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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ AIG ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΑΘΗΝΑ, 16 ∆εκεµβρίου 2013 – Η AIG στην Ελλάδα παρουσιάζει το Maritime Kidnap &
Ransom (K&R), ένα πρόγραµµα ασφάλισης πειρατείας που απευθύνεται στη ναυτιλιακή
αγορά. Χρησιµοποιώντας τη διεθνή εµπειρία και τεχνογνωσία του Οµίλου στη
συγκεκριµένη κατηγορία απειλών, το προϊόν προσφέρεται πλέον µε τοπική ανάληψη
κινδύνων, διαχείριση συµβολαίου και ζηµιών, σε συνεργασία µε την παγκόσµια
οµάδα K&R της AIG.
Το Maritime Kidnap & Ransom ενεργοποιείται σε περίπτωση πειρατείας σε πλοίο και
καλύπτει τα λύτρα που θα ζητηθούν για την απελευθέρωση αυτού και του πληρώµατος,
καθώς επίσης και µια εκτενή σειρά εξόδων που ενδέχεται να προκύψουν σε αντίστοιχες
περιπτώσεις.
Μια από τις βασικές καλύψεις του προγράµµατος είναι και οι αµοιβές εξειδικευµένων
συµβούλων διαχείρισης κρίσεων µε πολυετή παγκόσµια πείρα σε περιπτώσεις
πειρατείας και απαγωγών. Οι υπηρεσίες της AIG ξεκινούν πολύ πριν την επέλευση
κάποιου περιστατικού, µε εκπαίδευση του πληρώµατος και της πλοιοκτήτριας εταιρίας σε
θέµατα διαχείρισης αντίστοιχων κινδύνων.
Ο κος Κώστας Βούλγαρης, Financial Lines Head της AIG για την Ελλάδα, την Κύπρο και
τη Μάλτα σχολίασε σχετικά: «Η πειρατεία είναι ένας από τους µεγαλύτερους κινδύνους
που αντιµετωπίζει η ναυτιλία σήµερα, απειλώντας ανθρώπινες ζωές δηµιουργώντας
σηµαντικές οικονοµικές απώλειες για τις πλοιοκτήτριες εταιρίες. Μπορεί τα φαινόµενα να
έχουν µειωθεί σε παραδοσιακά επικίνδυνες περιοχές όπως ο Κόλπος του Άντεν, ωστόσο
παρουσιάζουν αύξηση σε άλλες, όπως αυτή της ∆υτικής Αφρικής. Η AIG έχει ιδιαίτερα
µεγάλη πείρα τόσο στην ασφάλιση αυτών των κινδύνων όσο και στη διαχείριση των
ανάλογων περιστατικών. Πλέον η εµπειρία αυτή µεταφέρεται και σε τοπικό επίπεδο,
δίνοντας στους ασφαλισµένους µας τη δυνατότητα να επωφελούνται από τη την
παγκόσµια τεχνογνωσία µας σε συνδυασµό µε την άµεση, τοπική εξυπηρέτηση.»
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.
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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.

