
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.

Κατοικία    
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Βασική κάλυψη κτηρίου & 
περιεχομένου 
H AIG1 προσφέρει κάλυψη που δίνει 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 αυτό.

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 να σας 
προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά.

Παγκόσμια κάλυψη²
Όπου κι αν μεταφέρετε το περιεχόμενο της 
κατοικίας σας ή τα προσωπικά σας αντικείμενα, 
παρέχουμε παγκόσμια κάλυψη για κάθε 
απώλεια ή ζημία. 

Έγγυημένο κόστος ανοικοδόμησης 
της κατοικίας σας
Εάν συμβεί το απροσδόκητο και το σπίτι 
σας υποστεί ζημία ή καταστραφεί, η AIG 
θα πληρώσει το κόστος επισκευής ή ολικής 
ανακατασκευής του σπιτιού σας για να το 
επαναφέρει στην αρχική του κατάσταση και 
ομορφιά - ακόμα και αν το κόστος υπερβαίνει 
το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο. 

Παγκόσμια προσωπική ευθύνη
Με υψηλά όρια της τάξεως του €1.000.000 
και παγκόσμια ισχύ που θα βρείτε στο βασικό 
μας πρόγραμμα.

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 μέρες μετά την αγορά.  

Έξοδα μεταστέγασης
Στην περίπτωση που το σπίτι σας καταστεί 
μη κατοικήσιμο μετά από ζημία, η AIG1 θα 
καλύψει τα εύλογα έξοδα που θα προκύψουν 
ώστε να σας εξασφαλίσει διαμονή συγκρίσιμη 
με αυτή των ομαλών συνθηκών διαβίωσής 
σας. Στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε 
να συνεχίσετε τη ζωή σας χωρίς περαιτέρω 
διαταραχές.

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

Ανίχνευση και πρόσβαση
Σε περίπτωση ζημίας, π.χ. 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 ακίνητό σας λόγω ζημίας 
που καλύπτεται από το συμβόλαιό σας, θα 
καταβάλουμε τα χαμένα μισθώματα για μέχρι 
και 12 μήνες.
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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


