MAPFRE GENEL SİGORTA’DAN

KAZANDIRAN
PAKETLER
KAZANDIRAN EK KOMİSYON VE SEYAHAT ÖDÜLÜ
KAMPANYA KOŞULLARI
Satış kanallarımız kampanya koşullarını tamamlamaları durumunda;
Ek Komisyon: Kampanyaya dahil branşlarda yazılan yeni iş toplam primi üzerinden
%10 ek komisyon kazanacaklardır.
Seyahat Ödülü: Bölge 1.leri ve Türkiye sıralamasında ilk 20’ye giren acentelerimiz
seyahat ödülü kazanacaklardır.
Kampanya Dönemi: 01 Eylül 2015 - 01 Ocak 2016
1. Koşul: Belirtilen branş ve adetlerde “Kasko: 15 adet” + “Konut: 10 adet”+ “Süper
Kobim: 6 adet ” minimum yeni iş üretimi gerçekleştirilmesi ve
2. Koşul: Kasko (420), Konut (860), Süper Kobim (880) branşlarının toplamında kampanya
dönemindeki yenileme oranının en az %65 olması (yenileme oranı net prim üzerinden
hesaplanacaktır)
• Satış kanallarımız kampanya ödüllerini yukarıdaki iki koşulun birlikte sağlanması
durumunda hak kazanacaklardır.
• Seyahat ödülünü, kampanya koşullarını gerçekleştiren acentelerimizden, kampanyaya
konu branşların toplamında en yüksek yeni iş prim üretimi yapan (Yurtdışı seyahati için
minimum 50.000 TL esastır) bölge birincilerimiz ve ilk 20’ye giren acentelerimiz
kazanacaktır.

• Kasko branşında sadece hususi ve kamyonet kullanım tarzları kampanyaya dahil
edilecek olup, stoploss, rent-a-car ve filo poliçeleri dahil edilmeyecektir.
• Kaskojet üretimleri kampanyaya dahil edilecek, kaskojet-kasko geçişleri yenileme
sayılacaktır.
•Yenileme oranı, kampanya dahil branş ve kriterlerde (kasko, konut, süper kobim) bir
önceki yılın aynı dönemindeki üretimler dikkate alınarak iptal olmamış, vadesi kampanya
dönemi içerisindeki poliçelerin net primleri üzerinden kampanya sonunda kümül olarak
hesaplanacaktır.
• 2014 kampanya döneminde üretimi olmayan acentelerimiz için sadece yeni iş adet
koşulu dikkate alınacak, yenileme oranı dikkate alınmayacaktır.
• Tüm hesaplamalar net prim üzerinden yapılacaktır.
• Kampanyaya konu tüm branşlarda özel komisyon ve özel reasürans gerektiren işler,
konut branşında toplam sigorta bedeli 6 milyon ve üzeri olan poliçeler kampanyaya dahil
edilmeyecektir.
• Poliçe adet/primler, vade tarihi kampanya dönemi içindeki poliçeler üzerinden
hesaplanacak, 01.01.2016 tarihinden sonra tanzim edilen poliçeler kampanyaya dahil
edilmeyecektir.
• Hak edilen ek komisyon / seyahat ödülü kampanya bitişini takiben 60 gün sonunda,
vade taşıması veya kampanya dönemi sonrasındaki olası iptaller değerlendirilerek
tahakkuk ettirilecektir.
• Kampanya ödül hak edişlerinde, tahsilat, vade prensiplerine, üretime ve şirket
politikalarına uygunluk temel esastır. Diğer kriterler uygun olsa bile bu kriterlerin yerine
getirilmediği durumlarda kampanya ödüllerine hak kazanılmayacaktır.
• Satış kanalının partajı yıl içinde herhangi bir nedenle değişmiş ise tüm partajların
yenileme oranı ve toplam satış adedi /prim üretimi üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
• Sözleşmesi fesih edilen acente hiçbir şekilde kampanyadan faydalanamayacaktır.

KAMPANYA ÖRNEK RAPORU
Aşağıda örneği verilen kampanya raporumuzun güncel haline ulaşabileceğiniz link
ilerleyen günlerde paylaşılacaktır.

Ay sonu itibariyle gerçekleşen üretiminize göre, hedefinizi tamamlamanız için 1 adet
konut, 4 adet süper kobim poliçesi yapmanız ve %65 yenileme oranını gerçekleştirmeniz
gerekmektedir.
Kampanya sonunda hedefinizi gerçekleştirebilmeniz halinde bugün itibariyle 8.234 TL ek
komisyon almaya hak kazanacaksınız.
Sarı: Hedefe yaklaşan ürünler
Yeşil: Hedeﬁn tamamlandığı ürünler
Kırmızı: Henüz hiç üretim yapılmamış ürünler

