AIG Manager’s Shield

Ασφαλιστικό Πρόγραμμα
Κάλυψης Νομικών Εξόδων
Προσωπικής Ευθύνης
και
Ταξιδιωτικής Προστασίας
για τα μέλη της
Εταιρίας Ανωτάτων
Στελεχών Επιχειρήσεων
(ΕΑΣΕ)

AIG Manager’s Shield

Γιατί δημιουργήσαμε το Πρόγραμμα;

Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα:

Οι συνθήκες άσκησης των καθηκόντων του Ανώτατου
Στελέχους δυσκολεύουν ολοένα περισσότερο σε όλο τον
κόσμο και στη χώρα μας.

Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο ονομάσαμε
Manager’s Shield, αποτελεί προσαρμογή
σε προσωπικό επίπεδο του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης γνωστού
ως Directors & Officers Liability Insurance (D&O).

Το αυστηρότερο περιβάλλον εταιρικής διακυβερνήσεως,
η πληθώρα κανονισμών και διατάξεων σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο, η διεθνοποίηση των εμπορικών
συναλλαγών, και το ευαίσθητο χρηματιστηριακό
κλίμα αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες δικαστικών
προσφυγών, προσωπικά εναντίον Ανωτάτων Στελεχών,
για ευθύνες και παραλείψεις κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους.
Είναι γνωστές οι περιπτώσεις Ανωτάτων Στελεχών
που ενεπλάκησαν σε δικαστικές περιπέτειες και
ταλαιπωρήθηκαν για μεγάλα χρονικά διαστήματα με
υψηλό κόστος νομικής υπεράσπισης και σημαντικά έξοδα
ερευνών και εμπειρογνωμόνων.
Η ΕΑΣΕ, στο πνεύμα παροχής βοηθείας στα μέλη της σε
όλους τους τομείς της αποστολής τους και προσπαθώντας
να προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες εξασφάλισε
κατ’ αποκλειστικότητα την ανανέωση του ειδικού
προγράμματος σε συνεργασία με την κορυφαία, στον
τομέα αυτό, Ασφαλιστική εταιρία AIG.

Tο πρόγραμμα Manager’s Shield προσφέρει
στα μέλη της ΕΑΣΕ ιδιαίτερες καλύψεις που δεν
περιλαμβάνονται σε συνηθισμένα εταιρικά ή
προσωπικά ασφαλιστικά πακέτα.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα παρέχει προσωπική
οικονομική προστασία για έξοδα νομικής
υπεράσπισης σε περιπτώσεις απαιτήσεων τρίτων και
επιπλέον, δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση, δηλαδή
υποστήριξη σε επαγγελματικά ταξίδια.
Τέλος, το πρόγραμμα, η μεγάλη σημασία και
η χρησιμότητα του οποίου είναι προφανής,
προσφέρεται στα μέλη της ΕΑΣΕ σε εξαιρετικά
χαμηλό ετήσιο κόστος.

Ασφαλισμένοι: Στελέχη που εργάζονται ή είναι μέλη Διοικητικών Συμβουλίων
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Α1

Α2

Α3

Β1

Β2

Β3

€ 300

€ 350

€ 500

€ 400

€ 450

€ 600

Μέλη σε μια έως τρεις εταιρίες

Σε περισσότερες από τρεις εταιρίες

Ευθύνη στελεχών
Κάλυψη δαπανών νομικής
υπεράσπισης

Ανώτατο ποσό
κάλυψης
€ 50.000

Ανώτατο ποσό
κάλυψης
€ 75.000

Ανώτατο ποσό
κάλυψης
€ 150.000

Ανώτατο ποσό
κάλυψης
€ 50.000

Ανώτατο ποσό
κάλυψης
€ 75.000

Επαγγελματική Ταξιδιωτική Ασφάλιση
24ωρη, παγκόσμια υπηρεσία
βοήθειας TravelGuard
Red 24, Security Services
Απώλεια ζωής ή μόνιμη ολική
ανικανότητα από ατύχημα
Σωματικές βλάβες από
εγκληματικές ενέργειες
Πειρατεία

