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Ο παρών κανονισμός Extra Αμοιβών και BONUS παραγωγής και διατήρησης ΚΑΙ σε συνδυασμό, 

αφορά ποσοστό επιπλέον αμοιβής των προμηθειών σύμβασης του συνεργάτη με την επίτευξη 

συγκεκριμένων στόχων. 

Το ποσό της επιπλέον αμοιβής bonus θα καταβληθεί εφάπαξ τον μήνα Μάρτιο του 2019 ώστε να 

έχει ολοκληρωθεί το λογιστικό κλείσιμο του έτους 2018 με τις ασφαλιστικές εταιρίες. 

Η ισχύς του είναι από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018 και αντικαθιστά κάθε 

προηγούμενη έκδοσή του και κάθε ιδιαίτερη συμφωνία. Μπορεί να τροποποιηθεί από την 

εταιρία οποτεδήποτε εφόσον υπάρχουν ανάλογες αλλαγές από τις ασφαλιστικές εταιρίες και 

παύει να ισχύει σε περίπτωση λύσης της σύμβασης συνεργασίας με τον συνεργάτη.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι της Σύμβασης Έργου Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, 

εφόσον δεν αντιβαίνουν στους όρους του παρόντος. 
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EXTRA ΑΜΟΙΒΕΣ BONUS 
 

1. BONUS ΑΥΞΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
 

Το Bonus ‘’Αύξησης Χαρτοφυλακίου Κλάδου Αυτοκινήτου’’, υπολογίζεται βάσει της αύξησης 

του χαρτοφυλακίου αυτοκινήτου όλων των εταιριών και αποδίδεται επί του  

συνολικού χαρτοφυλακίου αυτοκινήτων όλων των εταιριών. 

Συγκεκριμένα: επιπλέον των προμηθειών της σύμβασης, θα υπάρχει για το 2018 ένα BONUS που 

θα επιβραβεύει την αύξηση του χαρτοφυλακίου του κλάδου αυτοκινήτου. Θα αφορά όλες τις 

συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες της INFOTRUST εκτός των ΕΘΝΙΚΗ και GROUPAMA για τις 

οποίες υπάρχει στον παρόντα κανονισμό, άλλο BONUS επίτευξης στόχου. 

 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

ΚΛΑΔΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ 
ΑΥΞΗΣΗΣ 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

B O N U S   Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Σ  

ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

INTERAMERICAN  ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΛΟΙΠΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

έως 50.000€ 60% 1% 1% - 

  50.001€ - 100.000€ 50% 1,5% 1,5% 0,4% 

100.001€ - 200.000€ 40% 2% 2% 0,8% 

200.001€ - 300.000€ 30% 2,5% 2,5% 1% 

300.001€ και άνω 20% 3% 3% 1,5% 

 

 

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 Στο συνολικό χαρτοφυλάκιο καθαρών ασφαλίστρων του κλάδου αυτοκινήτου, βάσει του 

οποίου θα υπολογίζεται η ποσοστιαία αύξηση, θα προσμετρηθεί όλο το χαρτοφυλάκιο, 

όλων των εταιριών που υπήρχε στις 31/12/2017 και αντίστοιχα στις 31/12/2018. 

 

 Το ποσοστό αύξησης ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΊΟΥ (%) είναι το ελάχιστο απαιτητό ανά κατηγορία 

χαρτοφυλακίου συνεργάτη και αφορά μόνο τον κλάδο αυτοκινήτου όλων των 

συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιριών. 

 

 Το BONUS υπολογίζεται και αποδίδεται επί των καθαρών και εισπραγμένων 

ασφαλίστρων του χαρτοφυλακίου του συνεργάτη. 
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 Στο χαρτοφυλάκιο δεν θα υπολογίζονται τα ασφάλιστρα των ειδικών χρήσεων ΦΔΧ, TIR, 

ΤΑΧΙ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ και όλων των εκπτωτικών πακέτων 

που μειώνουν την προμήθεια (πχ affinity) και δεν θα υπολογίζεται BONUS επί αυτών.   

 

 Στο χαρτοφυλάκιο δεν θα υπολογίζονται οι παραγωγές που ανήκουν κατευθείαν σε 

ασφαλιστικές εταιρείες (δέντρα) και δεν θα υπολογίζεται BONUS επί αυτών. 

 

 Στην αύξηση του χαρτοφυλακίου δεν θα υπολογίζονται συγχωνεύσεις χαρτοφυλακίων 

μεταξύ υφιστάμενων συνεργατών της INFOTRUST. 

