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Σε συνέχεια της από 16/12/2013 εγκυκλίου, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι στο πλαίσιο
της εναρμόνισης της Εταιρίας με τις πρόσφατες πράξεις της ΤτΕ, αλλά και την κείμενη νομοθεσία,
η απόδοση των ασφαλίστρων γίνεται το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα της
εβδομάδας, στη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε η είσπραξη, με τους εν ισχύ τρόπους.
Η Εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη την επιβάρυνση των συνεργατών από την εφαρμογή των νέων
διαδικασιών είσπραξης και απόδοσης ασφαλίστρων και προκειμένου να διευκολύνει το σύνολο
του παραγωγικού δικτύου, αποφάσισε να προχωρήσει στα εξής:
 Έκτακτη αποστολή courier στις 7/2/2014 για τους συνεργάτες Ν. Αττικής και 5/2/2014 για
τους συνεργάτες της Περιφέρειας, που θα παραλάβει από τα γραφεία των συνεργατών τα μη
εισπραγμένα (επιστρεφόμενα) ανανεωτήρια συμβόλαια μηνός Ιανουαρίου του Κλάδου
Αυτοκινήτου, ώστε να εξαιρεθούν από το τρέχον πινάκιο και να εκδοθεί το οριστικό πινάκιο.
 Στην περίπτωση που ο συνεργάτης επιλέξει να προσέλθει ο ίδιος σε Κατάστημα της Εταιρείας
προκειμένου να παραδώσει τα επιστρεφόμενα ανανεωτήρια (ημερομηνία 7/2/2014), οι
υπάλληλοι του Καταστήματος θα παραλαμβάνουν τα επιστρεφόμενα ανανεωτήρια κατόπιν
καταγραφής τους, ενώ θα παραδίδεται στον συνεργάτη και σχετικό αποδεικτικό παραλαβής.
 Σε κάθε περίπτωση (αποστολή courier ή επίσκεψη στο Κεντρικό Κατάστημα), παρακαλούμε
όπως τα επιστρεφόμενα ανανεωτήρια να συνοδεύονται από σχετική αναλυτική κατάσταση.
 Στις 10/2/2014 θα εκδοθεί το οριστικό πινάκιο (το οποίο θα μπορείτε να δείτε μέσω του
CMOD), το οποίο θα πρέπει να εξοφλήσει ο συνεργάτης με επιταγή ημέρας ή μετρητά έως
την Πέμπτη 13/2/2014.
Ευελπιστούμε ότι τα παραπάνω θα βοηθήσουν σημαντικά τους συνεργάτες της Εταιρίας στην
σωστή εφαρμογή των νέων διαδικασιών είσπραξης και απόδοσης ασφαλίστρων μέχρι την
εφαρμογή του συστήματος Τυπώνω-Πληρώνω. Σε κάθε περίπτωση, τα στελέχη της Διεύθυνσης
Πωλήσεων είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.
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