
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…

Κοιτώντας κάτω από την επιφάνεια –

Εργολάβος τεχνικών υπηρεσιών ολοκλήρωνε εργασίες στην κατοικία μέλους 
του Private Client Group ενώ συνεργάτης μας, ειδικός στη διαχείριση 
κινδύνου εκτελούσε προγραμματισμένη επιθεώρηση. Κατά τη διάρκεια, 
πρόσεξε ένα λεκέ από νερό σε κατασκευή γυψοσανίδας. Ο εργολάβος 
εξήγησε ότι το σημάδι ήταν αποτέλεσμα διαρροής που είχε συμβεί πριν 
από αρκετούς μήνες, η οποία όμως είχε επιδιορθωθεί και ο τοίχος θα 
επισκευαζόταν πλήρως πριν το τέλος των εργασιών.

Για να είναι σίγουρος, ο συνεργάτης μας χρησιμοποίησε στον τοίχο εργαλείο 
μέτρησης υγρασίας και αποδείχθηκε ότι η διαρροή υπήρχε ακόμη. Φύλλα και 
σκόνη από τις εργασίες είχαν μπλοκάρει το σύστημα απορρόφησης υδάτων 
από τη στέγη με αποτέλεσμα, τα νερά που είχαν συσσωρευτεί να περάσουν 
στον τοίχο.

Άμεση εξυπηρέτηση με τις δικές σας ανάγκες στην πρώτη γραμμή –

Ασφαλισμένος, μέλος του Private Client Group είχε στην κατοχή του ένα 
ιδιαίτερο έργο τέχνης. Ένα γλυπτό από πηλό, ομοίωμα ζώου σε φυσικό 
μέγεθος.

Ως αποτέλεσμα δυνατών ανέμων το γλυπτό έπεσε στο δάπεδο και έσπασε. 

Ο πελάτης δήλωσε το περιστατικό και άρχισε άμεσα η διαδικασία αποζημίωσης. 
Εντός λίγων μόνο ημερών το Private Client Group κατέβαλε το ποσό που είχε 
συμφωνηθεί, το οποίο ο πελάτης χρησιμοποίησε για αντικατάσταση του έργου.

«Ασφαλίζω το σπίτι μου και το περιεχόμενό του στην AIG. Είναι η πρώτη 
φορά που χρειάστηκε να επικοινωνήσω με την ασφαλιστική για αναγγελία 
ζημίας και έμεινα πολύ ευχαριστημένος από τη διαχείριση της κατάστασης. 
Η ανταπόκριση ήταν άμεση, χειρίστηκαν το θέμα με διακριτικότητα και πάνω 
απ’ όλα, έλαβα γρήγορα την αποζημίωση. Δε θα σκεφτόμουν να αλλάξω 
ασφαλιστική».

Κατοικία   PRIVATE CLIENT GROUP

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.


