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ΑΘΗΝΑ, 15 Οκτωβρίου 2013 – Η AIG Ελλάς Α.Ε. ανακοινώνει πως καθήκοντα 

∆ιευθυντή Αποζηµιώσεων ανέλαβε ο κος Κώστας Καραχάλιος, ο οποίος εντάχθηκε 

παράλληλα και στην Εκτελεστική Επιτροπή της εταιρίας. 

 

Ο κος Καραχάλιος ξεκίνησε να εργάζεται στην AIG το 1999, αρχικά ως Προϊστάµενος 

Αποζηµιώσεων του Κλάδου Αυτοκινήτων και στη συνέχεια ως Προϊστάµενος 

Αποζηµιώσεων Προσωπικών Κινδύνων. Η συνολική πορεία του στον ασφαλιστικό χώρο 

µετρά περισσότερα από 25 χρόνια, ενώ είναι απόφοιτος του Τµήµατος Οργάνωσης και 

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πειραιά.  

 

Ο κος Giuseppe Zorgno, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της  AIG Ελλάς Α.Ε. σχολίασε σχετικά: 

«Ο Κώστας Καραχάλιος είναι ένα από τα πλέον αξιόλογα στελέχη της ασφαλιστικής 

αγοράς. Για περισσότερα από δέκα χρόνια εργάζεται συστηµατικά για να αναβαθµίσει τις 

διαδικασίες των αποζηµιώσεων, µε υπηρεσίες ορόσηµα για την εταιρία όπως το 

πρόγραµµα συνεργαζόµενων συνεργείων, το EasyRepair. Έχει ιδιαίτερη τεχνογνωσία και 

εξειδίκευση σε θέµατα διαχείρισης ασφαλιστικής απάτης και είµαι σίγουρος πως από τη 

νέα του θέση θα συνεχίσει να προσφέρει τα µέγιστα στην AIG». 

 

 

 

Η 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 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 µετρά πολλές δεκαετίες. 
 
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 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.  
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