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ΚΑΝΟΝΕΣ  
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Στα πλαίσια ενίσχυσης της παραγωγικής δραστηριότητας των προϊόντων μας , η 
εταιρεία μας δημιούργησε προκατασκευασμένες ασφαλιστικές ιστοσελίδες,  με 
δυνατότητα παραμετροποιήσεων όπως αναφέρεται παρακάτω ,στηρίζοντας την 
ηλεκτρονική ταυτότητα του συνεργάτη, μέσω μιας δυναμικής ασφαλιστικής  
ιστοσελίδας με κύρος.  

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Οι προκατασκευασμένες ασφαλιστικές ιστοσελίδες διατίθενται με τρεις τρόπους : 

1. Δωρεάν, βάσει συμφωνημένου στόχου παραγωγής . 
2. Με χρηματοδότηση , βάσει αναλογίας στόχου  παραγωγής .  
3. Με αγορά, 250€ πλέον ΦΠΑ ( οι ιστοσελίδες διατίθενται μόνο σε ενεργούς 

συνεργάτες της εταιρείας  ). 

Η  συμφωνημένη παραγωγική δραστηριότητα εξετάζεται, είτε από τα κεντρικά της 
εταιρείας τμήμα sales, είτε μέσω του Περιφερειακού Διευθυντή – Επιθεωρητή 
πωλήσεων  της εταιρείας. Ο  δικτυάρχης (Περιφερειακός Διευθυντής – Επιθεωρητής 
πωλήσεων) στέλνει έγγραφο αίτημα στην εταιρεία, στο τμήμα πωλήσεων 
sales@victorynet.gr .Η εταιρεία μας θα φροντίσει να απαντήσει εγγράφως  , 
καταθέτοντας πρόταση διάθεσης  προκατασκευασμένης  ασφαλιστικής  
ιστοσελίδας. 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ  

Στο αρχικό μενού, στην ιστοσελίδα της VICTORY  www.victorynet.gr και στην 
κατηγορία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ , βρίσκεται  η υποκατηγορία  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ   
, όπου  ο συνεργάτης μπορεί να επιλέξει το είδος της προκατασκευασμένης 
ιστοσελίδας που επιθυμεί ,με ονομασίες:  

mailto:sales@victorynet.gr
http://www.victorynet.gr/
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Template 1 , Template 2 , Template 3,κοκ. , σύμφωνα με τις παρακάτω 
προϋποθέσεις και τροποποιήσεις. 

Η εταιρεία θα παραχωρήσει στον συνεργάτη, μια σχεδόν 
πανομοιότυπη  προκατασκευασμένη ιστοσελίδα, τύπου «δυναμική» , η οποία θα 
φέρει το εικαστικό του σήμα και στην οποία θα γίνει αντικατάσταση των κεντρικών 
χρωμάτων με αυτά που εκείνος επιθυμεί . 

Επίσης, ο συνεργάτης έχει το δικαίωμα να διαμορφώσει την ιστοσελίδα του , όπως 
αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω  : 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΝΟΥ  

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ  ΛΟΓΟΤΥΠΟ : Τοποθέτηση του λογότυπου της 
εταιρείας του συνεργάτη  (βασική προϋπόθεση, να υπάρχει διαθέσιμο σε jpg 
μορφή υψηλής ανάλυσης ). 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ : Ο συνεργάτης μπορεί να 
αποστείλει με ηλεκτρονική αλληλογραφία το κείμενο που επιθυμεί σχετικά 
με α) την εταιρική ταυτότητα της εταιρείας του, β) την ιστορική αναδρομή 
της εταιρείας του, γ) το οργανόγραμμα της εταιρείας του, δ) τα 
οικονομικά  στοιχεία της εταιρείας του (π.χ. ισολογισμούς) ,ε) φωτογραφίες 
που επιθυμεί (o τύπος του αρχείου αποστολής των κειμένων πρέπει να είναι 
text ή word). 

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΑ: Ο συνεργάτης έχει την 
δυνατότητα, να αφαιρέσει τα  ασφαλιστικά  προϊόντα  που επιθυμεί και να 
αντικαταστήσει τα κείμενα με δικά του (o τύπος του αρχείου αποστολής των 
κειμένων πρέπει να είναι text ή word ). 

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ  ΚΑΡΙΕΡΑ: Ο συνεργάτης έχει την δυνατότητα 
να αφαιρέσει αυτή την κατηγορία . 

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ  ΝΕΑ : Η κατηγορία αυτή είναι blog. 
Αναφέρεται στα νέα της επιχείρησης  του συνεργάτη .Θα πρέπει να 
υποστηρίζεται είτε από τον ίδιο, εφόσον έχει τις κατάλληλες τεχνικές 
γνώσεις, είτε από την εταιρεία μας με ένα μηνιαίο λειτουργικό κόστος .Σε 
περίπτωση που ο συνεργάτης δεν επιθυμεί τίποτα από τα δυο, η κατηγορία 
αφαιρείται. 

6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : ο συνεργάτης οφείλει να μας 
στείλει εγγράφως σε word κείμενο, μέσω  ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τα 
στοιχεία επικοινωνίας που επιθυμεί, όπως: ακριβή διεύθυνση, 
τηλεφωνικούς αριθμούς,  email παραλαβής μηνυμάτων.  

7. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ON LINE ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  : Στην  «on line έκδοση 
συμβολαίων» τοποθετούνται οι ασφαλιστικές εταιρείες -  ασφαλιστικά 
γραφεία  με τις οποίες συνεργάζεται ο συνεργάτης και επιθυμεί να 
εισέρχεται σε αυτές μέσω της ιστοσελίδας του ( βασική προϋπόθεση, είναι 
οι ασφαλιστικές εταιρείες -  ασφαλιστικά γραφεία  , να έχουν τα τεχνολογικά 
μέσα που απαιτούνται για την υποστήριξη της συγκεκριμένης διαδικασίας ) . 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  

8. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : ο συνεργάτης έχει την 
δυνατότητα να μας στείλει ό,τι φωτογραφίες σε υψηλή ανάλυση επιθυμεί, 
μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, υποδεικνύοντας σε ποια σημεία της 
ιστοσελίδας επιθυμεί αντικατάσταση  φωτογραφίας . 

9. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΗΠΩΣ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΥΨΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ : Ο 
συνεργάτης μπορεί να αποστείλει εντολή με ηλεκτρονική αλληλογραφία, να 
αφαιρέσει την συγκεκριμένη  κατηγορία. 

10. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΕΣΕΤΕ ΘΥΜΑ ΕΝΟΣ 
ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ :  δυνατότητα αφαίρεσης. Σε περίπτωση επιλογής 
της κατηγορίας, ο συνεργάτης θα πρέπει να στείλει  κείμενα και 
φωτογραφίες (o τύπος του αρχείου αποστολής των κειμένων πρέπει να είναι 
text ή word ). 

11. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  : 
Δυνατότητα  αφαίρεσης επιλεγμένων κατηγοριών. Ο συνεργάτης θα πρέπει 
να στείλει  φωτογραφίες καλής ανάλυσης  και  κείμενα που επιθυμεί σε 
word , ώστε να τα  τοποθετήσουμε  στην αντίστοιχη κατηγορία ( Ασφάλεια 
Οχημάτων , Ασφάλεια Πυρός κοκ ) . 

12. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΙΚΗ  ΣΕΛΙΔΑ  ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ : ο συνεργάτης έχει την δυνατότητα, να μας ενημερώσει 
εγγράφως μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τα εικαστικά σήματα των 
ασφαλιστικών  εταιρειών  που δεν επιθυμεί,  καθώς  επίσης και για τα 
εικαστικά σήματα που επιθυμεί να προσθέσουμε . 

13. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ : «VICTORY MAP  » , δυνατότητα αφαίρεσης. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ FOOTER  

14. Στο «footer»  που βρίσκεται στο τέλος της εκάστοτε υποσελίδας ,  ανάλογα 
το design κάθε  ιστοσελίδας, τοποθετούνται στοιχεία όπως: διεύθυνση, 
τηλεφωνικοί αριθμοί,  email επικοινωνίας του  συνεργάτη . 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  

Την δυνατότητα αλλαγών και προσθηκών κειμένων, φωτογραφιών  κτλ. βάσει του 
παραπάνω περιεχομένου ο συνεργάτης την έχει μια φορά .Για οτιδήποτε άλλο, 
εξετάζεται το ανάλογο κόστος κατά περίπτωση . 

Ο συνεργάτης έχει την δυνατότητα, μετά την παράδοση κωδικών από την εταιρεία 
για την πρόσβαση στην δυναμική του ιστοσελίδα ,  να κάνει όποιες αλλαγές 
επιθυμεί. Την ευθύνη έχει αποκλειστικά και μόνο ο ίδιος ( προσοχή, η πρόσβαση θα 
δίνεται μόνο στο διαχειριστικό περιβάλλον ) . 
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Σε περίπτωση παρουσίασης τεχνικών προβλημάτων, που δημιουργήθηκαν από την 
παρέμβαση του ιδίου, η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη.  

Ο συνεργάτης ,εφόσον επιθυμεί να επισκευάσει το πρόβλημα η εταιρεία, θα 
καταθέσει έγγραφο αίτημα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο it@victorynet.gr 
και η εταιρεία θα απαντήσει  για το ελάχιστο κόστος χρέωσης και την διεκπεραίωση 
των αιτημάτων του. Η διαδικασία της επισκευής του τεχνικού προβλήματος 
ενεργοποιείται, αφού ο συνεργάτης καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό της 
εταιρείας το συμφωνημένο χρηματικό  αντίτιμο. 

Για οποιαδήποτε επιπλέον τροποποίηση επιθυμεί ο συνεργάτης στην ιστοσελίδα,  
πλην των παραπάνω περιπτώσεων για τα οποία δεσμεύεται η εταιρεία, το κόστος 
θα εξετάζεται κατά περίπτωση .Ο συνεργάτης μπορεί να αποστείλει με ηλεκτρονική 
αλληλογραφία στο it@victorynet.gr, όλα τα κείμενα ,  φωτογραφίες , αιτήματα για 
οποιαδήποτε τροποποίηση και η εταιρεία οφείλει να απαντήσει για το ελάχιστο 
κόστος χρέωσης και την χρονική διεκπεραίωσή τους . Η διαδικασία της 
τροποποίησης ενεργοποιείται, μετά την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της 
εταιρείας, του συμφωνημένου χρηματικού  ποσού. 

Για να την διάθεση της προκατασκευασμένης ασφαλιστικής ιστοσελίδας , 
απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται , να αναλάβει την  φιλοξενία της  η  εταιρεία 
και ο συνεργάτης να έχει domain   .  

Το ετήσιο κόστος φιλοξενίας ιστοσελίδας ,είναι  70€ πλέον ΦΠΑ . Στην περίπτωση 
που ο συνεργάτης, δεν έχει domain , η εταιρεία δύναται να αναλάβει όλη τη 
διαδικασία απόκτησης του, κατόπιν συνεννόησης. Το κόστος 
αγοράς domain βαραίνει τον συνεργάτη . 

 

Για την Victory  

Χρήστος Νικολακόπουλος  
     γενική διεύθυνση  
 

mailto:it@victorynet.gr
mailto:it@victorynet.gr