Παρέχεται
€ 25.000
μέχρι € 5.000
€ 500 ημερησίως, για 30 μέρες συνολικά € 15.000

To TravelGuard είναι μία πραγματικά ουσιαστική παροχή
των προγραμμάτων ταξιδιωτικής ασφάλισης. Σας προσφέρει
σε 24ωρη βάση και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και
αν βρίσκεστε, άμεση ανταπόκριση και βοήθεια.
Επίσης σας παρέχει:
Γενικές, τεχνικές, ιατρικές πληροφορίες.
Ιατρική βοήθεια και μεταφορές.
Εγγύηση ή πληρωμή -κατά περίπτωση- για
λογαριασμό σας των απαιτούμενων ποσών, για
νοσοκομεία, ιατρούς, μεταφορικές εταιρίες κλπ.
H υπηρεσία Red24 παρέχει 24ωρη online
πληροφόρηση ασφαλείας με ειδήσεις, ταξιδιωτικές
οδηγίες & πληροφορίες για περισσότερες απο 170
χώρες και 70 πόλεις.

Πλεονεκτήματα Προγράμματος:
1. Κάλυψη νομικών εξόδων σε περίπτωση απαιτήσεων
τρίτων για θέματα που αφορούν σε ενδεχόμενες
πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των
Διοικητικών /Διαχειριστικών καθηκόντων.
2. Κάλυψη αμοιβών εμπειρογνωμόνων και εξόδων
ερευνών.
3. Δυνατότητα χρήσης της ασφάλισης προσθετικά σε
οποιαδήποτε άλλη ασφάλιση έχει το Μέλος ή η
Εταιρία του.
4. Η κάλυψη αφορά στο φυσικό πρόσωπο και ισχύει σε
περίπτωση μετακίνησης του μέλους για τις μετέπειτα
εταιρίες αλλά και για τις προγενέστερες (από τη στιγμή
ένταξης στο πρόγραμμα και μετά).
Διαδικασίες Ένταξης στο Πρόγραμμα:
Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα είναι απλή και
περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια :
α. Επιλέξτε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και
ανταποκρίνεται στην δική σας περίπτωση.
β. Συμπληρώστε και στείλτε την πρόταση ασφάλισης που
υπάρχει στο έντυπο.

Πρόγραμμα
Ασφάλισης
Ευθύνης
Στελεχών
Διοίκησης

Ανώτατο ποσό
κάλυψης
€ 150.000

Για τυχόν διευκρινίσεις παρακαλούμε να επικοινωνήσετε
με τον συντονιστή του προγράμματος.
AIG / Κλάδος Χρηματικών Απωλειών (Manager’s Shield).
Τηλέφωνο 210 8127 600 / e-mail: FLGreece@aig.com

&

ΕΑΣΕ (Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων)

Λεωφ. Ηρακλείου 446Α & Κωνσταντινουπόλεως 19Α,
141 22 Νέο Ηράκλειο
Τηλέφωνο 210 68 94 323-4 / Fax: 210 28 51 855
e-mail: business@ease.gr / http: www.ease.gr

www.aig.com.gr
AIG
Γραφεία Αθηνών
Λεωφόρος Κηφισίας 119,
15124 Μαρούσι

Yποκατάστημα Θεσσαλονίκης
Μαρίνου Αντύπα 42
570 01 Πυλαία Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνο: 210 8127600,
Fax: 210 8027189
Info.gr@aig.com

