
∆υνατά Σηµεία

  

Τα στελέχη µας
ΣΟΦΙΑ ∆ΡΕΚΟΛΙΑ
Undewriter
Personal Insurance

Tηλ +30 213 008 6348 
Sofia.Drekolia@aig.com

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΝΑΤΣΙΚΑΣ
Undewriter
Personal Insurance

Tηλ +30 210 8127 663 
Andreas.Natsikas@aig.com

ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
Personal Insurance Claims
Coordinator

Tηλ +30 213 0086 306 
Stathis.Constantis@aig.com

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Head of Personal Insurance

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

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΛΜΙ∆Η
Senior Underwiter
Personal Insurance

Tηλ +30 210 8127 692 
Maria.Tsalmidi@aig.com

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.

Εκπτώσεις σε άλλα συµβόλαια

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήµατα

Πρωτοποριακά Προγράµµατα

• Ασφάλεια Κατοικίας & Αυτοκινήτου -

10% στα ασφάλιστρα αυτοκινήτου

• Ασφάλεια Κατοικίας & Σκάφους -

10% στα ασφάλιστρα του σκάφους

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.

∆υνατότητα κάλυψης ΜΕ
ή ΧΩΡΙΣ απαλλαγές

∆υνατότητα ασφάλισης
ΕΞΟΧΙΚΗΣ κατοικίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Απλή - 7 Καλύψεις

∆ιευρυµένη - 25 Καλύψεις

Πλήρης - 29 Καλύψεις

Πλήρης µε συµφωνηµένες αξίες - 29 Καλύψεις

Εκπτώσεις στα συµβόλαια κατοικίας

HOUSE CARE
20!

Ένα ξεκάθαρο προϊόν,
εύκολο & απλό στην

πώλησή του, που παρέχει
εκπτώσεις στην ασφάλιση

αυτοκινήτου και
υποστηρίζει τόσο cross

όσο και up selling

ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟΣ

Ιδιοκτήτες κατοικιών
που ιδιοκατοικούν

Ιδιοκτήτες κατοικιών που
τις ενοικιάζουν σε τρίτους

Ενοικιαστές - Ανάγκη
για ασφάλιση µόνο
περιεχοµένου

Ιδιοκτήτες που έχουν
υποχρέωση για ασφάλιση
λόγω στεγαστικού δανείου

• ∆ηµιουργήσαµε για εσάς
πρωτοποριακά προγράµµατα
ασφάλισης κατοικίας που
προσφέρουν ολοκληρωµένη και
ουσιαστική κάλυψη της περιουσίας
του ασφαλισµένου.
• Εστιάζουµε στα αποκλειστικά µας
προνόµια, στις ξεκάθαρες
διαδικασίες µας και στην αξιοπιστία
µας σε περίπτωση ζηµιάς.

• Έκπτωση πολλαπλών κατοικιών

• Έκπτωση αυτοκινήτου

• Έκπτωση ενυπόθηκου

Εάν ισχύουν ταυτόχρονα οι δύο πρώτες εκπτώσεις, το µέγιστο
ποσοστό έκπτωσης που µπορεί να εφαρµοστεί είναι 10%

• Ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο Οικοδοµής, Περιεχοµένου > €300.000 -

• Ασφαλιζόµενο Κεφάλαιο Οικοδοµής, Περιεχοµένου > €600.000 -

• Σύστηµα Συναγερµού συνδεδεµένο µε εταιρία προστασίας
(Πλήρης / Συµφωνηµένες Αξίες)

ΗΟΜΕ
WITH AIG
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