες προαιρετικές)



έκπτωση 20% λόγω μη ζημιών
(παρέχεται στην ΑΕ)

   



Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
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Χαρακτηριστικά της AIG
Σημαντικά για

τους Συνεργάτες τους Καταναλωτές

Δίκαιη τιμολόγηση, βασισμένη σε παραμετροποιημένη λογική
• χαρακτηριστικά κινδύνου σε σχέση με το σύνολο της εσωτερικής εμπειρίας ζημιών
• εξατομικευμένη προσέγγιση ιστορικού ζημιών μέσω της ΥΣΑΕ

Χ Χ

Αξιόπιστος οργανισμός, με διεθνή παρουσία και υψηλό δείκτη φερεγγυότητας Χ Χ

Εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ικανοποίησης αποζημιωθέντων
• άμεση αποζημίωση 
• αποζημίωση κλοπής σε 1 μήνα
• δίκτυο επιλεγμένων συνεργείων “Easy Repair”
• Φροντίδα αποζημίωσης για ζημιές που δεν εντάσσονται στον φιλικό διακανονισμό

Χ Χ

Επίκαιρες καλύψεις 
• προστασία από ακατάλληλο καύσιμο
• αντικατάσταση ελαστικού
• ιατροφαρμακευτική προστασία 24h

Χ

Ευέλικτο προϊόν με δυνατότητα cross selling / up selling (κάλυψη περιεχομένου κατοικίας, έκπτωση οικογένειας, 
έκπτωση κύριας κατοικίας) Χ Χ

Πολλαπλές εκπτώσεις για οδηγούς με καθαρό ιστορικό ζημιών, για πιστούς πελάτες κ.α. Χ

Υψηλή διατηρησιμότητα χαρτοφυλακίου, μεγιστοποιώντας την προστιθέμενη αξία των πελατών Χ

Κάλυψη κλοπής σε μοτοσικλέτες Χ



Τοοlkit Συνεργατών
Επισκεφτείτε το!
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Q&As


