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Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2014

Αγαπητοί Συνεργάτες,

όπως ήδη γνωρίζετε από 01.01.2014 τέθηκαν σε εφαρμογή τα οριζόμενα στις Πράξεις Εκτελεστικής
Επιτροπής 30 – 31 / 30.09.2013 της Τράπεζας της Ελλάδος.
Σύμφωνα με την πράξη 30 από 01.01.14 ισχύουν τα ακόλουθα :
I.

Τα ασφάλιστρα προκαταβάλλονται από τους ασφαλισμένους με καταληκτική ημερομηνία
καταβολής τους την ημέρα έναρξης της ασφάλισης.

II.

Για τους συνεργάτες που τους δίνεται η δυνατότητα είσπραξης ασφαλίστρων των πελατών τους,
αυτοί θα πρέπει να τα αποδίδουν το αργότερο έως το τέλος της εβδομάδος της οποίας τα
εισέπραξαν.
Επισημαίνεται ότι ειδικά για τα συμβόλαια Επαγγελματικής Νομικής Προστασίας τα οποία
απευθύνονται σε Επιχειρήσεις, που λόγο της ιδιαιτερότητάς τους δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί η
πληρωμή τους στο τέλος κάθε εβδομάδος, παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης τους σε χρόνο
αργότερο. Σε κάθε περίπτωση όμως τα συμβόλαια αυτά θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί ένα μήνα
μετά την έναρξή τους.

III.

Όπως προβλέπεται από την πράξη 30 ήδη παραλάβατε ηλεκτρονικά κατάσταση ασφαλίστρων την
οποία θα λαμβάνεται εβδομαδιαίως και η οποία θα αφορά τις κινήσεις των προηγούμενων επτά (7)
ημερών. Η κατάσταση αυτή είναι δεκτική ηλεκτρονικής επεξεργασίας από μέρους σας προκειμένου
να πραγματοποιήσετε αριθμητικές πράξεις προς αποθήκευση.
Στο άμεσα προσεχές διάστημα η εταιρία μας θα ολοκληρώσει τη δημιουργία ηλεκτρονικής
πλατφόρμας (portal) μέσω του οποίου οι καταστάσεις αυτές θα αναρτώνται και ο κάθε συνεργάτης
θα έχει πρόσβαση στο πληροφοριακό υλικό που τον αφορά μέσω αποκλειστικά προσωπικού
κωδικού πρόσβασης.

Επίσης θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι όσοι συνεργάτες δεν έχετε προσέλθει στην εταιρία ή τα κατά
τόπον υποκαταστήματα της προκειμένου να διακανονίσετε τα οφειλόμενα ασφάλιστρα έως 31.12.13, να το
πράξετε άμεσα, διότι διαφορετικά αυτά θα λογίζονται ως ληξιπρόθεσμα και απαιτητά.
Τέλος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έως την 31/3/2014 όλοι οι συνεργάτες θα κληθείτε
υποχρεωτικά να υπογράψετε τροποποίηση επί της σύμβασης συνεργασίας που διαθέτετε με την εταιρία
μας. Η τροποποίηση αυτή θα αφορά τα εδάφια που αναφέρονται στην πράξη 30.
Κλείνοντας θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε για την άμεση ανταπόκρισή σας στα νέα δεδομένα.
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Αγαπητοί Συνεργάτες,
Το 2013, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που όλοι βιώνουμε, ήταν μια καλή χρονιά για την εταιρία μας και
αυτό οφείλεται στην οργανωμένη προσπάθεια όλων και ιδιαίτερα την δική σας.
Τα νέα «Smart» προϊόντα, που στόχο είχαν την είσοδο των προϊόντων Νομικής Προστασίας σε κάθε
οικογένεια, είχαν σε όλους ιδιαίτερη απήχηση και τα υποδεχτήκατε θετικά.
Για το 2014 ευχόμαστε σε όλους σας Υγεία & Επαγγελματική Επιτυχία.
Το Τμήμα Πωλήσεων της εταιρίας μας, είναι στη διάθεσή σας για όποια επιπλέον πληροφορία ή
διευκρίνιση χρειαστείτε.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
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