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Το σπίτι σας δεν είναι μία οποιαδήποτε κατοικία. Είναι ένας ξεχωριστός χώρος που 
αντανακλά την ατομικότητά σας και τον τρόπο ζωής σας. 

Στo Private Client Group, αντιλαμβανόμαστε ότι κανένα σπίτι δεν είναι ίδιο και με 
αυτή τη βάση δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα που δίνει λύσεις στις ανάγκες που 
παρουσιάζουν κατοικίες μεγάλης αξίας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Βασική κάλυψη κτηρίου & 
περιεχομένου
Κάλυψη που προσφέρει το μέγιστο επίπεδο 
προστασίας για ιδιαίτερες κατοικίες, με 
προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα ώστε να 
απευθύνονται στη μοναδικότητα της κατοικίας 
σας ή στα αντικείμενα αξίας που τόσο επιλεκτικά 
βρίσκονται μέσα σε αυτή.

Κάλυψη κατά παντός κινδύνου
Σας προστατεύει σε περίπτωση απώλειας ή και 
ζημίας της περιουσίας σας από πλήθος κινδύνων. 

Έτσι, μπορείτε να στηρίζεστε σε πληρέστερη 
ασφαλιστική κάλυψη με λιγότερους περιορισμούς 
που σας προσφέρει αίσθημα ασφάλειας και 
σιγουριάς.

Παγκόσμια κάλυψη2

Όπου κι αν μεταφέρετε το περιεχόμενο της 
κατοικίας σας ή τα προσωπικά σας αντικείμενα, 
προστατεύονται παγκοσμίως για κάθε 
καλυπτόμενη απώλεια ή ζημία.

Εγγυημένο κόστος ανοικοδόμησης  
της κατοικίας σας
Εάν συμβεί το απροσδόκητο και το σπίτι σας 
υποστεί ζημία ή καταστραφεί, έχετε τη δυνατότητα 
μέσω ειδικής συμφωνίας το Private Client Group 
να πληρώσει το κόστος επισκευής ή ολικής 
ανοικοδόμησης  της κατοικίας  σας, για να το 
επαναφέρει στην αρχική του κατάσταση - ακόμα 
και αν το κόστος υπερβαίνει το ασφαλιζόμενο 
κεφάλαιο.

Παγκόσμια προσωπική ευθύνη
Με υψηλά και ευέλικτα όρια σε παγκόσμιο 
επίπεδο που θα βρείτε στο βασικό μας 
πρόγραμμα.

Νεοαποκτηθέντα αντικείμενα
Καλύπτονται αμέσως, από τη στιγμή της 
αγοράς, αρκεί να μην ξεπερνούν το 25% του 
ασφαλιζομένου κεφαλαίου του περιεχομένου. 
Μπορείτε να προσθέσετε το νέο σας απόκτημα 
στο ασφαλιστήριό σας μέχρι και 60 μέρες μετά 
την αγορά. 

Έξοδα μεταστέγασης 
Στην περίπτωση που το σπίτι σας καταστεί μη 
κατοικήσιμο μετά από ζημία, η AIG θα καλύψει τα 
εύλογα έξοδα που θα προκύψουν ώστε να σας 
εξασφαλίσει το συνηθισμένο επίπεδο διαβίωσης 
σε αντίστοιχου τύπου κατοικία. Εάν ενοικιάζετε σε 
άλλους αυτή την κατοικία, θα σας αποζημιώσουμε 
και για απώλεια μισθωμάτων που μπορεί να 
προκύψει. Στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε 
να διατηρήσετε ομαλές συνθήκες διαβίωσης 
χωρίς επιπλέον διαταραχές.

Πλήρης κάλυψη για ζευγάρια και σετ
Σε περίπτωση που ένα αντικείμενο το οποίο είναι 
μέρος ενός ζευγαριού ή συνόλου (όπως είναι 
ένα σκουλαρίκι), χαθεί ή καταστραφεί, μπορούμε 
να αντικαταστήσουμε το ζεύγος. Σε περίπτωσης 
φθοράς του αντικειμένου και εφόσον επιθυμείτε, 
θα προχωρήσουμε στην επισκευή του.

Ανίχνευση και πρόσβαση 
Σε περίπτωση ζημίας πχ λόγω διαρροής σωλήνα, 
καταβάλουμε όχι μόνο το κόστος αποκατάστασης 
αλλά και τα έξοδα σχετικών εργασιών για την 
εύρεση της πηγής της διαρροής.

Απώλειες μισθωμάτων
Εάν ο ενοικιαστής δεν είναι σε θέση να κατοικήσει 
στο ακίνητο σας λόγω ζημίας που καλύπτεται απο 
το συμβόλαιό σας, θα καταβάλουμε τα χαμένα 
μισθώματα έως και 12 μήνες.
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ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ

Στην AIG1 αντιλαμβανόμαστε ότι η διασφά-
λιση των προσωπικών περιουσιακών σας 
στοιχείων απαιτεί κάτι περισσότερο από μια 
απλή ασφάλιση.

