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Η ERGO στηρίζει τα δίκτυα Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης μέσω του σύγχρονου
Κανονισμού Πωλήσεων της
Σε μια εποχή κατά την οποία η Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση βρίσκεται
σε μεταβατική περίοδο προσαρμογής στις νέες και απαιτητικές
συνθήκες της αγοράς, η ERGO Ασφαλιστική υποστηρίζει ουσιαστικά
με έναν αναπτυξιακό Κανονισμό, την ενίσχυση τόσο του εταιρικού όσο
και του ανεξάρτητου δικτύου Συνεργατών της.
Ο Κανονισμός Πωλήσεων της ERGO, σύγχρονος, δίκαιος, διαφανής
και άκρως ανταποδοτικός, αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο
κερδοφόρας ανάπτυξης για όλο το δίκτυο Συνεργατών της και ένα
σοβαρό κίνητρο συνεργασίας για τους επαγγελματίες της αγοράς.
Διασφαλίζει ιδιαίτερα υψηλές αμοιβές και κίνητρα (προμήθειες, bonus
και πριμ) για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, καθώς ενισχύει
σημαντικά τα εισοδήματα όσων συνεργάζονται με την εταιρεία και
συμβάλλουν με τα παραγωγικά τους αποτελέσματα στην επίτευξη των
κοινών στρατηγικών τους στόχων.
Στο πλαίσιο αυτό, η ERGO Ασφαλιστική προχώρησε στην καταβολή
σημαντικών απολογιστικών bonuses βάσει του Κανονισμού
Πωλήσεων του 2017 σε μεγάλο αριθμό Συνεργατών της. Με τον
τρόπο αυτό η εταιρεία αναγνώρισε και έμπρακτα επιβεβαίωσε τη
δυναμική του Κανονισμού Πωλήσεων και του σοβαρού έργου όλων
των Συνεργατών της, οι οποίοι στήριξαν κατά το 2017 την παραγωγική
ανάπτυξη της ERGO με την επίτευξη υψηλών ποιοτικών και
παραγωγικών στόχων.
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Ο Διευθυντής Τομέα Εμπορικών Λειτουργιών της ERGO
Ασφαλιστικής κ. Στάθης Τσαούσης δήλωσε: “Σας συγχαίρουμε για τη
διαρκή προσπάθειά σας και την επιτυχή επίτευξη των παραγωγικών
σας στόχων και σας ευχαριστούμε για την αφοσίωση που επιδεικνύετε
στην εταιρεία μας”. Ο κ. Τσαούσης προέτρεψε παράλληλα τους
Συνεργάτες της ERGO να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχει
ο δυναμικός και πλήρως ανταγωνιστικός Κανονισμός Πωλήσεων της
εταιρείας και για το έτος 2018.
ERGO Ελλάδας, Μαρκέλλα Τσουρουγιάννη
Τηλ. +30 210 3705381

Σχετικά με τον Ασφαλιστικό Όμιλο ERGO
Η ERGO είναι ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στη Γερμανία και την
Ευρώπη. Ο Όμιλος εκπροσωπείται παγκοσμίως σε περισσότερες από 30 χώρες και
επικεντρώνεται στην Ευρώπη και την Ασία. Ο Όμιλος ERGO προσφέρει ένα ολοκληρωμένο
φάσμα ασφαλιστικών παροχών και υπηρεσιών. Στην αγορά της έδρας της, στη Γερμανία, η
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ERGO συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε όλους τους
κλάδους. Ο Όμιλος απασχολεί περίπου 44.000 άτομα, είτε ως μισθωτούς εργαζομένους είτε ως
αυτοαπασχολούμενους αντιπροσώπους πωλήσεων πλήρους απασχόλησης. Το 2016 η ERGO
κατέγραψε 17 δισεκατομμύρια ευρώ ασφάλιστρα και κατέβαλε αντίστοιχο ποσό ως παροχές
στους πελάτες της. Ο Όμιλος ERGO ανήκει στη Munich Re, έναν από τους κορυφαίους
παγκοσμίως αντασφαλιστές και φορείς ανάληψης ασφαλιστικού κινδύνου.
Περισσότερα στο www.ergo.com

Η ERGO στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα η ERGO έχει 25 και πλέον έτη παρουσίας, με κύκλο εργασιών που ξεπέρασε τα
145 εκατομμύρια ευρώ το 2016 και περισσότερους από 700.000 ασφαλισμένους. H ERGO είναι
αυστηρά προσηλωμένη στις επιθυμίες και τις ανάγκες των πελατών της και έχει ως στόχο τη
συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της σε στενή συνεργασία με τους καταναλωτές. Υλοποιούμε το
σύνθημά μας “Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω” προσφέροντας υπηρεσίες βασισμένες στις
ανάγκες και τις ανησυχίες των πελατών μας. Επικοινωνούμε μαζί τους με σαφή και κατανοητό
τρόπο και παρέχουμε άμεση υποστήριξη σε περίπτωση ζημίας.
Περισσότερα στο www.ergohellas.gr

Αποποίηση ευθύνης
Αυτό το δελτίο τύπου μπορεί να περιέχει δηλώσεις προβλέψεων, οι οποίες βασίζονται σε
τρέχουσες υποθέσεις και εκτιμήσεις της διοίκησης των εταιρειών ERGO. Γνωστοί και άγνωστοι
κίνδυνοι, αβεβαιότητα και άλλοι παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικές διαφορές
μεταξύ των εν λόγω δηλώσεων και της εξέλιξης των πραγματικών μεγεθών, ιδιαίτερα όσον
αφορά τα αποτελέσματα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και την αποδοτικότητα των Εταιρειών
μας. Οι Εταιρείες μας δεν αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επικαιροποιούν αυτές τις δηλώσεις
προβλέψεων ούτε να τις προσαρμόζουν σε μελλοντικά γεγονότα ή εξελίξεις

