Αγαπητοί υνεργάτες,
ας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη στην
InternationalLife και σας βεβαιώνουμε ότι η Εταιρία μας θα είναι πάντοτε
αρωγός στο έργο σας .
Με την επιστολή αυτή θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τις δυνατότητες και
τους ύγχρονους Σρόπους είσπραξης των ασφαλίστρων που η
InternationalLife θέτει στη διάθεση των υνεργατών της, ένα θέμα ζωτικής
σημασίας μετά και τις σχετικές αποφάσεις της ΣτΕ.
Όπως γνωρίζετε από 1.1.2014 τίθεται σε εφαρμογή η Πράξη αρ.30 /30.09.2013
της Εκτελεστικής Επιτροπής της Σραπέζης της Ελλάδος, η οποία εκτός των
άλλων, υπαγορεύει και την οργάνωση μιας διαδικασίας που διασφαλίζει δύο
ουσιαστικές νομικές προβλέψεις για τις οποίες γίνεται ρητή αναφορά στη εν
λόγω Πράξη:
α) Καταβολή του ασφαλίστρου πριν από την έναρξη της ασφαλιστικής
κάλυψης, και
β) Απόδοση των εισπραχθέντων ασφαλίστρων σύμφωνα με τις προβλέψεις
τουν.δ. 400/70 , άρθ. 33 παρ. 2(κατάθεση εισπραχθέντων ασφαλίστρων στο
τέλος κάθε εβδομάδας).
Η InternationalLife, στοχεύοντας πάντοτε στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των
υνεργατών της, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι από τις
αρχές τρέχοντος έτους λειτουργεί μια νέα διαδικασία συνολικής διαχείρισης των
υμβολαίωντο«ΤΥΠΩΝΩ ΠΛΗΡΩΝΩ» στην οποία έχουν ήδη ενταχθεί οι
περισσότεροι από εσάς.
Σο ΣΤΠΩΝΩ–ΠΛΗΡΩΝΩ είναι μια πλήρως αυτοματοποιημένη, ευέλικτη και
ολοκληρωμένη διαδικασία, που δίνει την δυνατότητα στο υνεργάτη να
διαχειρίζεται αυτόνομα και να παρακολουθεί ηλεκτρονικά όλα τα στάδια της
διαχείρισης των συμβολαίων του (έκδοση– εκτύπωση υμβολαίων, Αποδείξεων,
Απόδοση Εισπράξεων κλπ).
Η ένταξη στο «Τυπώνω – Πληρώνω»μόνο οφέλη μπορεί να εξασφαλίσει σε
εσάς και τους πελάτες σας, οι οποίοι θα απολαμβάνουν έκπτωση 3% στα
ασφάλιστρα αυτοκινήτου.
Αγαπητοί υνεργάτες,
Ο χρόνος πιέζει.Αξιοποιείστε τη δυνατότητα που σας δίνουμε, ελευθερώνοντας
χρόνο και πόρους σε όφελος της παραγωγικής δραστηριότητας προκειμένου
να αυξήσετε το εισόδημα σας.
το αμέσως προσεχές διάστημα εκπρόσωποςαπό την Διεύθυνση Πρακτόρων
– Μεσιτών θα συζητήσει μαζί σας με λεπτομέρεια τη λειτουργία και τον τρόπο
μετάβασης στη Νέα Διαδικασία.
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