
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…

Απαράμιλλα επίπεδα υποστήριξης και προστασίας –

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

Μόλις ενημερωθήκαν οι ειδικοί του Private Client Group 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.

Μοναδικές λύσεις για ασυνήθιστες περιστάσεις – 

Ο καπετάνιος του σκάφους περνώντας κάτω από μια γέφυρα, βρέθηκε πολύ κοντά 
στην όχθη, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημία σε μία από τις δύο προπέλες του 
σκάφους. 

Το Private Client Group ειδοποιήθηκε κι έως το απόγευμα της ίδιας ημέρας είχε γίνει 
υποβρύχια κατάδυση από ειδικούς συνεργάτες του, για τη διαπίστωση της ζημίας που 
είχε υποστεί το σκάφος. Ωστόσο ο πελάτης  ενημέρωσε ότι σε 3 ημέρες θα λάμβανε 
μέρος σε αγώνες που δυστυχώς εν όψει του ατυχήματος θα έπρεπε να ακυρώσει.

Το τμήμα ζημιών άμεσα ήρθε σε επαφή με τους προμηθευτές αυτού του τύπου 
προπέλας, οι οποίοι κατάφεραν να στείλουν  το εξάρτημα την επόμενη κιόλας ημέρα.

Ξεκίνησε η επισκευή και ενώ είχε σχεδόν ολοκληρωθεί, συνειδητοποίησαν ότι έλειπαν 
δύο βίδες που δεν υπήρχε ο χρόνος να αγοραστούν και έπρεπε να κατασκευαστούν. 
Εργαζόμενος, με τεχνική εμπειρία στις μεταλλικές κατασκευές, κατάφερε να φτιάξει δύο 
νέες βίδες μέσα σε μια ώρα και το σκάφος ήταν έτοιμο το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Ο πελάτης ήταν εντυπωσιασμένος και παραδέχθηκε ότι δεν είχε δει ποτέ μια επισκευή 
να γίνεται τόσο γρήγορα, με τόσο καλό επίπεδο εργασίας. Την επόμενη, ήταν σε θέση 
να συμμετέχει στους αγώνες.

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.

Σκάφος   PRIVATE CLIENT GROUP

Private Client Group
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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.


