
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.

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. 
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μόνιμο ή εποχικό

Δυνατότητα δημιουργίας 
μοναδικών προγραμμάτων 
προστασίας πληρωμών, 
προστασίας της οικογένειας, 
κάλυψης ιατροφαρμακευτικών 
εξόδων από ατύχημα κοκ, 
βάσει των εικικών αναγκών της 
κάθε ομάδας.

Tailor made Solutions
Συνεργασία

Προστασία

Eκπαιδευτικά Ιδρύματα
Ερασιτεχνικοί Αθλητικοί Σύλλογοι

Aπευθύνεται σε επιχειρήσεις με ευρεία 
πελατειακή βάση που θέλουν να 
προσφέρουν εξειδικευμένες λύσεις 
προστασίας στους πελάτες τους ή να 
διευρύνουν τις πηγές εσόδων τους

Α�nity Groups

Επιχειρήσεις:  
Στελέχη επιχειρήσεων 
που ταξιδεύουν για 
επαγγελματικούς λόγους

Ετήσια ταξιδιωτικά 
προγράμματα, απόλυτα 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες 
της κάθε επιχείρησης και 
των στελεχών της, μέσω του 
προγράμματος corporate travel

Κάλυψη για περιπτώσεις που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19
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