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Θέμα: Εκτύπωση & Είσπραξη Ασφαλιστήριων Συμβολαίων από 01.01.2014
Αγαπητοί Συνεργάτες,
Σε συνέχεια της Εγκυκλίου 9/2013 που αφορούσε το νέο πρόγραμμα έκδοσης προτάσεων και
ασφαλιστήριων με το οποίο η Εταιρία περνά σε νέο ψηφιακό περιβάλλον, διευκολύνοντας έτσι τις
εργασίες σας και εφαρμόζοντας πλήρως τις Πράξεις 30 της 30/9/2013 & 31 της 30/9/2013 της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Τραπέζης της Ελλάδος, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα :
Συγκεκριμένα, από 1/1/2014 τα ασφαλιστήρια συμβόλαια (πρωτασφαλιστήρια ή ανανεώσεις) που θα
εκδίδονται από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή μέσω της διαδικτυακής πύλης (portal) της εταιρείας,
θα υπάγονται σε ένα από τα δύο Συστήματα Συνεργασίας 1) Prepaid και 2) Plafond ανάλογα με την
επιλογή αλλά και το Προφίλ του εκάστοτε ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.
1. Σύστημα Prepaid
Στο σύστημα αυτό ο συνεργάτης καταθέτει στον κωδικό του ένα χρηματικό ποσό για όσα
ασφαλιστήρια επιθυμεί να εκδώσει. Κάθε φορά που εκδίδει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αφαιρείται
από τον λογαριασμό του το καταβλητέο ποσό (μικτά ασφάλιστρα μείον προμήθεια). Σε περίπτωση μη
ύπαρξης επαρκούς υπολοίπου δεν είναι δυνατή η έκδοση συμβολαίων.
2. Σύστημα Plafond
Στο σύστημα αυτό ο συνεργάτης έχει ένα πιστωτικό όριο που θα συμφωνηθεί με την εταιρία βάσει
ύψους παραγωγής, πιστοληπτικής ικανότητας και δοσοληπτικής συμπεριφοράς. Με αυτό το όριο ο
συνεργάτης μπορεί να προχωρήσει σε έκδοση ασφαλιστηρίων (πρωτασφαλιστήρια ή ανανεώσεις).
Όταν το πιστωτικό όριο εξαντληθεί, θα μπορεί να ανανεωθεί μόνο μετά την εξόφλησή των
ασφαλιστηρίων που εκδόθηκαν, αφαιρουμένων των προμηθειών (καταβλητέο).
Σε κάθε περίπτωση, ως χρόνος απόδοσης ασφαλίστρων των συμβολαίων (πρωτασφαλιστήρια ή
ανανεώσεις) ορίζεται το αργότερο το τέλος της εκάστοτε εβδομάδας, σύμφωνα με τις προθεσμίες
όπως ορίζονται στο άρθρο 33 παρ.3 του ν.δ. 400/1970.
Η έκδοση των πρωτασφαλιστηρίων πραγματοποιείται με το νέο πρόγραμμα έκδοσης προτάσεων και
ασφαλιστηρίων μέσω του Portal, ενώ η έκδοση ασφαλιστήριων Λοιπών Κλάδων (πρωτασφαλιστήρια
και ανανεώσεις) και Προσθέτων Πράξεων (όλων των κλάδων) γίνεται από την έδρα.
Η έκδοση των ανανεώσεων από 1/1/2014, μπορεί να γίνεται απευθείας από το γραφείο του κάθε
συνεργάτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η έκδοση μπορεί να γίνεται και από την έδρα κατόπιν
συνεννόησης. Στις 23 εκάστου μήνα ο συνεργάτης θα βλέπει τις ανανεώσεις του επόμενου μήνα στην
οθόνη του υπολογιστή του και θα μπορεί να τις επεξεργάζεται μόνος.
Σαν αρχή θα μπορεί να τροποποιεί την ΕΛΑ, τον τρόπο πληρωμής και να εκτυπώνει Ειδοποίηση
πληρωμής ασφαλίστρων για τους πελάτες του και μετά να εκτυπώνει το συμβόλαιο.
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Η διεύθυνση Πληροφορικής επεξεργάζεται και άλλους τρόπους ώστε η δουλειά των ασφαλιστικών
διαμεσολαβητών να γίνει ακόμη ποιο εύκολη.
Συνημμένα λαμβάνετε έντυπο στο οποίο μας δηλώνετε σε ποια διαδικασία επιθυμείτε να ενταχθείτε
από 1/1/2014 (plafond ή Prepaid). Το έντυπο αυτό θα πρέπει να υπογραφεί, σφραγισθεί και
επιστραφεί στην Εταιρία άμεσα με email στο sales@interlife.gr και στην συνέχεια να αποσταλεί το
πρωτότυπο, υπόψη τμήματος πωλήσεων.
Με το έντυπο αυτό θα προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες που αφορούν την διαφοροποίηση
της σύμβασής σας.
Παραμένουμε στην διάθεσή σας.
Καλές Γιορτές με Υγεία, Δύναμη και Αισιοδοξία για την καινούργια χρονιά!!!
Με φιλικούς χαιρετισμούς

Κατερίνα Ιωαννίδου
Διευθύντρια Παραγωγής
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