
Πάθος μας είναι 
η διασφάλιση της 
προσωπικής σας 
περιουσίας. Είτε 
πρόκειται για το σπίτι 
σας, τη συλλογή σας, 
το αυτοκίνητό σας, το 
σκάφος αναψυχής σας, 
ή κάποιο άλλο ιδιαίτερο 
απόκτημα για το οποίο 
είστε περήφανοι, 
μπορούμε να το 
προστατεύσουμε με 
τρόπο που υπερβαίνει 
τις προσδοκίες σας.
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Παγκόσμια κάλυψη 
Tο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικών 
συλλογών της AIG1 σας προσφέρει 
ευρεία κάλυψη έναντι πλήθους πιθανών 
υλικών ζημιών ή απωλειών της συλλογής 
σας - πέραν των βασικών εξαιρέσεων 
- συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων 
πυρκαγιάς, κλοπής, πλημμύρας, οπουδήποτε 
στον κόσμο και αν συμβεί2. Έτσι μπορείτε 
να αισθάνεστε ασφαλείς ότι τα αντικείμενά 
σας προστατεύονται ανεξάρτητα από το που 
βρίσκονται.

Νεοαποκτηθέντα αντικείμενα 
Οι νέες αγορές σας καλύπτονται αμέσως 
από τη στιγμή της αγοράς και μπορείτε 
να προσθέσετε το νέο σας απόκτημα στο 
ασφαλιστήριό σας, μέχρι και 60 ημέρες μετά 
την αγορά.

Ανατίμηση της αγοραστικής αξίας 
του έργου
Κατανοώντας ότι οι αξίες των έργων τέχνης 
παρουσιάζουν διακυμάνσεις, συνήθως ανο-
δικές, δεσμευόμαστε ότι θα αποζημιώσουμε 
έως και το 150% της αξίας από το ποσό που 
εμφανίζεται στον πίνακα ασφάλισης, προκει-
μένου να αντανακλά την τρέχουσα εμπορική 
αξία, εφόσον έχει γίνει εκτίμηση εντός 24 
μηνών από την ημερομηνία ζημίας.

Θάνατος του καλλιτέχνη  
Σε περίπτωση ζημίας κάποιου έργου τέχνης 
του οποίου ο δημιουργός απεβίωσε πρό-
σφατα, θα καλύψουμε έως και το 200% του 
ασφαλιζόμενου ποσού, εφόσον έχει γίνει 
εκτίμηση του έργου εντός των τελευταίων 
36 μηνών από την ημερομηνία ζημία.

Αποζημίωση ζεύγους ή σετ 
Εσείς αποφασίζετε, σε περίπτωση που 
υποστεί ζημία μέρος ή τεμάχιο ενός ζεύγους 
ή ενός σετ, αν θα προχωρήσετε στην μερική 
επισκευή ή υποκατάσταση ή αν θα επιλέξετε 
τη συνολική αποζημίωση του ζεύγους ή του 
σετ.

Προστασία αντικειμένων κατά τη 
διάρκεια μεταφοράς 
Εάν θελήσετε να μεταφέρετε ένα έργο τέχνης, 
συλλεκτικό κομμάτι ή και ολόκληρη τη συλλο-
γή σας, θα έχετε πλήρη κάλυψη σε όλη τη 
διάρκεια μεταφοράς.
Επίσης, θα έχετε πρόσβαση σε συμβουλευ-
τικές υπηρεσίες για τις ασφαλέστερες επιλο-
γές μεταφοράς που έχετε στη διάθεσή σας.

Αντικείμενα σε έκθεση ή σε δανεισμό 
Η κάλυψη που σας παρέχουμε επεκτείνετε 
και στα αντικείμενα που μπορεί να υποστούν 
ζημία κατά τη μετακίνηση προς ή από 
εκθέσεις ή που βρίσκονται σε δανεισμό.
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¹Η American International Group, Inc. (AIG) είναι ένας κο-
ρυφαίος διεθνής ασφαλιστικός οργανισμός που εξυπηρετεί 
πελάτες σε περισσότερες από 130 χώρες και δικαιοδοσίες. 
Οι εταιρίες της AIG εξυπηρετούν επιχειρήσεις, οργανι-
σμούς και ιδιώτες μέσα από ένα από τα πλέον εκτεταμέ-
να δίκτυα γενικών ασφαλίσεων παγκοσμίως. Επιπλέον, οι 
εταιρίες της AIG είναι από τους κορυφαίους ασφαλιστές 
ζωής και συνταξιοδότησης στις ΗΠΑ. Η AIG είναι εισηγ-
μένη στα Χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και του Τόκυο. 

Στην Ελλάδα, η AIG αποτελεί ένα διαχρονικά σταθερό και 
φερέγγυο ασφαλιστικό οργανισμό αλλά και ένα βραβευμέ-
νο εργασιακό περιβάλλον, με ιστορία που ξεκινά το 1935. 

H AIG είναι η εμπορική επωνυμία για την δραστηριότη-
τα 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 πληροφο-
ρίες, παρακαλώ επισκεφθείτε το site μας στη διεύθυνση 
www.aig.com.gr. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας πα-
ρέχονται από θυγατρικές εταιρίες του ομίλου American 
International Group, Inc. Στην Ευρώπη, η κάλυψη παρέ-
χεται 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 καλύ-
ψεις 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.

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

²Γεωγραφικοί περιορισμοί μπορεί να ισχύουν. 

Η παρούσα ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την 
ασφαλιστική εταιρία AIG Europe Limited, με νόμιμο αντι-
πρόσωπο στην Ελλάδα την AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Το παρόν 
έντυπο διατίθεται αποκλειστικώς και μόνο για ενημερωτι-
κούς σκοπούς και δεν παρέχει καμία απολύτως ασφαλιστι-
κή κάλυψη. Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται σύμφωνα 
με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφα-
λιστικής σύμβασης.

Private Client Group

Γραφεία Αθηνών: 
Λεωφόρος Κηφισίας 119, 15124 Μαρούσι, 
Τηλέφωνο: 210 8127600, Fax: 210 8027189

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

PCG.Gr@aig.com
www.aig.com.gr
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ

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

 
•  Κάλυψη με ανταγωνιστική τιμολόγηση καθώς και επιλογή του 

ποσού απαλλαγής, με ευέλικτα όρια και καλύψεις, προκειμένου να 
επωφεληθείτε από μείωση του κόστους στα ασφάλιστρα. 

 
•  Πρόσβαση σε πραγματογνώμονες - εκτιμητές που θα σας 

βοηθήσουν να ενισχύσετε το επίπεδο κάλυψης και να επωφεληθείτε 
όσο γίνεται περισσότερο από τις υπηρεσίες μας διαχείρισης 
κινδύνων.

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

•  Εξαιρετική εμπειρία εξυπηρέτησης :

 –  ́Αμεση αντιμετώπιση απλών ή σύνθετων ερωτημάτων

 –  Συμβουλευτικές υπηρεσίες ειδικών συνεργατών μας για θέματα που 
σας απασχολούν

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

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


