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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Clarity and Opportunity

Βασικό στοιχείο μας είναι ο ξεκάθαρος προσανατολισμός μας.
Σε αυτό το ενημερωτικό έντυπο υπογραμμίζουμε τους τομείς στους
οποίους εστιάζουμε καθώς και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουμε,
ώστε να επωφεληθείτε στο μέγιστο από την AIG.

ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ
Μαζί θα συνεργαστούμε για να βελτιώσετε τα αποτελέσματά
σας. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να ξεχωρίσετε από
τους ανταγωνιστές σας, να προσελκύσετε και να διατηρήσετε
περισσότερους πελάτες και να παρέχετε καλύτερες υπηρεσίες
με μειωμένο κόστος.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΗΓΕΤΗ ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ AIG

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ AIG

•Έ
 νας από τους ηγέτες της ασφάλισης
κινδύνων αεροπορίας στην αγορά, με
ευρεία παγκόσμια τεχνογνωσία

• Κατασκευαστές προϊόντων
αεροπορίας

•Έ
 μπειροι underwriters με εξουσιοδότηση
λήψης αποφάσεων σε τοπική κλίμακα

• Φορείς διαχείρισης αερολιμένων

 ημαντική ικανότητα υψηλής κάλυψης
•Σ
– έως και 450 εκατομμύρια δολάρια και
οποιοδήποτε συμβάν/ 80 εκατ. δολάρια
για κάθε σκάφος (αξία αεροσκάφους)

 ορείς επίγειας εξυπηρέτησης
•Φ
αερολιμένων

•Α
 ποδεδειγμένο ιστορικό στην καινοτομία
προϊόντων

• Μακροχρόνια δέσμευση έναντι των
πελατών μας

• Στόλοι εταιρικών αεροσκαφών

•Ε
 κτεταμένη πείρα στο χειρισμό υψηλών
απαιτήσεων

 υθύνη πολέμου και τρομοκρατικών
•Ε
ενεργειών

• Εργολάβοι κατασκευής αερολιμένων
• Εμπορική γενική αεροπορία

• Υποστήριξη των συνεργατών μας
προκειμένου να διατηρούν και να
αναπτύσσουν το χαρτοφυλάκιο τους
•Α
 ποδεδειγμένο ιστορικό στην προσεκτική
καταγραφή και ανταπόκριση στις
ανάγκες των ασφαλισμένων μας και
εξαιρετικό επίπεδο εξυπηρέτησης ώστε να
μεγιστοποιείται η ικανοποίησή τους
•Ε
 ξαιρετική πείρα στο χειρισμό απαιτήσεων
σε παγκόσμιο επίπεδο
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ
ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ AIG

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ AIG

•Ε
 ξειδικευμένο τμήμα ανάληψης
κινδύνων και διαχείρισης
απαιτήσεων και αποζημιώσεων

• Πάνω από 1 δισ. ευρώ σε
παραγωγή ασφαλίστρων
• Ικανότητα παροχής κάλυψης
μέχρι 100 εκατ. ευρώ
•Ε
 υρεία ασφαλιστική κάλυψη που
παρέχει μοναδική προστασία

•Η
 λεκτρονική εκπαίδευση στους
τομείς υγείας και ασφάλειας,
διαχείρισης αλυσίδας
εφοδιασμού και εργολαβιών

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
• Ασφάλιση υπερβάλλοντος
ορίου: είτε εντός μιας επικράτειας
μόνο είτε πολυεθνική κάλυψη και
κάλυψη τύπου «ομπρέλα»
• Μη συμβατικοί και δυνητικά
καταστροφικοί κίνδυνοι
• Πολυεθνικοί κίνδυνοι κάθε
μορφής και μεγέθους
•Κ
 ίνδυνοι στη Βόρεια Αμερική:
εξαγόμενα προϊόντα και εγχώριοι
κίνδυνοι

•Ε
 νέργεια και επιχειρήσεις κοινής
ωφέλειας
• Κατασκευαστικός κλάδος
• Παραγωγοί διαφόρων
προϊόντων, όπως χημικά,
ορυκτά, μεταλλικά, ηλεκτρονικά
και μηχανήματα
•Κ
 λάδος παροχής υπηρεσιών και
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
•Ε
 πικοινωνία, μέσα ενημέρωσης
και τεχνολογία

Μάθετε περισσότερα

• Περισσότεροι από 190 underwriters σε όλη την Ευρώπη, οι
οποίοι έχουν την εξουσιοδότηση να ασφαλίζουν μεσαίες και
μεγαλύτερες επιχειρήσεις, βοηθώντας τον συνεργάτη να κερδίσει
νέες εργασίες αλλά και να διατηρήσει τις υπάρχουσες, στους
επιχειρηματικούς τομείς που αποτελούν στόχους μας
•Ε
 ιδικοί που ασχολούνται αποκλειστικά με τις απαιτήσεις
αποζημίωσης και διαθέτουν πείρα στις πιο πολύπλοκες
απαιτήσεις ευθυνών, παρέχοντας στους πελάτες μας την
καλύτερη εξυπηρέτηση στο συντομότερο δυνατό χρονικό
διάστημα
•Ο
 μάδα ειδικών συμβούλων σε όλο τον κόσμο με τεχνογνωσία
στην πρόληψη ζημιών, τη νομοθεσία για θέματα ασφάλειας, τη
διαχείριση και μείωση κινδύνων.
•Ε
 ιδικοί σε εγχώριες, διεθνείς και πολυεθνικές αγορές και σε
δομές πολύπλοκων/ εναλλακτικών προγραμμάτων. Μπορούμε να
αλλάζουμε τις δομές των προγραμμάτων ώστε να καλύπτουμε τις
ανάγκες των πελατών μας
• Μεγάλη εμπειρία ανάληψης κινδύνων και διαχείρισης απαιτήσεων
σε πελάτες με εξαγωγές προϊόντων και δραστηριότητα στις Η.Π.Α
•Α
 ποδεδειγμένη ικανότητα προσαρμογής των προγραμμάτων για
ιδιαίτερους πελάτες με περίπλοκες δομές δραστηριότητας
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ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ AIG

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Πλεονεκτήματα ΤΗΣ AIG

•Σ
 αφή, κατανοητά προϊόντα με ηγετική
θέση στην αγορά.

•Ε
 πιχειρήσεις κάθε μεγέθους –
από μικρομεσαίες επιχειρήσεις
μέχρι και εταιρίες εισηγμένες στο
χρηματιστήριο.

•Ε
 υρεία διάθεση και δυνατότητα
ανάληψης κινδύνου

•Σ
 υμπληρωματικές υπηρεσίες, όπως
ηλεκτρονική πληροφόρηση, οδηγίες και
24ωρη παγκόσμια βοήθεια για θέματα
ταξιδιωτικής ασφάλειας διαθέσιμες
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του
ασφαλιστηρίου.
•Δ
 υνατότητα παροχής υψηλών
ορίων κάλυψης.

 ιδικές ασφαλίσεις (Specialty
•Ε
Solutions) για συλλόγους,
εκπαιδευτικούς οργανισμούς,
αθλητικές/ εταιρικές εκδηλώσεις,
κατασκηνώσεις κ.α.
• Ιδιώτες και οικογένειες

•Έ
 μπειροι underwriters και διακανονιστές
ζημιών που διασφαλίζουν τόσο τις
κατάλληλες ασφαλιστικές λύσεις όσο
και την αποτελεσματικότερη διαχείριση
πιθανών ζημιών
• Πάνω από 40 χρόνια παγκόσμιας
εμπειρίας στην ασφαλιστική αγορά
• Υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που
παρέχονται σύμφωνα με τις ειδικές
ανάγκες του οργανισμού

• Παροχή ειδικά σχεδιασμένων προϊόντων
προσαρμοσμένων σε ανάγκες εταιρικών
πελατών και ιδιωτών.

•Ε
 μπειρία και τεχνογνωσία ενός
παγκόσμιου ηγέτη στις ασφάλειες.

Μάθετε περισσότερα
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GLOBAL RISK SOLUTIONS: Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ AIG

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ AIG

• Ικανότητα ασφάλισης πολυετών
συναλλαγών.

• Περισσότερα από 50 χρόνια στην παροχή
παγκόσμιων δυνατοτήτων fronting με
εξαρτημένες εταιρίες, με αξιοποίηση του
δικτύου ιδιόκτητων λειτουργιών της AIG
σε περισσότερες από 90 χώρες και με τη
στήριξη των κατά τόπους ασφαλιστικών
εταίρων, όποτε απαιτείται .

•Ο
 ι εξειδικευμένες ομάδες μας εδρεύουν
στο Λονδίνο και τις βασικές ευρωπαϊκές
αγορές, με υποστήριξη από υποδομές
στη Νέα Υόρκη και τις Βερμούδες.

• Περισσότερα από 20 χρόνια πείρας
στην παροχή καινοτόμων λύσεων για
τους ιδιαίτερους κινδύνους των πελατών
μας, χρησιμοποιώντας καινοτόμες
διαρθρωμένες λύσεις (αντ)ασφάλισης.

 ιεξοδική ικανότητα προσαρμογής
•Δ
προϊόντων.

• Πλήρης σειρά υπηρεσιών
εξαρτημένων εταιριών και διαχείρισης
διαχωρισμένων χαρτοφυλακίων.
• Πλήρως ολοκληρωμένες πολιτικές
για τον συνδυασμό διαφορετικών
κινδύνων σε ένα ενιαίο πρόγραμμα.
 υελιξία σε κάθε είδος έκθεσης,
•Ε
κατηγορίας κινδύνου και είδος
συμβολαίων.
• Κορυφαία διαχείριση ζημιών &
απαιτήσεων.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
• Μεγάλοι εταιρικοί πελάτες.
• Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
•Σ
 υνδεδεμένες εταιρίες (αντ)
ασφάλισης (captive reinsurance
companies).

•Η
 γέτης της αγοράς που παρέχει
καινοτόμες λύσεις ασφάλισης και
αντασφάλισης.
 μαδικό πνεύμα και φιλοσοφία στη
•Ο
συνεργασία μεταξύ underwriters,
αναλογιστών, δικηγόρων, λογιστών και
ειδικών σε κανονιστικά και ρυθμιστικά
θέματα.

• Τεχνογνωσία για την κάλυψη κινδύνων
για τους οποίους δεν υπάρχει καμία
συμβατική αγορά ασφαλίσεων.

• Ιστορικό σύμπραξης με ασφαλισμένους,
ώστε να κατανοούμε πραγματικά τις
επιχειρηματικές ανάγκες τους και
να παρέχουμε τις βέλτιστες λύσεις
μεταβίβασης και χρηματοδότησης
κινδύνων.
• Πλήρης πρόσβαση στις δυνατότητες και
την τεχνογνωσία έκδοσης πολυεθνικών
ασφαλιστηρίων της AIG, ελέγχοντας τις
ταμειακές ροές σε πολλά νομίσματα.

Μάθετε περισσότερα

Κλάδοι Ασφάλισης
Αεροπορικοί κίνδυνοι
Αστική Ευθύνη
Ατυχήματα

Global Risk Solutions
Διαχείριση Κρίσεων
Ενέργεια

Κατοικία
Μεταφορές
Οχήματα

Περιβαλλοντική Ευθύνη
Περιουσία
Plus προϊόντα

Πολυεθνικά Προγράμματα
Private Client Group
Σκάφος

Χρηματικές Απώλειες
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

|

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΠΙΟ ΕΜΠΕΙΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ AIG

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Πλεονεκτήματα της AIG

•Α
 πό τους πρωτοπόρους της ασφάλισης
Ανάκλησης Προϊόντων στην αγορά της
Ευρώπης, με συνολική πείρα άνω των
50 ετών

• Πολυεθνικές επιχειρήσεις σε όλους
τους τομείς

•Ε
 ξειδικευμένη, πολύ έμπειρη ομάδα
underwriters ανάκλησης προϊόντων

• Ανάκληση προϊόντων

•Ε
 ξειδικευμένοι σύμβουλοι με
τεχνογνωσία στην πρόληψη και τον
περιορισμό ζημιών και τη νομοθεσία
για θέματα ασφάλειας, με εμπειρία σε
παγκόσμια κλίμακα

• Προστασία της διαχείρισης περιορισμού
κρίσεων πολλαπλών αιτιών
•Ε
 ξειδικευμένο τμήμα εξυπηρέτησης στις
απαιτήσεις λόγω ανάκλησης προϊόντων

-- Τρόφιμα και ποτά
-- Διαχείριση περιορισμού κρίσεων
για όλους τους κλάδους
-- Μη συμβατικές τοποθετήσεις

•Ε
 υρεία κάλυψη με μοναδική και απτή
προστασία
• Με τη στήριξη της εταιρίας συμβούλων
δημοσίων σχέσεων Edelman και των
υπηρεσιών πρόληψης και απόκρισης σε
κρίσεις της NYA International

•Α
 ποκλειστική πρόσβαση σε ειδικούς
συμβούλους του Ομίλου NSF
• Πρόσβαση σε εμπειρογνώμονες
ζημιών που ειδικεύονται στον κίνδυνο
τροφίμων, τη μείωσή του και στη
στήριξη δημοσίων σχέσεων
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ AIG

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ AIG

• Μεγάλα όρια ασφάλισης.

