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Θζμα: Σροποποίηςη διαδικαςίασ είςπραξησ ςυμβολαίων Κλ. Αυτοκινήτου

Ππωσ γνωρίηετε από 1/ 1/ 2014 τίκενται ςε εφαρμογι οι δφο πράξεισ 30 και 31 τθσ
Εκτελεςτικισ Επιτροπισ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ.
Με τισ εν λόγω πράξεισ κεςπίηονται για τισ αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ αφενόσ μεν, κανόνεσ
Διοικθτικισ και Λογιςτικισ οργάνωςθσ αναφορικά με τα δίκτυα παραγωγισ τουσ και τον εν
γζνει εμπορικό τουσ ςχεδιαςμό, αφετζρου δε ζνα πλαίςιο αρχϊν και κανόνων που ρυκμίηει
τθν άςκθςθ τθσ αςφαλιςτικισ διαμεςολάβθςθσ κακϊσ και τθ διαφάνεια ςτισ ςυναλλαγζσ
μεταξφ των αςφαλιςτικϊν εταιριϊν, των δικτφων διαμεςολάβθςθσ και των αςφαλιςμζνων.
Οι ανωτζρω πράξεισ ζχουν ωσ ςτόχο τθν κεςμοκζτθςθ υγιοφσ βάςθσ ανάπτυξθσ του
αςφαλιςτικοφ κεςμοφ ενϊ παράλλθλα επιφζρουν ριηικζσ αλλαγζσ ςτθ διαδικαςία είςπραξθσ
των αςφαλίςτρων.
Ειδικότερα, ςτο άρκρο 8 «ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΡΑΑΓΩΓΗΣ & ΕΙΣΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ
(ΡΟΔΙΡΕΑ)» τθσ πράξθσ 30 κακορίηεται ότι οι αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ υιοκετοφν και
εφαρμόηουν διαδικαςίεσ και πρακτικζσ προκειμζνου να διαςφαλίηεται ότι πλζον το
αςφάλιςτρο καταβάλλεται από τον λιπτθ, πριν τθν ζναρξθ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ.
Στόχοσ είναι να αναδειχκεί ο πραγματικόσ ρόλοσ του διαμεςολαβθτι ωσ ςυμβοφλου
αςφαλιςτικϊν υπθρεςιϊν του αςφαλιςμζνου, απαλλάςςοντάσ τον από το κόςτοσ και το
ςθμαντικό χρόνο που απαιτεί θ είςπραξθ των αςφαλίςτρων.
Στο πλαίςιο αυτό, θ Εταιρεία προβαίνει ςε τροποποίθςθ τθσ διαδικαςίασ είςπραξθσ
αςφαλίςτρων για τον Κλάδο Αυτοκινιτου, αρχισ γενομζνθσ από τισ ανανεϊςεισ του
Ιανουαρίου 2014. Αναλυτικά:
1. ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ε ΠΙΝΑΚΙΟ
Ρροςωρινά και μζχρι τθ μετάπτωςθ ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα ςτο ςφςτθμα «ΤυπϊνωΡλθρϊνω», τα ςυμβόλαια και λοιπά ζντυπα των ανανεϊςεων Ιανουαρίου, κα αποςταλοφν
κανονικά ςτθ κυρίδα του ςυνεργάτθ επιςυνάπτοντασ ςτο ςιμα και ειδοποίθςθ
ταχυπλθρωμισ, δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτον αςφαλιςμζνο που το επικυμεί, να πλθρϊςει
απευκείασ το ςυμβόλαιο με εναλλακτικό τρόπο (π.χ. κατάκεςθ ςε τράπεηα, πιςτωτικι κάρτα
ακόμα και με άτοκεσ δόςεισ κ.λπ.).
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Βάςει των απαιτιςεων τθσ ςχετικισ πράξθσ τθσ ΤτΕ και τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ τα
