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Αθήνα, 8 Μαρτίου 2010 

 

Νέα υπηρεσία από την Chartis, για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά 

Η Chartis παρουσιάζει µια καινοτόµο ενιαία πλατφόρµα καλύψεων και υπηρεσιών,  

µε την ονοµασία Chartis Private Client Group 

 

Η Chartis εγκαινιάζει στην εγχώρια αγορά το Chartis Private Client Group, το οποίο απευθύνεται 
αποκλειστικά σε ασφαλιζόµενους µε µεγάλης αξίας προσωπικά περιουσιακά στοιχεία. Το Chartis 
Private Client Group προσφέρει ολοκληρωµένες προϊοντικές λύσεις και υπηρεσίες, στο πλαίσιο µίας 
ενιαίας πλατφόρµας, µε στόχο την άρτια, άµεση και διακριτική εξυπηρέτηση των ασφαλιζοµένων, 
µε εχεµύθεια και αποτελεσµατικότητα. 
 
Οι ασφαλιστικές λύσεις του Chartis Private Client Group περιλαµβάνουν καλύψεις για: 

� Κατοικίες 
� Ιδιωτικές Συλλογές (έργα τέχνης, κοσµήµατα, αντίκες, κ.ά.) 
� Yachts 
� Υψηλής αξίας και συλλεκτικά Οχήµατα 

 
Οι βασικές ασφαλιστικές καλύψεις του Chartis Private Client Group εµπλουτίζονται από µεγάλο 
αριθµό επιπρόσθετων καλύψεων, όπως προγράµµατα ταξιδιωτικής ασφάλισης, νοµικής προστασίας 
και εξασφάλιση των ασφαλισµένων σε περίπτωση απαγωγής, µε στόχο την ολοκληρωµένη και 
συνολική εξυπηρέτηση των ασφαλιζοµένων µέσα από µία µόνο πλατφόρµα. 
 
Η κατά παντός κινδύνου κάλυψη για όλα τα περιουσιακά στοιχεία, περιλαµβανοµένων και των 
οχηµάτων, σε συνδυασµό µε την παγκόσµια ισχύ της κάλυψης για το περιεχόµενο των κατοικιών, τις 
συλλογές και το σκάφος αποτελούν τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα του νέου Κλάδου της 
Chartis. 
 
Ειδικότερα, για την κάλυψη των συλλογών το Chartis Private Client Group συνεργάζεται µε 
διαπιστευµένους ειδικούς προκειµένου να προσφέρει τη δυνατότητα σε ασφαλιστικούς συµβούλους 
και ασφαλιζόµενους να αξιοποιήσουν µία σειρά ξεχωριστών υπηρεσιών, όπως η καταγραφή των 
συλλογών και η παροχή συµβουλών σε θέµατα Risk Μanagement. 
 
Στα πλεονεκτήµατα του Chartis Private Client Group συγκαταλέγεται και η προσωπική και επώνυµη 
εξυπηρέτηση, που παρέχεται από εξειδικευµένα στελέχη του Κλάδου, άµεσα διαθέσιµα 24 ώρες 
την ηµέρα, 7 ηµέρες την εβδοµάδα. 
 
Η κα. Σωτηρία Μαράκη, ∆ιευθύντρια του Chartis Private Client Group, δηλώνει χαρακτηριστικά τα εξής: 
«Μετά την επιτυχηµένη πορεία του σε Ευρώπη και Η.Π.Α., το Chartis Private Client Group φιλοδοξεί να 
αποτελέσει, και στην Ελλάδα, σηµείο αναφοράς για συνεργάτες και ασφαλιζόµενους. O νέος Κλάδος 
διακρίνεται για την πελατοκεντρική του φιλοσοφία, καθώς αναπτύσσει προϊόντα και υπηρεσίες 
προσαρµοσµένα ειδικά για κάθε πελάτη µε ιδιαίτερες ασφαλιστικές ανάγκες και υψηλές απαιτήσεις για 
εξαιρετική εξυπηρέτηση». 
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Το Chartis Private Client Group µε µία µατιά: 
 