Κάλυψη υλικών ζημιών και διακοπής
εργασιών για:

•1
 00 ειδικοί αναλυτές σε παγκόσμια
κλίμακα

• Πετρελαιοειδή και πετροχημικά.

• Έμπειρη ομάδα χειρισμού απαιτήσεων

• Ηλεκτροπαραγωγή/επιχειρήσεις
παραγωγής ενέργειας.

• Παγκόσμια προσέγγιση, πολυεθνική
δυνατότητα και τοπική παρουσία

• Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου
έργου (Κατασκευής(CAR)/
Συναρμολόγησης(EAR)).

• Παγκόσμιο δίκτυο εξυπηρέτησης

 μπειρη ομάδα τεχνικών ανάληψης
•Έ
κινδύνων.
• Τεχνικοί σύμβουλοι έργων και
διαχείρισης κινδύνων με διεθνή εμπειρία
και παρουσία.

• Χημικά/ Φαρμακευτικά.

Μάθετε περισσότερα
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ
THN ΟΙKOΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΑΣ ΓΑΛΗΝΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ AIG
• Παλέτα προγραμμάτων σχεδιασμένα για
να καλύψουν από τις πιο απλές έως τις
πιο σύνθετες ασφαλιστικές ανάγκες
 υμπληρωματικά πακέτα με ελκυστικές
•Σ
καλύψεις σε χαμηλό κόστος που
συμπληρώνουν όλα τα βασικά
προγράμματα , ανάλογα με τις
ιδιαιτερότητες της κάθε κατοικίας
• Πρόσθετες προαιρετικές παροχές
που εμπλουτίζουν το βασικό επίπεδο
κάλυψης

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ AIG
•Δ
 υνατότητα συμφωνίας με τον πελάτη
της αξίας της οικοσκευής από
εξειδικευμένους συνεργάτες της AIG, στο
στάδιο της έκδοσης του συμβολαίου
•Δ
 υνατότητα ασφάλισης έργων τέχνης με
κατά παντός κινδυνου καλύψεις στη βάση
των συμφωνημέων αξιών. Εξειδικευμένοι
συνεργάτες της AIG αναλαμβάνουν τη
διαδικασία εκτίμησης και συμφωνίας των
αξιών με τους πελάτες.
•Α
 σφαλιστικές λύσεις για ιδιοκτήτες ή/και
δανειολήπτες ή/και ενοικιαστές

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
•Ε
 ξοχικές και δευτερεύουσες
κατοικίες (προϋποθέτει
ασφάλιση της κύριας κατοικίας)

•Δ
 υνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες
και τις οικονομικές προτεραιότητες του
ασφαλιζόμενου
 υνατότητα επιλογής προγραμμάτων με και
•Δ
ή χωρίς απαλλαγές.
• Μείωση του ασφαλίστρου σεισμού με βάση
το έτος κατασκευής και την απαλλαγή
•Ά
 μεση εξυπηρέτηση σε περίπτωση ζημιάς
από έναν αξιόπιστο πολυεθνικό οργανισμό.
• Παροχή εκπτώσεων στα ασφάλιστρα του
αυτοκινήτου σας
•Ά
 μεση on-line τιμολόγηση, αποστολή
αίτησης και έκδοση βεβαίωσης για τράπεζα

• Διαμερίσματα και
μονοκατοικίες
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ AIG
•Έ
 νας από τους κορυφαίους ασφαλιστές
μεταφορών στον κόσμο.
•Ε
 υρύτητα όρων κάλυψης με δυνατότητα
διαμόρφωσής τους ανάλογα με τις
ανάγκες του εκάστοτε πελάτη

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ AIG
•Η
 λεκτρονικό σύστημα (Oceanwide) για
έκδοση on line certificates διαθέσιμο
για όλους τους ασφαλισμένους.

•Ο
 μάδα ανάληψης κινδύνων με τεχνογνωσία
και υψηλό βαθμό αυτονομίας, γεγονός
που σημαίνει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των
ασφαλιστικών αποφάσεων λαμβάνεται σε
τοπικό επίπεδο.
• Μακροχρόνιες σχέσεις με συνεργάτες και
ασφαλισμένους ώστε να μεγιστοποιείται η
ποιότητα της παρεχόμενης εξυπηρέτησης.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
Μεταφορές Εμπορευμάτων

Ευθύνες Θαλάσσιων Εργασιών

• Έτοιμα εμπορικά καταναλωτικά
προϊόντα.

•Φ
 ορείς εκμετάλλευσης τερματικών
σταθμών (Terminal Liability).

• Ευπαθή προϊόντα.
• Ασφάλιση φορτίων έργου.

•Ε
 υθύνη στοίβαξης (Stevendore’s
Liability).

•Α
 σφαλιστικά προγράμματα για
πολυεθνικές επιχειρήσεις.

• Νομική Ευθύνη ναύλωσης

• Επισκευαστές πλοίων (Ship Repairers).
• (Charterers Liability).

• Παγκόσμια εκπροσώπηση με ειδικευμένο
προσωπικό για τη διαχείριση πολυεθνικών
προγραμμάτων.
• Παγκόσμια παρουσία που επιτρέπει στην
AIG την έκδοση ασφαλιστηρίων, τον
χειρισμό απαιτήσεων και τον έλεγχο ζημιών.
•Ε
 ξειδικευμένο προσωπικό για την παροχή
τεχνικών συμβουλών σχετικά με την
ασφάλεια των μεταφορομένων φορτίων
μέσω του εκτεταμένου διεθνούς δικτύου μας.
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ AIG

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ AIG

•Α
 νταγωνιστικό προϊόν με καλύψεις
προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε
πελάτη

• Όλα τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης

• Τιμολόγηση που επιβραβεύει τους
οδηγούς με καθαρό ιστορικό ζημιών
 ποζημίωση εντός 5 εργάσιμων ημερών
•Α
από την παραλαβή των παραστατικών

• Πλούσιες καλύψεις, πολλαπλές
εκπτώσεις και ουσιαστικές παροχές

• Πρόσβαση σε δίκτυο επιλεγμένων
συνεργείων (Easy Repair)

• Άμεση εξυπηρέτηση στη ζημία

•Κ
 αθολικό προϊόν με δυνατότητα
πολλαπλών εκπτώσεων και
διαπροϊοντικών καλύψεων

Μάθετε περισσότερα
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ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ AIG

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑTA ΤΗΣ AIG

•Η
 μεγαλύτερη εξειδικευμένη ομάδα underwriters
περιβαλλοντικής ασφάλισης στην Ευρώπη με
ικανότητα κάλυψης έως και 50 εκατομμυρίων ευρώ

Η ευελιξία της AIG στην ασφάλιση
για περιβαλλοντικές ζημίες μπορεί να
καλύψει πολλούς τομείς στην Ευρώπη και
οπουδήποτε αλλού στον κόσμο.

•Ο
 ι συνεργάτες μας επωφελούνται από τη στήριξη
έμπειρων ομάδων underwriting περιβαλλοντικής
ασφάλισης και χειρισμού απαιτήσεων για τη
μεγιστοποίηση της διατήρησης και ανάπτυξης του
χαρτοφυλακίου τους

• Το μεγαλύτερο παγκόσμιο δυναμικό για την
προσαρμογή των συμβολαίων στην εκάστοτε τοπική
γλώσσα
•Κ
 αλύπτουμε περιστατικά αιφνίδιας ή σταδιακής
ρύπανσης, ζημίας στο περιβάλλον ή τη
βιοποικιλότητα και τις αυξημένες απαιτήσεις από ένα
ραγδαία μεταβαλλόμενο νομικό περιβάλλον

• Παραγωγή: από την ελαφριά έως τη
βαριά βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων
χημικών βιομηχανιών, διυλιστηρίων
πετρελαίου και χυτηρίων χάλυβα
• Εταιρίες ηλεκτρισμού και κοινής ωφέλειας
• Διαχείριση αποβλήτων

•Έ
 μπειρο δίκτυο χειρισμού περιβαλλοντικών
απαιτήσεων σε όλη την Ευρώπη

 ταιρίες μεταφοράς εμπορευμάτων και
•Ε
logistics

• Βραβευμένο εκπαιδευτικό εργαλείο μέσω του
διαδικτύου που απευθύνεται σε επαγγελματίες
της ασφάλισης για μεγαλύτερη κατανόηση των
περιβαλλοντικών κινδύνων

• Τεχνικές εταιρίες και κατασκευαστικά έργα

• Πρωτότυπο δίκτυο συμβούλων σε περίπτωση
περιβαλλοντικής ρύπανσης (Pollution Incident
Environmental Response), με σκοπό την υποστήριξη
και βοήθεια του ασφαλισμένου να ξαναρχίσει τη
δραστηριότητά του και να μειώσει κατά το δυνατό τα
έξοδα καθαρισμού του περιβάλλοντος

• Ιδιοκτήτες και κατασκευαστές ακινήτων,
συμπεριλαμβανομένων των ενοικιαστών
τους
• Λιανικό εμπόριο, αποθήκες και γραφεία

•Ε
 ξειδικευμένη πηγή πληροφοριών για συνεργάτες
και ασφαλισμένοι με την τεχνογνωσία μας σε
τοπικές αγορές, τοπική περιβαλλοντική νομοθεσία,
κανονισμούς και απαιτήσεις κάλυψης σε όλη την
Ευρώπη
• Ικανότητα προσαρμογής της κάλυψης και
διάρθρωσης προγραμμάτων ώστε να καλύπτονται οι
μοναδικές ανάγκες των πελατών και να στηρίζεται η
προσέλκυση επιχειρηματικών συνεργατών
• Περισσότερα από 40 χρόνια πείρας στην ασφάλιση
περιβαλλοντικών κινδύνων
• Πλήρως συμμορφούμενα και άριστα καταρτισμένα
πολυεθνικά προγράμματα που παρέχουν παγκόσμια
κάλυψη ή απευθύνονται σε
ιδιαίτερες νομοθεσίες
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ AIG
• Μεγάλα όρια ασφάλισης που
μπορούν να φθάσουν μέχρι και το
1,5 δισ. δολάρια για κινδύνους
με κατάλληλα και επαρκή μέτρα
προστασίας ανάλογα με το είδος
των εργασιών των προς ασφάλιση
επιχειρήσεων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ AIG
•Δ
 υνατότητα παροχής κάλυψης
με συμβόλαιο Κατά Παντός
Κινδύνου Περιουσίας, προσαρμογή
ασφαλιστικού προγράμματος με
επεκτάσεις καλύψεων ανάλογα με
τις ανάγκες των ασφαλισμένων μας.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
• Βιομηχανίες μεταποίησης
προϊόντων, υαλουργεία, βιομηχανίες
χαλυβουργίας/μετάλλου.
• Αεροδρόμια, νοσοκομεία/
μονάδες υγειονομικής περίθαλψης,
επιχειρήσεις ύδρευσης, εμπορικά
κέντρα, οικιστικά συγκροτήματα,
συγκροτήματα γραφείων.
•Λ
 ιανικό εμπόριο, ξενοδοχεία,
ψυχαγωγία, αθλητικά στάδια.

•Κ
 ατασκευή ηλεκτρικών και
μεταλλικών ειδών, προϊόντα υψηλής
τεχνολογίας, επικοινωνίας και μέσα
ενημέρωσης.
• Τράπεζες και εν γένει
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
• Πολυεθνικά προγράμματα και
Προγράμματα Διαχείρισης Κινδύνων
(Captives, Risk Management).

