
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2017

Αθήνα, Iανουάριος 2017

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ



Λεωφόρος Αμαλίας 26α, Αθήνα, 10557, Ελλάδα T: +30 2103227932, F: +30 7007005540 Ε: info@orizonins.gr www.facebook.com/orizonins www.orizonins.gr2

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ανθρώπινο δυναμικό και οι σχέσεις εμπιστοσύνης είναι δυο βασικοί πυλώνες ανάπτυξης μιας Εταιρίας. Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική θέτοντας τα πα-
ραπάνω ως απαραίτητη προϋπόθεση για τον ορθολογικό σχεδιασμό αλλά και την στρατηγική της ανάπτυξη, σχεδίασε με σεβασμό και υπευθυνότητα 
το νέο εμπλουτισμένο Κανονισμό Πωλήσεων για το Δίκτυο Συνεργατών της.

Ο ανταγωνισμός στην σημερινή ασφαλιστική αγορά είναι σφοδρός, αλλά είμαστε σίγουροι πως με τις αμοιβές-βασικές και πρόσθετες- που παρέχου-
με, καθώς και με τις προϋποθέσεις επίτευξης στόχων που διέπουν το νέο Κανονισμό Πωλήσεων, δίνουμε ισχυρά κίνητρα σε όλους τους Συνεργάτες 
μας, ώστε αφενός να αυξήσουν περαιτέρω το εισόδημά τους και αφετέρου να χτίσουμε μια δυνατή και μακροχρόνια σχέση που θα αποτελέσει θεμέ-
λιο λίθο στην εμπιστοσύνη μεταξύ Συνεργατών και Εταιρίας.

2. ΓΕΝΙΚΑ
Ο κανονισμός πωλήσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης διαμεσολάβησης.

Ο παρών Κανονισμός Πωλήσεων τίθεται σε ισχύ από 1/1/2017 και αντικαθιστά κάθε προηγούμενο Κανονισμό Πωλήσεων της Εταιρίας.

Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές (εφεξής διαμεσολαβητές) νοούνται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν τη δραστηριότητα του άρθρου 2 
παρ.3 και παρ. 7 του ΠΔ 190/1996 όπως ισχύει. Οι όροι <<προμήθεια>>,<<υπερπρομήθεια>>, και <<ασφαλιστική διαμεσολάβηση>> έχουν την έννοια της 
Πράξης 86 της ΤΤΕ άρθρο 2.

Ο Κανονισμός Πωλήσεων εφαρμόζεται στο σύνολο του Δικτύου Πρόσκτησης Ασφαλιστικών Εργασιών της Εταιρίας, ενώ οι παροχές και οι προβλέ-
ψεις του Κανονισμού Πωλήσεων περιέχονται στη σύμβαση συνεργασίας με το Δίκτυο ανεξάρτητων συνεργατών.

Υπεύθυνη για την σύνταξη και την συστηματική παρακολούθηση της πολιτικής της Εταιρίας είναι η Διεύθυνση Πωλήσεων. Ο Κανονισμός Πωλήσεων 
εγκρίνεται από την Διοίκηση, η οποία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησής του. Οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση αρχίζει να ισχύει μετά την ανακοί-
νωσή της προς τους Συνεργάτες.

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Ως Δίκτυο Ανεξαρτήτων Συνεργατών, ορίζεται το δίκτυο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών όπου δεν υπάρχει σχέση αποκλειστικής συνεργα-
σίας και αποτελείται από:

     Ασφαλιστικούς συμβούλους
     Ασφαλιστικούς πράκτορες
     Μεσίτες ασφαλίσεων
     Συντονιστές ασφαλίσεων

Για την έναρξη συνεργασίας είναι απαραίτητη η υποβολή προς την εταιρία όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, καθώς και η υπογραφή σύμβασης 
διαμεσολάβησης με την εταιρία.

Αναλυτικά απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

    Για Φυσικά πρόσωπα
Αστυνομική Ταυτότητα, Άδεια Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή Επιμελητηρίου, Αντίγραφο Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αστικής Ευθύνης Διαμεσολα-
βούντων, Βεβαίωση έναρξης Εργασιών Εφορίας.

    Για Νομικά Πρόσωπα
Ό,τι περιλαμβάνεται για τα φυσικά πρόσωπα και επιπλέον, του Νόμιμου Εκπροσώπου, βεβαίωση Ασφαλιστικής Άδειας Επιμελητηρίου Εταιρίας, Αντί-
γραφο Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αστικής Ευθύνης Διαμεσολαβούντων, ΦΕΚ Σύστασης της εταιρίας ή Καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις του. 
Πρόσφατο πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης του καταστατικού, πλήρη στοιχεία του Νόμιμου Εκπροσώπου.

