
 
 
 
 
 

Producer Compensation 
 
Broker and Agent Compensation 
 
AIG Europe S.A. (“AIG”) values the role of insurance 
producers in advising and consulting with insurance 
buyers, and generally compensates them in 
recognition of their participation in the purchasing 
process. Please contact your insurance broker or agent 
to obtain information about the specific compensation 
they may receive in connection with the issuance of 
your policy. 
 
Commissions 
AIG compensates insurance brokers and agents 
through commissions of either a specific amount or a 
percentage of premium set at the time of each 
purchase, renewal, placement or servicing of a 
particular insurance policy. From time to time, AIG may 
enter into agreements with producers to provide 
additional commission not contingent in nature. All 
such payments are subject to controls administered by 
AIG Legal, Compliance and business management. 
 
 
 
 
Contingent Compensation 
AIG may also pay contingent compensation to 
insurance brokers and agents in addition to 
commissions. Contingent compensation is typically 
based on criteria such as the volume of new sales, 
overall production volume, mix of business, or overall 
profitability of the policies placed by an insurance 
broker or agent. All such payments are subject to 
controls administered by AIG Legal, Compliance and 
business management. 
 
 
 
Other Compensation 
AIG may also enter into agreements in order to access 
information or cause strategic interaction to facilitate 
business, in exchange for a fee. Outside of specific 
insurance transactions, AIG may also obtain services 
for which it pays a fee. 
AIG may also provide compensation for the 
advertising, marketing or purchase of insurance 
products or services through third-party channels. 
 
 

Αμοιβή Ασφαλιστικών 
Διαμεσολαβητών  
Αμοιβή Μεσίτη και Πράκτορα 
 
Η AIG Europe S.A. (‘AIG’) εκτιμά την αξία του ρόλου των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στην παροχή 
συμβουλών και συστάσεων προς τους  ασφαλιζόμενους, 
και εν γένει τους αποζημιώνει ως αναγνώριση της 
συμμετοχής τους στη διαδικασία πώλησης.  
Παρακαλείστε να απευθύνεστε στον ασφαλιστικό σας 
μεσίτη ή πράκτορα για πληροφορίες σχετικά με τη 
συγκεκριμένη αμοιβή που ενδέχεται να λάβει σε σχέση 
με την έκδοση του συμβολαίου σας. 
 
Προμήθειες 
Η AIG αποζημιώνει τους ασφαλιστικούς μεσίτες ή 
πράκτορες με προμήθεια είτε συγκεκριμένου ποσού, 
είτε ποσοστού επί του ασφαλίστρου το οποίο 
καθορίζεται κατά το χρόνο της εκάστοτε αγοράς, 
ανανέωσης, τοποθέτησης ή εξυπηρέτησης ενός 
συγκεκριμένου ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Ενίοτε, η 
AIG ενδέχεται να συνάπτει συμφωνίες με 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές για την παροχή 
πρόσθετης προμήθειας η οποία, από τη φύση της, δεν 
εξαρτάται από άλλα γεγονότα. Όλες οι εν λόγω αμοιβές 
υπόκεινται σε ελέγχους που διαχειρίζονται οι Νομικές 
Υπηρεσίες, το Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και η 
διεύθυνση επιχειρήσεων της AIG. 
 
Εξαρτώμενη αποζημίωση 
Η AIG, πέρα από προμήθεια, ενδέχεται επίσης να 
καταβάλει σε ασφαλιστικούς μεσίτες ή πράκτορες 
αποζημίωση που εξαρτάται από συγκριμένα κριτήρια. Η 
εξαρτώμενη αποζημίωση βασίζεται συνήθως σε 
κριτήρια όπως, ο όγκος νέων πωλήσεων, ο συνολικός 
όγκος παραγωγής, ο συνδυασμός επιχειρήσεων ή η 
γενική αποδοτικότητα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων 
που έχει τοποθετήσει ένας ασφαλιστικός μεσίτης ή 
πράκτορας. Όλες οι εν λόγω αμοιβές υπόκεινται σε 
ελέγχους που διαχειρίζονται οι Νομικές Υπηρεσίες, το 
Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και η διεύθυνση 
επιχειρήσεων της AIG. 
 
Άλλες αποζημιώσεις 
Η AIG ενδέχεται επίσης να συνάψει συμφωνίες 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες 
ή να δημιουργήσει στρατηγική αλληλεπίδραση για την 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων, έναντι αμοιβής. Εκτός 
συγκεκριμένων ασφαλιστικών συναλλαγών, η AIG 
ενδέχεται επίσης να λάβει υπηρεσίες για τις οποίες 
καταβάλει αμοιβή. 
Η AIG ενδέχεται επίσης να παρέχει αποζημίωση για τη 
διαφήμιση, προώθηση ή αγορά ασφαλιστικών 
προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω καναλιών τρίτων 
προσώπων. 

 