Μάθετε περισσότερα

• Μεγάλα όρια ασφάλισης που δίνουν την δυνατότητα
ασφάλισης μέχρι και το 100% μεγάλων επιλεγμένων
επιχειρήσεων με όφελος των πελατών σας για την
λήψη αποφάσεων μετά από μια ζημία
• Είμαστε για τους πελάτες σας ένας συνεργάτης με
επιχειρηματική συνέχεια, με εξέχουσα παγκόσμια
εμπειρία σε καταστροφικούς κινδύνους
• Είμαστε ένας συνεργάτης με δίκτυο εξειδικευμένων
μηχανικών σε όλο τον κόσμο οι οποίοι θα
βοηθήσουν τους πελάτες σας να μειώσουν τις
πιθανότητες να έχουν ζημίες.
• Είμαστε για τον πελάτη σας ένας ασφαλιστής
συνεργάτης με ευρεία γκάμα ασφαλιστικών
προϊόντων και υπηρεσιών.
• Εξειδικευμένοι Τεχνικοί στην Ελλάδα, όλη την
Ευρώπη και τις Διεθνής Αγορές που μπορούν
να επεξεργαστούν πολύπλοκες και εναλλακτικές
συμφωνίες.
• Άμεση πρόσβαση σε έμπειρους και εξειδικευμένους
τεχνικούς ανάληψης κινδύνων με μεγάλη δυνατότητα
και αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων (authority)
• Απαράμιλλα πολυεθνικά προγράμματα τα
οποία μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες
πολυεθνικών εταιρειών κάθε μεγέθους και μορφής.
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ PLUS+

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ AIG
• Μια σειρά προϊόντων προσιτού
κόστους με στόχο την προστασία
ιδιωτών από μια σειρά καθημερινών
κινδύνων

πλεονεκτηματα της AIG
•Δ
 υνατότητα εξατομίκευσης και
προσαρμογής βάσει των αναγκών
που παρουσιάζουν οι ασφαλισμένοι

•Κ
 αινοτόμα προϊόντα, μοναδικά στην
ελληνική αγορά, που απευθύνονται
σε μεγάλες πελατειακές βάσεις

• Παράνομες χρεώσεις καρτών

•Λ
 ειτουργούν ως εργαλείο αύξησης
πιστότητας

• Επίθεση και ληστεία σε ΑΤΜ
• Απώλεια εγγράφων
• Αντικατάσταση κλειδιών

• Προστασία προσωπικών αντικειμένων
από κλοπή ή ληστεία

• Προστασία προσωπικών δεδομένων
για online αγορές

•Ε
 πίδομα σε περίπτωση ολικής
καταστροφής ή κλοπής οχήματος

• Προστασία αγορών

• Ασφάλιση ποδηλάτου

•Δ
 ιαθέτουμε πολυετή εμπειρία και
μπορούμε να σας υποστηρίξουμε στη
διαδικασία προώθησης αλλά και μετά
την πώληση
•Ε
 υελιξία και δημιουργικότητα
στον σχεδιασμό τους ώστε να
ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις
των ασφαλισμένων

Βασικοί τομείς
Tα προϊόντα Plus+ είναι εξατομικευμένα
και σχεδιάζονται μετά από αίτημα για
συγκεκριμένη βάση πελατών. Ενδεικτικά
παρουσιάζονται κάποια από τα ήδη
διαθέσιμα προγράμματα.

•Κ
 αινοτόμα προϊόντα στην ελληνική
αγορά
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟΥΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ AIG

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ AIG

• Παροχή πολυεθνικών
προγραμμάτων σε όλο τον
κόσμο.

• Με εργασίες σε 130 χώρες, η AIG
είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στις
επιχειρηματικές ασφαλίσεις.

 ύσεις για κάθε τύπο
•Λ
επιχειρηματικών
ασφαλίσεων, καθώς επίσης
για προγράμματα ασφάλισης
ταξιδιού και ατυχήματος.

•Δ
 ιαχείριση της έκδοσης
ασφαλιστηρίων και
ταμειακών ροών για
προγράμματα fronting
θυγατρικών ή συνδεδεμένων
εταιριών των ασφαλισμένων
μας.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
• Πολυεθνικές εταιρίες
σε όλους τους τομείς,
συμπεριλαμβανομένων
των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων.
•Ε
 ταιρίες που αρχίζουν να
επεκτείνονται διεθνώς μέχρι
συνδεδεμένες εταιρίες
στο εξωτερικό και διεθνή
προγράμματα διαχείρισης
κινδύνου.

•Ε
 ταιρίες με δραστηριότητα
σε χώρες ή περιοχές που
ακολουθούν ρυθμιστικές
διατάξεις που απαιτούν
την έκδοση τοπικών
ασφαλιστηρίων συμβολαίων
ή βεβαιώσεων ασφαλιστικής
κάλυψης

 ξειδικευμένες ομάδες αποκλειστικής
•Ε
εξυπηρέτησης στις χώρες όπου
δραστηριοποιούμαστε, οι οποίες
συντονίζονται μέσω συγκεκριμένης
ομάδας διοίκησης.
•Κ
 ορυφαία εξειδίκευση στο σχεδιασμό
πολυεθνικών ασφαλιστικών
προγραμμάτων, καθώς επίσης στα
θέματα ρυθμιστικής εποπτείας
και συμμόρφωσης (regulatory &
compliance).
 να παγκόσμιο μοναδικό σύστημα για
•Έ
τη συνεπή διαχείριση των αιτημάτων
έκδοσης ασφαλιστηρίων μέσω
ολόκληρου του δικτύου μας.

• Πιστοποιημένη λειτουργία κατά
ISO 9001 για τη διαχείριση των
ταμειακών ροών των προγραμμάτων
συνδεδεμένων/εξαρτημένων εταιριών
(captive companies).
• Προσανατολισμός στις λύσεις
με ιστορικό προτύπων βέλτιστης
πρακτικής, καθώς και ευέλικτος
σχεδιασμός προγραμμάτων, όποτε
απαιτείται.
• Παγκόσμιο δίκτυο αποκλειστικών
ομάδων διαχείρισης ζημιών και
απαιτήσεων με την υποστήριξη ενός
βραβευμένου συστήματος αναφοράς
απαιτήσεων (IntelliRisk).
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PRIVATE CLIENT GROUP – ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ AIG

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ AIG

•Σ
 αφή, ευέλικτα, ξεχωριστά προϊόντα με ηγετική θέση στην αγορά και
μοναδικά πλεονεκτήματα

Ολοκληρωμένη και ουσιαστική κάλυψη
σε περιπτώσεις ζημιών, πρόληψη ή
περιορισμός της ζημιάς με τη χρήση των
υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων και
βέβαια ταχεία, απρόσκοπτη και σωστή
αποζημίωση. Παροχή ποιότητας και
προστιθέμενης αξίας σε κάθε σημείο
επαφής μας με τον ασφαλισμένο.

• Άψογη εξυπηρέτηση, ευελιξία στη διαδικασία ανάληψης κινδύνων
και ανταγωνιστική τιμολόγηση
 υνατότητα κάλυψης κατοικιών, συλλογών, σκαφών και οχημάτων
•Δ
υψηλής αξίας με γρήγορες διαδικασίες

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
Το Private Client Group επικεντρώνεται αποκλειστικά σε ιδιοκτήτες
περιουσιακών στοιχείων ιδιαίτερης αξίας. Μπορούμε να ανταποκριθούμε στις
ανάγκες των ασφαλισμένων για ασφαλιστική προστασία της κατοικίας τους,
του περιεχομένου της, της ιδιωτικής τους συλλογής, του αυτοκινήτου και του
σκάφους τους, τόσο εντός όσο και εκτός ελληνικών συνόρων. Οι απόλυτα
εξατομικευμένες λύσεις καθώς και το πλήθος και εύρος των καλύψεων
που περιλαμβάνουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά μας, εξασφαλίζουν την
προστασία των ασφαλισμένων σας σχεδόν από κάθε πιθανή αιτία.
• Private Client Group Home & Content.

•Κ
 αινοτόμες ασφαλιστικές λύσεις για
ιδιαίτερου τύπου περιουσιακά στοιχεία
με Κατά Παντός Κινδύνου καλύψεις.

 υστηροί κανόνες και διαδικασίες
•Α
ελέγχου για τη διατήρηση της
εμπιστευτικότητας και την τήρηση του
απορρήτου
• 24ωρη εξυπηρέτηση
 υνατότητα επέκτασης κάλυψης και στο
•Δ
εξωτερικό

•Δ
 υνατότητα προασφαλιστικών ελέγχων
από εξειδικευμένους συμβούλους –
συνεργάτες της εταιρίας χωρίς κάποια
οικονομική επιβάρυνση του πελάτη.

 ιδικά στελεχωμένο τμήμα ανάληψης
•Ε
κινδύνων και διακανονισμού των ζημιών
του Private Client Group με στόχο την
σωστή και άμεση εξυπηρέτηση

•Δ
 υνατότητα συμφωνίας των αξιών
με τους ασφαλισμένους στο στάδιο
έκδοσής του συμβολαίου.

• Παροχή εκπτώσεων μεταξύ
διαφορετικών προϊόντων του κλαδου.

• Private Client Group Collections.
• Private Client Group Auto.
• Private Client Group Yacht

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
για την καλύτερη προστασία των
περιουσιακών στοιχείων των πελατών.

•Ά
 μεση προσωπική εξυπηρέτηση σε
περίπτωση ζημιάς από έναν αξιόπιστο
πολυεθνικό οργανισμό
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ –
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΣΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ AIG

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ AIG

•Α
 σφάλιση του σκάφους με Καλύψεις
Κατά Παντός Κινδύνου

• Σκάφη προσωπικής αναψυχής

•Α
 νταγωνιστικά ασφάλιστρα τόσο για την
κάλυψη αστικής ευθύνης, όσο και για την
κάλυψη του ιδίου του σκάφους

• Ταχύπλοα και ιστιοπλοϊκά

 υρύτερη κάλυψη στο βασικό/
•Ε
υποχρεωτικό πρόγραμμα αστικής
ευθύνης

• Πλούσιο βασικό πακέτο που μεταξύ άλλων
περιέχει ίδιες ζημίες σκάφους, φωτιά, κλοπή,
περιβαλλοντική ρύπανση, δαπάνη ανέλκυσης
ή μετακίνησης του ναυαγίου και κάλυψη
ευθύνης προς τρίτους ακόμα και κατά την
οδική μεταφορά

• Ανταγωνιστικά ασφάλιστρα
• Άμεση εξυπηρέτηση

•Δ
 υνατότητα κάλυψη προσωπικού ατυχήματος
για τον κυβερνήτη και τους επιβαίνοντες
•Ά
 μεση εξυπηρέτηση στην έκδοση προσφοράς/
συμβολαίου αλλά και σε περίπτωση ζημιάς,
από έναν αξιόπιστο πολυεθνικό οργανισμό.
• Παροχή εκπτώσεων στα ασφάλιστρα του
αυτοκινήτου σας
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ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΗΓΕΤΗ ΣΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ AIG

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ AIG

• Μια από τις μεγαλύτερες ομάδες του κλάδου
Χρηματικών Απωλειών στην Ευρώπη: με
ικανότητα ανάληψης 100 εκατομμυρίων
δολαρίων και περισσότερους από 300
underwriters.
• Ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά
χαρτοφυλάκια ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών
Διοίκησης στην αγορά, με περισσότερα από
100.000 συμβόλαια σε ισχύ.
• Ενας απο τους μεγαλύτερους ασφαλιστές
παγκοσμίως για την κάλυψη Απαγωγής &
Λύτρων.
• Δυνατότητα ασφάλισης μικρών και μεγάλων
εταιριών, από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις
στον κόσμο έως χιλιάδες μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.
• Μια από τις μεγαλύτερες και μακροβιότερες
ομάδες στην παγκόσμια αγορά ασφάλισης
Συγχωνεύσεων και Εξαγορών.

