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AIG: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2012 ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

 
ΑΘΗΝΑ, 23 Σεπτεµβρίου 2013 – Συνολική παραγωγή €109,8 εκατ. ασφαλίστρων 

κατέγραψαν οι εταιρίες της AIG στην Ελλάδα, στη διάρκεια του οικονοµικού έτους 2012 που 

για την AIG αφορά στην περίοδο από 1/12/2011 έως και 30/11/2012. Η παραγωγή αυτή 

περιλαµβάνει πρωτασφάλιστρα, αντασφάλιστρα και δικαιώµατα συµβολαίων του 

Υποκαταστήµατος Ελλάδος της AIG Europe Limited και της National Union Fire Insurance Co 

of Pittsburgh, PA.  

 

Κατά τη διάρκεια του έτους, η AIG στην Ελλάδα κατέβαλε περισσότερα από €34,2 εκατ. ευρώ 

σε αποζηµιώσεις προς ιδιώτες και επιχειρήσεις, ενώ ο δείκτης ζηµιών (loss ratio) κινήθηκε 

στο 35% των καθαρών δεδουλευµένων ασφαλίστρων. Παράλληλα ο µικτός δείκτης 

κερδοφορίας (combined ratio) που απεικονίζει το σύνολο των προµηθειών, εξόδων και ζηµιών 

ως προς τα καθαρά δεδουλευµένα ασφάλιστρα έκλεισε στο 69%. Κατά το εξεταζόµενο 

διάστηµα οι προσωπικές ασφαλίσεις στις οποίες ανήκει και ο κλάδος Αυτοκινήτων ανήλθαν 

στο 68% των καθαρών ασφαλίστρων ενώ οι επιχειρηµατικές στο 32%. 

 

Υπενθυµίζεται πως την 1η Μαρτίου του 2012 το χαρτοφυλάκιο της National Union Fire 

Insurance Co. of Pittsburgh, PA µεταφέρθηκε στο νεοϊδρυθέν Υποκατάστηµα Ελλάδος της 

Chartis Europe Limited που πλέον έχει µετονοµαστεί σε AIG Europe Limited. Για το λόγο 

αυτό, διευκρινίζεται ότι για το οικονοµικό έτος 2012 η αναφερθείσα παραγωγή ασφαλίστρων 

κατανέµεται ανάµεσα στην National Union Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA για την περίοδο 

1/12/2011 έως και 28/2/2012 και το Υποκατάστηµα Ελλάδος της AIG Europe Limited για την 

περίοδο από 1/3/2012 έως και 30/11/2012.  

 

 
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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