 

 Το BONUS παρέχεται και σε νέες συνεργασίες, στην βάση ότι τα νέα καθαρά ασφάλιστρα 

θα λογίζονται ως αύξηση χαρτοφυλακίου. 
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2. BONUS ΑΥΞΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
 

Επιπλέον των προμηθειών της σύμβασης, θα υπάρχει ειδικά για την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ από 

01/01/2018 έως 31/12/2018 ένα BONUS που θα επιβραβεύει την αύξηση του χαρτοφυλακίου 

του κλάδου αυτοκινήτου στη συγκεκριμένη εταιρεία, διαμορφωμένο ως εξής: 

ΑΥΞΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

BONUS ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

έως 80.000€ 2% 

  80.001€ - 150.000€ 3% 

150.001€ - 300.000€ 3,5% 

300.001€ - 500.000€ 4% 

500.001€ και άνω ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 Στο χαρτοφυλάκιο δεν θα προσμετρώνται οι παραγωγές που τυχόν ανήκουν κατευθείαν 

στην Εθνική ασφαλιστική (δέντρα) και δεν θα υπολογίζεται BONUS επί αυτών. 

 

 Το BONUS υπολογίζεται επί των καθαρών και εισπραγμένων ασφαλίστρων του 

χαρτοφυλακίου του συνεργάτη στην Εθνική. 

 

 Στον υπολογισμό του BONUS αυτού δεν θα υπολογίζεται η εσωτερική μεταφορά από μία 

ασφαλιστική σε άλλη ή μεταξύ κωδικών συνεργατών καθώς και συγχωνεύσεις 

χαρτοφυλακίων μεταξύ υφισταμένων συνεργατών της INFOTRUST. 

 

 Το BONUS θα δοθεί με την προϋπόθεση ότι στις 31/12/2018 η συνολική 

διατηρησιμότητα στην INFOTRUST θα είναι τουλάχιστον 95% σε σχέση με την 

31/12/2017. 

 

 Στο χαρτοφυλάκιο δεν θα υπολογίζονται τα ασφάλιστρα της Οδικής βοήθειας 

(ενσωματωμένης στο συμβόλαιο της ΕΘΝΙΚΗΣ), των ειδικών χρήσεων ΦΔΧ, TIR, ΤΑΧΙ, 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ και όλων των εκπτωτικών πακέτων που 

μειώνουν την προμήθεια (πχ affinity) και δεν θα υπολογίζεται BONUS επί αυτών.   

    

 Το BONUS θα υπολογιστεί και θα καταβληθεί εφάπαξ τον μήνα Μάρτιο του 2019 και 

μετά το οριστικό λογιστικό  κλείσιμο του έτους με την ασφαλιστική εταιρία. 

 

 Το BONUS παρέχεται και σε νέες συνεργασίες, στην βάση ότι τα νέα καθαρά ασφάλιστρα 

θα λογίζονται ως αύξηση χαρτοφυλακίου. 
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3. BONUS ΑΥΞΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

 

Επιπλέον των προμηθειών της σύμβασης, θα υπάρχει ειδικά για την Groupama Ασφαλιστική 

από 01/01/2018 έως 31/12/2018 ένα BONUS που θα επιβραβεύει την αύξηση των 

ασφαλισμένων οχημάτων στον κλάδο αυτοκινήτου στη συγκεκριμένη εταιρεία. 

Αποδίδεται με την μορφή διαφοράς προμήθειας και επί των καθαρών ασφαλίστρων της 

Αστικής Ευθύνης (Σ.Β & Υ.Ζ) των νέων τεμαχίων σε σχέση με την προμήθεια που ήδη 

λαμβάνει ο συνεργάτης με βάση την σύμβαση συνεργασίας και σύμφωνα με την 

παρακάτω κλίμακα: 

 

Νέα Ασφαλιστήρια αυτοκινήτου 
(Τεμάχια) 

Συνολική Προμήθεια 
Σύμβαση + Bonus 

150 - 300 26% 

301 - 450 27% 

451 - 600 28% 

601 - 900 29% 

901 και άνω 30% 

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 Τα Νέα Ασφαλιστήρια πρέπει να είναι εξοφλημένα και εν ισχύει στις 31/12/2018. 

 

 Ο στόχος και οι αμοιβές αναφέρονται μόνο στην χρήση Ε.Ι.Χ. 

 

 Ως Νέα Ασφαλιστήρια δεν θα υπολογίζονται οι εσωτερικές μετακινήσεις συμβολαίων 

από μια ασφαλιστική σε άλλη ή μεταξύ κωδικών συνεργατών, οι ακυρώσεις παλαιών 

συμβολαίων GROUPAMA και η δημιουργία νέων, καθώς και συγχωνεύσεις 

χαρτοφυλακίων μεταξύ υφισταμένων συνεργατών της INFOTRUST.  

