
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…

Όταν η διαδικασία αποζημίωσης είναι «ανεκτίμητη» –

Συλλεκτική Ferrari Enzo μεγάλης αξίας καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς μετά από 
ατύχημα αφήνοντας άθικτο τον κλωβό του αυτοκινήτου. Επιθυμία του πελάτη μας 
ήταν η επισκευή του οχήματος και όχι η αντικατάστασή του.

Το αυτοκίνητο μεταφέρθηκε στην Ιταλία όπου και έγινε η επανακατασκευή του.

Ο πελάτης επίσης μετέβη στην Ιταλία για να οδηγήσει το αυτοκίνητο και να 
επιβεβαιώσει ότι είναι ικανοποιημένος με την κατασκευή και τις επιδόσεις του. 
Έμεινε ιδιαίτερα ευχαριστημένος καθώς η αξία του οχήματος είχε προστατευθεί.

Πέρα από μια απλή ασφάλιση – 

Όχημα, πελάτη του Private Client Group υπέστη υλικές ζημιές κατά την οδήγηση 
του σε ιδιωτικό χώρο parking προκαλώντας υλικές ζημιές και στο χώρο στάθμευσης. 
Το Private Client Group κινητοποιήθηκε και έκλεισε τη ζημιά άμεσα, κερδίζοντας τις 
καλύτερες εντυπώσεις από τον πελάτη. 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ   

«Είχα την τύχη να ασφαλίσω το όχημά μου στην AIG τον Ιούλιο του 2012 μετά 
από παρότρυνση του ασφαλιστή μου. Δυστυχώς, πολύ γρήγορα χρειάστηκε να 
«δοκιμάσω» το νέο συμβόλαιο με την Κατά Παντός Κινδύνου Κάλυψη για την οποία 
με είχε ενημερώσει ο ασφαλιστής μου. Η ανταπόκριση ήταν άμεση, ο χειρισμός 
έγινε με εξαιρετική διακριτικότητα, το συνεργείο εξοφλήθηκε απευθείας από την 
εταιρία, ενώ έλαβα άμεσα την αποζημίωση για τις λοιπές ζημιές, εκτός αυτοκινήτου. 
Με αφορμή αυτό το περιστατικό διαπίστωσα τον επαγγελματισμό και την αξιοπιστία 
της εταιρίας, καθώς και το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης του Private Client Group 
κι έμεινα πολύ ευχαριστημένος από τη διαχείριση της ζημίας. Επιπροσθέτως, 
βάσει συμβολαίου μού διατέθηκε και όχημα εξυπηρέτησης κατά τη διάρκεια της 
επισκευής η οποία κράτησε πάνω  από ένα μήνα. Μετά από τη σημαντική συμβολή 
και διαχείριση του διαμεσολαβητή συνεργάτη Β.Π, το όχημα εξυπηρέτησης μου 
διατέθηκε άνευ χρέωσης και για χρονικό διάστημα πέραν του προβλεπομένου κατά 
το συμβόλαιο (1 μήνας).  

Αυτοί είναι και οι λόγοι που θα συνεχίσω να εμπιστεύομαι στο Private Client Group 
της AIG την ασφάλιση όλων των προσωπικών περιουσιακών μου στοιχείων.»

        Χ.Γ.

Αυτοκίνητο   PRIVATE CLIENT GROUP

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
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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.


