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Κάλυψη κατά παντός κινδύνου του 
σκάφους 
Στην AIG1 το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σκάφους 
σας προσφέρει ευρεία κάλυψη έναντι πλήθους 
υλικών ζημίων ή απωλειών τόσο στο σκάφος σας, 
όσο και σε αντικείμενα που βρίσκονται πάνω ή μέσα 
σε αυτό. Είτε είστε κάτοχος ενός μικρού σκάφους ή 
μίας υπερπολυτελούς θαλαμηγού, η ποιότητα της 
προστασίας που θα λαμβάνετε παραμένει ίδια.

Παγκόσμια Κάλυψη Χωρικών Υδάτων2

Έχουμε τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε  το ταξίδι 
που θα σχεδιάσετε, σε οποιοδήποτε σημείο στον 
κόσμο και αν αποφασίσετε να επισκεφθείτε. Η AIG 
θα σας προστατεύσει όπου και αν βρίσκεστε.

Υψηλά όρια
Ο τρόπος ζωής σας είναι μοναδικός και δυναμικός. 
Η ασφαλιστική εταιρία που εμπιστεύεστε πρέπει να 
ανταποκρίνεται ανά πάσα στιγμή στους κινδύνους 
στους οποίους βρίσκεστε εκτεθειμένοι και πιθανόν 
να αλλάζουν. Εφόσον το επιθυμείτε, η AIG μπορεί 
άμεσα να ανταποκριθεί και να καλύψει τις ιδιαίτερες 
ανάγκες σας για ασφάλιση σκαφών υψηλών αξιών 
και ορίων ευθύνης.

Κάλυψη Ιδίων ζημιών σκάφους και 
εξοπλισμού του  
Η πληρότητα της κάλυψης που παρέχουμε 
προστατεύει όχι μόνο το σκάφος σας σε περίπτωση 
ζημίας, αλλά και αντικείμενα σημαντικής αξίας που 
μπορεί να βρίσκονται μέσα ή πάνω σε αυτό, όπως 

βοηθητικοί λέμβοι, έργα τέχνης, έπιπλα καθώς και 
άλλα περιουσιακά στοιχεία χαμηλότερης αξίας, 
εφαρμόζοντας σε αυτά διαφορετικές απαλλαγές 
μικρότερης κλίμακας.  

Ευέλικτες εναλλακτικές προτάσεις 
απαλλαγών 
Επιλέξτε το επίπεδο του εύρους της κάλυψης που 
επιθυμείτε, ορίστε το ποσό της απαλλαγής σας και 
επωφεληθείτε από χαμηλότερα ασφάλιστρα.

Προσωρινή απομάκρυνση και φύλαξη 
Η κάλυψη του σκάφους σας μπορεί να επεκταθεί 
σε κατάρτια, πανιά, εξοπλισμό, βοηθητικά σκάφη, 
μηχανές και σχετικό περιερχόμενο ενώ αυτά 
βρίσκονται προσωρινά αποθηκευμένα στη στεριά, 
αλλά και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους, 
από ή και προς το σκάφος σας.

Νεοαποκτηθέντα Αντικείμενα 
Μπορείτε να αγοράσετε νέα σκάφη αλλά και 
βοηθητικούς λέμβους με τη σιγουριά ότι αυτά 
καλύπτονται αυτόματα από τη στιγμή της αγοράς, 
δίνοντάς σας μέχρι και 30 ημέρες χρονικό 
περιθώριο για να προσθέσετε το νέο σας 
απόκτημα στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.

Προστασία πληρώματος 
Στην AIG σας προσφέρουμε υψηλά όρια ευθύνης 
προς τα μέλη του πληρώματός σας, σε περίπτωση 
τυχόν απαιτήσεων από το πλήρωμά σας. 

Στην AIG1 αντιλαμβανόμαστε ότι η διασφά-
λιση των προσωπικών περιουσιακών σας 
στοιχείων απαιτεί κάτι περισσότερο από μια 
απλή ασφάλιση.