•Κ
 άλυψη ευθύνης σε σχέση με
ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους.
• Συγχωνεύσεις και εξαγορές.
• Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
συμπεριλαμβανομένων διαχειριστών
κεφαλαίων, ιδιωτικών επενδυτικών
κεφαλαίων, επιχειρηματικών κεφαλαίων,
τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών.
• Ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης
για ιδιωτικές εταιρίες ανεξάρτητα από το
μέγεθος τους
• Κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης μια
ευρύτατης γκάμας επαγγελματιών και
επιχειρήσεων.
• Κάλυψη μεταφοράς χρημάτων
• Κάλυψη απαγωγής και λύτρων

•Η
 γέτιδα εταιρία με κορυφαία ασφαλιστήρια
στην αγορά που προστατεύουν τις εταιρίες σε
ένα ρευστό επιχειρηματικό περιβάλλον.
• Διαπρέπουμε στους μεγάλους κινδύνους όπως
η ασφάλιση εισηγμένων εταιριών, η κάλυψη
δραστηριότητας στις ΗΠΑ και οι Δημόσιες
Προσφορές Αξιών
• Υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης (χρόνος
απόκρισης σε αιτήματα, έκδοση ασφαλιστηρίου
και χειρισμός απαιτήσεων) για τη μεγιστοποίηση
της διατήρησης ασφαλισμένων.
• Στενή συνεργασία με ασφαλισμένους και
συνεργάτες για την εύρεση των βέλτιστων
ασφαλιστικών λύσεων.
• Εκτεταμένο παγκόσμιο δίκτυο με τοπική
παρουσία της εταιρίας στις χώρες στις οποίες
δραστηριοποιούμαστε.
• Διαθέτουμε εξαιρετική τεχνογνωσία στη
διαχείριση των ζημιών που μας επιτρέπει να
προβλέπουμε την εξέλιξη των απαιτήσεων και
να τις διαχειριζόμαστε με το βέλτιστο τρόπο.
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Επέκταση Εγγύησης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ AIG
• Πολυετή δραστηριοποίηση στον χώρο
•Ε
 υρύ δίκτυο επισκευαστών που
καλύπτει το σύνολο της αγοράς

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ AIG
•Ά
 μεση εξυπηρέτηση στη ζημιά και άρτια
τεχνικά εκπαιδευμένα στελέχη

•Y
 ποστήριξη στη διαδικασία πώλησης μέσω
σεμιναρίων

•Ε
 πιλογή διάρκειας για 1, 2 ή 3 επιλέον
έτη από την εργοστασιακή εγγύηση

• Προϊοντικές εκπαιδεύσεις

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
Με πολυετή εμπειρία και σταθερές
συνεργασίες στο χώρο της λιανικής
πώλησης, μπορούμε να προσφέρουμε
Επέκταση Εγγύησης σε μία ευρεία γκάμα
προϊοντικών κατηγοριών όπως:
•Η
 λεκτρονικές συσκευές και
Περιφερειακά
• Λευκές και Μαύρες ηλεκτρικές συσκευές
•Κ
 ινητά τηλέφωνα και άλλες φορητές
ηλεκτρονικές συσκευές

• Παροχή κάλυψης σε λιγότερο παραδοσιακές
προϊοντικές κατηγορίες
•Δ
 υνατότητα επιλογής συμπληρωματικών
καλύψεων που προσθέτουν αξία, π.χ κάλυψη
ζημιάς από ατύχημα κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς στο σπίτι

• Έπιπλα
• Ποδήλατα
• Ιατρικό εξοπλισμό για χρήση από
ιδιώτες που περιλαμβάνει ακουστικά
βαρηκοΐας και αναπηρικά αμαξίδια
Άλλα καταναλωτικά αγαθά που μπορεί
να καλύπτονται από αρχική εγγύηση του
κατασκευαστή όπως υποδήματα, ρολόγια
και κοσμήματα.
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www.aig.com.gr
AIG
Λεωφόρος Κηφισίας 119,
15124 Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210 8127600,
Fax: 210 8027189
Info.gr@aig.com

Yποκατάστημα Θεσσαλονίκης
Μαρίνου Αντύπα 42
570 01 Πυλαία
Θεσσαλονίκης
Τηλ. : 2310 474 999,
Fax: 2310 474 990

Η American International Group, Inc. (AIG) είναι ένας κορυφαίος διεθνής ασφαλιστικός οργανισμός που εξυπηρετεί πελάτες σε
περισσότερες από 130 χώρες και δικαιοδοσίες. Οι εταιρίες της AIG εξυπηρετούν επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιώτες μέσα από ένα
από τα πλέον εκτεταμένα δίκτυα γενικών ασφαλίσεων παγκοσμίως. Επιπλέον, οι εταιρίες της AIG είναι από τους κορυφαίους ασφαλιστές
ζωής και συνταξιοδότησης στις ΗΠΑ. Η AIG είναι εισηγμένη στα Χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και του Τόκυο.
Στην Ελλάδα, η AIG αποτελεί ένα διαχρονικά σταθερό και φερέγγυο ασφαλιστικό οργανισμό αλλά και ένα βραβευμένο εργασιακό
περιβάλλον, με ιστορία που ξεκινά το 1935.
H AIG είναι η εμπορική επωνυμία για την δραστηριότητα παγκοσμίως 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 περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε το site μας στη διεύθυνση www.aig.com.gr. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας παρέχονται από
θυγατρικές εταιρίες του ομίλου American International Group, Inc. Στην Ευρώπη, η κάλυψη παρέχεται από την AIG Europe Limited. Το
υλικό αυτό είναι για ενημερωτικό σκοπό. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμα σε κάθε χώρα και οι ασφαλιστικές καλύψεις
διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το ασφαλιστήριο. Μερικές υπηρεσίες και προϊόντα παρέχονται
από ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα. Τα ασφαλιστικά προϊόντα ενδέχεται να παρέχονται από θυγατρικές ή μη θυγατρικές εταιρίες
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΕΝΑΝ ΗΓΕΤΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Για περισσότερα από 60 χρόνια έχουμε αφοσιωθεί στην αντιμετώπιση των αναγκών για
ασφάλιση και διαχείριση κινδύνων που παρουσιάζουν οι αεροπορικές εταιρίες, η αεροπλοΐα
και όλα τα είδη αεροδιαστημικών εγκαταστάσεων. Είμαστε ηγέτες της αγοράς σε όλους τους
τομείς της αεροπορικής ασφάλισης, με υψηλή πραγματογνωμοσύνη, παγκόσμια τεχνογνωσία
στο χειρισμό απαιτήσεων και εκτεταμένη πείρα στον χειρισμό σημαντικών ζημιών.
Ικανότητα
αντιμετώπισης
σχεδόν κάθε
κινδύνου
αεροπλοΐας

Τεχνογνωσία του κλάδου
Η AIG προσφέρει ένα πλήθος προσαρμοσμένων
λύσεων σε ευρεία βάση πελατών, από κατασκευαστές
μεμονωμένων εξαρτημάτων και ανταλλακτικών έως
φορείς ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, φορείς
διαχείρισης τοπικών και μεγαλύτερων αερολιμένων και
εταιρίες παροχής υπηρεσιών που εργάζονται σε αυτούς
τους χώρους.

Βασικοί Τομείς

• Κατασκευαστές προϊόντων αεροδιαστημικής.

Γενική αεροπορία
Το τμήμα εμπορικής γενικής αεροπορίας διαθέτει μια
ομάδα έμπειρων ασφαλιστών τόσο για τον κλάδο
αεροσκαφών σταθερών πτερυγίων όσο και τον κλάδο
αεροσκαφών περιστρεφόμενων πτερυγίων.

• Φορείς διαχείρισης αερολιμένων.
• Φορείς επίγειας εξυπηρέτησης αερολιμένων.
• Εργολάβοι κατασκευής αερολιμένων.
• Στόλοι εταιρικών αεροσκαφών.
• Εμπορική γενική αεροπορία.
• Ευθύνη πολέμου και τρομοκρατικών ενεργειών

www.aig.com.gr
Η παρούσα ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία AIG Europe Limited, με νόμιμο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα την AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Το παρόν έντυπο 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..
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η AIG είναι κορυφαία εταιρία ασφάλισης Αστικής Ευθύνης για πελάτες με προφίλ
υψηλής ποιότητας και σταθερότητας ως προς τους κινδύνους. Επίσης, κατέχουμε
ηγετική θέση στις παγκόσμιες αγορές ασφάλισης Υπερβάλλοντος Ορίου, με
εκτεταμένη δυνατότητα κάλυψης και τεχνογνωσία από άποψη κινδύνου, μεγέθους,
τοποθεσίας, χωρητικότητας και δομής.
Τεχνογνωσία πριν
και μετά τη ζημία

Τεχνογνωσία
Διαθέτουμε ξεχωριστή τεχνογνωσία σε μη συμβατικές
δομές, όπως στις πολυεθνικές και διεθνείς αγορές, στους
τομείς ενέργειας και κοινής ωφέλειας, στις κατασκευές
και τις πρωτοβουλίες ιδιωτικής χρηματοδότησης, στις
αγορές μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στα
συμβόλαια υπερβάλλοντος ορίου και ασφάλισης για
κινδύνους στη Βόρεια Αμερική.
Έλεγχος ζημιών
Η τεχνογνωσία μας στον έλεγχο ζημιών καλύπτει όλα τα
στάδια βιομηχανικής παραγωγής σε όλη την Ευρώπη
και υποστηρίζεται από ένα διεθνές δίκτυο συμβούλων
μηχανικών σε όλο τον κόσμο.

διαχειρίζονται ζημίες ύψους πολλών εκατομμυρίων με
περίπλοκες δομές.
Ηγετική θέση στην αγορά
Αναλύουμε τακτικά τους όρους των ασφαλιστηρίων
συμβολαίων μας για να εξασφαλίζουμε ότι
συμμορφώνονται με τους κανόνες και καταλαμβάνουν
ηγετική θέση στην αγορά. Το πλέον ευρύ συμβόλαιο
για τους περισσότερους ασφαλισμένους προβλέπει:
παροχές λόγω εργατικού ατυχήματος, περιορισμό
κρίσεων, ανάκληση προϊόντων, δαπάνες καθαρισμού
τρίτων, ευθύνη προϊόντων και ευρείς ορισμούς
τραυματισμού και ζημίας

Δίκτυο χειρισμού απαιτήσεων
Το ευρωπαϊκό δίκτυο χειρισμού απαιτήσεων παρέχει
πρόσβαση σε εξειδικευμένους διαχειριστές πελατών
και εμπειρογνώμονες σύνθετων απαιτήσεων που

Βασικοί Τομείς

Εστιάζουμε στην αποδεδειγμένη ποιότητα και τη
σταθερότητα ενός κινδύνου, τις ανεπτυγμένες πρακτικές
διαχείρισης κινδύνων, σε δοκιμασμένα συστήματα και
αρχεία για τη στήριξη της ικανότητας υπεράσπισης
απαιτήσεων και στα επίπεδα συχνότητας απαιτήσεων
κάτω του μέσου όρου για τον συγκεκριμένο κλάδο.
 υρεία και ευέλικτη προσέγγιση του κλάδου όπου
•Ε
οι πελάτες επιδεικνύουν υψηλό επίπεδο διαχείρισης
κινδύνων.
• Μη συμβατικοί και δυνητικά καταστροφικοί κίνδυνοι.
• Πολυεθνικοί κίνδυνοι κάθε μορφής και μεγέθους.
 σφάλιση Υπερβάλλοντος Ορίου: είτε εντός μιας
•Α
επικράτειας μόνο είτε πολυεθνική κάλυψη και κάλυψη
τύπου «ομπρέλα».

•Κ
 ίνδυνοι στη Βόρεια Αμερική, εξαγόμενα προϊόντα και
εγχώριοι κίνδυνοι.
• Ενέργεια και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.
 ατασκευαστικός κλάδος και πρωτοβουλίες ιδιωτικής
•Κ
χρηματοδότησης.
•Κ
 ίνδυνοι συσσώρευσης υπαλλήλων,
συμπεριλαμβανομένου υπεράκτιου προσωπικού και
πληρώματος αεροσκάφους.
 αραγωγοί διαφόρων προϊόντων, όπως χημικά,
•Π
ορυκτά, μεταλλεύματα, ηλεκτρονικά και μηχανήματα.
 λάδοι παροχής υπηρεσιών και χρηματοπιστωτικά
•Κ
ιδρύματα.
• Επικοινωνία, μέσα ενημέρωσης και τεχνολογία.

www.aig.com.gr
Η παρούσα ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία AIG Europe Limited, με νόμιμο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα την AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Το παρόν έντυπο 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..
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ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

Η AIG είναι μια εταιρία που παρέχει ευέλικτα και πρωτοποριακά προϊόντα
προσωπικών ατυχημάτων και ταξιδιωτικής ασφάλισης για ιδιώτες, επιχειρήσεις,
οργανισμούς και ομάδες ειδικών ασφαλίσεων. Τα προϊόντα εμπλουτίζονται με
συμπληρωματικές υπηρεσίες «προστιθέμενης αξίας», που παρέχονται από έμπειρο
και τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό.
Ολοκληρωμένες
λύσεις για ιδιώτες
και επιχειρήσεις

Ασφάλιση Ταξιδιών Αναψυχής
Προσφέρεται μια σειρά οικονομικών προγραμμάτων
ασφάλισης με μοναδικές παροχές, σε κάθε προορισμό.
Παρέχεται επίσης η δυνατότητα επιλογής προγράμματος
σύμφωνα με τις τις ανάγκες του κάθε ταξιδιώτη, δίνοντας
του τη σιγουριά και τα προνόμια που μόνο ένας διεθνής
οργανισμός μπορεί να προσφέρει.

