
Τα στελέχη µας

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. Προκειµένου 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:
Το περιγραφόµενο ασφαλιστικό προϊόν παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία AIG Europe S.A. (AESA). H AESA 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 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, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών.
Το 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.

Easy Repair

∆υνατά Σηµεία

∆ίκαιη τιµολόγηση Επίκαιρες Καλύψεις Αποζηµιώσεις Εκπτώσεις ∆ιατηρησιµότητα

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήµατα

Ευελιξία

Βασισµένη σε
παραµετροποιηµένη λογική
•  χαρακτηριστικά κινδύνου
σε σχέση µε το σύνολο της
εσωτερικής εµπειρίας ζηµιών
•  εξατοµικευµένη προσέγγιση
ιστορικού ζηµιών

•  προστασία από ακατάλληλο
καύσιµο
•  αντικατάσταση ελαστικού
•  ιατροφαρµακευτική προστασία
24h

•  Πρόσβαση σε δίκτυο επιλεγµένων συνεργείων
•  ∆υνατότητα παραλαβής και παράδοσης του οχήµατος, από και προς

τον χώρο του πελάτη
•  Απαλλαγή απ΄όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες

Εξαιρετικά υψηλό επίπεδο
ικανοποίησης αποζηµιωθέντων
•  άµεση αποζηµίωση
•  αποζηµίωση κλοπής σε 1µήνα
•  δίκτυο επιλεγµένων
συνεργείων “Easy Repair”
•  Φροντίδα αποζηµίωσης για
ζηµιές που δεν εντάσσονται στον
φιλικό διακανονισµό

Ευέλικτο προϊόν µε δυνατότητα
cross selling / up selling
(κάλυψη περιεχοµένου κατοικίας,
έκπτωση οικογένειας, έκπτωση
κύριας κατοικίας)

Πολλαπλές εκπτώσεις
για οδηγούς µε καθαρό
ιστορικό ζηµιών, για
πιστούς πελάτες κ.α.

Υψηλή διατηρησιµότητα
χαρτοφυλακίου,
µεγιστοποιώντας την
προστιθέµενη αξία
των πελατών

• AIG AUTO
- Auto Care
- Auto Trendy

• AIG MOTO
• AIG TRUCK
• AIG PICK UP TRUCK
• ΣΤΟΛΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Το τιµολόγιο της AIG
είναι χαµηλότερο σε:

• ηλικίες οδηγού µεταξύ 35 και 65 ετών
• επιλεγµένες περιοχές της Αττικής, της Θεσ/κης

και της επικράτειας
• οχήµατα ΙΧΕ και ΙΧΦ αγροτικά
• οδηγούς µε καθαρό ιστορικό ζηµιών
• συνδυασµούς συµβολαίων (οικογενειακή

έκπτωση, έκπτωση κατοικίας)

•  ∆υνατότητα παροχής αυτοκινήτου εξυπηρέτησης για όσο διαρκέσει η
επισκευή του πελάτη

•  Εγγύηση της ποιότητας εργασίας από το συνεργείο και έλεγχος όλων 
των στάδιων επισκευής του

•  ∆υνατότητα επισκευής του οχήµατος, χωρίς εκταµίευση χρηµάτων
•  Καθαρισµός του αυτοκινήτου πριν την παράδοσή του

Κάλυψη κλοπής σε µοτοσικλέτες

ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΡ∆ΑΚΟΣ
Personal Lines Complex
Claims Lead-Auto

Tηλ +30 210 812 7724
Ilias.Bourdakos@aig.com

ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
Personal Insurance Claims
Coordinator

Tηλ +30 213 008 6306
Stathis.Constantis@aig.com

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΒΙ∆ΑΚΗΣ
Senior Underwiter
Personal Insurance

Tηλ +30 213 008 6309
John.Tsividakis@aig.com

ΙΩΑΝΝΑ ΒΙΣΒΑΡ∆Η
Undewriter
Personal Insurance

Tηλ +30 210 812 7790
Ιoanna.Visvardi@aig.com

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Head of Personal Insurance

Tηλ +30 210 8127 750 
Thanassis.Petropoulos@aig.com

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Αφορούν ιδιώτες - ιδιοκτήτες
οχηµάτων ή/και επιχειρήσεις
που έχουν στην ιδιοκτησία τους
έως και πέντε (5) οχήµατα.

ΣΤΟΛΟΙ
Απευθύνονται σε επιχειρήσεις.
Mε τα ασφαλιστήρια στόλων
καλύπτονται επιχειρήσεις
που έχουν στην κατοχή τους
από 10 οχήµατα τουλάχιστον
τα οποία ανήκουν στην ίδια
επωνυµία και έχουν κοινή
ηµεροµηνία λήξης.

AUTO
WITH AIG
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΓΩΝΑΣ
Claims Operations &
Technical Controller Lead

Tηλ +30 210 008 6344
Panagiotis.Pagonas@aig.com