Τηλέφωνο: 2310 474 999,
Fax: 2310 474 990

Η American International Group, Inc. (AIG) είναι ένας κορυφαίος διεθνής ασφαλιστικός
οργανισμός που εξυπηρετεί πελάτες σε περισσότερες από 130 χώρες. Οι εταιρίες της AIG
εξυπηρετούν επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιώτες μέσα από ένα από τα πλέον εκτεταμένα
δίκτυα γενικών ασφαλίσεων παγκοσμίως. Επιπλέον, οι εταιρίες της AIG είναι από τους
κορυφαίους ασφαλιστές ζωής και συνταξιοδότησης στις ΗΠΑ. Η AIG είναι εισηγμένη στα
Χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και του Τόκυο.
Στην Ελλάδα, η AIG αποτελεί ένα διαχρονικά σταθερό και φερέγγυο ασφαλιστικό οργανισμό
αλλά και ένα βραβευμένο εργασιακό περιβάλλον, με ιστορία που ξεκινά το 1935.
H AIG είναι η εμπορική επωνυμία για την δραστηριότητα παγκοσμίως της AIG Inc. που
καλύπτει τους Κλάδους Περιουσίας, Αστικής Ευθύνης, Ζωής και Συνταξιοδότησης καθώς
και τις γενικές ασφαλίσεις του ομίλου American International Group, Inc. Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε το site μας στη διεύθυνση www.aig.com.gr. Τα
προϊόντα και οι υπηρεσίες μας παρέχονται από θυγατρικές εταιρίες του ομίλου American
International Group, Inc. Στην Ευρώπη, η κάλυψη παρέχεται από την AIG Europe Limited.
Το υλικό αυτό είναι για ενημερωτικό σκοπό. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες δεν είναι
διαθέσιμα σε κάθε χώρα και οι ασφαλιστικές καλύψεις διέπονται από τους όρους και τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται από το ασφαλιστήριο. Μερικές υπηρεσίες και προϊόντα
παρέχονται από ανεξάρτητα τρίτα πρόσωπα. Τα ασφαλιστικά προϊόντα ενδέχεται να
παρέχονται από θυγατρικές ή μη θυγατρικές εταιρίες.
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AIG Europe Limited
Υποκ. Ελλάδος: Λεωφόρος Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι,
Τηλ.: 210 81 27 600 - Fax: 210 80 27 189
Yποκ. Θεσσαλονίκης: Μαρίνου Αντύπα 42, 570 01 Πυλαία Θεσσαλονίκης,
Τηλ.: 2310 474 999 - Fax: 2310 474 980
FLGreece@aig.com -

www.aig.com.gr\BusinessGuard

MANAGER’S SHIELD
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΑΣΕ
Παρατήρηση: Όταν εκδοθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η συμπληρωμένη πρόταση ασφάλισης θα επισυναφθεί και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
συμβολαίου. Επομένως, είναι απαραίτητο όλες οι ερωτήσεις να απαντηθούν σωστά και ολοκληρωμένα.

Το συμβόλαιο που θα εκδοθεί, θα είναι σε βάση “Claims-Made”
CLAIMS-MADE: Η ασφάλιση αφορά σε αξιώσεις από άδικες πράξεις του Ασφαλισμένου που θα εγερθούν και θα δηλωθούν στον Ασφαλιστή κατά τη
διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου.
Σημείωση: Αυτή η πρόταση αφορά στην προσωπική ασφάλιση του ατόμου που κατέχει θέση Διευθυντή / Στελέχους όπως ορίζεται στο συμβόλαιο και
δεν αφορά σε Εταιρία.

1. Στοιχεία Υποψηφίου προς Ασφάλιση:
Όνομα: ............................................................................................................................................................................................................
Διεύθυνση: .......................................................................................................................................................................................................
e-mail: ...................................................................................................... Τηλέφωνο: .....................................................................................
Α.Φ.Μ. ........................................................................................................ Δ.Ο.Υ.: ....................................................................................
Θέση / Τίτλος στην Εταιρία: ...............................................................................................................................................................................

2. Στοιχεία Εργοδότη του Υποψηφίου προς Ασφάλιση:
Όνομα Εταιρίας: ...............................................................................................................................................................................................
Διεύθυνση: .......................................................................................................................................................................................................

3. Στοιχεία Εταιρίας και Θέσης Διευθυντή ή Στελέχους:
α) Παρακαλώ να δοθούν οι παρακάτω πληροφορίες για κάθε Εταιρία όπου κατέχετε διευθυντική θέση
Όνομα Εταιρίας

Θέση στην Εταιρία

Πόσα χρόνια κατέχετε τη θέση αυτή;

........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
β) Σας έχει ζητηθεί να παραιτηθείτε από θέση Διευθυντή / Στελέχους; .................................................................... ΝΑΙ
Εάν ΝΑΙ, παρακαλούμε περιγράψτε.

ΟΧΙ

........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
γ)

Είστε μέτοχος σε Εταιρία όπου κατέχετε θέση Διευθυντή / Στελέχους; ................................................................. ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ, παρακαλούμε να αναφέρετε το όνομα της Εταιρίας και τι ποσοστό μετοχών κατέχετε.
Εταιρία: ........................................................................................................ Μετοχές: .....................................................................................