• Δαπάνες λόγω καθυστέρησης αναχώρησης

Ταξιδιωτική Ασφάλιση Στελεχών Επιχειρήσεων
Τα επαγγελματικά ταξίδια στελεχών, συνεργατών και
υπαλλήλων μιας επιχείρησης, αποτελούν ένα σημαντικό
μέρος των δραστηριοτήτων της. Οι σημερινές συνθήκες
εργασίας εκτός έδρας, είτε στην Ελλάδα είτε στο
εξωτερικό, κρύβουν πολλούς κινδύνους οι οποίοι
μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του
στελέχους/ ταξιδιώτη με όλα τα σχετικά επακόλουθα για
τον ίδιο, την οικογένεια του και την ίδια την επιχείρηση.
Η AIG, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες ανάγκες των
επιχειρήσεων, προσφέρει μέσα από τα ειδικά αυτά
προγράμματα ουσιαστικές καλύψεις όπως:

• Δαπάνες λόγω καθυστέρησης άφιξης αποσκευών

• Δαπάνες λόγω καθυστέρησης αναχώρησης

• Απώλεια αποσκευών

• Δαπάνες λόγω καθυστέρησης άφιξης αποσκευών

•Δ
 απάνες λόγω διακοπής ταξιδίου από ατύχημα η
ασθένεια

• Απώλεια αποσκευών

• Ιατροφαρμακευτικά έξοδα ατυχήματος ή ασθένειας

• Απώλεια προκαταβολών λόγω ακύρωσης ταξιδιού

•Δ
 απάνες έκτακτης διακομιδής σε όποια χώρα και αν
βρίσκεστε

• Προσωπική Αστική Ευθύνη

Κάποια μόνο από τα πλεονεκτήματα/ παροχές
περιλαμβάνουν:
• 24ωρη παγκόσμια υπηρεσία βοήθειας

Ομαδικές Ασφαλίσεις «Specialty Solutions»
Τα προγράμματα Ειδικών Ασφαλίσεων αποτελούν
μια ξεχωριστή, πρωτότυπη και εξαιρετικά ευέλικτη
κατηγορία ομαδικών ασφαλίσεων, που απευθύνονται
σε ομάδες ασφαλισμένων που επιθυμούν προγράμματα
προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.
Καλύπτονται σύλλογοι, εκπαιδευτικοί οργανισμοί,
αθλητικές/ εταιρικές/ ψυχαγωγικές εκδηλώσεις,
κατασκηνώσεις κ.α.

Βασικοί Τομείς

• Αποζημίωση λόγω διακοπής ταξιδιού

• Πειρατεία
• Νομικά έξοδα
• 24ωρη παγκόσμια υπηρεσία βοήθειας
•2
 4ωρη on-line πληροφόρηση ασφάλειας σε 170
χώρες από την Red24

• Ιδιώτες και οικογένειες
•Ε
 πιχειρήσεις κάθε μεγέθους – από μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέχρι και
εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρίες
•Ε
 ιδικές ασφαλίσεις (Specialty Solutions) για συλλόγους, εκπαιδευτικούς
οργανισμούς, αθλητικές/ εταιρικές εκδηλώσεις, κατασκηνώσεις κ.α.

www.aig.com.gr
Η παρούσα ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία AIG Europe Limited, με νόμιμο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα την AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Το παρόν έντυπο 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..
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GLOBAL RISK SOLUTIONS:
Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΣΑΣ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

Τα Global Risk Solutions της AIG προσφέρουν λύσεις εναλλακτικής ασφάλισης
και αντασφάλισης. Ειδικευόμαστε σε προγράμματα που περιλαμβάνουν σημαντική
διατήρηση πελατών (π.χ. δομημένη ασφάλιση, παγκόσμιο fronting και διαχείριση
captive εταιριών), προγράμματα μεταβίβασης κινδύνου που αντιμετωπίζουν
πολύπλοκους, ασυνήθιστους ή δύσκολους κινδύνους και αντασφαλιστικές καλύψεις.
Εξειδικευμένες
ασφαλιστικές
λύσεις

Δομημένη ασφάλιση
Οι λύσεις δομημένης ασφάλισης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για κινδύνους που είναι πολύπλοκοι
ή ασφαλίζονται με δυσκολία. Αυτά τα προγράμματα
μπορεί να χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει,
είτε στην αρχή είτε στη διάρκεια του ασφαλιστηρίου.
Μπορεί να είναι επωφελή για επιχειρηματικούς πελάτες
που επιδιώκουν να αναλάβουν μέρος των κινδύνων
τους λόγω θετικού ιστορικού ζημιών. Η δομημένη
ασφάλιση μπορεί επίσης να σταθεί χρήσιμη στις
ταμειακές ροές. Μέσω της αντιμετώπισης αυτών των
κινδύνων που ασφαλίζονται με δυσκολία, αυτά τα
ασφαλιστικά προγράμματα μπορούν να διευκολύνουν τη
δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών.
Liability buyouts
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με τις ευθύνες
συνδεδεμένων captive εταιριών ώστε να επιτραπεί η
μείωση της έκθεσης και το πιθανό κλείσιμο της captive
εταιρίας με την επακόλουθη αποδέσμευση κεφαλαίων
και εξασφαλίσεων. Τα Liability buyouts μπορούν επίσης
να χρησιμοποιηθούν για την ανάληψη υποχρεώσεων
από εταιρικούς πελάτες σε επίπεδο ισολογισμού.

Βασικοί Τομείς

Εξελισσόμενοι κίνδυνοι
Παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις για κινδύνους που
προς το παρόν δεν μπορούν να ασφαλιστούν (π.χ.
προστασία επωνυμίας) και αναπτύσσουμε καινούργια
προϊόντα για την ασφαλιστική αγορά για να καλύψουμε
τις ανάγκες συνεργατών και ασφαλισμένων.
Διαχείριση και συμβουλευτικές υπηρεσίες
συνδεδεμένων (captive) εταιριών
Χάρη στο εκτεταμένο παγκόσμιο δίκτυό μας, κατανοούμε
με μοναδικό τρόπο τις ρυθμιστικές απαιτήσεις κάθε
δικαιοδοσίας και τις τοπικές επιχειρηματικές πρακτικές.
Σήμερα, όλο και περισσότερες εταιρίες κάθε
μεγέθους στηρίζονται στις captive εταιρίες τους ως
εναλλακτική λύση διαχείρισης κινδύνων και η τοπική
τεχνογνωσία έχει κρίσιμη σημασία κατά τη σύσταση ή
μετεγκατάσταση κάποιας συνδεδεμένης εταιρίας

• Μεγάλοι εταιρικοί πελάτες.
• Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
•Σ
 υνδεδεμένες εταιρίες (αντ)ασφάλισης (captive
reinsurance companies).

www.aig.com.gr
Η παρούσα ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία AIG Europe Limited, με νόμιμο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα την AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Το παρόν έντυπο διατίθεται αποκλειστικώς και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΡΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΙΑ
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Η AIG είναι κορυφαίος ασφαλιστής ανάκλησης προϊόντων και πρωτοπόρος της
αγοράς όσον αφορά στην ασφάλιση διαχείρισης κρίσεων. Οι εξειδικευμένες ομάδες
ανάληψης κινδύνων και χειρισμού απαιτήσεων της εταιρίας μας υποστηρίζονται από ένα
παγκόσμιο δίκτυο υπηρεσιών υποστήριξης κρίσεων. Αυτές οι υπηρεσίες ποικίλλουν
από την ασφάλεια τροφίμων, την ανάκληση προϊόντων και τη συνέχεια των εργασιών
έως τις συμβουλευτικές υπηρεσίες για εταιρική επικοινωνία με στόχο την αποκατάσταση
της φήμης των πελατών στη διάρκεια κάποιας κρίσης και μετά το πέρας αυτής.
Τεχνογνωσία σε
συνδυασμό με
καλύψεις και
υπηρεσίες

Εμπειρία και τεχνογνωσία
Η ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων διαθέτει συνολικά
περισσότερα από 50 χρόνια πείρας στις ασφαλίσεις.
Απευθυνόμαστε σε εμπειρογνώμονες του εκάστοτε
αντικειμένου, καλύπτοντας έναν πολύ μεγάλο αριθμό
επιχειρηματικών τομέων και κλάδων. Η ασφαλιστική
τεχνογνωσία μας περιλαμβάνει μη συμβατικές δομές,
διεθνείς αγορές, καθώς επίσης τα πρότυπα της
βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, ενώ η τεχνογνωσία
μας στον έλεγχο ζημιών καλύπτει όλους τους κλάδους
με την υποστήριξη ενός διεθνούς δικτύου αναλυτών σε
όλο τον κόσμο.

Απαιτήσεις
Το παγκόσμιο δίκτυο χειρισμού απαιτήσεων της
εταιρίας μας είναι ασυναγώνιστο από άποψη
μεγέθους και αντικειμένου. Στην Ευρώπη, παρέχουμε
πρόσβαση σε αποκλειστικούς διαχειριστές πελατών και
εμπειρογνώμονες σύνθετων απαιτήσεων που χειρίζονται
ζημίες μεγάλων και σύνθετων δομών.

Βασικοί Τομείς

Δίνουμε περισσότερη έμφαση στην αποδεδειγμένη φύση και τη σταθερότητα κάποιου
κινδύνου παρά στην επαγγελματική κατηγορία στην οποία εντάσσεται.
Για την Ανάκληση Προϊόντων ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για:
• Τρόφιμα και ποτά
• Πολυεθνικές επιχειρήσεις
• Μη συμβατικές τοποθετήσεις

www.aig.com.gr
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Τεχνογνωσία, οι εξειδικευμένοι μηχανικοί, το έμπειρο προσωπικό ανάληψης κινδύνων και
διαχείρισης ζημιών και η δυνατότητα ανάληψης μεγάλων ορίων σε παγκόσμιο επίπεδο κάνουν
την AIG έναν από τους κορυφαίους ασφαλιστές στην ασφάλιση Κατασκευαστικών έργων,
Πετροχημικών εγκαταστάσεων, Χημικών και Ενεργειακών Μονάδων. Εργαζόμαστε με πελάτες
που έχουν παρουσία σε μια χώρα, σε πολλές χώρες ή παγκόσμια
Τεχνογνωσία
παγκοσμίου
επιπέδου σε όλο
τον κόσμο – πριν
και μετά τη ζημία

Εξειδίκευση
Διαθέτουμε μια από τις μεγαλύτερες και πιο έμπειρες
ομάδες εξειδικευμένων τεχνικών στον ασφαλιστικό
κλάδο σε κατασκευαστικά έργα, την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας, τα χημικά και τα φαρμακευτικά
προϊόντα.
Τοπική τεχνογνωσία με παγκόσμιο προσανατολισμό
Έχοντας γραφεία σε διάφορες περιοχές του κόσμου,
η ομάδα μας είναι απολύτως εξοικειωμένη με τις
πρακτικές και τα πρότυπα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές
επίπεδο. Οι μηχανικοί της εταιρίας μας ειδικεύονται
σε διάφορους κλάδους, όπως οι υπηρεσίες ανάλυσης
ελέγχου ζημιών σχετικά με τα χημικά, το πετρέλαιο,
τα ηλεκτρομηχανολογικά έργα, τα έργα πολιτικού
μηχανικού και την πυροπροστασία.

Βασικοί Τομείς

Έλεγχος ζημιών
Δίνουμε βαρύτητα στην παροχή βοήθειας για τη
διαχείριση κινδύνου προκειμένου να μειωθεί η
πιθανότητα ζημίας λόγω πυρκαγιάς, έκρηξης, θύελλας,
πλημμύρας, σεισμού, κατάρρευσης, καθώς επίσης
λόγω της έκθεσης σε μηχανολογική και ηλεκτρολογική
βλάβη. Εργαζόμαστε με τους συνεργάτες και τους
ασφαλισμένους μας, ώστε να παρέχουμε τις καλύτερες
και οικονομικά αποδοτικές συμβουλές και να
βελτιώνουμε τα υπάρχοντα προγράμματα διαχείρισης
κινδύνων.
Διαχείριση Ζημιών
Το προσωπικό διαχείρισης των ζημιών είναι έμπειρο και
εξειδικευμένο και εξασφαλίζουμε ότι ο διακανονισμός
των ζημιών γίνεται το ταχύτερο δυνατό. Οι πελάτες μας
έχουν διαρκή ενημέρωση για την πορεία των ζημιών
τους.

