15 Νοεμβρίου, 2007
Αγαπητοί συνεργάτες,
ΘΕΜΑ : ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ D.A.S.
Με το παρόν και μετά από επανειλημμένα αιτήματα συνεργατών μας για ένταξη της
κάλυψης ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ στα προϊόντα μας, είμαστε στην ευχάριστη
θέση να σας ενημερώσουμε ότι:
T Επιλέξαμε σε αυτό τον τομέα παροχών, να συνεργαστούμε με το μεγαλύτερο
παγκοσμίως ασφαλιστικό οργανισμό παροχής Νομικής Προστασίας D.A.S. που
ανήκει στο Γερμανικό Όμιλο ασφαλιστικών επιχειρήσεων ERGO.
Η εταιρεία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα το 1970 και κατέχει τον
ηγετικό ρόλο στο αντικείμενο της, πρωτοπορώντας σε δημιουργία προϊόντων
απόλυτα ανταποκρινόμενων στις ανάγκες του Ελλαδικού χώρου.
T Η εταιρεία μας CROMAR σαν μεσίτες ασφαλίσεων θα υποστηρίξει αυτήν τη
συνεργασία, παρέχοντας:
1. Νομική Προστασία για τα ασφαλιζόμενα στην εταιρεία μας LLOYD’S
οχήματα, με
Ανώτατο όριο κάλυψης το ποσόν των.................... € 3.000,00 / περίπτωση,
με προνομιακό μικτό ετήσιο ασφάλιστρο............... € 36,00 / όχημα, με
προμήθειά σας ως ισχύουσα σύμβασή σας.
2. Λοιπά προγράμματα Νομικής Προστασίας αναλυόμενα σε:
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Super Auto
Οχημάτων & Οδηγών
Οικογένειας
SUPER PLAN (συνδυασμός οικογενειακής Ν.Π. και όλων των Ι.Χ.Ε.
δικύκλων και Ι.Χ.Φ.)
MULTIPLAN (συνδυασμός απλής επαγγελματικής οικογενειακής
Ν.Π. & ενός αυτοκινήτου)
Απλή Επαγγελματική Ν.Π.
Μικτή Επαγγελματική Ν.Π. (με κάλυψη συμβάσεων)
Εκμίσθωσης Ακινήτων
Σκαφών αναψυχής
Διαχείρησης πολυκατοικιών
Ποινική Ν.Π. Ιατρών

Προμήθειες:
⇒ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 17,5% στα καθαρά ασφ/στρα κάθε προγράμματος.
⇒ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ : Παραγωγή μέχρι € 3.000,00 καθαρά ασφ/στρα : 22,50%
από
€ 3.001,00 - € 5.000,00 καθαρά ασφ/στρα : 25,00%
από
€ 5.001 και άνω : 27,50%
Υπεύθυνοι Συνάδελφοι:
ΑΘΗΝΑ - ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ εκτός ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κύριος ΠΕΓΚΗ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ : Τηλ. Επικ. 210-80 28 946 (εσωτ.102).
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κύριος ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΥ : Τηλ.Επικ. 2310-502 506
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρεστε, θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή έτσι ώστε να
κανονίσουμε ενημερωτική συνάντηση με τους υπευθύνους της D.A.S., χωριστά
για ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
2. Όσοι από σας γνωρίζετε ήδη τα προγράμματα και έχετε προτάσεις για κάλυψη,
τότε ανεξάρτητα από την εκπαίδευση η οποία θα προγραμματιστεί ανάλογα με το
ενδιαφέρον σας και σε συνεννόηση πάντοτε με την εταιρεία μας, ΖΗΤΕΙΣΤΕ το
τσαντάκι της D.A.S. που έχουμε στη διάθεσή σας, με όλες τις πληροφορίες των
προγραμμάτων τους.
3. Εάν έχετε ήδη χαρτοφυλάκιο και θέλετε να το μεταφέρετε, ή αιτήματα ώριμα για
πρόταση ασφάλισης, τότε ζητείστε μας να σας αποστείλουμε με e-mail το
υπόδειγμα των προτάσεων, και για αναπαραγωγή.
4. Σημειώστε ότι όσον αφορά στη Νομική Προστασία που παρέχουμε για τα
ασφαλιζόμενα οχήματα σε LLOYD’S, το αίτημα της παροχής θα συμπληρωθεί
στην πρόταση ασφάλισης οχημάτων σας (δημιουργήθηκε σχετικό πεδίο,
παρακαλώ ζητείστε να σας αποσταλεί με e-mail). Σ’ αυτή την περίπτωση, το
συμβόλαιό μας LLOYD’S, θα συνοδεύεται από μία ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
για Νομική Προστασία εκδιδόμενη από μας.
5. Τα ασφαλιστήρια για τις λοιπές παροχές Νομικής Προστασίας, θα ακολουθούν τη
διαδικασία της αποστολής με φαξ της πρότασης ασφάλισης (σε ΑΘΗΝΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), και η σχετική έκδοση θα γίνεται από την ίδια την D.A.S., θα
αποστέλλεται στα γραφεία μας και στη συνέχεια θα παραλαμβάνεται από σας(Η
διαδικασία είναι άμεση).
6. Τα ασφάλιστρα θα καταβάλονται σε μας βάσει ξεχωριστού πινακίου παραγωγής,
και θα τηρούνται οι αποδόσεις σύμφωνα με την ισχύουσα σύμβασή σας στην
εταιρεία μας, χωρίς την οποιαδήποτε καθυστέρηση που θα δημιουργήσει
πρόβλημα στις σχέσεις μας με τη συνεργαζόμενη εταιρεία.

Η ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ 6/11/2006
Πιστεύω να έχετε αντιληφθεί, ότι συνεχώς στόχος μας είναι, να σας προσφέρουμε
προϊόντα που έχει ανάγκη η αγορά μας, συνεργαζόμενοι με τους πλέον φερέγγυους
φορείς της παγκόσμιας και εγχώριας αγοράς, εγκαθιστώντας υποδομές και
διαδικασίες που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη των πωλήσεών σας και τη
συνεργασία μας.
Ελπίζοντας ότι το νέο προϊόν / παροχή που σας προσφέρουμε θα τύχει του
ενδιαφέροντός σας, όπως του αξίζει άλλωστε,
Σας Εύχομαι ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.
Πάντα πλάι σας,
Για την εταιρεία,

ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
Γενική Διευθύντρια

