
 

 

 

 

 

Το παρόν έντυπο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το περιγραφόμενο προϊόν. Οι πλήρεις προσυμβατικές και συμβατικές 
πληροφορίες αναφορικά με το περιγραφόμενο στο παρόν προϊόν περιλαμβάνονται σε άλλα προσυμβατικά έγγραφα της Εταιρίας και στους 
Γενικούς όρους ασφάλισης.   

Τι είναι αυτό το είδος ασφάλισης; Ασφαλίζεται η υποχρεωτική από το νόμο Αστική Ευθύνη προς τρίτους από την χρήση 
αυτοκινούμενων οχημάτων καθώς και λοιπές προαιρετικές καλύψεις που συνοδεύουν το ασφαλιστήριο οχήματος.  

 
         Τι ασφαλίζεται; 

 

 Αστική Ευθύνη Υλικές Ζημίες ανά ατύχημα  

€ 1.220.000  

 Αστική Ευθύνη Σωματικές Βλάβες ανά θύμα  

€ 1.220.000  

 Οδική Βοήθεια Συνεπεία Ατυχήματος (ρυμούλκηση 
συνεπεία  ατυχήματος) 

 Κάλυψη οχήματος κατά παντός κινδύνου έναντι 

οποιασδήποτε τυχαίας και απρόβλεπτης υλικής ζημιάς, 

έως και τη συμφωνημένη αξία του οχήματος σε περίπτωση 

ολικής απώλειας ή καταστροφής του.    

 
 
 

Προαιρετικές καλύψεις 

 

Οδική Βοήθεια  Βλάβης και Αντικατάστασης Οχήματος με 

όχημα αντίστοιχης κατηγορίας. 

Νομική Προστασία σε Ελλάδα και Ευρώπη με όριο  
€ 12.000. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
         Τι δεν ασφαλίζεται; 

 Οδηγοί που στερούνται άδειας οδήγησης ή δεν είναι πλέον σε ισχύ η 
άδεια τους. 

 Οδηγοί με δίπλωμα ξένης χώρας που δεν ισχύει στην Ελλάδα. 
 Οχήματα με ξένες πινακίδες. 
 Ζημίες στο όχημα που έχουν προκληθεί πριν τη σύναψη της 

ασφάλισης. 
 Οχήματα που κινούνται σε πίστα αεροδρομίου. 
 Οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται με κόμιστρο. 
 

  
 

Υπάρχουν περιορισμοί στην κάλυψη; 

! Εξαιρούνται Ζημιές από πρόθεση ή δόλο. 

! Εξαιρούνται Ζημιές με οδηγό υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή 
τοξικών ουσιών. 

! Εξαιρούνται Ζημιές που έχουν προκληθεί στο όχημα πριν τη σύναψη 
της ασφάλισης. 

! Βασική προϋπόθεση αποζημίωσης ζημιών από Ανασφάλιστο όχημα 
είναι η ύπαρξη ικανών αποδεικτικών επίσημων εγγράφων της 
αποκλειστικής ευθύνης του οδηγού του ανασφάλιστου οχήματος. 

! Για την αποζημίωση από ολική κλοπή εξαιρούνται οι περιπτώσεις 
αμέλειας. 

! Μηχανολογικές ή ηλεκτρολογικές βλάβες. 

! Ζημίες κατά τη διάρκεια αγώνων ταχύτητας ή χρήσης σε πίστα.  

! Τρομοκρατικές ενέργειες εκτός Ελληνικής Επικράτειας. 

! Σε κάθε τυχαία και απρόβλεπτη ζημιά εφαρμόζεται απαλλαγή 1% επί 
της αξίας του οχήματος με ελάχιστο € 400 ανά συμβάν. 

! Απαλλαγή μερικής κλοπής € 150. 

! Για οχήματα cabrio με υφασμάτινη οροφή  εφαρμόζεται απαλλαγή στην 
ολική κλοπή 10% επί της αξίας του οχήματος και για την μερική κλοπή 
10% επί της αξίας του οχήματος για ζημιές στην κουκούλα.   

! Απαλλαγή μόνιμου εξοπλισμού οχήματος 1% επί της αξίας του 
οχήματος με ελάχιστο € 400. 

! Απαλλαγή σεισμού 2% επί της αξίας του οχήματος με ελάχιστο € 
2.000. 

! Σε περίπτωση αντικατάστασης ανταλλακτικών με καινούργια σε όχημα 
ηλικίας μεγαλύτερης των 5 ετών, ισχύει συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 
λόγω παλαιότητας σύμφωνα με το σχετικό πίνακα στους γενικούς 
όρους του ασφαλιστηρίου. 