Private Client Group Home & Contents 

• Κάλυψη κατά παντός κινδύνου σε προσυµφωνηµένες αξίες 
• Παγκόσµια κάλυψη περιεχοµένου και κατά τη διάρκεια µεταφοράς  
• Κάλυψη προσωπικής, οικογενειακής και εργοδοτικής αστικής ευθύνης µε υψηλό όριο 
• Κάλυψη πλαστογραφίας και πλαστοπροσωπίας 

 
Private Client Group Auto 

• Κάλυψη κατά παντός κινδύνου, εντός και εκτός Ελλάδας 
• Ειδική µεταχείριση για αντίκες 
• Κάλυψη προσωπικών αντικειµένων εντός του αυτοκινήτου   
• Πειρατεία αυτοκινήτου 

 
Private Client Group Collections 

• Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου σε συµφωνηµένες αξίες  
• ∆υνατότητα παγκόσµιας κάλυψης και κατά τη διάρκεια µεταφοράς  

 
Private Client Group Yachts 

• Κάλυψη κατά παντός κινδύνου 
• Παγκόσµια κάλυψη του σκάφους  
• Πλήρης κάλυψη περιουσιακών στοιχείων µέσα στο σκάφος 
• Αυτόµατη κάλυψη για βοηθητικά σκάφη 
• Υψηλά όρια αστικής ευθύνης 
• Κάλυψη πληρώµατος 
• Κάλυψη σε περίπτωση ζηµίας από ρύπανση 

 
# # # 

 
 

H Chartis κατέχει ηγετική θέση στη διεθνή αγορά Γενικών Ασφαλειών, εξυπηρετώντας περισσότερους 
από 40 εκατοµµύρια πελάτες σε 160 χώρες και πολιτείες. Η ονοµασία Chartis, που προέρχεται από 
την ελληνική λέξη «χάρτης», υπογραµµίζει την 90χρονη ιστορία της Εταιρίας ως επιτυχηµένου 
παγκόσµιου πρωτοπόρου και συµβολίζει την πειθαρχηµένη αλλά και ευέλικτη πλοήγηση µέσα στις 
διαρκώς µεταβαλλόµενες αγορές, τους σύνθετους κινδύνους και τις διεθνείς επιχειρηµατικές 
προκλήσεις. 
 

Με ιστορία που ξεκινά το 1935, η Chartis Greece αποτελεί ένα διαχρονικά σταθερό και φερέγγυο 
ασφαλιστικό οργανισµό στην ελληνική αγορά. Με απαράµιλλη τεχνογνωσία, υψηλό επίπεδο 
εξυπηρέτησης, ισχυρά δίκτυα πωλήσεων και βραβευµένο εργασιακό περιβάλλον, η Chartis Greece 
διακρίνεται για το πλήθος και το εύρος των προϊόντων που προσφέρει, διαµέσου µιας από τις πλέον 
επιτυχηµένες πλατφόρµες επιχειρηµατικών και προσωπικών ασφαλειών. 
 

� Μέσω των Personal Solutions στηρίζει ιδιώτες και οικογένειες στις καθηµερινές ασφαλιστικές 
ανάγκες τους, ενώ τo Private Client Group, µε µια ξεχωριστή σειρά προσωποποιηµένων προϊόντων 
& υπηρεσιών, απευθύνεται στις ειδικές απαιτήσεις ιδιωτών µε υψηλής αξίας περιουσιακά στοιχεία. 

 

� Τα Business Solutions συνδράµουν µεγάλες εµπορικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις στις 
εξειδικευµένες επιχειρηµατικές απαιτήσεις τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ τα Smart 
Business Solutions έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να προσφέρουν έξυπνες και πρακτικές λύσεις σε 
πάνω από 400 κατηγορίες αναπτυσσόµενων µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. 


