
∆υνατά Σηµεία

Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα

Επικοινωνίες

Υγεία

Υποδοµές

∆ιαχείριση Εµπορικών Ακινήτων

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα

Επιχειρήσεις Τεχνολογίας

ΑΓΟΡΑ - ΣΤΟΧΟΣ

Από πολυεθνικές µέχρι
µικροµεσαίες επιχειρήσεις µε

ασφαλιζόµενο κεφάλαιο
άνω των 3 εκ.   

Ανάλυση αναγκών για κάθε κίνδυνο µε 
βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

Κάθε "Κίνδυνος" για εµάς είναι µοναδικός!

Global Risk Engineering
  Υπαρξη µηχανικών που παρέχουν

υπηρεσίες πρόληψης και αποφυγής
ζηµιών σε παγκόσµιο επίπεδο.

Εξειδικευµένοι ανά τοµέα.

∆υνατότητα στους πελάτες
να αναγνωρίσουν πιθανές
αδυναµίες τους και διεθνεις
πρακτικές αντιµετώπισής
τους.    

Συγκριτικά Πλεονεκτήµατα

Τα στέλεχη µας

EΥΡΥΤΗΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡ∆ΩΝ ΑΠΟ:
Αδυναµία Πρόσβασης (Denial of Acceess)

∆ιακοπή παροχής Κοινοφελών Οργανισµών

Μείωση Προσέλκυσης του Επιχειρηµατικού

Ενδιαφέροντος (Loss of attraction)

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ:
Mηχανολογικό & Ηλεκτρονικό εξοπλισµό

Εξειδικευµένοι Όροι (wordings) σύµφωνα
µε τη φύση του κινδύνου και τις ανάγκες
του πελάτη

ΘΕΑΝΩ  ΤΕΛΩΝΙΑΤΗ 
Property,Aviation, Marine Manager

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

ΣΟΦΙΑ ΑΓΑΠΗΤΟΥ 
Senior Property Underwriter 

Tηλ +30 210 8127745 
Sofia.Agapitou@aig.com

ΣΥΜΕΛΑ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ 
Senior Property Underwriter 

Τηλ +30 210 8127756
Simela.Chatzivasileiadou@aig.com

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΓKΑΝΑΡΗΣ 
Southern Europe Property Loss 
Prevention Consultant
Τηλ +30 210 8127763 
Dimitris.Maganaris@aig.com  

ΦΛΩΡΑ  ΚΑΡΑΚΑΪ∆ΟΥ 
Commercial Claims Team 
Coordinator 
Τηλ+30 210 8127 739 
Flora.Karakaidou@aig.com  

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΜΠΟΣ 
Senior Commercial Claims 
Adjuster
Τηλ +30 210 8127613 
Vassilis.Babos@aig.com 

Πολυεθνική Εµπειρία
  Σηµαντικές επενδύσεις στην

τεχνολογία και τις διαδικασίες
για την εξασφάλιση
παγκόσµιας έγκαιρης έκδοσης
ασφαλιστηρίων.

Εργαλεία και τεχνολογία για
την παροχή πληροφοριών
στους Μηχανικούς Κινδύνους
για ολόκληρο το παγκόσµιο
χαρτοφυλάκιο.  

 

  

 

∆ιαχείριση Ζηµιών 
  Μετά την επιβεβαίωση της απαίτησης για

µεγάλη υλική ζηµία, προκαταβάλλουµε έως και 50%
της συµφωνηθείσας εκτίµησης ζηµίας εντός 7 ηµερών.

Τεράστια οφέλη για πελάτες που υφίστανται ζηµίες
από Καταστροφικούς Κινδύνους (Σεισµός, Καιρικά,
∆ασικές πυρκαγιές κλπ.)
Σε µεγάλα καταστροφικά γεγονότα η Οµάδα ∆ιαχείρισης
Απαιτήσεων της AIG αξιοποίησε στο µέγιστο τους
εντόπιους προµηθευτές και εξασφάλισε
την ανόρθωση των τοπικών επιχειρήσεων.      

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.

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.
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