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Ο σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να λειτουργήσει ως οδηγός για τον 
οποιοδήποτε ασφαλισμένο μας σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής 
περίπτωσης («ζημία») και να τον βοηθήσει αφ΄ ενός μεν να παρακολουθήσει 
την όλη πρόοδο της διαδικασίας μέχρι το τελικό στάδιο αφ΄ ετέρου δε να 
προάγει τη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών (ασφαλισμέ-
νου, συνεργάτη και ασφαλιστικής εταιρείας). 

Αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη φιλοσοφία μας για τη «ζημία», στους αρμοδίους 
στους οποίους μπορεί ο ασφαλισμένος μας να απευθύνεται, στις προδιαγραφές 
μας  για την εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου μας και στην πορεία διακανονισμού 
της «ζημίας». 

Το όραμά μας είναι να είμαστε, όχι μόνο στο τοπικό αλλά και στο παγκόσμιο 
ασφαλιστικό περιβάλλον, η καλύτερη ασφαλιστική εταιρεία. 

Η ασφαλιστική εταιρεία που διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό. 

Η ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής σας που τιμά τους πελάτες της και τα ασφα-
λιστήρια συμβόλαιά τους, παρέχοντας εξαιρετικές υπηρεσίες και διακεκριμένη 
εξυπηρέτηση υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών σε κάθε στάδιο συναλλα-
γής, ειδικότερα, στη δύσκολη και κρίσιμη στιγμή της διαδικασίας αποζημίωσης 
υλοποιώντας, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, τις προσδοκίες και επιθυμίες σας.

Θέλουμε να αποδεικνύουμε εμπράκτως ότι η πρότασή μας είναι, καθ΄ όλα, μια 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΑΣ.   

Η AIG, με το παγκόσμιο και πολύ καλά οργανωμένο δίκτυό της, την τερά-
στια συσσωρευμένη εμπειρία της και το άριστα εξειδικευμένο προσωπικό 
της, επιθυμεί να συνεργάζεται στενά με τον ασφαλισμένο, το συνεργάτη και, 
γενικότερα, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη προκειμένου να διασφαλίζει την αρτι-
ότερη, αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και πιο δίκαια διαχείριση των αποζη-
μιώσεων. Επιθυμεί να αποδεικνύει εμπράκτως το γεγονός ότι αντιλαμβάνεται, 
αισθάνεται και καταλαβαίνει τις ανάγκες των πελατών της, όχι μόνο κατά την 
ανάληψη του κινδύνου αλλά και κατά τη δύσκολη στιγμή της «ζημίας» προ-
σφέροντας μια Πρόταση Αξίας.  

Το όραμά μας είναι να είμαστε, 
όχι μόνο στο τοπικό αλλά και στο 
παγκόσμιο ασφαλιστικό περιβάλλον, 
η καλύτερη ασφαλιστική εταιρεία. 

Για το λόγο αυτό η AIG:

•  Παρουσιάζει το παρόν 
πρωτόκολλο προς όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη

•  Υπόσχεται και διασφαλίζει 
ότι οι διαδικασίες 
αποζημιώσεων θα 
διεκπεραιώνονται με 
διαφάνεια και δικαιοσύνη, 
αποτελεσματικά, έγκαιρα 
και έγκυρα, με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία

•  Αποθεματοποιεί σε 
ρεαλιστική βάση σύμφωνα 
με το είδος της ευθύνης και 
/ ή την αιτία και το πιθανό 
ύψος της αποζημίωσης 

•  Ουδεμία αναγνώριση 
ευθύνης για λογαριασμό 
του ασφαλισμένου μπορεί 
να λάβει χώρα από την 
πλευρά της AIG, παρά 
μόνο όταν υπάρχει ρητή, 
έγγραφη συναίνεση του 
ασφαλισμένου για τον 
σκοπό αυτό



Ι. Από την πλευρά του ασφαλισμένου

Σε περίπτωση ζημίας (επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης), 
ο ασφαλισμένος: 

Α)  Γνωστοποιεί στην AIG, εντός οκτώ (8) ημερών από τη 
στιγμή που έλαβε γνώση της επέλευσής της, επίσημη 
αναγγελία / επιστολή, νόμιμα υπογεγραμμένη στην  
οποία:

 Αναφέρει την αιτία / άτομα που εμπλέκονται

 Παρουσιάζει το ιστορικό της ζημίας με γεγονότα και 
ημερομηνίες

 Ενημερώνει για ύπαρξη δικαστικής ενέργειας 
(εξώδικο, αγωγή, μήνυση εις βάρος του 
ασφαλισμένου κλπ)

 Προβαίνει σε εκτίμηση του περιστατικού 

 Επισυνάπτει όλα τα σχετικά με την αναγγελία έγγραφα

 Η αναγγελία ζημίας προωθείται προς την AIG είτε μέσω 
του ασφαλιστικού συμβούλου του ασφαλισμένου είτε 
απ’ ευθείας προς την AIG (με ταυτόχρονη κοινοποίηση 
προς τον ασφαλιστικό σύμβουλο για την ενημέρωσή του) 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση claims-gr@aig.com ή στο 
fax 210 6141382.

 Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία 
αποζημίωσης ο ασφαλισμένος μας μπορεί να 
απευθύνεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 
τηλέφωνο 210 8127600 (επιλογή 1). 

Β)  Οφείλει να προβαίνει στις ενέργειες που αναφέρονται 
κατωτέρω (πέρα από αυτές που κατά περίπτωση μπορεί 
να προβλέπονται είτε από την ασφαλιστική νομοθεσία 
είτε από τους Γενικούς και / ή Ειδικούς Όρους του 
εκάστοτε ισχύοντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου):

 Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και ενδεικνυόμενα 
μέτρα για τον περιορισμό της και την αποφυγή 
επιδεινώσεως / επεκτάσεώς της  

 Να καταγράφει πλήρως τις συνέπειές της με όποιο 
τρόπο κρίνει αποτελεσματικό και επιβοηθητικό 

 Να λαμβάνει κάποιες φωτογραφίες (εφ΄ όσον είναι 
δυνατόν)

 Να φροντίζει να συνεργάζεται πλήρως με τον 
διορισμένο από την AIG πραγματογνώμονα ο οποίος 
θα επιθεωρήσει το χώρο

 Να διατηρεί τα ζημιωθέντα αντικείμενα ώστε να τα 
επιθεωρήσει ο πραγματογνώμονας

 Να παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία 
και έγγραφα που σχετίζονται με τις περιστάσεις και τις 
συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου που ζητούνται 
από την AIG

 Να αναφέρει το περιστατικό (όπου αυτό κρίνεται 
σκόπιμο από τη φύση της ζημίας) στις αρμόδιες 
Κρατικές Αρχές (π.χ. την κλοπή στην Αστυνομία)

 Να ενεργεί, όπως ορίζει και η σχετική νομοθεσία, ως 
συνετός ανασφάλιστος



ΙΙ. Από την πλευρά της AIG

Μετά την αναγγελία, από την πλευρά του ασφαλισμένου, 
της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης η AIG: 

 Ορίζει έναν έμπειρο διεκπεραιωτή από το Τμήμα 
Αποζημιώσεων για το χειρισμό της ζημίας

 Διορίζει (όταν αυτό απαιτείται) ειδικό 
πραγματογνώμονα για την επιθεώρηση της ζημίας και 
την εκτίμησή της

 Δημιουργεί ειδικό αριθμημένο φάκελο και τον 
καταχωρεί στα μητρώα της

 Ενημερώνει τον ασφαλισμένο σχετικά με τα παραπάνω

 Σε περίπτωση γραπτού αιτήματος από τον 
ασφαλισμένο για την κάλυψη ή μη της ζημίας τον 
ενημερώνει (τον ασφαλισμένο) εγγράφως για τον 
τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί το περιστατικό εντός 
(5) εργάσιμων ημερών 

 Διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να 
επιφυλαχθεί να απαντήσει γνωρίζοντας, όμως, στον 
ασφαλισμένο μέσα στην ανωτέρω προθεσμία: 

 α) πότε θα είναι σε θέση για την τοποθέτησή της 
και β) για τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα που θα 
χρειάζεται να προσκομισθούν 

ΙΙΙ. Γενικά 

 Οι τηλεφωνικές κλήσεις, ηλεκτρονική αλληλογραφία και 
τηλεομοιοτυπίες απαντώνται από το προσωπικό της AIG 
εντός 24 ωρών.

 Η AIG προβαίνει στην αποθεματοποίηση συγκεκριμένου 
ποσού, βασιζόμενη πάντοτε στα στοιχεία που είναι 
διαθέσιμα μέχρι εκείνη την στιγμή και επανεξετάζει 
την αποθεματοποίηση σε περίπτωση ύπαρξης νέων 
στοιχείων. 

 Όλες οι αποζημιώσεις εξοφλούνται στον ασφαλισμένο 
μέσα σε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία 
ολοκλήρωσης της συμφωνίας για το ύψος της 
αποζημίωσης και την κατάθεση όλων των σχετικών 
αιτηθέντων εγγράφων.

