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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

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήµατα

Τα στέλεχη µας
ΘΕΑΝΩ  ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ 
Property,Aviation, Marine Manager

Τηλ. +30 210 8127610
Theano.Teloniati@aig.com

ΦΛΩΡΑ  ΚΑΡΑΚΑΪ∆ΟΥ 
Commercial Claims Team Coordinator 

Τηλ+30 210 8127 739 
Flora.Karakaidou@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.

  

•∆ιαχειριστές Λιµανιών
•Ιδιωτικά & ∆ηµόσια Λιµάνια

•Κατασκευαστές Πλοίων
(Ναυπηγεία-Καρνάγια)

•Ναυλωτές Πλοίων

•∆ιαµεταφορείς για λογαριασµό πελατών τους
(χρήση πλατφόρµας Ocean Wide)Logistics

Ocean Wide
∆ιαδικτυακή πλατφόρµα 

που δίνει τη δυνατότητα 

στον πελάτη να εκδώσει 

πιστοποιητικό ασφάλισης 

σε πραγµατικό χρόνο.

Οµάδα παγκόσµιου επιπέδου 
απαρτιζόµενη από ειδικούς 
Marine Loss Control Engineers, 
σε όλο τον κόσµο.

Για παράδειγµα έµπειροι 
πραγµατογνώµονες που 
αναλαµβάνουν να βοηθήσουν 
του πελάτες µας να εντοπίσουν 
τρωτά σηµεία και να 
ελαχιστοποιήσουν τους 
κινδύνους κατά την µεταφορά 
των εµπορευµάτων τους.

∆υνατότητα Πρόληψης
Ζηµιάς

Εκτεταµένη πολυεθνική 
εµπειρία και βαθιά
κατανόηση των τοπικών 
αναγκών των πελατών.

Εκτεταµένο παγκόσµιο
δίκτυο.

Η παγκόσµια οµάδα µας
για την άµεση διαχείριση των 
απαιτήσεων στην χώρα που 
έγινε η ζηµιά ή απώλεια,
µε on line σύνδεση µε τα 
γραφεία µας ανά τον κόσµο.

Επικαιροποιηµένοι όροι 
σύµφωνα µε την τελευταία 
έκδοση των ρητρών του 
Ινστιτούτου των Άγγλων 
Ασφαλιστών (2009, 2016, 2017)

Ακολουθώντας τις ανάγκες του 
πελάτη διαµορφώνουµε τους 
όρους π.χ κάλυψη απόρριψης.

Πολυεθνική
Παρουσία

“Σύγχρονοι” 
  Όροι

Τοπική ∆ιαχείριση
Ζηµιών

Αφού επιβεβαιωθεί η κάλυψη 
για ζηµία θαλάσσιου φορτίου.

Προκαταβάλλουµε έως και 
50% της συµφωνηθείσας 
εκτίµησης ζηµίας εντός 7 
ηµερών.

∆έσµευση Κάλυψης
Μεγάλων Ζηµιών

Παγκόσµιο χαρτοφυλάκιο 
captive (Εµπορεύµατα, 
Logistics και Ευθύνη 
Θαλασσιών Μεταφορών). 

Σύµπραξη εµπειρίας µε 
πελάτες για την εισαγωγή 
κοινοτοµιών και τη διαχείριση 
του συνολικού κόστους τους 
για κινδύνους.

Προγράµµατα Captive
Ευθύνης Θαλασσίων
Μεταφορών

∆ΗΜΗΤΡΑ ΞΕΡΑ 
Multiline Complex Claims Adjuster 

Tηλ +30 213 00 86354
Dimitra.Xera@aig.com

ΣΑΝΤΥ ΛΑΖΑΡΗ
Marine Cargo Senior Underwriter

Tηλ. +30 210 81 27 673
Sandy.Lazari@aig.com

ΣΤΟΧΟΙ - ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ & ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ

•Βιοµηχανία/Παραγωγή
•Βαριά Βιοµηχανία

•Εισαγωγείς
•Εξαγωγείς

•Εταιρίες
  Τεχνολογίας

...ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΧΡΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜARINE
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