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Προς
Όλους τους Συνεργάτες μας

Μάρτιος 2013

ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αγαπητοί Συνεργάτες,
Έχουμε τη μεγάλη χαρά να σας ανακοινώσουμε ότι μετά από προσεκτική μελέτη καταρτίσαμε την νέα μας
εμπορική πολιτική για παραγωγή στα συνδικάτα των LLOYD’S των οποίων είμαστε Εξουσιοδοτημένοι
Ανταποκριτές, η οποία θα ισχύει από 01/04/2013 και αποτυπώνεται στον πίνακα στη σελίδα που ακολουθεί.
Όπως μπορείτε εύκολα να διαπιστώσετε, επιβραβεύει έμπρακτα την αύξηση της παραγωγής σας,
παρέχοντάς σας ιδιαίτερα ευνοϊκές διαφοροποιήσεις καθώς:


Παρέχει μία αντικειμενικά δίκαιη πολιτική αμοιβών βάσει ύψους συνολικής παραγωγής, στην οποία
προσμετρούνται επιπλέον : α) ο κλάδος Αυτοκινήτου και β) το ασφαλιστήριο συμβόλαιο
Επαγγελματικής Ευθύνης Διαμεσολαβούντων του ίδιου του Συνεργάτη.



Διασφαλίζει μια ενιαία, κοινή και σταθερή εμπορική πολιτική που στηρίζεται στη διαφάνεια.



Δίνει τη δυνατότητα εύκολης μετάβασης από τη μία κατηγορία προμηθειών στην επόμενη. Για το
σκοπό αυτό υπάρχουν επτά (7) κλίμακες - κατηγορίες προμηθειών αναλόγως του ύψους παραγωγής.



Παρέχει ουσιαστικό ανταποδοτικό κίνητρο σε περίπτωση υπέρβασης της κατηγορίας προμηθειών
που έχετε ενταχθεί βάσει της παραγωγής σας.



Ισχύει ενιαίος κανονισμός προμηθειών για το σύνολο των πακετοποιημένων προϊόντων του κλάδου
περιουσίας, είτε πρόκειται για πακέτα Ενυποθήκων (Ε) είτε για λοιπά πακέτα Πυρός.

Η νέα μας εμπορική πολιτική, σε συνδυασμό με την αξιoπιστία και φερεγγυότητα της αγοράς των LLOYD’S καθώς όλα μας τα ασφαλιστικά προϊόντα υποστηρίζονται στο 100% από ηγετικά συνδικάτα των LLOYD’S - τα
υψηλά πρότυπα εξυπηρέτησης και τα νέα πολυπροϊόντα για τα οποία θα ενημερωθείτε πολύ σύντομα με
επόμενη εγκύκλιο, θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία και νέα δυναμική στις υπηρεσίες σας.
Σύντομα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου για την μετάβασή σας στη νέα εμπορική μας πολιτική.
Σας ευχαριστούμε ακόμη μία φορά για την προτίμησή σας στην εταιρία μας,

Με εκτίμηση,
Για την Εταιρία,

Κλαίρη Πετούνη
Γενική Διεύθυνση

ΑΘΗΝΑ: Αγ.Κωνσταντίνου 17, Μαρούσι 15124 ,Τηλ. 210 8028946 , Φαξ 210 8029055, e-mail info@cromar.gr,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πολυτεχνείου 24, Θεσ/νίκη 546 25, Τηλ. 2310 502506 , Φαξ 2310 526028, e-mail cromarbe@cromar.gr

