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Ενημερωτικό ςημείωμα τροποποιήςεων και νζων διαδικαςιών

Νζο ςφςτημα ζκδοςησ και πληρωμήσ Αςφαλιςτηρίων «Τυπώνω – Πληρώνω»
Γενικά
Το ςφςτθμα «Τυπϊνω – Πλθρϊνω» αποτελεί μια νζα, αυτοματοποιθμζνθ διαδικαςία ζκδοςθσ Συμβολαίων
κακϊσ και είςπραξθσ και απόδοςθσ των αςφαλίςτρων από τουσ Συνεργάτεσ Πωλιςεων.
Βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ διαδικαςίασ είναι θ ζκδοςθ Συμβολαίων ςε πραγματικό χρόνο, με ταυτόχρονθ
είςπραξθ του αςφαλίςτρου από τον Συνεργάτθ και απόδοςθ τουσ εν ςυνεχεία ςτθν Εταιρεία εντόσ των
προκεςμιϊν που επιβάλλονται από τθν νομοκεςία, δθλ. το τζλοσ κάκε εργάςιμθσ εβδομάδασ.
Ο ςυνεργάτθσ επιλζγει τα Συμβόλαια που επικυμεί να εκτυπϊςει, με τθν προκεςμία απόδοςθσ των
αςφαλίςτρων να ξεκινά από τθν ςτιγμι τθσ επιλογισ.
Κομβικό ςθμείο λειτουργίασ του ςυςτιματοσ είναι θ δθμιουργία ενόσ λογαριαςμοφ «πλαφόν» , βάςει του
οποίου οριοκετείται το μζγιςτο ποςό αςφαλίςτρων που είναι δυνατό να διαχειρίηεται ο ςυνεργάτθσ, πάντοτε
εντόσ του χρονικοφ ορίου τθσ εργάςιμθσ εβδομάδασ. Το φψοσ του πλαφόν για κάκε ςυνεργάτθ προςδιορίηεται
από τθν Εταιρεία και ο ςυνεργάτθσ το πλθροφορείται μζςω τθσ ιςτοςελίδασ www.interasco.gr (πεδίο
πρόςβαςθ ςυνεργατϊν).
Κάκε Πζμπτθ, ο ςυνεργάτθσ κα λαμβάνει μζςω email ςθμείωμα με τα Συμβόλαια που ζχει εκδϊςει και
παραμζνουν ανεξόφλθτα, προκειμζνου να προβεί ςτθν πλθρωμι τουσ τθν επόμενθ θμζρα
Κακυςτζρθςθ ςτθν εξόφλθςθ Συμβολαίων πζραν τθσ προκακοριςμζνθσ θμερομθνίασ επιφζρει ςυνολικό
κλείδωμα του ςυςτιματοσ και κακιςτά το ςφνολο του ανεξόφλθτου υπολοίπου άμεςα απαιτθτό.
Όπωσ και παραπάνω, οι προςφορζσ αςφάλιςθσ κα παραμζνουν ενεργζσ για χρονικό διάςτθμα ενόσ μινα και
εάν δεν ζχουν επιλεγεί προσ εκτφπωςθ ζωσ τότε κα διαγράφονται.
Το ςφςτθμα «Τυπϊνω – Πλθρϊνω» εφαρμόηεται μόνο ςε νζεσ εργαςίεσ. Οι
Ανανεϊςεισ των εργαςιϊν αυτϊν πραγματοποιοφνται μζςω οποιουδιποτε άμεςου τρόπου είςπραξθσ επιλζξει
ο αςφαλιςμζνοσ.
Ακυρϊςεισ Συμβολαίων κα γίνονται αποδεκτζσ μόνο με τθν προςκόμιςθ του πρωτότυπου Συμβολαίου, ενϊ ςε
κάκε περίπτωςθ κα παρακρατοφνται τα αντίςτοιχα δεδουλευμζνα αςφάλιςτρα.
Η εκτφπωςθ των Συμβολαίων κα γίνεται ςε αρικμθμζνο ζντυπο που θ Εταιρεία κα προμθκεφει ςτουσ
ςυνεργάτεσ, ενϊ αντίςτοιχα και οι Όροι του Αςφαλιςτθρίου κα βρίςκονται ςε προτυπωμζνθ μορφι ςτθ
διάκεςθ των ςυνεργατϊν.

Το Συμβόλαιο μπορεί να εκτυπϊνεται μόνο μία φορά. Σε περίπτωςθ λάκουσ κατά τθν εκτφπωςθ, κα πρζπει να
ειδοποιείται θ Δ/νςθ Μθχανογράφθςθσ προκειμζνου να επαναφζρει το παραςτατικό.
Αναλυτικά, θ διαδικαςία ζκδοςθσ ζχει ωσ εξισ:
o Ηλεκτρονικι αίτθςθ μζςω Conet
o Επιλογι τρόπου πλθρωμισ «Τυπϊνω – Πλθρϊνω»
o Αποςτολι όλων των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν μαηί με τθν Αίτθςθ
o Μετάβαςθ ςτο site www.interasco.gr
o Είςοδοσ ςτο portal ςυνεργατϊν (απαιτείται username & password)
o Από το πεδίο «Αρχεία» επιλογι «Φόρμα αναηιτθςθσ ανεξόφλθτων παραςτατικϊν»
o Επιλογι του ςυγκεκριμζνου αςφαλιςτθρίου
o Ζκδοςθ & Εκτφπωςθ Συμβολαίου
o Παράδοςθ ςτον Πελάτθ, μαηί με τουσ Ορουσ
Πολφ Σημαντικό
Η διαδικαςία αυτι αφορά ςτθν ζκδοςθ Αςφαλιςτθρίου Αςτικισ Ευκφνθσ (προγράμματα basic) κακϊσ και
προαιρετικϊν καλφψεων Οδικισ βοικειασ, Νομικισ Προςταςίασ και Θραφςθσ Κρυςτάλλων. Στθν περίπτωςθ
που ο αςφαλιςμζνοσ επικυμεί πρόγραμμα με ςυμπλθρωματικζσ καλφψεισ (Silver, Gold, Platinum, Platinum +),
τότε θ διαδικαςία τροποποιείται ωσ εξισ
 Ζκδοςθ Συμβολαίου Basic, με μόνο το αναλογοφν αςφάλιςτρο
 Διεξαγωγι U/W από τθν Εταιρεία
 Ζκδοςθ Πρόςκετθσ Πράξθσ
 Εκτφπωςθ και παράδοςθ ςτον Πελάτθ, ταυτόχρονα με τθν καταβολι του επιπλζον αςφαλίςτρου.
 Απόδοςθ των αςφαλίςτρων από τον ςυνεργάτθ ςτθν εταιρεία εντόσ τθσ εβδομάδοσ.
Λοιποί Κλάδοι Γενικών Αςφαλίςεων
Σε όλουσ τουσ υπόλοιπουσ κλάδουσ κα ιςχφουν όλοι οι τρόποι πλθρωμισ όπωσ και ςτον Κλάδο Αυτοκινιτου.

