
Σηµαντική Σηµείωση: To περιγραφόµενο ασφαλιστικό προϊόν παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία ΑIG Europe S.A. (AESA). 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, 11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, GD de Luxembourg, Τηλ.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/. H AIG Europe 
S.A. (Υποκατάστηµα Ελλάδος) είναι εγκατεστηµένη επί της Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, Αθήνα και έχει αρ. ΓΕΜΗ 147135660001, ΑΦΜ 996898851, ∆ΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών. To 
παρόν διατίθεται αποκλειστικώς και µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καµία απολύτως ασφαλιστική κάλυψη. Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται σύµφωνα µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύµβασης. 

Στην AIG, είµαστε πραγµατικά υπερήφανοι για τα καινοτόµα προϊόντα µας καθώς και για την 
εξειδικευµένη οµάδα στελεχών µας, η οποία είναι έτοιµη να ανταποκριθεί στις ασφαλιστικές 
ανάγκες των πελατών µας. Προκειµένοπυ να βοηθήσουµε τους συνεργάτες µας στη διατήρηση 
και διεύρυνση του πελατολογίου τους, παραθέτουµε τα δυνατά µας σηµεία που µας 
διαφοροποιούν στην αγορά, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας µε τα στελέχη µας.
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