• Έργα κατασκευής και συναρμολόγησης
• Διυλιστήρια, εργοστάσια πετροχημικών
• Γεωτρήσεις πετρελαίου σε χερσαίες και υπεράκτιες πλατφόρμες
• Ηλεκτροπαραγωγή κάθε είδους
• Βιομηχανίες φαρμάκων και χημικών
• Εξειδικευμένα πολυεθνικά προγράμματα Ασφάλισης

www.aig.com.gr
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΓΑΛΗΝΗΣ

Η σειρά προγραμμάτων ασφάλισης κατοικιών της AIG καλύπτει από τις βασικότερες
ως τις πλέον σύγχρονες ασφαλιστικές ανάγκες, με απλή σύνταξη, φιλική μορφή,
κατανοητούς όρους ασφάλισης, σαφείς εξαιρέσεις και ανταγωνιστικές τιμές.
Ευρεία σειρά
καλύψεων και
παροχών

Προσφερόμενα βασικά πακέτα Ασφάλισης Κατοικίας
• Πρόγραμμα «Απλής» Ασφάλισης κατοικίας
• Πρόγραμμα «Διευρυμένης» Ασφάλισης κατοικίας
• Πρόγραμμα «Πλήρους» Ασφάλισης κατοικίας
• Πρόγραμμα «Συμφωνημένων αξιών»
Η ευελιξία των πακέτων εξασφαλίζεται μέσω της
παροχής ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ:
 εισμός (δυνατότητα επιλογής εναλλακτικών
•Σ
απαλλαγών)
• Καθίζηση/ κατολίσθηση
 ικιακή προστασία από ατύχημα (κάλυψη
•Ο
προσωπικού ατυχήματος οικογένειας)
• Ζημιές σε βοηθητικά κτήρια
• Ζημιές σε ηλεκτρική εγκατάσταση

Τα Συμπληρωματικά προγράμματα «συμπληρώνουν» το
εύρος κάλυψης των πακέτων ασφάλισης κατοικίας.
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α
-- Κ
 άλυψη ηλιακού θερμοσίφωνα, τεντών και
δορυφορικής κεραίας
-- Κινητά αντικείμενα στο ύπαιθρο
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β
-- Κ
 άλυψη ηλιακού θερμοσίφωνα, τεντών και
δορυφορικής κεραίας
-- Κινητά αντικείμενα στο ύπαιθρο
-- Κλοπή ταυτότητας
-- Δόλιες χρεώσεις
-- Επίθεση & Ληστεία σε ΑΤΜ
-- Κάλυψη απολεσθέντος πορτοφολιού
-- Αντικατάσταση κλειδιών

• Κάλυψη κατά Παντός Κινδύνου έργων τέχνης
• Οικογενειακή αστική ευθύνη

Εκπτώσεις

Ισχύουν για τα βασικά προγράμματα και λειτουργούν αθροιστικά:
Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο Οικοδομής, Περιεχομένου > € 300.000

5%

Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο Οικοδομής, Περιεχομένου > € 600.000

10%

	Σύστημα Συναγερμού συνδεδεμένο με εταιρία προστασίας (Πλήρης/ Συμφ. Αξίες)
Ασφάλεια Κατοικίας & Αυτοκινήτου

Ασφάλεια Κατοικίας & Σκάφους


5%

10%
στα ασφάλιστρα αυτοκινήτου
10%
στα ασφάλιστρα σκάφους

www.aig.com.gr
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η AIG ασφαλίζει σε παγκόσμιο επίπεδο μεταφορές η αξία των οποίων ξεπερνά τα 700
εκατ. ευρώ. Διαθέτουμε έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό σε τοπικό και διεθνές
επίπεδο στην ανάληψη κινδύνων και στη διαχείριση και διακανονισμό ζημιών μεταφορών.
Κύρια προϊόντα
και υπηρεσίες

Ασφάλιση φορτίων και Διαχείριση κινδύνων
Θεωρούμαστε μια από τις πλέον αναγνωρισμένες
εταιρίες ασφάλισης Μεταφορών λόγω της παγκόσμιας
εκπροσώπησης και της τεχνογνωσίας μας στις τοπικές
αγορές, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας μας σε
αναπτυσσόμενες αγορές, όπως η Κίνα και η Ινδία.
Ασφάλιση Μεταφοράς Γενικών Φορτίων
Ασφάλιση Γενικών Φορτίων και κατά την διάρκεια
διαμετακόμισης, μαζί με επεκτάσεις ασφαλιστηρίου για
αποθήκευση.

Βασικοί Τομείς

Μεταφορές Εμπορευμάτων
• Έτοιμα εμπορικά καταναλωτικά προϊόντα

Εξειδικευμένοι Πραγματογνώμονες
Το παγκόσμιο δίκτυό μας από ειδικούς μηχανικούς
παρέχει αναλύσεις και δωρεάν συμβουλές για όλη
την αλυσίδα διακίνησης φορτίων, από τη θαλάσσια
μεταφορά φορτίων, τη στοίβαξη και τα εσωτερικά
δρομολόγια έως τα μέτρα ασφάλειας για την
ελαχιστοποίηση ή εξάλειψη των κινδύνων και για
την ασφαλή παράδοση φορτίων. Οι συμβουλευτικές
μας υπηρεσίες μπορούν να επεκταθούν στην
ανάλυση στατικού κινδύνου και την επιθεώρηση
υποδομών, συμπεριλαμβανομένων Λιμένων και
Τερματικών Σταθμών. Για μεγαλύτερα, πιο πολύπλοκα
προγράμματα, οι εξειδικευμένοι άνθρωποί μας
συντονίζουν τη διαχείριση κινδύνων, παρέχοντας τις
δικές τους συμβουλές και αναλαμβάνοντας τη διαχείριση
εξωτερικών εκτιμητών και επιθεωρητών, ανάλογα με τις
απαιτήσεις.

• Ευπαθή προϊόντα

Ευθύνες Θαλάσσιων εργασιών
• Φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών
(Terminal Liability )

• Ασφάλιση φορτίων έργου

• Ευθύνη στοίβαξης (Stevendore’s Liability)

•Α
 σφαλιστικά προγράμματα για πολυεθνικές
επιχειρήσεις

• Επισκευαστές πλοίων (Ship Repairers)
• Νομική ευθύνη ναύλωσης
• (Charterers Liability

www.aig.com.gr
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΠΛΗΘΟΣ
ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ

H AIG είναι κορυφαία εταιρία στην ασφάλιση οχημάτων παρέχοντας μια ευρεία σειρά
μοναδικών καλύψεων και υπηρεσιών, καθώς και άριστα επίπεδα εξυπηρέτησης σε
περίπτωση ζημίας.
Ασφαλιστικές
λύσεις για κάθε
ανάγκη

Πρωτοποριακά πλεονεκτήματα και επίκαιρες καλύψεις
• Φροντίδα αποζημίωσης για ζημίες που δεν
εντάσσονται στο φιλικό διακανονισμό
• Αποζημίωση ολικής κλοπής σε ένα μήνα
• Κάλυψη κλοπής και στις μοτοσικλέτες
• Ιατροφαρμακευτικά έξοδα σε 24ωρη βάση που
προστατεύουν τους ασφαλισμένους από κάθε
ατύχημα, τροχαίο ή μη
 όστος αντικατάστασης κλειδιών σε περίπτωση
•Κ
κλοπής/απώλειας
 όστος επανέκδοσης εγγράφων όπως άδεια
•Κ
οδήγησης, δίπλωμα, διαβατήριο κλπ. σε περίπτωση
απώλειας ή κλοπής
 πίδομα σε περίπτωση που το όχημα καταστραφεί
•Ε
από πυρκαγιά ή κλαπεί
 ε περίπτωση μηχανικής ή ηλεκτρολογικής βλάβης
•Σ
του Radio/ CD, καλύπτουμε το κόστος επισκευής ή
αντικατάστασης του έως €200
 εν ισχύει παλαιότητα στα ανταλλακτικά μέχρι και 3
•Δ
χρόνια

Αποκλειστικές παροχές
 υνατότητα χρήσης του δικτύου επιλεγμένων
Δ
συνεργείων μέσω του προγράμματος Easy Repair,
παρέχοντας:
• ε πισκευή οχήματος χωρίς εκταμίευση χρημάτων και
γραφειοκρατικές διαδικασίες
• όχημα αντικατάστασης για το διάστημα της επισκευής
 υνατότητα παραλαβής και παράδοσης του οχήματος
•δ
από το χώρο του πελάτη
• εγγύηση εργασιών από το συνεργείο για 2 έτη
• καθαρισμό του οχήματος
Πολλαπλές Εκπτώσεις
• Έκπτωση 5% για κάθε επιπλέον του ενός οχήματος
που ανήκει στον πελάτη και τα μέλη της οικογένειάς
του
 κπτωση 5% στα καινούργια αυτοκίνητα με πλήρη
•Έ
κάλυψη
• Έκπτωση έως και 20% για τον προσεκτικό οδηγό
 κπτωση 10% εφόσον ασφαλίσει την κύρια κατοικία
•Έ
του(αφορά μόνο ΕΙΧ)
 κπτωση 5% με τη συμπλήρωση ενός χρόνου
•Έ
ασφάλισης και επιπλέον 5% με τη συμπλήρωση 2
χρόνων ασφάλισης
• Έκπτωση 5% στα υβριδικά οχήματα
• Έκπτωση 5% στα οχήματα με χαμηλή εκπομπή ρύπων

Γιατί να επιλέξω
ασφάλιση
αυτοκινήτου από
την AIG;

•Σ
 υνδυάζει υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία σε
εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή
•Η
 τιμολόγηση επιβραβεύει τους προσεκτικούς
οδηγούς
•Τ
 α προγράμματα είναι δομημένα ώστε να
ενισχύεται η πιστότητα των πελατών

•Δ
 ιασφαλίζει άμεση εξυπηρέτηση σε περίπτωση
ζημίας και προσφέρει πλήθος προνομίων μέσα από
το δίκτυο επιλεγμένων συνεργείων Easy Repair
•Π
 αρέχει ευελιξία στη διαμόρφωση των
προγραμμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε
πελάτη

www.aig.com.gr
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ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ
ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι περιβαλλοντικές ευθύνες αποτελούν έναν αυξανόμενο κίνδυνο για τις επιχειρήσεις,
καθώς η ενισχυμένη ευαισθητοποίηση του κοινού και οι αναπτυσσόμενοι
περιβαλλοντικοί κανονισμοί έχουν αποδώσει στις επιχειρήσεις μεγαλύτερες ευθύνες
για τις περιβαλλοντικές ζημίες. Η AIG διαθέτει τη μεγαλύτερη ομάδα περιβαλλοντικών
ασφαλίσεων στην Ευρώπη και καταρτίζει καινοτόμα προγράμματα περιβαλλοντικής
ασφάλισης για περισσότερα από 10 χρόνια.
Καινοτομία
προϊόντων και
υπηρεσιών

EnviroPro
Το προϊόν EnviroPro παρέχει ευρεία περιβαλλοντική
ασφαλιστική κάλυψη των δραστηριοτήτων μιας εταιρίας
στην Ευρώπη ή παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης
της νομικής ευθύνης για ζημίες στη βιοποικιλότητα που
εγείρεται σύμφωνα με την Οδηγία Περιβαλλοντικής
Ευθύνης της Ε.Ε. ή κατά τόπους ισοδύναμα μέσα
αποκατάστασης, έξοδα υπεράσπισης, έξοδα μετριασμού
και άλλες διατάξεις της Οδηγίας Περιβαλλοντικής
Ευθύνης της Ε.Ε.
Νομική ευθύνη ρύπανσης
Χάρη στο προϊόν μας, οι επιχειρήσεις μπορούν
να ασφαλίζουν τις εγκαταστάσεις τους έναντι
περιβαλλοντικών ευθυνών. Το προϊόν μας είναι πολύτιμο
για κτηματομεσιτικές ή εταιρικές συναλλαγές ή άλλες
περιστάσεις όπου μπορεί να ανακύψουν προϋπάρχουσες
ευθύνες ρύπανσης.

Βασικοί Τομείς

Ευθύνη ρύπανσης εργολάβου
Αυτό το είδος ασφαλιστηρίου καλύπτει τις
περιβαλλοντικές ευθύνες που προκύπτουν από
τις εργασίες ενός εργολάβου και οφείλονται στην
εμφάνιση νέων συνθηκών ρύπανσης ή στην επιδείνωση
υφιστάμενων παρόμοιων συνθηκών. Η κάλυψη
συνάπτεται στη διάρκεια των σταδίων κατασκευής ή
όταν οι εργολάβοι εργάζονται σε εργοτάξια τρίτων.
Επίσης, ασφαλιστήρια μπορούν να συναφθούν από
πελάτες για λογαριασμό εργολάβων και μπορούν να
βασίζονται σε κάποιο έργο ή να παρέχουν κάλυψη για
ετήσιες εργασίες.

