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Αγαπητοί Συνεργάτες,
Οι εποχές είναι δύσκολες, απαιτητικές και συμβάλλουν στο να αναδειχθούν
επαγγελματισμός και η αναγκαιότητα της παραμονής ή όχι, στο χώρο του καθενός μας.
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Εμείς με την επιλεκτική πολιτική που εξ αρχής και αέναα ασκούμε, αισθανόμαστε δικαιωμένοι
και πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο χρόνος όσο δύσκολα και εάν κυλάει, λειτουργεί υπέρ μας.
Η επιλεκτική αυτή πολιτική αφορά αυτονόητα και την επιλογή των συνεργατών μας. Μεταξύ
αυτών, συγκαταλέγεται και η DAS.
Εμείς πιστεύουμε, ότι στο καθεστώς αβεβαιότητας και γενικής σύγχυσης που διανύουμε, σε
συνδυασμό με το πολύ αυξημένο (λόγω επιβολής ΦΠΑ) κόστος πρόσβασης στη δικαιοσύνη,
καθιστά αναγκαία την αγορά της κάλυψη της Νομικής Προστασίας.
Η επιβολή για πρώτη φορά ΦΠΑ στις αμοιβές και τα έξοδα των δικηγόρων και των
δικαστικών επιμελητών, έγινε την 1η Ιουλίου 2010.
Η DAS, παρόλο που θα μπορούσε σύμφωνα με τους γενικούς όρους ασφάλισης να
μετακυλίσει άμεσα το κόστος στους ασφαλισμένους, επέλεξε να το απορροφήσει στο
σύνολό του για το 2ο 6μηνο του 2010.
Από 1η Φεβρουαρίου 2011 όμως, απορροφώντας το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης αυτής,
τροποποιεί το τιμολόγιό της στον κλάδο αυτοκινήτων σε ποσοστό 10% περίπου, με
αποτέλεσμα τα αναλογούντα ετήσια ασφάλιστρα από € 36 να γίνονται € 40 τόσο για τα νέα
συμβόλαια όσο και για τις ανανεώσεις.
Συμπληρωματικά, προσθέτει δύο νέα ασφαλιστικά προγράμματα, τα οποία είναι η
Προσωπική Νομική Προστασία και η Νομική Προστασία Διαχειρίσεως Πολυκατοικιών
(εξαιρουμένης της διεκδίκησης οφειλομένων κοινοχρήστων).
Συνημμένα σας αποστέλλουμε τα ανανεωμένα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
DAS.
To κόστος της Προσωπικής Νομικής Προστασίας, θα το βρείτε στη Νομική Προστασία
Οικογένειας.
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Όποιοι από τους συνεργάτες μας ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν σχετικά με τη συγκεκριμένη
κάλυψη, θα πρέπει να μας ενημερώσουν προκειμένου να συνεννοηθούμε με τους
συναδέλφους μας στη DAS και να το οργανώσουμε.
Επιστρέψτε μου να σας μεταφέρω το πιστεύω μου σχετικά με την περίοδο κάθε κρίσης, ότι
δηλ.
- παράγει ευκαιρίες,
- αναδεικνύει τους σωστούς και άξιους επαγγελματίες
&
- Ανταμοίβει όσους δε το βάζουν κάτω και συνεχίζουν με επίμονη προσπάθεια.
Άλλωστε, οι Καλοί Καπεταναίοι στη φουρτούνα φαίνονται.
Αισιοδοξώ, ότι εμείς έχουμε και μας έχουν επιλέξει αυτής της ποιότητας συνεργάτες.
Σας θέλουμε συμμάχους στις προσπάθειές μας να σας προσφέρουμε το καλύτερο
δυνατόν και να είστε σίγουροι ότι έχουμε τον τρόπο να αξιολογούμε όσους αξίζουν
πραγματικά και να εξαντλούμε τις δυνατότητές μας γι’αυτούς.
Πάντα πλάι σας,
Για την Εταιρεία,

ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
Επισυναπτόμενα: 1 (Προγράμματα Νομικής Προστασίας)
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