 

 Η απόδοση του BONUS για τα Νέα Ασφαλιστήρια θα υπολογιστεί και θα καταβληθεί 

απολογιστικά με την επίτευξη του στόχου τον  Μάρτιο του 2019 και μετά το οριστικό 

λογιστικό  κλείσιμο του έτους με την ασφαλιστική εταιρία. 

 

 Το BONUS θα δοθεί με την προϋπόθεση ότι στις 31/12/2018 η συνολική 

διατηρησιμότητα στην INFOTRUST θα είναι τουλάχιστον 95% σε σχέση με την 

31/12/2017. 
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 Υπενθυμίζεται ότι το οικονομικό έτος στην Groupama «κλείνει» στις 19/12 εκάστου 

έτους. 

 

 Στο χαρτοφυλάκιο δεν θα υπολογίζονται τα ασφάλιστρα των ειδικών χρήσεων ΦΔΧ, TIR, 

ΤΑΧΙ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ και όλων των εκπτωτικών πακέτων 

που μειώνουν την προμήθεια (πχ affinity) και δεν θα υπολογίζεται BONUS επί αυτών.  

 

 Το BONUS παρέχεται και σε νέες συνεργασίες, στην βάση ότι τα νέα καθαρά ασφάλιστρα 

θα λογίζονται ως αύξηση χαρτοφυλακίου. 
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4. BONUS ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
 

Το ‘’Bonus Διατήρησης Χαρτοφυλακίου Κλάδου Αυτοκινήτου’’ υπολογίζεται και αποδίδεται επί 

του συνολικού χαρτοφυλακίου του κλάδου αυτοκινήτου, όλων των εταιρειών, ανάλογα της 

ποσοστιαίας διατήρησης. 

Συγκεκριμένα: επιπλέον των προμηθειών της σύμβασης, θα υπάρχει για  το 2018 ένα BONUS που 

θα επιβραβεύει την διατηρησιμότητα του συνολικού χαρτοφυλακίου του 2018 σε σχέση με το 

χαρτοφυλάκιο της προηγούμενης χρονιάς (2017) του κλάδου αυτοκινήτου. 

 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 
95% - 97,5% 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 
97,6% - 100% 

έως 50.000€ 0% 0% 

  50.001€ - 100.000€ 0,2% 0,4% 

100.001€ - 200.000€ 0,5% 0,8% 

200.001€ - 300.000€ 0,7% 1% 

300.001€  και άνω 1% 1,5% 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 Το ‘’Bonus Διατήρησης Χαρτοφυλακίου Κλάδου Αυτοκινήτου’’ αποδίδεται ανεξάρτητα 

από τα υπόλοιπα Βonus που περιέχονται στον παρόντα κανονισμό πωλήσεων, με μόνη 

προϋπόθεση το χαρτοφυλακίου της υπολογιζόμενης χρονιάς (2018) να είναι 

τουλάχιστον σε ποσοστό διατήρησης το 95% της προηγούμενης (2017). 

 

 Το BONUS υπολογίζεται επί των καθαρών και εισπραγμένων ασφαλίστρων του 

χαρτοφυλακίου του συνεργάτη. 

 

 Στον υπολογισμό του BONUS λαμβάνεται υπόψιν το συνολικό χαρτοφυλάκιο καθαρών 

ασφαλίστρων  του κλάδου αυτοκινήτου  όλων των εταιριών  που ο συνεργάτης διατηρεί 

στην INFOTRUST. 

 

 Στο χαρτοφυλάκιο δεν θα υπολογίζονται τα ασφάλιστρα των ειδικών χρήσεων ΦΔΧ, TIR, 

ΤΑΧΙ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ και όλων των εκπτωτικών πακέτων 

που μειώνουν την προμήθεια (πχ affinity) και δεν θα υπολογίζεται BONUS επί αυτών.   

 

 Στο χαρτοφυλάκιο δεν θα προσμετρώνται οι παραγωγές που ανήκουν κατευθείαν σε 

ασφαλιστικές εταιρείες (δέντρα) και δεν θα υπολογίζεται BONUS επί αυτών. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

  

Με την ισχυρή πεποίθηση ότι ο συγκεκριμένος κανονισμός  EXTRA αμοιβών και BONUS 
παραγωγής για το 2018, αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο ανάπτυξης νέων εργασιών με 
παράλληλη επιβράβευση της συνολικής προσφοράς του συνεργάτη στην INFOTRUST 
Α.Ε. 

Το  τμήμα πωλήσεων της εταιρίας  μας παραμένει στην διάθεση σας για οποιαδήποτε 
συμπληρωματική διευκρίνιση και πληροφορία. 