Χάρη στην ευελιξία μας, μπορούμε να καλύψουμε τους περισσότερους τομείς
παγκοσμίως, από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και ειδικότερα:
•Κ
 ατασκευαστές: από τη βαριά βιομηχανία και τις εταιρίες χημικών έως τους
παραγωγούςποτών και τροφίμων.
• Εταιρίες ηλεκτρισμού και κοινής ωφέλειας.
• Εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων.
• Εταιρίες μεταφοράς εμπορευμάτων και logistics.
• Κατασκευαστικά έργα.
• Ιδιοκτήτες και κατασκευαστές ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων των ενοικιαστών τους.
• Χονδρεμπόριο και λιανεμπόριο

www.aig.com.gr
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

Χάρη στη βαθιά τεχνική μας γνώση σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, τη δυνατότητα
ανάληψης μεγάλων ορίων ασφάλισης και τους εξειδικευμένους μηχανικούς συμβούλους
στη διάθεση των πελατών μας, έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε και
αναλαμβάνουμε δύσκολα και ιδιαίτερα ασφαλιστικά προγράμματα.
Τεχνογνωσία

Εξυπηρέτηση και απαιτήσεις
Η στενή επικοινωνία και συνεργασία ανάμεσα στις
ομάδες ανάληψης κινδύνων, τους μηχανικούς μας και τις
ομάδες χειρισμού ζημιών, μας δίνει τη δυνατότητα να
ανταποκρινόμαστε χωρίς καθυστέρηση στις αποφάσεις
κάλυψης, ανάλυσης κινδύνων και διακανονισμού.
Είμαστε υπερήφανοι για τη διαχρονικά γρήγορη και
δίκαιη καταβολή αποζημιώσεων, κι αυτό οφείλεται
στην ικανότητα και την εμπειρία των ανθρώπων. Για
τους πολυεθνικούς μας πελάτες η φροντίδα και ο
διακανονισμός των ζημιών γίνεται απευθείας με τα
νομικά πρόσωπα των πελατών μας στο εξωτερικό.
Ανάλυση Κινδύνων
Η Εταιρία μας αναλαμβάνει με ειδικευμένο μηχανικό
την κατάρτιση προασφαλιστικής μελέτης μετά από
επίσκεψη στις εγκαταστάσεις υποψήφιων πελατών. Οι
μελέτες αυτές αποτελούν πλούσια πηγή συμβουλών
όσον αφορά στη διαχείριση κινδύνων (περιλαμβάνονται
οι γνώσεις ειδικών για τα μέτρα πυρόσβεσης και
φύλαξης, διαχείρισης επικίνδυνων υλικών), τις οποίες
συνήθως μοιράζονται επιτόπου με τους υπευθύνους των
εγκαταστάσεων.

Βασικοί Τομείς

Εξατομικευμένη διατύπωση όρων και εύρος
προϊόντων
Είμαστε υπερήφανοι που καταρτίζουμε ασφαλιστήρια
ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μεμονωμένου πελάτη
μας χρησιμοποιώντας την εκτεταμένη γκάμα των
προϊόντων μας: Ασφάλιση Υλικών Ζημιών, Διακοπής
εργασιών, Απώλεια Χρημάτων, Προϊόντα υπό
Διαμετακόμιση, Αλλοίωση αποθεμάτων, Ασφάλιση Κατά
Παντός Κινδύνου για υπολογιστές, Μηχανικές Βλάβες,
Ασφάλιση Τρομοκρατικών Ενεργειών με ιδιαίτερο
συμβόλαιο
Πολυεθνικά προγράμματα
Διαθέτοντας περισσότερα από 60 χρόνια πείρας στις
πολυεθνικές ασφαλίσεις και προσωπικό 9.000 ατόμων
για τον χειρισμό απαιτήσεων σε 320 γραφεία σε όλο τον
κόσμο, μπορούμε να προσφέρουμε εξαιρετικά προϊόντα
και υπηρεσίες σε διεθνείς επιχειρήσεις κάθε μεγέθους
και μορφής.
Ικανότητα κάλυψης
Για πελάτες με κατάλληλα και επαρκή μέτρα προστασίας
μπορούν να δοθούν μεγάλα όρια ασφάλισης που
μπορούν να φθάσουν μέχρι και σε 1,5 δισ. δολάρια .

• Αεροδρόμια

• Εμπορικά κέντρα και συγκροτήματα γραφείων

• Νοσοκομεία/ μονάδες υγειονομικής περίθαλψης

• Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

• Εκπαιδευτικά ιδρύματα
• Βιομηχανίες χαλυβουργίας/ μετάλλου

•Β
 ιομηχανίες μεταποίησης προϊόντων, κατασκευαστές
γυαλιού

• Επιχειρήσεις ύδρευσης

• Ξενοδοχεία

•Κ
 ατασκευή ηλεκτρικών και μεταλλικών ειδών,
προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, επικοινωνίας και μέσα
ενημέρωσης

• Αθλητικά κέντρα, μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις
•Π
 ολυεθνικά προγράμματα και προγράμματα
Διαχείρισης Κινδύνων (Captives,Risk Management)

www.aig.com.gr
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ
PLUS+

Η σειρά προϊόντων Plus+ δίνει τη λύση σε μια σειρά συμβάντων που μπορούν να
διαταράξουν την καθημερινότητα των πελατών σας.

Οφέλη για όσους επιλέξουν να παρέχουν ένα από τα
προγράμματα
• Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό

Σε ποιους απευθύνονται
• Σε συνεργάτες με μεγάλη πελατειακή βάση

• Μια νέα πηγή εσόδων και σταθερής εισροής εργασιών

 ε οποιοδήποτε οργανισμό επιθυμεί να
•Σ
διαφοροποιηθεί σε προϊοντική βάση

• Ουσιαστική παροχή για την πελατειακή τους βάση.

• Σε συλλόγους

• Αύξηση πιστότητας
Διαδικασία
• Σύντομη και απλή ένταξη των πελατών στο
πρόγραμμα
 ιαχειριζόμαστε εξ ολοκλήρου τη διαδικασία
•Δ
αποζημίωσης

www.aig.com.gr
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καμία απολύτως ασφαλιστική κάλυψη. Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης..

1013

ΠΙΣΩ

ΠΙΣΩ | ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟΥΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Τα AIG Global Markets διαχειρίζεται περισσότερους από 23.000 πολυεθνικούς
λογαριασμούς παγκοσμίως, παρέχοντας περισσότερα από 30.000 τοπικά εκδιδόμενα
ασφαλιστήρια συμβόλαια μέσω έμπειρων ομάδων της AIG για την ανάληψη των κινδύνων,
τη διαχείριση απαιτήσεων και τη συνολική υποστήριξη σε περισσότερες από 90 χώρες.
Ολοκληρωμένη πολυεθνική εμπειρία για επιχειρήσεις
όλων των μεγεθών σε όλους τους τομείς
Συνέπεια
Σε όποιο μέρος του πλανήτη κι αν
δραστηριοποιούνται οι ασφαλισμένοι μας,
τα στελέχη μας ανά τον κόσμο εργάζονται με
την ίδια φιλοσοφία. Τα παγκόσμια πρότυπα
για το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών
(Global Service Level Agreements) που
υποστηρίζουν τα πολυεθνικά προγράμματα
ασφάλισης, ελέγχονται με αυστηρά κριτήρια
και υποστηρίζουν κάθε ενέργεια, από την
έκδοση ασφαλιστηρίου έως την ταχύτητα
καταβολής των αποζημιώσεων.
Ευελιξία
Κάθε πολυεθνικό πρόγραμμα ασφάλισης
είναι για εμάς μοναδικό. Συνεργαζόμαστε
στενά με τους πελάτες μας, τους CEO’s,
τους Risk Managers και τους συνεργάτες,
για να αξιολογήσουμε τις ανάγκες
τόσο σε τοπική όσο και σε παγκόσμι
κλίμακα. Στη συνέχεια, αντλούμε από την
εμπειρία χρόνων για να αναπτύξουμε, να
υλοποιήσουμε και να διαχειριστούμε τα
καταλληλότερα ασφαλιστικά προγράμματα
για αυτούς. Οι ασφαλιστικές λύσεις που
αναπτύσσουμε είναι σύμφωνες με την
κανονιστική νομοθεσία κάθε γεωγραφικής
περιοχής, είναι ολοκληρωμένες και
αξιόπιστες.
Βασικοί τομείς

Συμμόρφωση με το τοπικό ρυθμιστικό
πλαίσιο
Οι κανονιστικές υποχρεώσεις σε παγκόσμιο
επίπεδο συνεχίζουν να αυξάνονται και
έχουμε να επιδείξουμε μια επιτυχημένη
πορεία στην ικανοποίηση των αναγκών
των ασφαλισμένων μας σε θέματα
συμμόρφωσης, καθώς και με τις απαιτήσεις
της εκάστοτε τοπικής γλώσσας, των
φορολογικών αρχών, των ειδικών όρων
και προϋποθέσεων, καθώς και των
υποχρεωτικών ασφαλίσεων ή κανόνων
τιμολόγησης σε κάθε εμπλεκόμενη
γεωγραφία. Για περισσότερα από 60 χρόνια
οι ασφαλισμένοι μας βασίζονται στην AIG
για την προστασία της έκθεσή τους σε ένα
πολυεθνικό περιβάλλον. Οι εταιρίες της
AIG έχουν πολυετή παρουσία στις τοπικές
αγορές με τα τοπικά γραφεία να έχουν
παρουσία που ξεπερνά τον μισό αιώνα στο
30% και πάνω από 25 χρόνια στο 70% των
αγορών που δραστηριοποιούμαστε

έναν εργαζόμενο από το τμήμα Διαχείρισης
Ζημιών στο συγκεκριμένο μέρος για να
βοηθήσει στην εξυπηρέτηση της ζημίας».*
Το παγκόσμιο δίκτυό μας παρέχει πρόσβαση
στους πιο έμπειρους πραγματογνώμονες
κάθε περιοχής, εξειδικευμένους σε θέματα
διαχείρισης ζημιών και απαιτήσεων οι
οποίοι είναι έτοιμοι να βοηθήσουν τους
ασφαλισμένους να ανταπεξέλθουν στο
ρυθμιστικό περιβάλλον που ισχύει στην
εκάστοτε τοποθεσία που τους ενδιαφέρει.
Το να έχουμε πολυεθνική ειδίκευση στη
διαχείριση ζημιών πρακτικά σημαίνει ότι
έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους με την
κατάλληλη εξειδίκευση σε όλα τα μέρη που
χρειάζονται οι ασφαλισμένοι μας.
*Rick Woollams, President of Claims, Global
Commercial Insurance

Κορυφαία διαχείριση ζημιών
«Είναι πολύ σημαντικό ότι μπορούμε να
πούμε σε έναν ασφαλισμένο με πολυεθνική
παρουσία ότι η ζημία του μπορεί να
αντιμετωπιστεί σε οποιοδήποτε σημείο του
κόσμου. Η AIG είναι σε θέση να στείλει

•Π
 ολυεθνικές εταιρίες σε όλους τους τομείς,
συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων.
•Ε
 ταιρίες που αρχίζουν να επεκτείνονται διεθνώς μέχρι
συνδεδεμένες εταιρίες στο εξωτερικό και διεθνή
προγράμματα διαχείρισης κινδύνου.

•Ε
 ταιρίες με δραστηριότητα σε χώρες ή περιοχές που
ακολουθούν ρυθμιστικές διατάξεις που απαιτούν
την έκδοση τοπικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή
βεβαιώσεων ασφαλιστικής κάλυψης

www.aig.com.gr
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ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ –
PRIVATE CLIENT GROUP

Το Private Client Group της AIG δημιουργήθηκε για να προσφέρει λύσεις σε
ασφαλισμένους που απαιτούν το υψηλότερο επίπεδο φροντίδας και προστασίας για τα
αποκτήματά τους. Δυνατά μας σημεία είναι η γνώση και η εμπειρία που συμπληρώνεται από
τη δέσμευσή μας για την παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης.
Με μια ματιά
ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΣΚΑΦΟΣ

Ουσιαστική και πλήρης κάλυψη κατά παντός κινδύνου
Κάλυψη Κατά Παντός κινδύνου για
κτήριο και περιεχόμενο με πλούσια
παλέτα συμπληρωματικών καλύψεων

Κάλυψη Κατά Παντός κινδύνου για συλλογές
με πλούσια παλέτα συμπληρωματικών
καλύψεων

Κάλυψη Κατά Παντός κινδύνου για
το αυτοκίνητο με πλούσια παλέτα
συμπληρωματικών καλύψεων

Κάλυψη Κατά Παντός κινδύνου
για σκάφη με πλούσια παλέτα
συμπληρωματικών ακλύψεων

Για νέους πελάτες, κατοικίες
κατασκευαστικής αξίας κτηρίου και αξία
περιεχομένου άνω των € 500.000.- Για
υφιστάμενους πελάτες δεν ισχύει ο
περιοροσμός.

Συλλογές πινάκων φωτογραφιών έργων
τέχνης ασημικών και λοιπών συλλογών.

Κάλυψη όλων των τύπων των οχημάτων
σύγχρονων, θωρακισμένων ακόμα και
συλλεκτικών οχημάτων, με τρέχουσα
εμπορική αξία άνω των € 30.000.-

Mega Yachts,, σκάφη αναψυχής με
τρέχουσα εμπορική αξία άνω των €
500.000.- ,

Παγκόσμια Κάλυψη περιεχομένου

Παγκόσμια κάλυψη συλλογών ακόμα και
κατά τη διάρκεια μεταφοράς.

