
PERSONAL ACCIDENT & TRAVEL 
WITH AIG

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.

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήµατα
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήµατα
ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
• Είναι αρκετά οικονοµικό σε σχέση µε τις παρεχόµενες καλύψεις
• Αποτελείται από το Βασικό Πρόγραµµα και 3 προαιρετικά προγράµµατα κάλυψης

ατυχηµάτων και ασθενειών που καλύπτουν µεγάλη γκάµα αναγκών των πελατών
• Είναι προτιµολογηµένο κάτι που βοηθάει στην εύκολη και άµεση πώληση
• Ο πελάτης µπορεί να επιλέξει το ύψος των κεφαλαίων ανάλογα µε τις ανάγκες του
• Οι καλύψεις ισχύουν 24 ώρες το 24ωρο στην Ελλάδα και οπουδήποτε αλλού.
• Είναι η συµφέρουσα εναλλακτική λύση στα ακριβά συµβόλαια υγείας
• Αποτελεί µια βασική κάλυψη για νέα µη ασφαλισµένα άτοµα για να γνωρίσουµε

την ασφάλιση στον πελάτη µας.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
• Είναι ιδιαίτερα οικονοµικό σε σχέση µε τις παρεχόµενες καλύψεις
• ∆ιαθέτει 3 προτιµολογηµένα προγράµµατα που βοηθούν στην εύκολη και άµεση πώληση
• Απευθύνεται σε εταιρίες µε τουλάχιστον 5 Εργαζόµενους
• Χωρίς Τιµολογιακή ∆ιάκριση µε βάση το Επάγγελµα
• Χωρίς Προασφαλιστικό έλεγχο (πολύ απλή διαδικασία)
• Οι καλύψεις ισχύουν 24 ώρες το 24ωρο στην Ελλάδα και οπουδήποτε αλλού.
• Για τον εργοδότη προσθέτει αξία, καθώς ενισχύει την πιστότητα των εργαζοµένων του

και τον διαφοροποιεί από τον ανταγωνισµό
• Είναι η συµφέρουσα-εναλλακτική λύση στα ακριβά οµαδικά συµβόλαια ζωής
• Το κόστος του προγράµµατος µπορεί να επιµεριστεί µεταξύ εργοδότη & εργαζόµενου

• Είναι ένα ιδιαίτερα πλούσιο ασφαλιστικό πρόγραµµα µε πληθώρα καλύψεων
• ∆ιαθέτει ιδιαίτερα υψηλά όρια σε Ιατροφαρµακευτικές Παροχές
• Προσφέρει και κάλυψη αιφνίδιας ασθένειας στο εξωτερικό
• Οι καλύψεις του ισχύουν 24 ώρες το 24ωρο
• ∆ιαθέτει 4 προτιµολογηµένα προγράµµατα που βοηθούν στην εύκολη

και άµεση πώληση
• Προσφέρει παγκόσµια ιατρική βοήθεια µέσω της AIG TRAVEL ASSISTANCE

ΑIG TRAVEL ASSISTANCE
Άµεση ανταπόκριση / βοήθεια σε όλα τα µέρη του κόσµου µέσω ειδικής
τηλεφωνικής σύνδεσης, 365 ηµέρες το χρόνο σε 24ωρη βάση για όλους
τους ασφαλισµένους.
Η AIG TRAVEL θα εγγυάται ή θα πληρώνει – κατά περίπτωση – τα ζητούµενα
ποσά σε Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, Νοσοκοµεία, Ιατρούς, Μεταφορικές Εταιρείες
για λογαριασµό του Ασφαλισµένου.
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ιδιώτες & οικογένειες
Απευθύνεται σε ιδιώτες που
θέλουν να προσφέρουν ένα
αίσθηµα ασφάλειας στους
ίδιους & στην οικογένειά τους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Επιχειρήσεις
Απευθύνεται σε επιχειρήσεις
που απασχολούν
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ή / και
ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Specialty
Απευθύνεται σε σχολεία,
αθλητικούς οργανισµούς

• Specialty

• Συνεργασία
• Tailor made Solutions

• Eκπαιδευτικά Ιδρύµατα
• Ερασιτεχνικοί Αθλητικοί

Σύλλογοι
• Tailor made Solutions

ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Business       Αναψυχής

Value

Silver

Gold

Vip

ΑΓΟΡΑ ΣΤΟΧΟΣ 

'Ατοµα που ταξιδεύουν
για αναψυχή ή για
επαγγελµατικούς λόγους

Φορείς που οργανώνουν 
ταξίδια (σύλλογοι, σωµατεία, 
σχολεία κλπ) 

Tαξιδιωτικά γραφεία 

Short term ταξίδια one-off

Ετήσια επιχειρηµατικά ταξίδια
Corporate travel

Τα στελέχη µας
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Head of Personal Insurance

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

ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ ΚΟΚΚΙΟΥ
Senior Underwiter
Personal Accident

Tηλ +30 210 8127 761
Andriana.Kokkiou@aig.com 

ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 
Personal Insurance Claims
Coordinator

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

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Undewriter Personal Αccident

Tηλ +30 210 8127 786
Georgia.Georgakopoulou@aig.com 