4. Πληροφορίες Απαιτήσεων:
α) Έχει ποτέ εγερθεί ή εκκρεμεί κάποια απαίτηση τρίτου ή διαταχθεί έρευνα εναντίον σας που σχετίζεται με την θέση σας ως Διευθυντή / Στελέχους; ...........
..................................................................................................................................................................... ΝΑΙ

ΟΧΙ

β) Γνωρίζετε κάποιο περιστατικό ή γεγονός, το οποίο μπορεί να καταλήξει σε απαίτηση τρίτων εναντίον σας; .............. ΝΑΙ

ΟΧΙ

γ) Έχετε ποτέ αναμιχθεί ή εκκρεμεί εναντίον σας οποιαδήποτε δίκη, δικαστική προσφυγή ή ποινική δίωξη; ................. ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εάν οποιαδήποτε από τις παραπάνω ερωτήσεις απαντηθεί θετικά (ΝΑΙ), παρακαλούμε να δοθούν όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες.
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
Δηλώνεται και συμφωνείται, αναφορικά με την ερώτηση 4 παραπάνω, ότι εάν τέτοιου είδους πληροφόρηση ή εμπλοκή υπάρχει, οποιαδήποτε
απαίτηση ή ενέργεια εγερθεί θα εξαιρείται από το προτεινόμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.


5. Ασφάλιση:
α) Έχετε εσείς κάποια Εταιρία(ες) στην οποία κατέχετε θέση Διευθυντή / Στελέχους, ασφαλιστήριο συμβόλαιο ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών σε
ισχύ; ............................................................................................................................................................. ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ, παρακαλούμε περιγράψτε:
Όνομα Ασφαλιστικής Εταιρίας: ................................................................... Απαλλαγή: .....................................................................................
Όριο Κάλυψης: ............................................................................ Ημερομηνία Λήξης: .....................................................................................
β) Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή της προτίμησής σας από την περιγραφή καλύψεων: .....................................................................................
................................................................................................................. Α1

Α2

Β1
Β2

6. Πληροφοριακό Υλικό:
Επιθυμείτε την αποστολή πληροφοριακού υλικού για το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Directors & Officers Liability (D&O); .....................................
................................................................................................................................................................... ΝΑΙ