Δυνατότητα επέκτασης κάλυψης κι εκτός
ελληνικής επικράτειας

Δυνατότητα κάλυψης παγκόσμιων
χωρικών υδάτων

Εγγυημένο κόστος ανακατασκευής του
κτηρίου της κατοικίας

Κάλυψη συλλογών σε συμφωνημένες αξίες

Κάλυψη οχήματος σε συμφωνημένη αξία

Κάλυψη σκάφους σε συμφωνημένη
αξία

Δυνατότητα κάλυψης του περιεχομένου
σε σμφωνημένες αξίες

Αποζημίωση με βάση την Εκτίμηση της
αγοράς λόγω αύξησης ζήτησης ή θανάτου
του καλλιτέχνη. (αποζημίωση ακόμα και
πάνω από τις συμφωνημένες αξίες)

Επισκευή αποκλειστικά με αυθεντικά
ανταλλακτικά, χωρίς αφαίρεση παλαιότητας

Επισκευή αποκλειστικά με αυθεντικά
ανταλλακτικά, στην πλειοψηφία των
περιπτώσεων μερικής ζημίας

Αυτόματη κάλυψη νεοαποκτηθέντων
αντικειμένων

Αυτόματη κάλυψη νεοαποκτηθέντων
αντικειμένων

Ελεύθερη επιλογή συνεργείου επισκευής.

Αυτόματη κάλυψη νεοαποκτηθέντων
σκαφών

Πλήρης κάλυψη για ζευγάρια και σετ

Πλήρης κάλυψη για ζευγάρια και σετ

Παροχή οδικής βοήθειας υψηλών
προδιαγραφών και πολυτελούς οχήματος
αντικατάστασης έως 30 ημέρες

Προστασία περιεχομρένου σκάφους.
Δυνατότητα κάλυψης εργων τέχνης σε
συμφωνημένες αξίες

Παροχή Γενικής Εργοδοτικής και
προσωπικής αστικής ευθύνηςμε υψηλά
όρια και παγκόσμια κάλυψη

Δυνατότητα κάλυψης κοσμημάτων μετά από
συμφωνία με τον κλάδο.

Δυνατότητα παροχής υηλών ορίων στη
θραύση κρυστάλλων

Κάλυψ P&I με υψηλά όρια
συμπειρλαμβανομένης και της
Κάλυψης από Περιβαλλοντική Ζημία

Για υφιστάμενους πελάτες δεν ισχύει ο
περιοροσμός.

Συμπληρωματικά πλεονεκτήματα
Η πλήρης κάλυψη είναι μόνο η αρχή. Το Private
Client Group μπορεί επιπλέον να βοηθήσει:
• Στη μείωση της πιθανότητας υλικών ζημιών
•Σ
 τη διατήρηση του αισθήματος ασφάλειας και
σιγουριάς
• Στο σωστό επίπεδο κάλυψης
•Π
 ροσφέροντας ασύγκριτη υποστήριξη σε
περίπτωση ζημίας

Για υφιστάμενους πελάτες δεν ισχύει ο
περιοροσμός.

Εκπτώσεις
•Ε
 άν ασφαλιστούν δύο ή παραπάνω
οχήματα του ίδιου πελάτη τότε θα
ισχύσει έκπτωση για κάθε ένα με
μέγιστο όφελος 20%

•Σ
 ε περίπτωση ασφάλισης πολλαπλών
κατοικιών, ισχύει έκπτωση μέχρι και
10%

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

•Έ
 κπτωση έως και 20% για τον
προσεχτικό οδηγό λόγω μη ζημίας

• Έκπτωση 5% στα υβριδικά οχήματα

•Έ
 κπτωση 5% με τη συμπλήρωση ενός
χρόνου ασφάλισης και επιπλέον 5% με
τη συμπλήρωση 2 χρόνων ασφάλισης

www.aig.com.gr
Η παρούσα ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία AIG Europe Limited, με νόμιμο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα την AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Το παρόν έντυπο 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..
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ
ME ΠΛΗΘΟΣ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ

Το πρόγραμμα ασφάλισης σκάφους είναι ένα πλήρες πακέτο καλύψεων το οποίο
εξασφαλίζει τους ιδιοκτήτες σκαφών από τους κινδύνους που απειλούν τόσο το
σκάφος όσο και τους ίδιους.
Ολοκληρωμένες
ασφαλιστικές
λύσεις

Πλεονεκτήματα του βασικού πακέτου
Κατά Παντός Κινδύνου κάλυψη του ίδιου του
σκάφους:

Η ευελιξία των πακέτων εξασφαλίζεται μέσω της
παροχής ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ:

 νδεικτικά και όχι περιοριστικά καλύπτει ίδιες ζημιές
•Ε
σκάφους, φωτιά, κλοπή

• Προαιρετική κάλυψη για θαλάσσια σπορ

Αστική ευθύνη βάση των υποχρεωτικών καλύψεων
και ορίων:
 ια σωματικές βλάβες ή θάνατο επιβαινόντων και
•Γ
τρίτων

 υνατότητα παροχής κάλυψης για διευρυμένα όρια
•Δ
ναυσιπλοΐας
• Προσωπικό ατύχημα ασφαλιζομένου:

• Για υλικές ζημίες επιβαινόντων και τρίτων

-- Απώλεια ζωής από ατύχημα

• Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης

-- Μ
 όνιμη μερική , ολική ανικανότητα συνεπεία
ατυχήματος

• Δαπάνη ανέλκυσης ή μετακίνησης ναυαγίου
 στική ευθύνη για ζημιές (Σωματικές Βλάβες/Θάνατο/
•Α
Υλικές ζημίες) κατά τη διάρκεια οδικής μεταφοράς

Εκπτώσεις

 υνατότητα παροχής κάλυψης με αυξημένα όρια
•Δ
αστικής ευθύνης

-- Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες συνεπεία ατυχήματος

•Π
 αρέχεται έκπτωση 10% στα συνολικά
ασφάλιστρα του σκάφους όταν ασφαλίζεται και
η κύρια κατοικία
Το πρόγραμμα απευθύνεται
• Σε ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής
•Σ
 ε κατασκευαστές ή αντιπροσώπους σκαφών
αναψυχής (για λογαριασμό των πελατών τους)
•Σ
 ε ιδιοκτήτες χώρων στάθμευσης σκαφών (για
λογαριασμό των πελατών τους)
•Σ
 ε συλλόγους «φίλων του σκάφους» (π.χ.
Ναυτικοί Όμιλοι)
Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται
• Επαγγελματικά ή ενοικιαζόμενα σκάφη
• Jet Ski

www.aig.com.gr
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ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ
ΕΝΑΝ ΗΓΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΠΩΛΕΙΩΝ

Η AIG κατέχει αναγνωρισμένη ηγετική θέση παγκοσμίως στις ασφαλιστικές λύσεις Χρηματικών
Απωλειών που περιλαμβάνουν την Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης, την Ευθύνη Εργατικής
Πρακτικής, την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης, την Ασφάλιση Δημόσιας προσφοράς αξιών
(μετοχών) και την έκθεση σε ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους. Οι 350 underwriters του
κλάδου Χρηματικών Απωλειών σε όλη την Ευρώπη διαθέτουν υψηλό authority σε τοπικό επίπεδο
και υποστηρίζονται από μια από τις μεγαλύτερες ομάδες διαχείρισης απαιτήσεων του κλάδου
Χρηματικών Απωλειών στον ασφαλιστικό χώρο.
Εύρος
τεχνογνωσίας και
καινοτομίας

Εμπειρία στον κλάδο
Η ομάδα μας στην Ευρώπη διαθέτει στελέχη με
εκτεταμένη πείρα στον ασφαλιστικό κλάδο απ’ όλο τον
κόσμο, χαρίζοντάς μας τη δύναμη και την τεχνογνωσία
να τελειοποιούμε διαρκώς την προσέγγισή μας και
να αξιολογούμε τις νέες τάσεις στο μεταβαλλόμενο
περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται
οι ασφαλισμένοι μας. Αυτό αποτυπώνεται στα
ασφαλιστήρια του κλάδου Χρηματικών Απωλειών,
προσφέροντας στις εταιρίες την προστασία που
χρειάζονται σε ένα ρευστό νομικό και ρυθμιστικό
περιβάλλον.
Καινοτομία και ποικιλομορφία προϊόντων
Η τεχνογνωσία και η καινοτομία μας αντικατοπτρίζονται
στην ποικιλομορφία της σειράς προϊόντων μας. Τα
κορυφαία προϊόντα ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών
Διοίκησης, BusinessGuard και ManagementGuard,
συμπληρώθηκαν πρόσφατα από το CyberEdge, το
οποίο συνδυάζει την ασφάλεια και τις συμβουλευτικές
υπηρεσίες με την εκτεταμένη προστασία του
ασφαλισμένου από απαιτήσεις τρίτων μερών

Βασικοί Τομείς

• Παγκόσμια κάλυψη με μεγάλα όρια
•Τ
 εχνική γνώση και ενδοεταιρική νομική υποστήριξη
για την ανάπτυξη εξατομικευμένης διατύπωσης
ασφαλιστηρίων συμβολαίων για μεγαλύτερους πελάτες.

Απαγωγή και Λύτρα
Είμαστε η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρία της αγοράς
παγκοσμίως στον τομέα της ασφάλισης Απαγωγών
και προσφέρουμε μια ιδιαιτέρα διευρυμένη κάλυψη.
Συνεργαζόμαστε με τη NYA International, η οποία
ενεργεί ως σύμβουλός μας και η οποία ειδικεύεται σε
θέματα ασφάλειας.
Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
Διαθέτουμε μια από τις πιο έμπειρες ομάδες στην
παγκόσμια αγορά ασφάλισης συγχωνεύσεων και
εξαγορών, παρέχοντας εξατομικευμένες ασφαλιστικές
λύσεις για τις ευθύνες που απορρέουν από αυτές
τις συναλλαγές: Εγγυήσεις και ρήτρες, κίνδυνοι
φορολογικής ευθύνης και αντιδικιών σε όλους
τους τομείς και κλάδους με ιδιαίτερη τεχνογνωσία
στις εξαγορές και πωλήσεις ιδιωτικών επενδυτικών
κεφαλαίων. Είμαστε σε θέση να ασφαλίζουμε με
αποτελεσματικότητα πιο σύνθετες συναλλαγές χάρη
στην τεχνογνωσία και τους πόρους μας. Μπορούμε να
αναλαμβάνουμε τα περισσότερα μεγέθη συναλλαγών,
από μικρές (αξία επιχείρησης 5 εκατ. ευρώ) έως πολύ
μεγάλες (αξία επιχείρησης 5 δισ. ευρώ).
-- Η
 γέτης στα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια/
επιχειρηματικά κεφάλαια, με συμμετοχή σε
ορισμένες από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρίες
Private Equity / Venture Capital

-- Πλούσιο ιστορικό στην ασφάλιση πολυεθνικών
•Κ
 άλυψη για όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους
προγραμμάτων.
συμπεριλαμβανομένων κινδύνων πολύ υψηλού ρίσκου
όπως π.χ. ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης
• Κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης για επαγγελματίες και
εισηγμένων εταιριών σε χρηματιστήρια των Η.Π.Α.
επιχειρήσεις πολλών κλάδων συμπεριλαμβανομένων
αυτών της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και των
• Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανεξάρτητα από το
τηλεπικοινωνιών.
μέγεθος τους
-- Μ
 ακρά πείρα στα επενδυτικά funds όλων των
κατηγοριών.

www.aig.com.gr
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ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Η Επέκταση Εγγύησης προσθέσει 1, 2 ή 3 επιπλέον χρόνια στην εργοστασιακή
εγγύηση των προϊόντων προσφέροντας στους ιδιώτες πελάτες ξεγνοιασιά από
μελλοντικά προβλήματα που αφορούν έξοδα επισκευής ή αντικατάστασης.
Οφέλη του προγράμματος για τον καταναλωτή
• Κάλυψη αντίστοιχη με την εγγύηση του κατασκευαστή
• Δωρεάν επισκευή

Οφέλη για τον συνεργάτη
• Παροχή ενός προϊόντος άμεσα συνδεδεμένου με τον
τομέα που δραστηριοποίησης – την λιανική πώληση

• Δωρεάν αντικατάσταση με καινούρια συσκευή

• Μία επιπλέον μορφή εισροής εσόδων

• Άμεση εξυπηρέτηση

 ύξηση πιστότητας καθώς ο πελάτης επιστρέφει
•Α
στο κατάστημα σε περίπτωση αντικατάστασης της
συσκευής

www.aig.com.gr
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