06/08/08
Αγαπητοί συνεργάτες,
Εν μέσω θέρους και ταυτόχρονα σοβαρών εξελίξεων στην Ασφαλιστική Αγορά, επικοινωνούμε για να σας
ενημερώσουμε για τις τελευταίες σπουδαίες αλλαγές που ευνοούν τις συνθήκες της μεταξύ μας
συνεργασίας.
Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ
Έχοντας πια και την άδεια του Μεσίτη Ασφαλίσεων, καταφέραμε πολύ σημαντικές βελτιώσεις στη
συνεργασία μας με Interamerican, Εθνική Ασφαλιστική και Ευρωπαϊκή Πίστη.
Πετύχαμε:
- Αύξηση προμηθειών
- Έκδοση με αυξημένα όρια από το γραφείο μας (που σημαίνει ότι αποφεύγουμε καθυστερήσεις).
Οι αυξήσεις προμηθειών στον κλάδο αυτοκινήτου που πετύχαμε, προσεγγίζουν το μέγιστο ποσοστό
προμήθειας που έχετε στην σύμβαση σας.
Μικρότερες αλλαγές υπάρχουν και σε άλλες εταιρίες, για τις οποίες θα ενημερωθείτε αμέσως μετά τις
καλοκαιρινές άδειες.
Β. SITE www.infotrust.gr
Στο site μας έχουν αναρτηθεί πίνακες με ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ στον κλάδο ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ για
όλους τους νομούς της Ελλάδος. Είναι ένα καταπληκτικό εύχρηστο εργαλείο για τη δουλειά μας, το οποίο
θα ενημερώνεται αμέσως με κάθε αλλαγή τιμολογίων. Υπάρχουν 52 νομοί και όπως καταλαβαίνετε δεν
μπορεί να εκτυπωθεί. Θα εκτυπώνετε μόνοι σας την περιοχή που σας ενδιαφέρει.

Γ. ΕΜΠΡΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BLUE BYTE
Στο εμπορικό μας πρόγραμμα, όπου μπορείτε να βρείτε μηχανογραφημένα όλα τα στοιχεία των
συμβολαίων των πελατών και όλα όσα κατά καιρούς έχουμε αναφέρει, έχετε πλέον στη διάθεσή σας
συνημμένα όλα τα έντυπα που κάθε φορά μας στέλνετε για τον κλάδο αυτοκινήτου (πρόταση,
άδεια κυκλοφορίας, δίπλωμα κλπ). Έτσι στοχεύουμε στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου
μηχανογραφημένου αρχείου όπου ο καθένας από εσάς θα μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση και εκτύπωση
σε κάθε δικαιολογητικό που του είναι απαραίτητο, χωρίς να χρειάζεται να κρατάτε οι ίδιοι αρχείο ή να
επικοινωνείτε μαζί μας. Ήδη έχουν επισυναφθεί 30.000 έγγραφα στο σύστημα. Η χρήση της υπηρεσίας
αυτής απαιτεί username & password στο πρόγραμμα της blue byte.

Σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις που θα ακολουθήσουν από αρχές Σεπτεμβρίου με τον καθένα σας ατομικά,
καθώς θα χρειαστεί να υπογράψουμε και νέα σύμβαση ως μεσιτική εταιρία, θα ενημερωθείτε με
λεπτομέρειες για όλα τα παραπάνω.

Καλό καλοκαίρι