Επιπλέον, ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής υποχρεούται με δική του ευθύνη να προσκομίζει στην εταιρία, κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, τις 
ανανεώσεις των εγγραφών του στο Μητρώο του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου (εντός μηνός), αλλά και την ανανέωση του ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου επαγγελματικής αστικής ευθύνης. Τέλος, οφείλει να ενημερώνει γραπτώς και άμεσα την εταιρία για οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσης, 
στοιχείων επικοινωνίας, καθώς και για αλλαγές του καταστατικού σε περίπτωση νομικού προσώπου.

Απαραίτητες Δεξιότητες Συνεργατών
Για να ενταχθεί κάποιος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής στο Δίκτυο Πρόσκτησης Ασφαλιστικών Εργασιών της Εταιρίας θα πρέπει να διακρίνεται από 
τα ακόλουθα:
     Ήθος
     Αξιοπιστία
     Φερεγγυότητα
     Ικανότητα επίτευξης στόχων
     Ομαδικό και επιχειρηματικό πνεύμα
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4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Διεύθυνση Πωλήσεων αναζητεί υποψήφιους του Δικτύου Πρόσκτησης Ασφαλιστικών Εργασιών με σκοπό να ασκήσουν, με αμοιβή, δραστηριότη-
τες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης εξ’ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρίας

Οι συνεργάτες αναλαμβάνουν την υποχρέωση διαμεσολάβησης μεταξύ της Εταιρίας και του καταναλωτικού κοινού, για Ασφαλίσεις Ζωής και Ασφα-
λίσεις Γενικών κλάδων. Ενεργούν κατά την εκτέλεση των εργασιών τους με δική τους ευθύνη και όχι για λογαριασμό της Εταιρίας και είναι προσωπικά 
υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις τον προσώπων με τους οποίους συνεργάζονται. 

Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις των Συνεργατών, ούτε ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντί τους. Η Εταιρία ενη-
μερώνει άμεσα τους συνεργάτες της με την μορφή εγκυκλίου για θέματα αλλαγών της εμπορικής πολιτικής, του κανονισμού πωλήσεων, της πολιτικής 
διαχειρίσεως και εισπράξεως ασφαλίστρων, εσωτερικών θεμάτων , διαδικασιών και επίκαιρων θεμάτων της ασφαλιστικής αγοράς.

Πλέον αυτών και επειδή η Εταιρία δίνει μεγάλη σημασία στην άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση των ασφαλιζομένων, διοργανώνει ημερίδες για ομάδες 
διαμεσολαβούντων, όπου εκτός άλλων θεμάτων, δίνονται οδηγίες για κάθε περίπτωση η οποία απαιτεί εξυπηρέτηση ασφαλιζομένου. 

Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής οφείλει:

     Να τηρεί τις εκάστοτε οδηγίες και εγκυκλίους της εταιρίας.

     Να αναλαμβάνει ασφαλιστικές εργασίες για τους κλάδους ασφάλισης που ασκεί η εταιρία, με βάση τις σχετικές οδηγίες οι οποίες αφορούν τα 
ασφάλιστρα, την πολιτική αναλήψεως κινδύνων και να συμπληρώνει αιτήσεις ασφάλισης στα ειδικά έντυπα της εταιρίας, προκειμένου να τις απο-
στέλλει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση.

     Να ερευνά με ιδιαίτερη επιμέλεια τις πληροφορίες, κυρίως το ήθος, τη συναλλακτική συμπεριφορά και φερεγγυότητα του προτεινόμενου για 
     ασφαλιστική κάλυψη και να μην τη διαβιβάζει στην εταιρία αν έχει αμφιβολίες.

     Να ενημερώνει την εταιρία άμεσα σε περίπτωση γεγονότων που μπορεί να επηρεάσουν τις εργασίες της όπως πλαστογραφία, πιθανή απάτη, 
     νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα ή άλλα συναφή αδικήματα.

     Να παρέχει στους Ασφαλισμένους κάθε αναγκαία συνδρομή κατά τη διάρκεια της ασφάλισης και ιδιαιτέρως μετά την επέλευση του ασφαλιστικού 
κινδύνου.

