
Bring on tomorrow

AIG SpecIAltysolutions

Πρόγραμμα Ειδικών Ασφαλίσεων
Tα προγράμματα ειδικών ασφαλίσεων “SpecIAltysolutions” αποτελούν μια ξεχωριστή 
πρωτότυπη και εξαιρετικά ευέλικτη κατηγορία ομαδικών ασφαλίσεων που απευθύνονται 
σε κατηγορίες ασφαλισμένων που επιθυμούν προγράμματα προσαρμοσμένα στις 
ιδιαίτερες ανάγκες τους 

Ασφαλιστικές καλύψεις

 � Νοσοκομειακή περίθαλψη & Ιατροφαρμακευτικές 
δαπάνες από ατύχημα

 � Επίδομα δωματίου (ατύχημα ή ασθένεια) 
 � Επίδομα εγκαύματος
 � Επίδομα κατάγματος
 � Οπτική ή οδοντική βλάβη από ατύχημα
 � Επίδομα αποθεραπείας από ασθένεια ή ατύχημα 
 � Επίδομα ζώνης ασφαλείας
 � Κάλυψη τροποποίησης/μεταποίησης οικίας και 
οχήματος

 � Ψυχολογική υποστήριξη ασφαλισμένου ή 
συγγενών

 � Απώλεια εισοδήματος από ατύχημα
 � Επίδομα βίαιης επίθεσης
 � Επίδομα σοβαρού ατυχήματος
 � Επίδομα ασθενούς σε κώμα
 � Απώλεια ζωής και μόνιμη ανικανότητα από 
ατύχημα

 � Έκτακτη διακομιδή
 � Επαναπατρισμός σορού

Ομάδες στόχοι SpecIAltysolutions

Σύλλογοι

 � Όμιλοι – clubs – σύλλογοι δραστηριοτήτων
 � Σύλλογοι επαγγελματιών 
 � Σωματεία /  συνεταιρισμοί
 � Αθλητικοί ερασιτεχνικοί σύλλογοι 
 � Μη κυβερνητικές οργανώσεις
 � Εθελοντές

Εκπαίδευση

 � Σχολεία (Ιδιωτικά & Δημόσια) 
 � Παιδικοί σταθμοί
 � Κατασκηνώσεις 
 � Σχολικές / φοιτητικές εκδρομές
 � Πρακτική άσκηση φοιτητών 
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H American International Group, Inc. (AIG) είναι ένας κορυφαίος διεθνής ασφαλιστικός οργανισμός που εξυπηρετεί πελάτες σε περισσότερες 
από 130 χώρες. Οι εταιρίες της AIG εξυπηρετούν 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 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 ή μη θυγατρικές εταιρίες 
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Εκδηλώσεις

 � Εταιρικές εκδηλώσεις
 � Αθλητικές εκδηλώσεις
 � Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις
 � Στάδια
 � Τηλεοπτικές παραγωγές
 � Φεστιβάλ, εκθέσεις
 � Διοργανωτές εκδηλώσεων

Υψηλού κινδύνου Δραστηριότητες  
(υπό προυποθέσεις) 

 � Σώματα ασφαλείας
 � Πυροτεχνουργοί
 � Security

Δήμοι - Δημόσιο

 � Δραστηριότητες που τελούνται υπό  
την αιγίδα Δημοσίου Φορέα

 � Μέλη συμβουλίου
 � Δημόσια Μέσα Μεταφοράς
 � Λοιπές δραστηριότητες δήμου,  
νομαρχίας ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας

Εμπορικές Εταιρίες  
(συγκέντρωση μεγάλου πλήθους) 

 � Εμπορικά κέντρα
 � Κινηματογράφοι, θέατρα
 � Ψυχαγωγικά πάρκα
 � Supermarkets
 � Ξενοδοχεία
 � Λοιποί χώροι συγκέντρωσης  
μεγάλου πλήθους 

Ποιους καλύπτουμε :
 � Συμμετέχοντες
 � Θεατές
 � Πελάτες
 � Μαθητές 
 � Εθελοντές
 � Μέλη
 � Προσκεκλημένους
 � Επιβάτες 
 � Αθλητές

Πότε τους καλύπτουμε: 
 � Όταν εκτελούν συγκεκριμένες δραστηριότητες
 � Όταν ταξιδεύουν
 � 24 ώρες το 24ωρο

Τι στοιχεία χρειαζόμαστε  :
 � Περιγραφή κινδύνου 
 � Αριθμό ασφαλισμένων
 � Χρονική περίοδος κάλυψης  


