
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΤΗ ΖΗΜΙΑ

Εάν αναγγείλετε μια ζημία, το Private 
Client Group θα σας προσφέρει άμεση 
εξυπηρέτηση με λύσεις που σέβονται 
το χρόνο σας. Σε καθημερινή βάση 
διαχειριζόμαστε πολύπλοκα αιτήματα 
και αντιμετωπίζουμε κάθε αναγγελία 
ζημίας με το μέγιστο επίπεδο προσοχής 
και ευθύνης, όσο μικρή και αν είναι.

Για την AIG, το να φέρνουμε την 
εξυπηρέτηση στα μέτρα σας είναι 
μέρος της καθημερινότητας μας. 
Σας παρουσιάζουμε μερικά μόνο 
παραδείγματα που ελπίζουμε να σας 
μεταφέρουν τη δέσμευσή μας στην 
υπεροχή της εξυπηρέτησης. 

ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ 
ΥΠΕΡΒΟΥΜΕ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 
ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΣΕ 
ΕΡΕΥΝΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΝΑ 
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΜΑΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΑ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΩΣ 
‘‘ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ’’.

ΔΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ…

Ασύγκριτη υποστήριξη στην αναγγελία ζημίας  –

Μέλος του Private Client Group αγόρασε δύο ιδιαίτερα κομμάτια, έπιπλα αντίκες, 
τα οποία του παραδόθηκαν μέσω θαλάσσιας μεταφοράς. Κατά την άφιξη και 
την αποσυσκευασία, διαπιστώθηκε ζημία στα έπιπλα, για την οποία, ούτε ο 
μεταφορέας ούτε ο πωλητής δεχόταν την ευθύνη.

Ο πελάτης μας επικοινώνησε με το 24ωρο κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και 
αμέσως επιβεβαιώσαμε ότι τα έπιπλα, αν και αποκτήθηκαν πρόσφατα, καλύπτονται 
μέσα από το υπάρχον συμβόλαιο. Κανονίσαμε επιτόπια αυτοψία από συντηρητή 
την επόμενη ημέρα. Η ζημία μπορούσε να επισκευασθεί εξ ολοκλήρου, ενώ η 
πραγματική τους αξία δεν θα επηρεαζόταν καθόλου. Εντυπωσιασμένος από το 
πάθος και τον επαγγελματισμό μας, ο πελάτης μας ζήτησε να βοηθήσουμε στην 
επαναφορά των επίπλων στην αρχική τους κατάσταση. 

Η ομάδα αποζημιώσεων του Private Client Group κανόνισε όλες τις σχετικές 
διαδικασίες, φρόντισε για την πλήρη ενημέρωση του πελάτη κατά τη διάρκεια 
της επισκευής και παρέδωσε τα επισκευασμένα έπιπλα παρουσία του συντηρητή. 
Ο πελάτης ήταν πολύ εντυπωσιασμένος κι ευχαριστημένος με την αμεσότητα 
της εξυπηρέτησης και τον ιδιαίτερο χειρισμό. Πέρα από το ότι παρέλαβε και τα 
δύο κομμάτια σε άριστη κατάσταση, έλαβε και εξειδικευμένες συμβουλές για την 
καλύτερη συντήρηση και μεταχείριση της πολύτιμης συλλογής του.

Εξυπηρέτηση άξια πρόποσης –

Σοβαρή διαρροή σε κελάρι κρασιών είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 
σημαντικού αριθμού φιαλών κρασιού. Σε συνεργασία με έναν από τους κορυφαίους 
ειδικούς κρασιού στον κόσμο φροντίσαμε να αντικατασταθεί πλήρως η συλλογή. 

Οπως δήλωσε ο διαχειριστής του κτήματος, «η κατανόηση μιας δύσκολης 
κατάστασης όπως αυτή ... μαζί με την αναγνώριση των αναγκών και απαιτήσεων 
αυτών των ιδιαίτερων πελατών που η AIG αντιπροσωπεύει, ήταν εντυπωσιακή».

Ιδιωτικές Συλλογές   PRIVATE CLIENT GROUP
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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.


