
O αριθμός των ιδιωτών και οικογενειών που έχουν βρεθεί στο 
στόχαστρο εγκληματικών ενεργειών τα τελευταία χρόνια έχει 
αυξηθεί. 

Ενώ παλαιότερα η συγκεκριμένη απειλή αφορούσε άτομα ευρέως 
αναγνωρίσιμα ή με ιδιαίτερα μεγάλη οικονομική επιφάνεια, πλέον 
αγγίζει έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων.

Κάθε χρόνο υπολογίζεται πως 30,000 ιδιώτες, μεταξύ των 
οποίων και παιδιά, πέφτουν θύματα απαγωγής σε όλο τον κόσμο 
με σοβαρά πλέον κρούσματα να εμφανίζονται με ιδιαίτερη 
συχνότητα και στην Ελλάδα. 

Το πρόγραμμα ασφάλισης απαγωγής και λύτρων για ιδιώτες και 
οικογένειες της AIG, παρέχει μια σημαντική ασπίδα προστασίας 
έναντι των συγκεκριμένων απειλών.

Οικογενειακό Πρόγραμμα

AIG Ασφάλιση Απαγωγής, Λύτρων και Εκβιασμού

Το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και δραστηριοποιούμαστε επαγγελματικά βιώνει μία συνεχή αλλαγή σε θέματα ασφάλειας, 
με τις απαγωγές, την απαίτηση λύτρων και τους εκβιασμούς να κάνουν την εμφάνιση τους ολοένα και πιο συχνά σε τοπικό 
και διεθνές επίπεδο. Τα συγκεκριμένα περιστατικά αποτελούν πηγή φόβου και ανασφάλειας για οικογένειες και επιχειρήσεις 
και πέρα από την απειλή της ανθρώπινης ζωής, προκαλούν σοβαρές οικονομικές απώλειες. 
Η AIG έχει σχεδιάσει ένα ειδικό πρόγραμμα ασφάλισης Απαγωγής, Λύτρων & Εκβιασμού με σκοπό να προστατεύσει ιδιώτες 
και επιχειρήσεις από αυτούς τους κινδύνους και να παρέχει πολύτιμες λύσεις και συμβουλές σε περιπτώσεις διαχείρισης 
κρίσεων.

Σημαντική Σημείωση: 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.

Εταιρικό Πρόγραμμα

Βασικές Κατηγορίες

Το σύγχρονο «επιχειρείν» ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή 
και τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων.

Είτε πρόκειται για εργαζόμενους που ταξιδεύουν σε ζώνες 
υψηλού κινδύνου, ή για στελέχη σε καίριες θέσης ευθύνης, οι 
κίνδυνοι είναι ιδιαίτερα υψηλοί. 

Εκτός από την απειλή της ζωής, η εταιρία καλείται να αντιμετωπίσει:

• σημαντικές οικονομικές απώλειες

• σοβαρή κρίση εταιρικής φήμης 

• νομικές απαιτήσεις

• διακοπή εργασιών (business interruption)

Όλα τα παραπάνω ενδέχεται να απειλήσουν τη βιωσιμότητα της 
ίδιας της εταιρίας. 

Το εταιρικό πρόγραμμα ασφάλισης απαγωγής, λύτρων και 
εκβιασμού της AIG απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση που θέλει 
να προστατεύσει τα στελέχη της, τον ισολογισμό και την εταιρική 
της φήμη. 



Ενεργοποίηση Συμβολαίου

• Απαγωγή

• Απειλή/ εκβιασμός

• Παράνομη κράτηση

• Πειρατεία σε μέσο μεταφοράς 

Χαρακτηριστικά Προγράμματος

Καλύψεις

Κατά τη διάρκεια ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων 
περιστατικών καλύπτονται ενδεικτικά τα  εξής έξοδα:

• Απεριόριστα έξοδα αμοιβών εξειδικευμένων Συμβούλων
Διαχείρισης Κρίσεων

• Πληρωμή λύτρων

• Απώλεια λύτρων κατά τη μεταφορά τους

• Αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας ζωής

Μετά το τέλος του περιστατικού καλύπτονται έξοδα 
ψυχικής , σωματικής και οικονομικής αποκατάστασης.

Στο εταιρικό πρόγραμμα ασφάλισης καλύπτονται 
επιπλέον:

• Απώλεια εσόδων από τη διακοπή εργασιών

• Εύλογα νομικά έξοδα

Όρια

Δυνατότητα παροχής ιδιαίτερα υψηλών ποσών 
ασφαλιστικής κάλυψης

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Άμεση και 24ωρη επικοινωνία με εξειδικευμένους 
συμβούλους παγκοσμίου κύρους, με 20ετή εμπειρία 
σε θέματα διαχείρισης κρίσεων, οι οποίοι συμβάλλουν 
καθοριστικά στην πρόληψη  και φυσικά στην 
αντιμετώπιση της κρίσης.
Οι σύμβουλοι αυτοί θα έχουν φυσική παρουσία σε 
οποιοδήποτε μέρος του κόσμου απαιτηθεί η βοήθεια 
τους.

Πρόληψη και εκπαίδευση

Οι ασφαλισμένοι έχουν πρόσβαση σε, αποκλειστική 
ηλεκτρονική πλατφόρμα για θέματα ασφάλειας, όπως 
πληροφορίες και συμβουλές για πιθανούς κινδύνους 
που μπορούν να αντιμετωπίσουν στη διάρκεια των 
ταξιδιών τους. 

Σε ποιους απευθύνεται

• Επώνυμοι και εύκολα αναγνωρίσιμοι ιδιώτες

• Ιδιώτες που διαχειρίζονται ή κατέχουν πρόσβαση σε 
μεγάλα χρηματικά ποσά, είτε σε εταιρικό είτε σε ιδιωτικό 
επίπεδο

• Ιδιώτες και στελέχη που ταξιδεύουν σε χώρες υψηλού 
κινδύνου

• Εργαζόμενοι σε κέντρα λήψης σημαντικών επιχειρηματικών 
αποφάσεων

Γραφεία Αθηνών:
Λεωφόρος Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι 
Τηλέφωνο: 210 8127 600, Fax: 210 8027 189

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

costas.voulgaris@aig.com
www.aig.com.gr

Η American International Group. Inc. (AIG) είναι ένας κορυφαίος διεθνής ασφαλιστικός οργανισμός που εξυπηρετεί πελάτες σε περισσότερες απο 130 χώρες και δικαιοδοσίες. Οι εταιρίες της 
AIG εξυπηρετούν επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιώτες μέσα από ένα από τα πλεόν 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 σταθερό και φερέγγυο ασφαλιστικό οργανισμό αλλά και ένα βραβευμένο εργασιακό περιβάλλον, με ιστορία που ξεκινά το 1935. 

H AIG είναι η εμπορική επωνυμία για την δραστηριότητα 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 επισκεφθείτε 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.


