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20% έκπτωση στην Ασφάλιση Κατοικίας για τα νέα συμβόλαια
από την AIG
Αθήνα,1 Μαρτίου 2016 – Η AIG επενδύει στην Ασφάλιση Κατοικίας , ανακοινώνοντας την
παροχή εκπτώσεων ύψους 20% στα τέσσερα προγράμματά κατοικίας της, με στόχο να
εξασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές τιμές για τους καταναλωτές.
Στο πλαίσιο αυτό, η AIG ανακοινώνει την παροχή έκπτωσης 20% στα τελικά ασφάλιστρα
κατοικίας για νέα συμβόλαια, με καθαρό ιστορικό ζημιών την τελευταία τριετία. Η έκπτωση
ισχύει έως και τις 15 Μαΐου και αφορά τα παρακάτω προγράμματά:


Απλή (κύρια και εξοχική)



∆ιευρυμένη (κύρια και εξοχική)



Πλήρης (κύρια και εξοχική)



Συμφωνημένες αξίες (κύρια)

Η κα Σωτηρία Μαράκη, Head of Personal Property, South Zone, EMEA, ανέφερε σχετικά:
«Με γνώμονα πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτή, η AIG συνεχίζει να επενδύει
στα προγράμματά ασφάλισης κατοικίας, πραγματοποιώντας έκπτωση ύψους 20% στα νέα
συμβόλαια με καθαρό ιστορικό ζημιών τελευταίας τριετίας, μέχρι και τις 15 Μαΐου. Στόχος της
συγκεκριμένης ενέργειας, είναι να διαθέσουμε νέες βελτιωμένες τιμές στους ασφαλισμένους
και να ενισχύσουμε τις εργασίες των συνεργατών μας, μέσω του νέου βελτιωμένου τιμολογίου,
διατηρώντας το ευρύ φάσμα καλύψεων και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών, που
προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια η AIG.»

//-

Σχετικά με την AIG:
Η American International Group Inc. (AIG) είναι ένας κορυφαίος διεθνής ασφαλιστικός
οργανισμός που ιδρύθηκε το 1919 και σήμερα παρέχει Γενικές Ασφαλίσεις, Προϊόντα Ζωής
και Συνταξιοδότησης, Ασφάλιση Ενυπόθηκων Δανείων και άλλες χρηματοοικονομικές
Υπηρεσίες σε πελάτες σε περισσότερες από 100 χώρες και δικαιοδοσίες. Τα προϊόντα και οι
υπηρεσίες μας είναι σχεδιασμένα για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες να
προστατέψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, να τους παρέχουν τα μέσα να διαχειριστούν
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ενδεχόμενους κινδύνους και να καλύψουν τις συνταξιοδοτικές τους ανάγκες. Η AIG είναι
εισηγμένη στα Χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και του Τόκυο.

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την AIG μπορείτε να βρείτε στο www.aig.com.gr και
www.aig.com/strategyupdate | YouTube: www.youtube.com/aig και
www.youtube.com/aiggreece | Facebook: www.facebook.com/aig.greece | Twitter:
@AIGemea | LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/aig
Αυτές οι παραπομπές για την AIG έχουν δοθεί συμπληρωματικά και οι πληροφορίες π ου
περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες δεν έχουν συμπεριληφθεί σ’ αυτό το δελτίο τύπου.
H AIG είναι η εμπορική ονομασία των παγκόσμιων ασφαλιστικών υπηρεσιών 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 επιπλέον
πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο μας www.aig.com.gr Όλα τα προϊόντα
και οι υπηρεσίες παρέχονται από θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρίες του American
International Group, Inc. και ενδέχεται να μην διατίθενται σε κάθε χώρα. Οι καλύψεις
διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης. Μη
ασφαλιστικές υπηρεσίες και προϊόντα ενδέχεται να παρέχονται από ανεξάρτητα τρίτα
πρόσωπα. Ορισμένα ασφαλιστικά προϊόντα γενικών ασφαλίσεων ενδέχεται να παρέχονται
από πρόσθετο ασφαλιστικό φορέα.

