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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 028 
 30 Μαρτίου 2011 

 
Αγαπητοί μας συνεργάτες,                                                   
 

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ  

ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΑΣ 
«ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ» 

 
Στους πολύ δύσκολους καιρούς που βιώνουμε, εμείς έχουμε τάξει τους εαυτούς μας να 
προσφέρουμε στους συνεργάτες και πελάτες μας προιόντα και λύσεις αναγκαίες για να 
θωρακίζεστε και από πλευράς προστασίας αλλά και από πλευράς οικονομικών λύσεων. 
 
Ήδη, εδώ και δύο χρόνια σας προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ για εσάς και τους πελάτες σας παροχές 
ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ με φορείς υγείας από τους πλέον αξιόπιστους. 
 
Από τον ετήσιο έλεγχο που κάνουμε σχετικά με τη χρήση των προνομίων αυτών, 
διαπιστώνουμε ότι δεν έχει καθόλου αξιοποιηθεί όπως του αξίζει και απορούμε γι’αυτό διότι έχει 
όλα τα στοιχεία για να λειτουργήσει από εσάς, ακόμη και σαν παροχή «κράχτης» για 
πρόσκτηση πελατών, αφού: 
 

- Σας προσδίδει και εσάς κύρος και προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες που προσφέρετε 
στους Πελάτες σας, αφού τους παρέχετε ένα προιόν ΔΩΡΕΑΝ που άλλες εταιρείες το 
χρεώνουν και μάλιστα με υψηλά ασφάλιστρα. 

 
- Είναι ευεργετική η χρήση τους ακόμη και όταν υπάρχουν ατομικά ή ομαδικά συμβόλαια 

υγείας, πόσο μάλλον όταν δεν υφίστανται τέτοια! 
 
- Τα νέα Νομοσχέδια Κοινωνικής Ασφάλισης, περιορίζουν εξαιρετικά τη δυνατότητα 

εξυπηρέτησης του κάθε δικαιούχου και δική μας πρόταση θα μπορούσε να είναι σε 
πολλές περιπτώσεις λυτρωτική. 

 
Επειδή αναγνωρίζουμε ότι έχετε και πελάτες σε κλάδους αυτοκινήτων και/ή ζωής/υγείας αλλά 
και σε άλλες εταιρείες που δε μπορούν να έχουν και ασφαλιστήριο με το εκάστοτε αντίστοιχο 
κόστος στην εταιρεία μας, προκειμένου να ενταχθούν ως δικαιούχοι, δημιουργήσαμε το προϊόν 
που σας εκθέτουμε παρακάτω που ελπίζουμε να βρείτε πολύ ενδιαφέρον. 
 
ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΟΡΙΑ 
 

ΘΑΑ & ΜΟΑ € 5.000 ή € 10.000 & Μικτά Ασφάλιστρα € 10 ή € 20 αντίστοιχα για κατηγορίες 
Α-Β-Γ και με επιβάρυνση 20% για την κατηγορία Δ, κατηγοριοποίηση βάσει επικινδυνότητας 
επαγγέλματος. 
 
Ελάχιστο ετήσιο πλήθος ασφαλιζομένων, 

 

Για Μεμονωμένους Ασφαλιστές (άνευ δικτύου): 500 άτομα και ελάχιστη μηνιαία καταβολή € 300 
και 

Για Γραφεία με δίκτυο: 1.000 άτομα και ελάχιστη μηνιαία καταβολή € 600. 
 

. / . 
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Σελίδα 2 
 
Η διαδικασία της παροχής είναι υπεραπλουστευμένη και άμεση και θα μπορούσε κάλλιστα να 
συνδυαστεί με τις ανανεώσεις των συμβολαίων που δεν έχετε μαζί μας και ειδικά από τον 
κλάδο αυτοκινήτων, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί το λειτουργικό σας κόστος. 
 
Το ελάχιστο ποσό των ασφαλίστρων ήτοι τα € 10 ή € 20, είναι σίγουρο ότι ο πελάτης σας, θα 
αποσβέσει στο πολλαπλάσιο, από την πρώτη επίσκεψη στους φορείς υγείας που του προσφέρει 
η παροχή, ακόμη και εάν βρίσκεται σε επαρχιακή πόλη, σε πολλές περιπτώσεις. 
Οι ειδικές τιμές που ισχύουν για τους δικαιούχους μας, είναι ανηρτημένες στην ιστοσελίδα μας. 
 
Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει η πρότασή μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη 
συνάδελφό μας Κυρία Σοφία Ρούγα στο εσωτ. 118, για να σας στείλει το σύνολο του υλικού 
του νέου μας προιόντος.  
 
Ελπίζουμε, και με αυτή μας την θετική παρέμβαση, να σας δίνουμε μία διέξοδο στην 
διατυπωμένη από πολλούς από εσάς  επιθυμία να απολαμβάνουν τα ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ 
που προσφέρουμε και οι υπόλοιποι πελάτες σας που δεν έχουν ασφαλιστήρια με την εταιρεία 
μας.   

 
Εμείς θα είμαστε εδώ παρόντες, με σοβαρότητα και διάθεση να καινοτομούμε και εσείς με τη 
σειρά σας καλείστε να εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες λύσεις που σας προσφέρουμε. 
 
Είμαστε πάντοτε στην διάθεσή σας, 
 
Για την Εταιρία, 

 
Κλαίρη Πετούνη 
Γενική Διεύθυνση 
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