     Να μεριμνά για την έγκαιρη παράδοση στον ασφαλισμένο και στο λήπτη της ασφάλισης όλου του κατάλληλου υλικού όπως ορίζεται από το άρθρο 
13 παρ. 3 της 30/30.9.2013. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 της ΠΕΠ 30/30.9.2013, ο Διαμεσολαβητής υποχρεούται να λαμβάνει την υπογραφή 
του λήπτη της ασφάλισης σε σχετικό έντυπο ενημέρωσης και να τηρεί αντίγραφό του σε ηλεκτρονικό αρχείο.

     Δε δικαιούται να αναλαμβάνει κινδύνους στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας και γενικά να τη δεσμεύει για οποιοδήποτε θέμα χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή της.

     Δεν έχει δικαίωμα παροχής εκπτώσεων ή ειδικών συμφωνιών που δεν συνάδουν με στους ισχύοντες όρους ασφάλισης και τιμολόγια της εταιρίας.

     Δε δικαιούται να παραλαμβάνει εκ μέρους της εταιρίας εξώδικα έγγραφα ή δικόγραφα. Σε περίπτωση θυροκόλλησης τέτοιων εγγράφων, οφείλει 
να τα αποστέλλει άμεσα στην εταιρία με συστημένη επιστολή. 

     Όσον αφορά στην τεχνική, οργανωτική και εμπορική πλευρά των εργασιών, ιδιαίτερα δε στις ασφαλίσεις, ρήτρες, οδηγίες, τιμολόγια κ.λπ. της 
εταιρίας, εφόσον αυτά δεν προορίζονται για δημοσίευση ή οποιαδήποτε γνωστοποίηση, οι πληροφορίες και τα έγγραφα αυτά είναι αυστηρά 
εμπιστευτικά, ακόμα και μετά τυχόν λύση της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο.

5. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
Αναφορικά με την είσπραξη ασφαλίστρων, η εταιρία διαθέτει διάφορους εναλλακτικούς τρόπους και μπορεί να παραχωρεί την είσπραξη των ασφα-
λίστρων παραγωγής των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, κατόπιν συμφωνίας, με την μνημόνευση ειδικού όρου στη σύμβαση συνεργασίας ή στην 
πορεία της συνεργασίας με την υπογραφή ξεχωριστού παραρτήματος.

Στις περιπτώσεις που έχει αυτό ρητά συμφωνηθεί, ο Διαμεσολαβητής αναλαμβάνει την είσπραξη των ασφαλίστρων του χαρτοφυλακίου του από 
τους πελάτες του σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και τους κανονισμούς της εταιρίας. Η οποιαδήποτε 
είσπραξη αποδίδεται στην εταιρία εκ μέρους του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή έως την τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας που εισπράχθηκαν, 
σύμφωνα με το άρθρο 145 παρ. 2 του Ν.4364/2016 όπως ισχύει, δικαιούται δε, με κάθε απόδοση ασφαλίστρων να παρακρατεί τη συμφωνηθείσα 
προμήθεια του που αναλογεί στα εισπραχθέντα και αποδιδόμενα ασφάλιστρα και να καταβάλει στην εταιρία τη διαφορά.

Να σημειωθεί ότι απαγορεύεται η υποεξουσιοδότηση στην είσπραξη των ασφαλίστρων από τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή-Συνεργάτη με εντολή 
είσπραξης από την εταιρία προς τρίτο συνεργάτη αυτού, χωρίς να έχει προηγηθεί έγγραφη συναίνεση της εταιρίας.
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Η απόδοση των ασφαλίστρων εκ μέρους του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή και η είσπραξη τους από την εταιρία αποδεικνύεται αποκλειστικά και 
μόνο εγγράφως, είτε με το καταθετήριο της τράπεζας στην οποία διατηρεί λογαριασμό και έχει υποδείξει στον Διαμεσολαβητή η εταιρία, είτε με επί-
σημες αποδείξεις της εταιρίας που εκδίδονται μετά από κάθε καταβολή.

Η μη εμπρόθεσμη εξόφληση ασφαλίστρων στην εταιρία από τον Διαμεσολαβητή σύμφωνα με τα παραπάνω συνιστά υπεξαίρεση και διατηρεί το 
δικαίωμα διεκδίκησης τους χρησιμοποιώντας κάθε νόμιμο τρόπο που η ίδια θα επιλέξει. 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές οφείλουν να συμπεριφέρονται τόσο απέναντι στην εταιρία όσο και απέναντι στους ασφαλισμένους ή υποψήφιους 
πελάτες, όπως απαιτεί η καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και η Ασφαλιστική Νομοθεσία.

     Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής οφείλει κατ’ ελάχιστον να ενημερώνει τους πελάτες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
το ασφαλιστήριο τους, για τις συνέπειες της μη έγκαιρης καταβολής του ασφαλίστρου, τις συνέπειες πρόωρης διακοπής ή ακύρωσης του συμβο-
λαίου τους, καθώς και τα δικαιώματα εναντίωσης, υπαναχώρησης και καταγγελίας συμβολαίου τους και να τους παρέχει τα ανάλογα έντυπα με 
απόδειξη παραλαβής.

     Ο διαμεσολαβητής δικαιούται να δέχεται από τους πελάτες του κάθε εμπρόθεσμη και γραπτή αναγγελία ζημιάς που αφορά ασφαλιστική σύμβαση 
και να την διαβιβάζει στην εταιρία άμεσα και χωρίς καμία αναίτια καθυστέρηση. Εκπρόθεσμες αναγγελίες ζημιάς δεν δικαιούται να δέχεται στο 
όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας. Η αποδοχή των εκπρόθεσμων δηλώσεων ανήκει αποκλειστικά στην διακριτική ευχέρεια της εταιρίας. Επι-
πλέον, η λήψη και μόνο μιας αναγγελίας ζημιάς για ένα ατύχημα από τον διαμεσολαβητή δε δημιουργεί για την εταιρία υποχρέωση να καταβάλει 
αποζημίωση πριν διερευνήσει κάθε περίπτωση χωριστά και ειδικότερα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε η ζημιά, καθώς και αν καλύπτεται 
με βάση τους Γενικούς και Ειδικούς όρους του εν λόγω ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

     Ο διαμεσολαβητής είναι υποχρεωμένος να παρέχει στην εταιρεία κάθε πληροφορία και ενεργή συνδρομή για την άμεση συγκέντρωση των 
     απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται για τον διακανονισμό της ζημιάς.

     Η παραλαβή από τον Διαμεσολαβητή και η αποστολή στην εταιρία των σχετικών δηλώσεων δεν αποκλείει ότι η εταιρία μπορεί να ζητήσει και η ίδια, 
ανάλογα την περίπτωση, από τον ασφαλιζόμενο συμπληρωματική δήλωση και στοιχεία τα οποία μπορούν να διευκολύνουν το έργο διερεύνησης 
και διακανονισμού της ζημιάς.

     Ο διακανονισμός των ζημιών είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της εταιρίας.

7. ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΚΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής κατά το προσυμβατικό στάδιο υποχρεούται να προσκομίσει στην εταιρία τα παρακάτω:

     Το έντυπο αναγκών του πελάτη
     Την πρόταση Ασφαλιστικής κάλυψης συμπληρωμένη
     Την αίτηση ασφάλισης ή την αίτηση έκδοσης πρόσθετης πράξης συμπληρωμένη μέσω του ‘Agent Print’
     Την απόδειξη παράδοσης του ενημερωτικού εταιρικού υλικού υπογεγραμμένη από τον πελάτη.
     Κάθε απαραίτητη πληροφορία για την εκτίμηση του προς ασφάλιση κινδύνου.

Επίσης, ο διαμεσολαβητής θα παρέχει στην εταιρία τις πληροφορίες που απαιτούνται ώστε να είναι σύννομη με τις κανονιστικές της υποχρεώσεις.

Ακόμη, ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής κοινοποιεί και παραδίδει άμεσα στην εταιρία Δικόγραφα και πάσης φύσεως έγγραφα από τα οποία μπορεί 
να προκύψει ευθύνη της εταιρίας με οποιονδήποτε τρόπο.

Η Εταιρεία προσφέρει στους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές της, μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής ‘Agent Print’, την δυνατότητα παρακολού-
θησης παραγωγικών και ποιοτικών στοιχείων:

     Παραγωγή
Εισπραχθέντα / Ανείσπρακτα συμβόλαια
Προμήθειες
Αιτήσεις Ανανέωσης
Ακυρώσεις
Ληξιάρια
Πληρωθείσες & Εκκρεμείς Ζημιές
Εκκρεμείς Αιτήσεις Ασφάλισης

Επιπλέον, οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές μέσω του Portal της Εταιρίας, μπορούν να τιμολογούν όλα τα τυποποιημένα προγράμματα της εταιρίας, 
να δημιουργούν προσφορές ασφάλισης και να τις αποθηκεύουν προς μελλοντική χρήση.