 
 

 
 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
Έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν αυτοκινήτου 
Εταιρία: AIG Europe SA                Προϊόν: PCG Auto All Risk 

με έδρα στο Λουξεμβούργο· έχει λάβει άδεια λειτουργία από τον Υπουργό Οικονομικών του Λουξεμβούργου και ελέγχεται από την 
Εποπτική Αρχή Ιδιωτικής Ασφάλισης (Commissariat aux Assurances). Η Εταιρία ασκεί εργασίες ασφαλίσεων μέσω του 
Υποκαταστήματός της στην Ελλάδα, το οποίο εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, με νόμιμο αντιπρόσωπο της AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε.. 



 
Πού είμαι καλυμμένος; 

 Η κάλυψη Αστικής Ευθύνης ισχύει  εντός  της Ελληνικής επικράτειας. Με έκδοση πράσινης κάρτας, η κάλυψη επεκτείνεται στις  
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις χώρες με τις οποίες έχει συμφωνία το Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης. 

 Για την φροντίδα ατυχήματος, οδική βοήθεια ατυχήματος και οδική βοήθεια βλάβης, η κάλυψη ισχύει εντός της Ελληνικής 
επικράτειας, καθώς και σε συγκεκριμένες χώρες της Ευρώπης και της Μεσογείου σύμφωνα με τον πίνακα καλυπτόμενων χωρών 
της συνεργαζόμενης Εταιρίας οδικής βοήθειας, ο οποίος περιλαμβάνεται στην ασφαλιστική σύμβαση. 

 Για λοιπές καλύψεις, εκτός της Αστικής Ευθύνης και οδικής βοήθειας, η κάλυψη ισχύει μόνο εντός ορίων της Ελληνικής 
Επικράτειας. 

  

 
Ποιές είναι οι υποχρεώσεις μου; 

— Να αποστείλετε πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση ασφάλισης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εφόσον 
απαιτούνται.  

— Να καταβάλετε το ασφάλιστρο, πριν την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης. 
— Σε περίπτωση ασφάλισης προαιρετικών ζημιών του οχήματος, θα πρέπει να φροντίζετε η ασφαλιζόμενη αξία του οχήματος που 

δηλώνετε να αντιστοιχεί με την τρέχουσα εμπορική.  
— Να ειδοποιείτε την Εταιρία για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων ασφάλισης (πχ προσθήκη νέου οδηγού, αλλαγή διεύθυνσης, 

μεταβίβαση). 
— Να λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποφύγετε ή να μειώσετε την έκταση τυχόν απώλειας / ζημιάς.  
— Σε περίπτωση ζημιάς, να ενημερώνετε την Εταιρία εγκαίρως και να προσκομίζετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 

αποδεικτικά στοιχεία. 
— Να συνεργάζεστε με την Εταιρία για τον διακανονισμό της ζημίας, σύμφωνα με τους όρους της ασφαλιστικής σύμβασης. 

  
 

Πότε και πώς πληρώνω;  

Η πληρωμή του ασφαλίστρου πραγματοποιείται πριν την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης, με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού στα 
καταστήματα των συμβεβλημένων τραπεζών ή μέσω Web & Phone Banking των συμβεβλημένων τραπεζών με χρήση του κωδικού 
πληρωμής που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο πληρωμής, με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, με ταχυπληρωμή μέσω ΕΛΤΑ, στο ταμείο 
των κεντρικών γραφείων της Εταιρίας ή μέσω του ασφαλιστή σας  εφόσον διαθέτει δικαίωμα είσπραξης για λογαριασμό της Εταιρίας. 

  
 

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η κάλυψη; 

Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης που αναγράφεται στην ασφαλιστική σύμβαση, εφόσον έχει καταβληθεί το 
εφάπαξ ασφάλιστρο και λήγει την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ασφαλιστική σύμβαση.  

  
 

Πώς μπορώ να ακυρώσω τη σύμβαση; 

Μπορείτε να ακυρώσετε την ασφαλιστική σύμβαση εγγράφως, μέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax), ηλεκτρονικά (µέσω e-mail) ή ταχυδρομικά 
στα στοιχεία επικοινωνίας  της Εταιρίας που είναι: AIG ΕΛΛΑΣ ΑΕ, Λεωφόρος Κηφισίας 119, Μαρούσι 15124,  
E-mail Customerservice-GR@aig.com, Τηλ 210-8127600, Φαξ 210-8063585. 

 