Οι δυνατότητές μας, που επεκτείνονται 
σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούν να 
ωφελήσουν τα μέλη του Private Client 
Group προσφέροντας:

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

•  Καλύψεις με επίκεντρο εσάς

•  Ασύγκριτο εύρος δημιουργικών λύσεων

•  Απαράμιλλο επίπεδο εξυπηρέτησης

•   Εξειδίκευση στην ανάληψη κινδύνου σε 
παγκόσμια κλίμακα

•  Παγκόσμια εμβέλεια σε συνδυασμό με 
βαθιά γνώση των τοπικών συνθηκών της 
αγοράς

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

•  Ιδιαίτερες και πολυτελείς κατοικίες

•    Ιδιωτικές συλλογές έργων τέχνης, 
κοσμήματα και κάθε είδους συλλεκτικά 
αντικείμενα 

•  Προσωπική, οικογενειακή γενική και 
εργοδοτική αστική ευθύνη

•  Σκάφη

•  Αυτοκίνητα συλλεκτικά, αντίκες και 
υψηλών επιδόσεων

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

•  Στέλεχος του Private Client Group 
απασχολείται αποκλειστικά με ζητήματά σας

•  24ωρο τηλεφωνικό κέντρο στη διάθεσή 
σας και απάντηση της κλήσης σας κατά 
απόλυτη προτεραιότητα

ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

• Δυνατότητα διαχείρισης μεγάλων αξιών  
και κεφαλαίων σε τοπικό επίπεδο



Καταιγίδα άφησε πίσω της σημαντικές φθορές στο 
σπίτι οικογένειας, μέλος του Private Client Group. 

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών η 
οικογένεια υπέβαλε αίτηση αποζημίωσης καταθέτοντας 
τα τιμολόγια του επισκευαστή. 

Στείλαμε την επιταγή της αποζημίωσης αυθημερόν.

Συμβουλευτική εκτίμηση ακινήτου 
και πρόληψη ζημίας
Μπορούμε να εκτιμήσουμε κατά πόσο το 
υφιστάμενο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο συγκρίνεται 
με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς και να 
διασφαλίσουμε ότι έχετε το σωστό επίπεδο 
κάλυψης.  

Επιθεωρήσεις κατοικιών
Μπορούμε να επισκεφτούμε το σπίτι σας και 
να προτείνουμε τρόπους ώστε να μειωθεί η 
πιθανότητα ζημίας αλλά και να διασφαλίσουμε 
ότι η κάλυψη που έχετε θα σας προστατεύσει 
επαρκώς σε περίπτωση επισκευής της βασικής 
δομής του κτιρίου. Οι συνεργάτες μας 
εξειδικεύονται στην εκτίμηση ιδιαίτερων ακινήτων 
και έχουν μεγάλη εμπειρία  στο να καταγράφουν 
και να αξιολογούν μοναδικά αρχιτεκτονικά 
χαρακτηριστικά. 

Και πολλά ακόμα ...
Το Private Client Group είναι έτοιμο να σας 
υποστηρίξει με σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων 
και μοναδικών παροχών. Μας διακρίνει το 
πάθος για την προστασία εξαιρετικών κατοικιών, 
εξαιρετικής αξίας.  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

Υιοθετούμε μια σφαιρική προσέγγιση, η οποία προβλέπει και προλαμβάνει πιθανές 
απώλειες, επιτρέποντάς μας να προσφέρουμε περισσότερα από μία συνηθισμένη 
ασφαλιστική λύση. 

Αξιοποιώντας τις υπηρεσίες μας διαχείρισης κινδύνου, οι πελάτες μας είναι σημαντικά 
πιο προστατευμένοι, δεδομένου ότι θα ενημερωθούν και για τη πρόληψη κινδύνων 
και ζημιών, που μεταφράζεται σε μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση χρημάτων.
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Η πλήρης κάλυψη είναι μόνο η αρχή. 

Το Private Client Group μπορεί επιπλέον να βοηθήσει:

• Στη μείωση της πιθανότητας υλικών ζημιών

• Στη διατήρηση του αισθήματος ασφάλειας, σιγουριάς και γαλήνης

•  Στο σωστό επίπεδο κάλυψης

•  Προσφέροντας ασύγκριτη υποστήριξη σε περίπτωση ζημίας

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΑΣ
Τα προγράμματά μας λαμβάνουν υπόψη τα προσωπικά περιουσιακά σας 
στοιχεία καθώς και τον τρόπο ζωής σας. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά μας 
συμπληρώνουν το ένα το άλλο, βοηθώντας στη εξάλειψη κενών στην κάλυψη.

Στόχος μας είναι η διασφάλιση όλων των περιουσιακών στοιχείων που 
έχουν σημασία για εσάς, όπως:

• Κατοικίες

• Αυτοκίνητα 

• Ιδιωτικές Συλλογές

• Σκάφη

• Και να σας προστατεύσουν με ιδιαίτερα  υψηλά 
όρια ευθύνης

Το Private Client Group είναι στην ευχάριστη 
θέση να συνεργάζεται με επιλεγμένους 
ασφαλιστικούς συμβούλους. 

Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τις 
ασφαλίσεις που μπορούμε να σας προσφέρουμε 
επισκεφθείτε μας στο www.aig.com.gr 

¹Η 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 εξυπη-
ρετούν 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 σταθε-
ρό και φερέγγυο ασφαλιστικό οργανισμό αλλά και 
ένα βραβευμένο εργασιακό περιβάλλον, με ιστορία 
που ξεκινά το 1935. 

H AIG είναι η εμπορική επωνυμία για την δραστη-
ριότητα 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 επισκεφθεί-
τε 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.

Το Private Client Group είναι ένα εξειδικευμένο τμή-
μα μέσα στην AIG, που επικεντρώνεται αποκλειστικά 
στην εξυπηρέτηση 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 
αντιπρόσωπο στην Ελλάδα την AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Το 
παρόν έντυπο διατίθεται αποκλειστικώς και μόνο για 
ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καμία απο-
λύτως ασφαλιστική κάλυψη. Η ασφαλιστική κάλυψη 
παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋπο-
θέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής 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
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