Οι δυνατότητές μας, που επεκτείνονται 
σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούν να 
ωφελήσουν τα μέλη του Private Client 
Group προσφέροντας:

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

•  Καλύψεις με επίκεντρο εσάς

•  Ασύγκριτο εύρος δημιουργικών λύσεων

•  Απαράμιλλο επίπεδο εξυπηρέτησης

•   Εξειδίκευση στην ανάληψη κινδύνου σε 
παγκόσμια κλίμακα

•  Παγκόσμια εμβέλεια σε συνδυασμό με 
βαθιά γνώση των τοπικών συνθηκών της 
αγοράς

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

•  Ιδιαίτερες και πολυτελείς κατοικίες

•    Ιδιωτικές συλλογές έργων τέχνης, 
κοσμήματα και κάθε είδους συλλεκτικά 
αντικείμενα 

•  Προσωπική, οικογενειακή γενική και 
εργοδοτική αστική ευθύνη

•  Σκάφη

•  Αυτοκίνητα συλλεκτικά, αντίκες και 
υψηλών επιδόσεων

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ

•  Στέλεχος του Private Client Group 
απασχολείται αποκλειστικά με ζητήματά σας

•  24ωρο τηλεφωνικό κέντρο στη διάθεσή 
σας και απάντηση της κλήσης σας κατά 
απόλυτη προτεραιότητα

ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

• Δυνατότητα διαχείρισης μεγάλων αξιών  
και κεφαλαίων σε τοπικό επίπεδο

Στο Private Client Group καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να είστε κάτοχος σκάφους, 
οπουδήποτε και να σας ταξιδεύει, είτε η πορεία πλεύσης που επιλέγετε σας μεταφέρει 
σε οικεία χωρικά ύδατα, είτε σε μοναδικές γωνιές του κόσμου. Έχουμε μεγάλη εμπειρία 
σε αυτήν την κατηγορία σκαφών και γνωρίζουμε καλά τις δυνατότητες ασφάλισής τους, 
ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Έτσι, εσείς θα απολαμβάνετε την εμπειρία  ενός 
ταξιδιού σύμφωνα με τις προσδοκίες σας, και εμείς θα φροντίσουμε να δημιουργήσουμε 
για εσάς την πιο κατάλληλη πρόταση ασφάλισης για το σκάφος σας. Προετοιμαστείτε 
για ένα ασφαλές ταξίδι γνωρίζοντας ότι το σκάφος σας είναι προστατευμένο, ανεξάρτητα 
από την πορεία που έχετε χαράξει.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
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Κάλυψη για ζημιά στο θαλάσσιο 
περιβάλλον 
Θα σας αποζημιώσουμε για όλα τα σχετικά 
έξοδα που καταβάλατε συνεπεία μόλυνσης /
ζημίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Επιπρόσθετες καλύψεις
Προσφέρουμε καλύψεις προσαρμοσμένες 
στις εξατομικευμένες ανάγκες σας όπως: 

• Επιπρόσθετα έξοδα διαβίωσης.

• Απώλεια ναύλων.

•  Έξοδα επείγουσας ανάγκη,   
(ρυμούλκησης και μεταφοράς).

•  Έξοδα έρευνας και διάσωσης.

Συμπληρωματική κάλυψη: 
Εργοδοτική ευθύνη (όπου απαιτείται, 
σύμφωνα με την Αγγλική ή την Αμερικάνικη 
νομοθεσία). 

Πυρκαγιά ξεκίνησε σε γιωτ, μέλος του Private Client Group. Η τοπική 
ομάδα διάσωσης άνοιξε μια τρύπα στο πλαϊνό μέρος του σκάφους 
και το γέμισε  με νερό μέχρι να βυθιστεί. Παρόλο που αυτή η δράση 
ήταν απαραίτητη, ο πελάτης μας ενημερώθηκε ότι λόγω πιθανής 
μη επιβεβαιωμένης διαρροής καυσίμου θα έπρεπε να πληρώσει 
πρόστιμο 30.000 δολάρια την ημέρα, μέχρι να ανελκυσθεί το 
σκάφος από το νερό.

