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ΑΘΗΝΑ, 8 Απριλίου 2014 – Με κεντρικό µήνυµα «Άλλαξε τώρα σε AIG», η νέα 

τηλεοπτική διαφήµιση για την ασφάλιση του αυτοκινήτου βρίσκεται στον αέρα από τις 30 

Μαρτίου, ολοκληρώνοντας έτσι την καµπάνια που εστιάζει στα οικονοµικά οφέλη και τις 

εκπτώσεις που απολαµβάνουν οι ασφαλισµένοι της AIG.  

 
Κεντρικοί ήρωες είναι ένα µικρό αγόρι και η οικογένειά του. Μέσα από τις τρεις 

τηλεοπτικές ταινίες παρακολουθούµε τους γονείς που προσπαθούν τα επιχειρήµατα του 

γιου τους στην προσπάθειά του να του αγοράσουν το γλειφιτζούρι που τόσο πολύ 

λαχταρά! 

 

Η καµπάνια εστιάζει στα οφέλη για τον οδηγό, µέσω του οικονοµικού ασφαλίστρου και 

των εκπτώσεων που παρέχει η AIG. Υπενθυµίζεται ότι οι εκπτώσεις που παρέχονται 

µέσω του προγράµµατος ασφάλισης αυτοκινήτου είναι: 

• Έως και 20% για τον προσεκτικό οδηγό 

• 5% για κάθε επιπλέον όχηµα που ανήκει στην ίδια οικογένεια 

• 5% για αγορά ετήσιου συµβολαίου 

• 5% στην πρώτη ανανέωση του συµβολαίου και επιπλέον 5% µε τη συµπλήρωση 

δυο χρόνων 

• 10% λόγω ασφάλισης της κύριας κατοικίας 

• 5%  για αυτοκίνητα µε εκποµπές ρύπων χαµηλότερες από140g/km CO2 

• 5% στα καινούργια αυτοκίνητα µε πλήρη κάλυψη για όσο διάστηµα παραµείνουν 

ασφαλισµένα στην AIG 

 

Ο κος Θανάσης Πετρόπουλος, ∆ιευθυντής Προσωπικών Ασφαλίσεων της AIG στην 

Ελλάδα σχολίασε σχετικά: «Στόχος µας στην AIG είναι να προσφέρουµε ευέλικτα 

προγράµµατα στους καταναλωτές πετυχαίνοντας τη σωστή ισορροπία µεταξύ καλύψεων 

και κόστους, αλλά και να ενισχύουµε τα προϊόντα µας µε εκπτώσεις και προνόµια που 

επιβραβεύουν και τη σωστή οδηγική συµπεριφορά. Η τηλεοπτική καµπάνια µας 

επικοινωνεί τα προνόµια αυτά µε ήρωες τα µέλη µιας οικογένειας. Ήδη τα δύο πρώτα 

διαφηµιστικά είχαν ιδιαίτερα µεγάλη απήχηση στο κοινό, όπως φαίνεται από τα σχόλια 

που λαµβάνουµε από συνεργάτες και πελάτες. Περιµένουµε πως και το νέο δηµιουργικό 

θα έχει την ίδια αποδοχή.» 

 

Η διαφηµιστική καµπάνια θα προβάλλεται το επόµενο διάστηµα µέσω της τηλεόρασης, 

ενώ είναι διαθέσιµη online, µέσω του YouTube Channel της AIG στην Ελλάδα, κάνοντας 

κλικ εδώ. 
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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.  


