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Πξνο: Γίθηπν Πσιήζεσλ 

Δγθχθιηνο Νν18/2014 Πνιηηηθή Πξφζθηεζεο Πειαηψλ 

 
          

01/12/2014 

Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, 

Τν ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα παξαηεξήζεθαλ ζην δίθηπν πσιήζεσλ ηεο εηαηξίαο θαθέο πξαθηηθέο 
εζσηεξηθνχ αληαγσληζκνχ. 
 
Τα θαηλφκελα απηά νδήγεζαλ ζε ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ζπλαδέξθσλ ζπλεξγαηψλ, άζθνπεο, αλαίηηεο 
εληάζεηο θαη απνπξνζαλαηνιηζκφ απφ ηνπο θεληξηθνχο καο ζηφρνπο πνπ είλαη: 
 
Α.Αχμεζε ηεο παξαγσγήο κέζσ ησλ πσιεζηαθψλ εξγαιείσλ πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ε εηαηξία ζε 
ζπλεξγαζία κε θνξπθαία νλφκαηα ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο 
 
Β.Πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ ραξηνθπιαθίσλ κέζσ πξνψζεζεο θαη πξντφλησλ εθηφο ησλ 
θιαζηθψλ ηνπ θιάδνπ απηνθηλήηνπ θαη ππξφο. Σπκβφιαηα αζηηθψλ επζπλψλ, cyber, αζθαιίζεηο 
πηζηψζεσλ, δσήο, ζπληαμηνδνηηθά θαη πγείαο αλαδεηθλχνπλ ην ξφιν ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπκβνχινπ θαη 
βνεζνχλ ζην ζρεκαηηζκφ αλζεθηηθψλ ραξηνθπιαθίσλ 
 
Γ.Δλίζρπζε θαη ηζρπξνπνίεζε ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο INFOTRUST s.a. κέζσ ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο 
κε ηε δεκηνπξγία θαη εμέιημε απηνκαηηζκψλ, ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη πνιπεξγαιείσλ φπσο ην web 
site θαη ην portal θαη κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο 
 
Γ.Αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο πνπ επηθέξεη ε ρξήζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζπγθξηηηθψλ 
πιενλεθηεκάησλ ηεο INFOTRUST s.a. 
 
Λακβάλνληαο ππ’φςηλ ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη κε γλψκνλα ην θνηλφ καο ζπκθέξνλ ε 
δηνίθεζε ηεο INFOTRUST s.a. ζαο ελεκεξψλεη γηα ηα εμήο: 
 
1.Πξφζθηεζε Νέσλ Πειαηψλ (εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο) 
 
1.Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε έξεπλαο αγνξάο ή ηνπνζέηεζεο θηλδχλνπ απφ 
ηελ INFOTRUST s.a. ζα ζεσξείηαη ε πξνζθφκηζε απφ ην ζπλεξγάηε απιήο ή απνθιεηζηηθήο εληνιήο 
δηεξεχλεζεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο ή ηνπνζέηεζεο αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ θέξνπζα ηελ ππνγξαθή 
ηνπ ππνςήθηνπ πειάηε. 
Ακέζσο κεηά ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο εληνιήο απφ ην ζπλεξγάηε νη θιάδνη ζα απνζηέιινπλ ηηο 
αληίζηνηρεο πξνζθνξέο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ. 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη: 
-Σε πεξίπησζε πξνζθφκηζεο απιήο εληνιήο έξεπλαο αζθαιηζηηθήο αγνξάο απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ 
ελφο ζπλεξγάηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην ππνςήθην πειάηε ε INFOTRUST ζα αληαπνθξίλεηαη 
δίλνληαο ηελ ίδηα πξνζθνξά ζε φινπο ρσξίο θακία δηαθνξνπνίεζε. 
-Σε πεξίπησζε πξνζθφκηζεο απφ ζπλεξγάηε απνθιεηζηηθήο εληνιήο έξεπλαο αζθαιηζηηθήο αγνξάο 
πξνζθνξά ζα ιακβάλεη κφλν ν θέξσλ ηελ απνθιεηζηηθή εληνιή θαη θαλείο άιινο. 
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2.Πξφζθηεζε Υθηζηάκελσλ Πειαηψλ απφ Δλεξγφ Σπλεξγάηε (εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο) 

 
Γηα νπνηνδήπνηε ζπλεξγάηε επηρεηξεί ηελ πξφζθηεζε πθηζηάκελνπ πειάηε ή κέξνο εξγαζηψλ 
πθηζηάκελνπ πειάηε απφ άιιν ελεξγφ ζπλεξγάηε ηεο εηαηξίαο, δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 
 
-Η πξνζθφκηζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ δπλεηηθνχ ζπλεξγάηε απιήο εληνιήο δηεξεχλεζεο αζθαιηζηηθήο 
αγνξάο θέξνπζα ηελ ππνγξαθή ηνπ πειάηε, ππνρξεψλεη ηελ εηαηξία λα δψζεη πξνζθνξά ίδηα ζε 
πεξηερφκελν θαη θφζηνο θαη ζην δπλεηηθφ ζπλεξγάηε θαη ζηνλ πθηζηάκελν ζπλεξγάηε κεηά ηε ζρεηηθή 
ελεκέξσζε πξνο ηνλ δεχηεξν. 
 
-Η πξνζθφκηζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ δπλεηηθνχ ζπλεξγάηε εληνιήο απνθιεηζηηθήο δηεξεχλεζεο 
αζθαιηζηηθήο αγνξάο ή θαη ηνπνζέηεζεο αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ ππνρξεψλεη ηελ εηαηξία λα δψζεη 
πξνζθνξά κφλν ζηνλ θέξνληα ηελ απνθιεηζηηθή εληνιή θαη ζε θαλέλαλ άιιν ελεκεξψλνληαο 
παξάιιεια θαη ηνλ πθηζηάκελν ζπλεξγάηε. 
 
 
 
 
Με φια ηα παξαπάλσ ε δηνίθεζε ηεο INFOTRUST s.a. πηζηεχεη φηη ηα φξηα είλαη πιένλ επδηάθξηηα θαη 
νη θαλφλεο ζπλαγσληζκνχ ζαθείο. 
 
Καιέο θαη παξαγσγηθέο εκέξεο ζε φινπο. 
 
 
Με εθηίκεζε, 
 

Η δηνίθεζε 


