Αρχές & Δεσμεύσεις

Εταιριών Οδικής Βοήθειας

01.

Ποιότητα υπηρεσιών

Έχουμε συναίσθηση της σημασίας
της αποστολής μας. Για αυτό
δεσμευόμαστε να είμαστε
πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες
άριστης ποιότητας που σας
διευκολύνουν και σας βοηθούν
να αντιμετωπίσετε πιο ομαλά τα
απρόοπτα της ζωής.

Γεωγραφική κάλυψη

04.
05.

Θέλουμε να νιώθετε τη σιγουριά μιας ευρείας γεωγραφικής
κάλυψης. Για αυτό φροντίζουμε
οι υπηρεσίες μας να καλύπτουν
ολόκληρη τη χώρα, αλλά και πολλές
χώρες του εξωτερικού, αξιοποιώντας τα εταιρικά μας δίκτυα και
διεθνείς συνεργασίες.

02.
Άμεση
εξυπηρέτηση

Οι έκτακτες καταστάσεις
απαιτούν γρήγορη αντίδραση. Για αυτό φροντίζουμε να φτάνουμε κοντά
σας το συντομότερο
δυνατό, στο μέτρο που
το επιτρέπουν οι κυκλοφοριακές, καιρικές και
γεωγραφικές συνθήκες.

03.
Αδιάκοπη
λειτουργία

Είμαστε διαθέσιμοι για
σας, 24 ώρες το 24ωρο,
365 ημέρες το χρόνο.
Διασφαλίζουμε την
αδιάκοπη λειτουργία των
επιχειρήσεων-μελών
μας εφαρμόζοντας
Σχέδιο Επιχειρησιακής
Συνέχειας.

Κατάρτιση στελεχών

Η γνώση των ανθρώπων μας είναι
θεμελιώδης για την ποιότητα των υπηρεσιών
μας. Για αυτό στελεχωνόμαστε με άριστα
καταρτισμένο προσωπικό, που εξελίσσεται
διαρκώς μέσα από δράσεις εκπαίδευσης.

06.
Υλικές υποδομές

Φροντίζουμε να χρησιμοποιούμε πάντοτε οχήματα,
εξοπλισμό και υποδομές που
διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο της εξυπηρέτησής σας.

09.

Ορθή διαχείριση με
διαφάνεια

Δεσμευόμαστε για την άριστη
και διαφανή διαχείριση των
ιδίων κεφαλαίων μας και
των ασφαλίστρων που μας
καταβάλλετε. Ως ασφαλιστικές
επιχειρήσεις λειτουργούμε υπό τους
αυστηρότατους κανόνες του ενιαίου
ευρωπαϊκού πλαισίου Φερεγγυότητα
ΙΙ, που ρυθμίζει θέματα κεφαλαιακής
επάρκειας αλλά και ορθής
λειτουργίας

08.

07.

Προσωπικά
δεδομένα

Διαρκής
αξιολόγηση
και βελτίωση

Είναι προτεραιότητά μας να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι. Για αυτό αγκαλιάζουμε την
καινοτομία και αναζητούμε συνέχεια νέους
τρόπους για να σας εξυπηρετούμε. Αξιολογούμαστε με βάση μετρήσιμα δεδομένα και βελτιώνουμε συνέχεια τους δείκτες απόδοσής μας.

10.

Τιμούμε την εμπιστοσύνη σας, φροντίζοντας
για την προστασία
των προσωπικών σας
δεδομένων, με κάθε
μέσο που διαθέτουμε
και τηρώντας πιστά το
σχετικό νομικό πλαίσιο.

Οι Αξίες του
ασφαλιστικού κλάδου

Σας ενδυναμώνουμε με τις αξίες του
κλάδου μας. Υιοθετούμε τις κοινές
δεσμεύσεις των μελών της Ένωσης
και ασπαζόμαστε κοινές αξίες όπως
φροντίδα, ήθος, υπεύθυνη δράση και
ανάπτυξη, επαγγελματισμός, διαφάνεια, σεβασμός προς τον άνθρωπο,
το περιβάλλον και την κοινωνία.
Ταυτόχρονα δεσμευόμαστε από τους
κώδικες δεοντολογίας και Εταιρικής
Ευθύνης των Ομίλων μας.