ΟΧΙ

Παρακαλούμε να επισυνάψετε σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
Πως χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες
Η AIG Europe Limited, με την AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ως νόμιμο αντιπρόσωπο της στην Ελλάδα (η Εταιρία) δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα πελατών,
συνεργατών και εν γένει τρίτων προσώπων,. Με την παροχή των Προσωπικών σας Πληροφοριών, όπως αυτές ορίζονται από τον Νόμο 2472/1997, συναινείτε στην
χρήση αυτών όπως περιγράφεται πιο κάτω. Σε περίπτωση που παρέχετε Προσωπικές Πληροφορίες άλλου ατόμου, είναι αναγκαίο να είστε νόμιμα εξουσιοδοτημένος,
να τις παρέχετε για την χρήση, που περιγράφεται κατωτέρω.
Τα είδη Προσωπικών Πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε και για ποιους λόγους
Ανάλογα με το είδος της σχέσης σας με την Εταιρία μας, οι Προσωπικές Πληροφορίες, που συλλέγονται και αφορούν εσάς, ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενδεικτικώς:
αναγνωριστικές πληροφορίες και πληροφορίες επικοινωνίας, χρηματοοικονομικές πληροφορίες, ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με την ιατρική σας κατάσταση και
την κατάσταση υγείας σας, και άλλες Προσωπικές Πληροφορίες που παρέχετε εσείς.
Οι Προσωπικές Πληροφορίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς:
• Λήψη αποφάσεων σχετικά με την παροχή ή όχι ασφαλιστικής κάλυψης
• Εκτέλεση και διαχείριση ασφαλιστικών συμβολαίων, π.χ. επικοινωνίες, επεξεργασία απαιτήσεων και πληρωμών
• Παροχή βοήθειας και συμβουλών σε ιατρικά θέματα και θέματα ταξιδίου.
• Συμμόρφωση της Εταιρίας μας με εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες του Ομίλου μας
• Συμμόρφωση της Εταιρίας μας με την ισχύουσα νομοθεσία, και ανταπόκριση μας σε αιτήματα των αρμόδιων εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών
• Παρακολούθηση και ηχογράφηση τηλεφωνικών κλήσεων για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας, εκπαίδευσης και ασφάλειας
• Μάρκετινγκ, έρευνα και ανάλυση της αγοράς
Για να μην λαμβάνετε οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με θέματα μάρκετινγκ παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με e-mail στην διεύθυνση: customerserviceGR@aig.com ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο: 210 8127600 ή στο fax: 210 8063585. Σε περίπτωση που επιλέξετε να μην λαμβάνετε επικοινωνία σχετικά με
θέματα μάρκετινγκ, ενδέχεται να εξακολουθήσετε να λαμβάνετε άλλη σημαντική επικοινωνία π.χ. σχετικά με την διαχείριση του ασφαλιστήριου συμβολαίου σας ή
της απαίτησης σας.
Διαβίβαση Προσωπικών Πληροφοριών - Για τους πιο πάνω σκοπούς, ενδέχεται να διαβιβάζουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας και σε άλλες χώρες, εντός και
εκτός Ε.Ε., καθώς και σε άλλες εταιρείες του Ομίλου μας αλλά μόνο στον βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, και ειδικά τον Νόμο 2472/1997, και
αφού έχουμε υποβάλει τις κατάλληλες κοινοποιήσεις στις αρμόδιες αρχές.
Ασφάλεια και διατήρηση Προσωπικών Πληροφοριών – Λαμβάνονται κατάλληλα νομικά μέτρα και μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών σας
Πληροφοριών. Επίσης, οι παροχείς υπηρεσιών μας επιλέγονται προσεκτικά και απαιτείται από αυτούς να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προσεκτικά. Προσωπικές
Πληροφορίες θα διατηρούνται στο αρχείο της Εταιρίας μας για την περίοδο, που απαιτείται για να εκπληρωθούν οι σκοποί που περιγράφονται ανωτέρω.
Αιτήματα ή ερωτήσεις - Για να αιτηθείτε πρόσβαση ή διόρθωση ανακριβών Προσωπικών Πληροφοριών, διαγραφή ή απόκρυψη Προσωπικών Πληροφοριών, ή για
ένσταση στη χρήση αυτών, παρακαλούμε επικοινωνείτε μαζί μας με e-mail στην διεύθυνση: customerservice-GR@aig.com ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο: 210
8127600 ή στο fax: 210 8063585. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση Προσωπικών Πληροφοριών από εμάς υπάρχουν στην Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων που μπορείτε να βρείτε στο link: www.aig.com.gr/gr-privacy-notice-greek
Με την παροχή των Προσωπικών σας Πληροφοριών σε σχέση με την αίτηση για ασφαλιστική κάλυψη συναινείτε στη συλλογή, επεξεργασία και μεταβίβαση τους
σε τρίτους, όπως περιγράφεται ανωτέρω και αναλυτικότερα στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που μπορείτε να βρείτε στο link: www.aig.com.
gr/gr-privacy-notice-greek και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. Στην περίπτωση που παρείχατε (ή θα παρέχετε) Προσωπικές Πληροφορίες άλλου
προσώπου στην Εταιρία, επιβεβαιώνετε με το παρόν, ότι έχετε ενημερώσει το εν λόγω πρόσωπο σχετικά με το περιεχόμενο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων, και ότι έχετε λάβει νομίμως την συναίνεση του σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την συλλογή, επεξεργασία και μεταβίβαση των
προσωπικών του δεδομένων.
.

Υπογραφή ............................................................................................... Ημερομηνία ...............................................................................

Η μπροσούρα αυτή δεν αποτελεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο και δεν παρέχει οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη. Η κάλυψη παρέχεται από τη στιγμή που γίνει αποδεκτή
από την AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. η παραπάνω Πρόταση Ασφάλισης του μέλους και εκδοθεί το αντίστοιχο ασφαλιστήριο. Επίσης, δεν είναι δυνατό να περιγραφούν σε αυτήν την
μπροσούρα με όλες τις λεπτομέρειες οι καλύψεις που παρέχει το πρόγραμμα, οι εξαιρέσεις, τα επιμέρους ποσά των παροχών, οι όροι της ασφάλισης κ.α. Εφόσον σας
ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα Manager’s Shield, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το συντονιστή του προγράμματος για μια
ολοκληρωμένη ενημέρωση και απάντηση σε όλα τα ερωτήματά σας. Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο που θα παραλάβετε θα είναι διατυπωμένο στην αγγλική γλώσσα. Αυτό,
με κανένα τρόπο, δε μειώνει την εγκυρότητα αυτής της ασφαλιστικής σύμβασης.

