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ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΛΥΨΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ* 

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 

£ Λογιστές

Αρχιτέκτονες

Μελετητές και Κατασκευαστές

Φυσιοθεραπευτές

Ασφαλιστικοί ∆ιαµεσολαβητές

Κοµµωτήρια & Κέντρα Αισθητικής

Εταιρίες Επικοινωνίας

Σύµβουλοι Επιχειρήσεων

∆ικηγόροι

Εταιρίες Τεχνολογίας

Ιδιαίτερα
διευρυµένη
δυνατότητα
ανάληψης
κινδύνων

επαγγελµατικής
ευθύνης από

παραδοσιακές
κατηγορίες

µέχρι τους πιο
ιδιαίτερους
κινδύνους

∆υνατότητα
παραµετροποίησης της

κάλυψης  

Ασφάλιση κινδύνων
όλων των µεγεθών από

µεµονωµένους
επαγγελµατίες µέχρι
µεγάλες πολυεθνικές

εταιρείες     

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήµατα

Μπορούµε να σχεδιάσουµε και να 
υλοποιήσουµε προγράµµατα ασφάλισης 
για επιχειρήσεις µε παρουσία σε πολλές 
χώρες.

Με την υποστήριξη του παγκόσµιου 
δικτύου µας εκδίδουµε ασφαλιστήρια 
συµβατά µε την τοπική νοµοθεσία και 
πρακτική και διαχειριζόµαστε µε το βέλτιστο 
τρόπο τις ζηµιές όπου αυτές έχουν συµβεί. 

Πολυεθνικά Προγράµµατα

∆ιευρυµένη δυνατότητα ανάληψης
κινδύνων και σταθερή µακροχρόνια
παρουσία στην αγορά.

Πολύτιµος και αξιόπιστος εµπορικός
συνεργάτης για τους µεσίτες µας.
Σταθερός και συνεπής συνεργάτης
καθώς η αγορά Επαγγελµατικής Ευθύνης
εξελίσσεται.      

Αξιόπιστος Συνεργάτης

∆ιαθέτουµε εξειδικευµένη οµάδα διαχείρισης 
απαιτήσεων επαγγελµατικής ευθύνης και ένα
παγκόσµιο δίκτυο για να υποστηρίξει τη ζηµιά 
οπουδήποτε στο κόσµο.

Έχουµε εµπειρία σε σύνθετες περιπτώσεις ζηµιών, 
πάντα έχουµε ήδη διαχειριστεί µια παρόµοια 
απαίτηση!

Η παγκόσµια παρουσία µας εξασφαλίζει και τη 
δυνατότητα µας να πληρώνουµε τοπικά ζηµιές 
όταν χρειάζεται.         

Τεχνογνωσία στη ∆ιαχείριση
Απαιτήσεων

Εξαιρετικές δυνατότητες προσαρµογής της 
κάλυψης στις πλέον σύνθετες ανάγκες των 
ασφαλισµένων.

Ιδιαίτερες δυνατότητες εξυπηρέτησης
απαιτητικών συµβατικών υποχρεώσεων των 
ασφαλισµένων.    

∆ιαχείριση σύνθετων Κινδύνων

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

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΡΕΛΑ
Senior Underwriter
Financial Lines

Τηλ +30210 8127635
Georgia.Varela@aig.com

 ΗΛΕΚΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ
Underwriter Financial Lines

Τηλ +30 210 812778
Electra.Nikolaidou@aig.com

ΦΛΩΡΑ  ΚΑΡΑΚΑΪ∆ΟΥ 
Commercial Claims Team
Coordinator

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

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΖΑΡΗ
Senior Adjuster,
Financial & Casualty Claims  

Τηλ +30 210 8127 674  

Aggeliki.Mazari@aig.com 
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•Γιατρούς

•Συµβολαιογράφους

Εκτός από...


