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NEO ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ  

ΑΠΟ ΤΗΝ AIG 

 

ΑΘΗΝΑ, 26 Ιουνίου 2013 – Η AIG παρουσιάζει ένα µοναδικό πρόγραµµα 

ασφάλισης ποδηλάτων, το AIG ΠΟ∆ΗΛΑΤώ, καλύπτοντας τον ποδηλάτη 

αλλά και το ίδιο το ποδήλατο από καθηµερινούς κινδύνους που 

αντιµετωπίζουν. Το νέο πρόγραµµα παρέχει µία σειρά καλύψεων που πρώτη η 

AIG προσφέρει στην ελληνική αγορά, ενώ διατίθεται σε προνοµιακή τιµή που 

ξεκινά από €50 ανά έτος*. 

 

Μεταξύ άλλων παρέχεται κάλυψη** για: 

• Κλοπή του ποδηλάτου: Αποζηµιώνεται η κλοπή του ποδηλάτου από το 

σπίτι, το αυτοκίνητο, το γκαράζ ή την αποθήκη, εφόσον υπάρχουν ίχνη 

διάρρηξης και έχει γίνει αναφορά του συµβάντος στην Αστυνοµία. 

• Ζηµίες του ίδιου του ποδηλάτου: Καλύπτεται κάθε ζηµία που θα υποστεί 

το ποδήλατο κατά τη χρήση ή τη µεταφορά του και επηρεάζει τη λειτουργία 

του. 

• Οδική βοήθεια από ατύχηµα ή βλάβη: Πανελλαδική & 24ωρη κάλυψη σε 

συνεργασία µε την Inter Partner Assistance σε περίπτωση βλάβης ή 

ατυχήµατος, η οποία εξασφαλίζει κατ’ επιλογήν τη µεταφορά του 

ποδηλάτου είτε σε  συνεργείο επιλογής του ασφαλισµένου είτε στο σηµείο 

εκκίνησης. 

• Προσωπικό Ατύχηµα: Καλύπτονται ιατροφαρµακευτικές δαπάνες, η 

επισκευή ή αντικατάσταση γυαλιών οράσεως και φακών επαφής, η 

αποκατάσταση οδοντικής βλάβης καθώς επίσης µόνιµη ολική ανικανότητα 

και απώλεια ζωής  

• Αστική Ευθύνη: Καλύπτονται οι σωµατικές βλάβες ή υλικές ζηµιές τρίτων 

που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της ποδηλασίας 

   

O κ. Θανάσης Πετρόπουλος, ∆ιευθυντής Προσωπικών Ασφαλίσεων της AIG, 

σχολίασε σχετικά: «Το τελευταίο διάστηµα παρατηρούµε ότι ολοένα και 

περισσότεροι ιδιώτες επιλέγουν το ποδήλατο ως µέσο µεταφοράς, άθλησης αλλά 

και αναψυχής. Το AIG ΠΟ∆ΗΛΑΤώ βοηθά τους ασφαλισµένους να απολαύσουν 

την ποδηλασία µε µεγαλύτερη ξεγνοιασιά. Πρόκειται για το πρώτο πρόγραµµα 
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στην ελληνική αγορά που προσφέρει κάλυψη κλοπής, ζηµιών του ποδηλάτου, 

καθώς και οδική βοήθεια πλέον της κάλυψης προσωπικού ατυχήµατος και αστικής 

ευθύνης σε µία εξαιρετικά συµφέρουσα τιµή. Ακριβώς λόγω της πληρότητάς του 

και του προνοµιακού κόστους του, είναι η καλύτερη προστασία που µπορεί να έχει 

ένας ποδηλάτης, εκτός φυσικά από το κράνος του!» 

 

 
*Ισχύει για ποδήλατα αξίας από €150 έως €400 

**Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν πιο αναλυτικά για τις καλύψεις, όρια και βασικές 

εξαιρέσεις µέσω του www.aig.com.gr ή τηλεφωνώντας στο 210-8127600 

 

 
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.  
 
 
 

 