Μόλις ενημερωθήκαν οι ειδικοί μας στο τμήμα αποζημιώσεων, 
συγκροτήθηκε ειδική ομάδα για τη διαχείριση της κατάστασης η οποία 
αποτελούνταν από δικηγόρο με εξειδίκευση στη περιβαλλοντική 
προστασία, μία ομάδα για να ασφαλίσει την περιοχή γύρω από το 
σκάφος και δύτες για να διεξάγουν μία αρχική υποβρύχια μελέτη. 

Το αποτέλεσμα της υποβρύχιας μελέτης έδειξε ότι οι δεξαμενές 
καυσίμων ήταν ακόμα άθικτες. Με βάση αυτή τη γρήγορη δράση 
και τα ευρήματα, οι αρμόδιες αρχές ενέκριναν ένα σχέδιο διάσωσης 
που εκτελέστηκε μέσα σε 48 ώρες από το συμβάν. Παράλληλα 
παραιτήθηκαν των αιτήσεων τους για το βαρύ πρόστιμο και ο πελάτης 
μας αποζημιώθηκε από το Private Client Group για την συνολική αξία 
του σκάφους εντός 14 ημερών από το συμβάν.

Οι παραπάνω περιπτώσεις αποτελούν πραγματικά περιστατικά που 
έχουν συμβεί σε άλλες χώρες και αντιμετωπίστηκαν από τις αντίστοιχες 
ομάδες του Private Client Group. Δεσμευόμαστε ότι σε παρόμοιες 
περιπτώσεις η τοπική ομάδα θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει 
στη διάθεσή της ώστε να λάβετε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Η πλήρης κάλυψη είναι μόνο η αρχή. 

Το Private Client Group μπορεί επιπλέον να βοηθήσει:

• Στη μείωση της πιθανότητας υλικών ζημιών

• Στη διατήρηση του αισθήματος ασφάλειας, σιγουριάς και γαλήνης

•  Στο σωστό επίπεδο κάλυψης

•  Προσφέροντας ασύγκριτη υποστήριξη σε περίπτωση ζημίας

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΑΣ
Τα προγράμματά μας λαμβάνουν υπόψη τα προσωπικά περιουσιακά σας 
στοιχεία καθώς και τον τρόπο ζωής σας. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά μας 
συμπληρώνουν το ένα το άλλο, βοηθώντας στη εξάλειψη κενών στην κάλυψη.

Στόχος μας είναι η διασφάλιση όλων των περιουσιακών στοιχείων που 
έχουν σημασία για εσάς, όπως:

• Κατοικίες

• Αυτοκίνητα 

• Ιδιωτικές Συλλογές

• Σκάφη

• Και να σας προστατεύσουν με ιδιαίτερα  υψηλά 
όρια ευθύνης

Το Private Client Group είναι στην ευχάριστη 
θέση να συνεργάζεται με επιλεγμένους 
ασφαλιστικούς συμβούλους. 

Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τις 
ασφαλίσεις που μπορούμε να σας προσφέρουμε 
επισκεφθείτε μας στο www.aig.com.gr 

¹Η American International Group, Inc. (AIG) είναι 
ένας κορυφαίος διεθνής ασφαλιστικός οργανισμός 
που εξυπηρετεί πελάτες σε περισσότερες από 130 
χώρες και δικαιοδοσίες. Οι εταιρίες της AIG εξυπη-
ρετούν 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 σταθε-
ρό και φερέγγυο ασφαλιστικό οργανισμό αλλά και 
ένα βραβευμένο εργασιακό περιβάλλον, με ιστορία 
που ξεκινά το 1935. 

H AIG είναι η εμπορική επωνυμία για την δραστη-
ριότητα 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 επισκεφθεί-
τε 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.

Το Private Client Group είναι ένα εξειδικευμένο τμή-
μα μέσα στην AIG, που επικεντρώνεται αποκλειστικά 
στην εξυπηρέτηση 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 
αντιπρόσωπο στην Ελλάδα την AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Το 
παρόν έντυπο διατίθεται αποκλειστικώς και μόνο για 
ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καμία απο-
λύτως ασφαλιστική κάλυψη. Η ασφαλιστική κάλυψη 
παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋπο-
θέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής 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 60
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