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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 019                  Οκτώβριος 2010 
 
 
Αγαπητοί Συνεργάτες ,    

                                                
 

Έκδοση Συμβολαίων Κλάδου Αυτοκινήτων με GROUPAMA 

 
Με μεγάλη χαρά, σας ενημερώνω ότι στα πλαίσια εμπλουτισμού των συνεργασιών μας 
όσον αφορά στη δραστηριότητά μας σαν ΜΕΣΙΤΙΚΗΣ, ξεκινήσαμε και εκδίδουμε ήδη 
συμβόλαια στον Κλάδο Αυτοκινήτων με την GROUPAMA.  
 
Όλοι γνωρίζετε την εταιρεία και εμείς ακόμη περισσότερο, διότι συνδεόμαστε μαζί τους 
και συναισθηματικά για πολλές δεκαετίες και τους αισθανόμαστε κυριολεκτικά 
οικογένειά μας, αφού παρότι άλλαξε η ιδιοκτησία, δικοί μας άνθρωποι παραμένουν σε 
καίριες διοικητικές θέσεις. 
 
Κάνοντας ένα παράδειγμα τιμολόγησης με το συνηθέστερο σενάριο από πλευράς 
ιπποδύναμης και καλύψεων, διαπιστώσαμε ότι είναι και εξαιρετικά οικονομική. Το 
υπόδειγμα του εγγράφου, σας το στέλνουμε συνημμένα στην παρούσα εγκύκλιο για 
ενημέρωσή σας. 
 
Δράττομαι της ευκαιρίας να σας ενημερώσω, ότι έχουμε ενεργοποιήσει τη μεσιτική μας 
ιδιότητα, για να εξυπηρετήσουμε συνεργάτες μας που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη 
τους σε προϊόντα LLOYD’S σε σταθερή και συνεχή βάση. 
 
Όσον αφορά στον τρόπο απόδοσης των ασφαλίστρων, σας ενημερώνουμε ότι: 
- Tα ασφάλιστρα θα καταβάλλονται με την παραλαβή του ασφαλιστηρίου από τα 

γραφεία μας, 
- Με αντικαταβολή κατά την παράδοση του ασφαλιστηρίου –η χρέωση θα βαρύνει το 

συνεργάτη. 
 
Το ασφαλιστήριο δε θα παραμένει στα γραφεία μας πέραν της μιας εβδομάδας χωρίς 
να παραλαμβάνεται, διότι η κάλυψη ισχύει και η μη παραλαβή δείχνει ασυνέπεια εκ 
μέρους του συνεργάτη και του ασφαλιζομένου που εκθέτει την εταιρεία μας. 
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Σελίδα 2 
 
 
Πιστεύω να σας βρίσκει σύμφωνους η επιμονή μας στη σοβαρότητα που επιδεικνύουμε 
σε κάθε μας ενέργεια.    
 
ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ” 
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας, 
 
 
Φιλικότατα, 
 
Για την Εταιρία, 

 
Ουρανία Νικολετοπούλου 
Γενική Διευθύντρια 
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