 Σε περίπτωση καταστροφικών γεγονότων, η AIG, με 
στόχο την άμεση εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων αλλά 
και των συνεργατών της και προκειμένου να μπορεί να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις επείγουσες ανάγκες 
τους ενεργοποιεί Μηχανισμό Διαχείρισης Εκτάκτων 
Αναγκών (μετά από έκδοση έκτακτης ανακοίνωσης) 
υλοποιώντας τα ακόλουθα: 

α) Λειτουργεί ειδική τηλεφωνική γραμμή 24ωρης 
εξυπηρέτησης

β) Προβαίνει σε συντονισμένη ενημέρωση και 
υποστήριξη συνεργατών και ασφαλισμένων στις 
περιοχές που έχουν πληγεί

γ) Θέτει σε 24ωρη ετοιμότητα τα στελέχη των 
Τμημάτων Αποζημιώσεων

δ) Εφαρμόζει απλοποιημένες διαδικασίες 
αποζημιώσεων για την γρήγορη και άμεση 
εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων

ΙV. Κάποιες βασικές έννοιες

Για την πλήρη ενημέρωση των ασφαλισμένων της 
αλλά και των συνεργατών της η AIG παρουσιάζει, 
πιο κάτω, κάποιες από τις βασικές έννοιες που 
σχετίζονται με την έννοια της ασφάλισης: 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ: Αξιώσεις που πηγάζουν από την 
ασφαλιστική σύμβαση παραγράφονται (σύμφωνα 
με την ασφαλιστική νομοθεσία), στις ασφαλίσεις 
ζημιών μετά από τέσσερα (4) χρόνια από το τέλος 
του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ: Στην 
ασφάλιση κατά ζημιών πραγμάτων, αν δεν έχει 
συμφωνηθεί κάτι άλλο, βάση υπολογισμού του 
ασφαλίσματος είναι η τρέχουσα αξία τους – ή αν 
δεν υπάρχει, η συνηθισμένη αξία αυτών κατά το 
χρόνο επέλευσης του κινδύνου.

ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ: Στην ασφάλιση πραγμάτων, 
αν η ασφαλιστική αξία τους (που δηλώθηκε 
κατά τη στιγμή της σύναψης της ασφαλιστικής 
σύμβασης) υπολείπεται της τρέχουσας – ή αν 
δεν υπάρχει η συνηθισμένη αξία αυτών κατά 
το χρόνο επέλευσης του κινδύνου – η ευθύνη 
της ασφαλιστικής εταιρείας περιορίζεται στην 
αποκατάσταση ανάλογου μέρους της ζημίας. 

ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΙΣΗ: Στην ασφάλιση πραγμάτων, αν 
η ασφαλιστική αξία τους (που δηλώθηκε κατά τη 
στιγμή της σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης) 
υπερβαίνει την τρέχουσα – ή αν δεν υπάρχει 
τη συνηθισμένη αξία αυτών κατά το χρόνο 
επέλευσης του κινδύνου – η ασφαλιστική εταιρεία 
δεν ευθύνεται για το υπερβάλλον. 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Εάν ο λήπτης της ασφάλισης 
(ασφαλισμένος) έχει αξίωση προς αποκατάσταση 
της ζημίας κατά τρίτου, η αξίωση περιέρχεται 
στην ασφαλιστική εταιρεία, στην έκταση του 
ασφαλίσματος που κατέβαλε. Για το λόγο αυτό, 
ο λήπτης της ασφάλισης και / ή ο ασφαλισμένος 
υποχρεούνται να διαφυλάττουν τα δικαιώματά 
τους κατά του τρίτου που περιέρχονται στην 
ασφαλιστική εταιρεία.

.............................................................................

Σημείωση: Οι παρούσες οδηγίες αποτελούν γενικές 
κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση των 
αποζημιώσεων και, ανάλογα με τον ασφαλιζόμενο 
κίνδυνο και / ή το είδος της ασφάλισης, μπορεί να 
διαφοροποιούνται, κατά περίπτωση. 





www.aig.com.gr

Η American International Group, Inc. (AIG) είναι ένας κορυφαίος διεθνής ασφαλιστικός 
οργανισµός που εξυπηρετεί πελάτες σε περισσότερες από 130 χώρες. 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.

AIG

Λεωφόρος Κηφισίας 119 
15124 Μαρούσι

Τηλέφωνο: 210 8127600  
Fax: 210 8027189 
Info.gr@aig.com

Γραφεία Αθηνών Yποκατάστηµα Θεσσαλονίκης 
Μαρίνου Αντύπα 42 
570 01 Πυλαία Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνο: 2310 474 999  
Fax: 2310 474 990

Τμήμα Αποζημιώσεων 
Εμπορικών & Βιομηχανικών 
Κινδύνων

Τηλέφωνο: 210 8127600

e-mail: claims-gr@aig.com
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