
  ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 
 

                                          

 

 

                                               Επικοινωνία: Αλεξάνδρα Τσεσµελή 

+30 210 812 7635 

Alexandra.Tsesmeli@aig.com 

  

Ασφάλιση κατοικίας από την AIG µε νέα προγράµµατα και 

εκπτώσεις 

Νέο προτιµολογηµένο πρόγραµµα «Ηouse Care 20» αλλά και εκπτώσεις στα 

υπόλοιπα προγράµµατα ασφάλισης κατοικίας 

ΑΘΗΝΑ, 7 Μαΐου 2015 – H AIG επενδύει στην ασφάλιση κατοικίας, ανακοινώνοντας τη 

δηµιουργία ενός νέου προτιµολογηµένου προγράµµατος, του «House Care 20», αλλά και την 

παροχή εκπτώσεων ύψους 10% στα υπόλοιπα υπάρχοντα προγράµµατά της.  

Το «House Care 20» καλύπτει το κτίριο και το περιεχόµενο σε πρώτο κίνδυνο, µέχρι το 

ποσό των €20.000 ετησίως, σύµφωνα µε ένα ευέλικτο πακέτο καλύψεων. Αυτό σηµαίνει πως 

ο ασφαλισµένος καλύπτεται έως το ποσό των €20.000, είτε η ζηµιά αφορά στο κτίριο είτε το 

περιεχόµενο, χωρίς περιορισµό στον µεταξύ τους διαχωρισµό και χωρίς απαλλαγή στην 

αποζηµίωση που θα δοθεί. Επιπλέον, καθώς το πρόγραµµα είναι προτιµολογηµένο, ο 

ασφαλισµένος δεν χρειάζεται να µπει στη διαδικασία υπολογισµού της αξίας της κατοικίας 

του.  

Η τιµή του House Care 20 ξεκινά από τα €45 ανά έτος στο βασικό πακέτο. Σε αυτό 

περιλαµβάνονται οι εξής καλύψεις:  

• Πυρκαγιά, έκρηξη, κεραυνός, ζηµίες από καπνό 

• Πυρκαγιά από δάσος 

• Πρόσκρουση οχήµατος 

• Πτώση αεροσκάφους 

• Ζηµίες στο κτίριο από κλοπή 

• Απεργίες, στάσεις, πολιτικές ταραχές, τροµοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες ενέργειες 

• Κοινόχρηστοι χώροι µε υπό-όριο €4.000 

• Αστική ευθύνη από καλυπτόµενους κινδύνους µε υπό-όριο €10.000 

• Επίδοµα για καταστραµµένα κτίρια (χαρακτηρισµένα "κόκκινα") µετά από σεισµό µε υπό-
όριο €1.000  

 
Επιπλέον µπορούν να προστεθούν µε επιπρόσθετο  κόστος, ως προαιρετικές επιλογές η 

κλοπή περιεχοµένου, η θύελλα, η καταιγίδα, η διάρρηξη και η διαρροή σωληνώσεων. 

Αν το πρόγραµµα συνδυαστεί µε την ασφάλιση αυτοκινήτου, ο ασφαλισµένος κερδίζει 10% 

έκπτωση στα ασφάλιστρα του οχήµατός του. 

Παράλληλα, η AIG ανακοινώνει την παροχή έκπτωσης 10% στα τελικά ασφάλιστρα 

κατοικίας για νέες εργασίες στα ήδη υπάρχοντα προγράµµατά της, µέχρι και τις 30 Ιουνίου 

2015. Τα προγράµµατα στα οποία εφαρµόζεται η έκπτωση είναι τα εξής: 

• Απλή (κύρια και εξοχική) 

• ∆ιευρυµένη (κύρια και εξοχική) 

• Πλήρης (κύρια και εξοχική) 

• Συµφωνηµένες αξίες (κύρια) 
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Η κα Σωτηρία Μαράκη, Head of Personal Property, South Zone, EMEA, σχολίασε σχετικά: «Η 

ασφάλιση κατοικίας ανέκαθεν ήταν ένας βασικός τοµέας ενδιαφέροντος για την AIG. Η 

δηµιουργία του προγράµµατος «House Care 20» έγινε µε στόχο να παρέχουµε ένα 

πρόγραµµα που να καλύπτει τις βασικές ανάγκες των ιδιωτών και να διατίθεται σε προσιτή 

τιµή. Παράλληλα θελήσαµε να ενισχύσουµε τα ήδη υπάρχοντα προγράµµατα της AIG, αλλά 

και τις εργασίες των συνεργατών µας γι’ αυτό και ξεκινήσαµε τη νέα έκπτωσης 10% που ισχύει 

για νέες εργασίες, µέχρι και τις 30 Ιουνίου.» 

-//- 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα προγράµµατα ασφάλισης κατοικίας της AIG, 

επισκεφτείτε το παρακάτω link. 

Σχετικά µε την AIG: 

Η American International Group, Inc. (AIG) είναι ένας κορυφαίος διεθνής ασφαλιστικός οργανισµός που 

εξυπηρετεί πελάτες σε περισσότερες από 100 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.  