>

>

>

>

>

>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
>
>
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8. ΑΜΟΙΒΕΣ/ΠΑΡΟΧΕΣ

Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής για την εκτέλεση του έργου που του ανατίθεται με τη σύμβαση, αμείβεται από την εταιρία με προμήθεια που ορίζεται 
σαν ποσοστό επί τοις εκατό (%) στα καθαρά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της παραγωγής του.

Το ποσοστό της προμήθειας ανά κλάδο ασφάλισης αναγράφεται σε ξεχωριστό Παράρτημα της σύμβασης συνεργασίας του Ασφαλιστικού Διαμεσο-
λαβητή, με τη μορφή πίνακα προμηθειών.

Τα ποσοστά προμηθειών καθορίζονται ανάλογα από το ύψος του χαρτοφυλακίου του Συνεργάτη και εκφράζουν τη θέληση της εταιρίας να επεκτείνει 
την παρουσία της σε συγκεκριμένους κλάδους ασφάλισης και να επιβραβεύσει τον συνεργάτη για την προσπάθειά του.

Οι προμήθειες θα επιστρέφονται στην εταιρία σε περίπτωση που για αιτιολογημένο νόμιμο λόγο επιστρέφονται στον ασφαλισμένο ασφάλιστρα.
Επίσης, ο διαμεσολαβητής δεν δικαιούται να λάβει προμήθεια σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δηλώσει εγγράφως ότι δεν επιθυμεί την ανανέωση 
του συμβολαίου του με τη μεσολάβηση αυτού του διαμεσολαβητή.

Με κοινή απόφαση της Εταιρίας και του Διαμεσολαβητή, σε συγκεκριμένες ασφαλιστικές εργασίες, μπορεί να καθορίζεται προμήθεια διαφορετική από 
την σύμβαση συνεργασίας.

Οι προμήθειες για τυχόν νέα προϊόντα που δεν προβλέπονται στο παράρτημα σύμβασης, θα γνωστοποιούνται στο συνεργάτη μέσω εγκυκλίων της 
εταιρίας.
 

9. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ (BONUSES)
Στα πλαίσια της προσπάθειάς μας να ενισχύουμε το έργο των συνεργατών μας δημιουργήσαμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα κινήτρων (Bonus), το 
οποίο διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:

1) Αύξησης παραγωγής κλάδου αυτοκινήτου
2) Διατήρησης καλού δείκτη ζημιών κλάδου αυτοκινήτου
3) Αύξησης παραγωγής λοιπών κλάδων
4) Αύξησης παραγωγής πρωτοβάθμιας περίθαλψης 
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Προϋποθέσεις για την καταβολή του Bonus:

     Η μη ύπαρξη ταμειακών υπολοίπων εκ μέρους του συνεργάτη την 31.12.2017.

Ο αριθμός των ασφαλισμένων οχημάτων, κατά την 31/12/2017 να μην είναι μικρότερος από τον αριθμό των ασφαλισμένων οχημάτων της 
31/12/2016.

Υπολογίζεται επί της αύξησης των καθαρών εισπραχθέντων ασφαλίστρων (εκτός Φροντίδας Ατυχήματος, Οδικής Βοήθειας και Νομικής Προστα-
σίας).  

Το Bonus αύξησης παραγωγής θα καταβάλλεται για το 2017 την 31.1.2018.

Εξαιρούνται ειδικές συμφωνίες και συμβόλαια που προέρχονται από συμμετοχή σε διαγωνισμούς Δημοσίου, τοπικών αυτοδιοικήσεων και του 
δημοσίου εν γένει.

Καθαρά  Ασφάλιστρα προηγούμενου έτους Αύξηση σε 
ποσοστό

Αύξηση σε καθαρά 
ασφάλιστρα

Bonus επί της αυξήσεως της 
παραγωγής Ποσό bonus

Έως 10.000€ & Νέοι Συνεργάτες - 20.000€ 3% 600€

10.001 - 30.000€ 50% 40.000€

2%

800€

30.001 - 50.000€ 40% 50.000€ 1000€

50.001 - 75.000€ 30% 60.000€ 1200€

75.001 - 100.000€ 27% 70.000€ 1400€

100.001 & άνω 25% 80.000€ 1600€

Καθαρά Ασφάλιστρα προηγούμενου έτους Αύξηση Ελάχιστη Αύξηση Bonus επί της αυξήσεως της παραγωγής