αςφάλιςτρα κα πρζπει να καταβάλλονται τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα τθσ εβδομάδασ που
ειςπράχκθκαν. Σε κάκε περίπτωςθ, ςτισ 7 Φεβρουαρίου 2014 κα πρζπει να ζχει εξοφλθκεί το
ςφνολο των αςφαλίςτρων, τόςο των ανανεωτθρίων όςο και των αιτιςεων και προςκζτων
πράξεων των ςυμβολαίων του Ιανουαρίου. Πςα από τα ςυμβόλαια αυτά δεν ειςπραχκοφν,
κα πρζπει να επιςτραφοφν ςτθν Εταιρεία μζχρι τθν ίδια θμερομθνία.
1.1 Διαδικασία ακύρωσης συμβολαίου
Σε επτά (7) θμζρεσ μετά τθν θμερομθνία ζναρξθσ του ςυμβολαίου κα ανεβαίνει ςτο CMOD
ενθμερωτικι επιςτολι ακφρωςθσ. Η επιςτολι ακφρωςθσ, με ευκφνθ του ςυνεργάτθ, κα
πρζπει να αποςταλεί ι παραδοκεί ςτον αςφαλιςμζνο. Σε περίπτωςθ μθ πλθρωμισ, το
ςυμβόλαιο κα ακυρϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα ςε 30 θμζρεσ από τθν θμερομθνία που
ανζβθκε θ επιςτολι ςτο CMOD.
2. ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ε ΣΑΧΤΠΛΗΡΩΜΗ
Για τα ανανεωτιρια ςυμβόλαια τα οποία είναι ιδθ ςε ταχυπλθρωμι, θ διαδικαςία είςπραξθσ
παραμζνει ωσ ζχει με τθ διαφορά ότι τα προςωρινά ςιματα που κα ςταλοφν ςτουσ
αςφαλιςμζνουσ κα ζχουν διάρκεια 7 θμζρεσ αντί των 30 που είχαν μζχρι ςιμερα. Η τυχόν
ακφρωςθ των ςυμβολαίων, κα ακολουκιςει τθν παραπάνω διαδικαςία, δθλαδι τθν επομζνθ
τθσ θμερομθνίασ λιξθσ του προςωρινοφ ςιματοσ του ςυμβολαίου κα αποςταλεί ενθμερωτικι
επιςτολι ακφρωςθσ ςτον αςφαλιςμζνο και ςε περίπτωςθ μθ πλθρωμισ, το ςυμβόλαιο κα
ακυρϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα ςτισ 30 θμζρεσ από τθν αποςτολι τθσ επιςτολισ
ςφμφωνα με τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία. Τζλοσ, ςθμειϊνεται ότι όςοι ςυνεργάτεσ ζχουν
ενταχκεί οικειοκελϊσ ςτθ διαδικαςία ταχυπλθρωμισ και για τθν αίτθςθ, από 1/1/2014 το
προςωρινό ςιμα κα είναι διάρκειασ 7 θμερϊν αντί των 15 που είναι ςιμερα, θ δε τυχόν
ακφρωςθ του κα γίνεται ςτισ 15 θμζρεσ από ενάρξεωσ του ςυμβολαίου.
Η Εκνικι Αςφαλιςτικι κα λειτουργιςει όπωσ πάντα με ςεβαςμό προσ τουσ ςυνεργάτεσ τθσ,
προςφζροντασ ουςιαςτικι λφςθ για κάκε ζναν ςυνεργάτθ, ςτθρίηοντασ τουσ ςτο μεταβατικό
διάςτθμα τθσ εναρμόνιςθσ με τισ πράξεισ τθσ ΤτΕ.
Για όλα τα ανωτζρω αλλά και για οποιαδιποτε περαιτζρω διευκρίνιςθ, είναι ςτθν διάκεςθ
ςασ τα ςτελζχθ τθσ Διεφκυνςθσ Ρωλιςεων.

Γενικόσ Διευθυντήσ

Για τη Διεφθυνςη
Πωλήςεων Μεςιτών-Πρακτόρων

. Κωνςταντάσ

Ν. τρατηγάκησ

Κοινοποίθςθ:
1. Διευκφνοντα Σφμβουλο, κ. Σ. Μαυρόγαλο
2. Αναπλ. Διευκφνοντα Σφμβουλο, κ. Θ. Ραναγιωτόπουλο
3. Αναπλ. Γενικό Διευκυντι, κ. Η. Δαςκαλόπουλο
4. Αναπλ. Γενικι Διευκφντρια, κ. Ρ. Κοντοπάνου
5. Αναπλ. Γενικό Διευκυντι, κ. Ρ. Χιωτακάκο
[2]

