
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.

∆υνατά Σηµεία 

•Χηµικών

•Μπαταριών

•Υφασµάτων 

•Χάρτου

•Τροφίµων

•Κτηνοτροφία

Αγορά - Στόχος

...από πολυεθνικές  µέχρι
µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

Εκτός από...

•Χερσαία & Υπεράκτια
εκµετάλλευση υδρογονανθράκων

•Ορυχεία - Εξόρυξη
 µεταλλεύµατος

•Πλαστικών

•Φαρµάκων

•Μετάλλων

Βιοµηχανίες:

Κατασκευαστικά έργα

Αποθήκες - Logistics

Πολυεθνικές επιχειρήσεις

Εταιρίες ανακύκλωσης υλικών/
διαχείρισης αποβλήτων

Το ΕnviroPro καλύπτει την ευθύνη
για ζηµίες προς Τρίτους καθώς
και την επαναφορά του περιβάλ-
λοντος στην πρότερη κατάσταση,
σε περίπτωση ρύπανσης.

Επιπλέον καλύπτονται:       

• Αποκατάσταση της βιοποικιλότητας
(χλωρίδα-πανίδα)

• ∆απάνες πρόληψης και µετριασµού
των επιπτώσεων επικείµενης ζηµίας

• Κόστος καθαρισµού των
ασφαλιζόµενων εγκαταστάσεων

• Έξοδα ∆ιακοπής Εργασιών της
ασφαλιζόµενης επιχείρησης

• Περιστατικά Σταδιακής Ρύπανσης

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήµατα

Οι συνεργάτες και οι πελάτες µας 
έχουν πρόσβαση σε διεθνούς 
επιπέδου ασφαλιστική τεχνογνωσία, 
τεχνική υποστήριξη και 
εµπειρογνωµοσύνη στη δική
τους τοπική αγορά και γλώσσα.      

Τοπική Τεχνογνωσία

∆υνατότητα χρήσης του δικτύου 
Αντιµετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης
(Pollution Incident Environmental 
Response - PIER) για επικοινωνία µε 
εξειδικευµένους εµπειρογνώµονες 
αποκατάστασης περιβάλλοντος.      

Αντιµετώπιση Περιστατικών
Ρύπανσης  

Εκτεταµένη πολυεθνική εµπειρία και       
βαθιά κατανόηση των τοπικών 
αναγκών τωνπελατών 

Εκτεταµένο παγκόσµιο δίκτυο     

Πολυεθνική Παρουσία  

Παραµένουµε σταθεροί στη δέσµευσή 
µας να δηµιουργούµε καινοτόµα 
προγράµµατα καλύψεων βελτιώνοντας 
διαρκώς το επίπεδο προστασίας που 
παρέχουµε, ώστε να συµβαδίζει µε την 
ολοένα αυξανόµενη έκθεση των 
επιχειρήσεων στον περιβαλλοντικό 
κίνδυνο και στο διαρκώς
µεταβαλλόµενο νοµικό πλαίσιο.      

∆ιαρκής Καινοτοµία

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.

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 
Financial Lines & Casualty
Manager 

Τηλ +30 210 8127631
Costas.Voulgaris@aig.com

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ
Casualty & Environmental
Underwriting  Leader

Τηλ +30 210 8127 772
Christos.Chassiotis@aig.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗ
Senior Underwriter Casualty

Τηλ+30 210 8127 681
Konstantina.Georgantoni@aig.com

EΛΠΙ∆Α ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ
Underwriter Casualty 

Τηλ+30 210 8127 700
Elpida.Lepenioti@aig.com

ΦΛΩΡΑ  ΚΑΡΑΚΑΪ∆ΟΥ 
Commercial Claims Team 
Coordinator 

Tηλ +30 210 8127 739
Flora.Karakaidou@aig.com  

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΜΠΟΣ
Senior Commercial
Claims Adjuster

Τηλ +30 210 8127 613 
Vassilis.Babos@aig.com

Τα στέλεχη µας
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