ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ
ΜEΤΟΦΟΡΏΝ
Η AIG καλύπτει το εμπόρευμα του Ασφαλιζόμενου από φυσική ζημία ή απώλεια κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς του (εισαγωγές – εξαγωγές – τριγωνικές – εσωτερικές διακινήσεις), δια ξηράς, θαλάσσης ή
αέρος και συνοδεύεται από φορτωτικά έγγραφα π.χ. CMR (φορτηγό αυτ/το), B/L (πλοίο), AWB (αεροπλάνο),
Δελτίο Αποστολής). Συγκεκριμένα προσφέρει ασφάλισης ανεξάρτητα από την κατηγορία του εμπορεύματος
(δηλαδή γενικό φορτίο, εύθραυστά φορτία, ευαίσθητά φορτία, χύμα υγρά ή στερεά φορτία, εξειδικευμένα
φορτία κλπ).

Πλεονεκτήματα των ασφαλιστικών λύσεων της AIG:

H AIG έχοντας μια ενεργή παρουσία στον Κλάδο Μεταφορών για περισσότερα από
50 χρόνια, παρέχει τις παραπάνω καλύψεις, σύμφωνα με το είδος του εμπορεύματος
και τις ανάγκες του κάθε πελάτη (tailor mαde συμβόλαια).
•

•
•

Διαθέτει παρουσία (αντιπροσώπους, διακανονιστές κ.α.) σε παραπάνω από 80
χώρες παγκοσμίως, έτσι ώστε να εξυπηρετεί έγκαιρα και έγκυρα τους, πέραν του
ενός, εξαγωγικούς προορισμούς της κάθε επιχείρησης.
Έχει δυνατότητα έκδοσης συμβολαίων κάτω από το καθεστώς της ελεύθερης
παροχής υπηρεσιών (FoS)στις χώρες της ευρωπιακής ένωσης
Eναλλακτικά έχει τη δυνατότητα έκδοσης τοπικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε
κάθε χώρα μέσα από το δίκτυο της. (Νetwork partners)
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Έχει τη δυνατότητα γρήγορης έκδοσης των απαραίτητων / σχετικών παραστατικών (ασφαλιστηρίων
συμβολαίων, πιστοποιητικών, κ.λπ.).
Ηλεκτρονικό σύστημα (Oceαnwide) για έκδοση οη line certificates διαθέσιμο για όλους τους
ασφαλισμένους.
Έχει αναπτυγμένο δίκτυο συνεργατών / πραγματογνωμόνων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό, για την προασφαλιστική επιθεώρησπ φορτίων σε θέματα ασφαλούς συσκευασίας, τρόπου
φόρτωσης, επιλογής μεταφορικού μέσου κ.λπ.
Μπορεί να προτείνει εναλλακτικές καλύψεις και όρους, σύμφωνα με το εμπόρευμα, την
επικινδυνότητά του, το ταξίδι και το μεταφορικό μέσο.
Έχει πολύχρονη εμπειρία στη λειτουργία του Κλάδου Μεταφορών, εξυπηρετεί ποικίλο φάσμα
εταιριών - πελατών, εξασφαλίζεται μια πολύτιμη γνώση και πληροφόρηση σε θέμaτα όπως
κατάσταση λιμανιών, στοιχεία και πληροφορίες για πλοία, θέματα που αφορούν στη συσκευασία,
στοιβασία κ.λπ.
Παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία φερεγγυότητας

ΤΙ ΚΑΛΎΠΤΕΙ:
•
•
•
•

Εισαγωγές από διάφορες χώρες του κόσμου μέχρι Ελλάδα.
Εξαγωγές από Ελλάδα προς διάφορες χώρες του κόσμου.
Μεταφορές από χώρα σε χώρα χωρίς ενδιάμεσο σταθμό στην Ελλάδα (προϋπόθεση ύπαρξης
νομίμου συμφέροντος στην Ελλάδα).
Εσωτερικές διακινήσεις (σε διάφορα μέρη εντός Ελλάδας).

Οι καλύψεις είναι σύμφωνα με την τελευταία έκδοση των ρήτρων του Ινστιτούτου των ‘Αγγλων
Ασφαλιστών (Institute Cargo Clauses [A], [B], [C]).
Ασφαλιστικά προγράμματα για πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Σημαντική Σημείωση: Η AIG Europe S.A. είναι ασφαλιστική επιχείρηση με αριθμό μητρώου εταιρείας B 218806 του Εμπορικού Μητρώου και Μητρώου Εταιρειών
(R.C.S.) Λουξεμβούργου. Η AIG Europe S.A. έχει την έδρα της στη διεύθυνση 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, http://www.aig.lu/. Η AIG Europe
S.A. είναι εγκεκριμένη από το Υπουργείο Οικονομικών του Λουξεμβούργου και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ασφαλίσεων, 7 boulevard Joseph II, L-1840 LuxemΣημαντική
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αρ. ΓΕΜΗ 147135660001, Α Φ Μ 996898851, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών. Το παρόν διατίθεται αποκλειστικώς και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει
καμία απολύτως ασφαλιστική κόλuψn. Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις τnς εκάστοτε ασφαλιστικής σύμβασης.
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