Έως 10.000€ & Νέοι Συνεργάτες - 20.000€ 3%

10.001-30.000€ 50% 10.000€

2%

30.001-50.000€ 40%

50.001-75.000€ 30%

75.001-100.000€ 27%

100.001 & άνω 25%

>

>

>

>

>

1. BONUS ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Το Bonus υπολογίζεται επί της αύξησης της παραγωγής των καθαρών εισπραχθέντων ασφαλίστρων, που πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα ημερολο-
γιακό έτος σε σχέση με το προηγούμενο, με βάση την παρακάτω κλίμακα:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Ακολουθεί πίνακας με παραδείγματα, με το επιπλέον ποσοστό προμήθειας που αντιστοιχεί στην κατηγορία παραγωγής που εμπίπτει κάθε συνεργά-
της.
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ BONUS:

     Η μη ύπαρξη ταμειακών υπολοίπων εκ μέρους του συνεργάτη την 31.12.2017.

Ελάχιστη ετήσια παραγωγή σε καθαρά εισπραχθέντα ασφάλιστρα 30.000€ (εκτός Φροντίδας Ατυχήματος, Οδικής Βοήθειας και Νομικής Προ-
στασίας).

Για την συμμετοχή στο Bonus, προϋπόθεση είναι η διατήρηση χαρτοφυλακίου του προηγούμενου έτους.

Το ποσοστό για το δείκτη ζημίας θα υπολογιστεί με βάση τα στοιχεία της 31.12.2017 τα οποία οριστικοποιούνται την 31.3.2018 και το Bonus 
θα αποδοθεί 30.4.2018

Ποσοστό Ζημιάς BONUS

40%-45% 1%

35%-40% 2%

25%-35% 3%

< 25% 4%

Ποσοστό Ζημιάς BONUS Καθαρά Ασφάλιστρα Ποσό σε BONUS

44% 1% 60.000€ 600€

39% 2% 80.000€ 1.600€

34% 3% 90.000€ 2.700€

24% 4% 100.000€ 4.000€

>

>

>

>

2. BONUS ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΛΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Ακολουθεί πίνακας με παράδειγμα ανά κατηγορία

Το Bonus υπολογίζεται επί των καθαρών εισπραχθέντων ασφαλίστρων (εκτός Φροντίδας Ατυχήματος, Οδικής Βοήθειας και Νομικής Προστασίας).
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3. BONUS ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 

Η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική, θεσπίζει ένα νέο Bonus αύξησης παραγωγής λοιπών κλάδων.

Στους λοιπούς κλάδους περιλαμβάνονται οι κλάδοι Περιουσίας, Αστικής Ευθύνης, Γενικών Ατυχημάτων, Σκαφών Αναψυχής.

Το Bonus υπολογίζεται επί της αύξησης της παραγωγής σε καθαρά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα σε ένα ημερολογιακό έτος κλιμακωτά, σύμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα:

Κλίμακα Αύξησης Παραγωγής
Bonus επί της αυξήσεως της παραγωγής 

Λοιπών Κλάδων
Bonus με διάρθρωση Χαρτοφυλακίου 
75% Πυρός - 25% Λοιποί Κίνδυνοι

Από 3.000€ έως 7.500€ 1% 2%

Από 7.501€ έως 20.000€ 1,5% 2,5%

Από 20.001€ & Άνω 2% 3%

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Σε περίπτωση που η διάρθρωση της αύξησης χαρτοφυλακίου είναι: 75% κλάδος Πυρός και 25% Λοιποί κλάδοι τότε τα Bonus Προσαυξάνο-
νται σε όλες τις κλίμακες σύμφωνα με την 3η στήλη του παραπάνω πίνακα.

4. BONUS ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Σε περίπτωση που μέχρι 31.12.2017, επιτευχθεί νέα παραγωγή 75 νέων συμβολαίων  πρωτοβάθμιας περίθαλψης ‘ΜΕΤΡΟΝ ΥΓΕΙΑΣ’ και/ή ‘ΜΕΤΡΟΝ 
BASIC’, ο συνεργάτης κερδίζει ένα Tablet.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ BONUS:

     Η μη ύπαρξη ταμειακών υπολοίπων εκ μέρους του συνεργάτη την 31.12.2017.

Η διατήρηση του συνολικού χαρτοφυλακίου του προηγούμενου έτους.

Ο συνολικός Δείκτης Ζημίας λοιπών κλάδων να μην υπερβαίνει το 55%.

>

>

>
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