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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 055/13.06.2014 

Προς  

Όλους τους Συνεργάτες μας                                   Ιούνιος 2014 

 
 

ΘΕΜΑ :   - Νέος Κανονισμός Πωλήσεων / Εμπορική Πολιτική 

- Νέο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας 
 

 

Αγαπητοί Συνεργάτες, 

Η Εταιρία μας, σε πλήρη εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Εποπτικής Αρχής και τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας, είναι στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλει συνημένα το νέο Ιδιωτικό Συμφωνητικό 

Συνεργασίας και το νέο Κανονισμό Πωλήσεων / Εμπορική Πολιτική τα οποία έχουν ισχύ από 01/07/2014 και 

προβλέπουν:  
 

� την Πολιτική Διαχείρισης Παραγωγής και Είσπραξης Ασφαλίστρων (ΠΟΔΙΠΕΑ) (παρ.6) δηλαδή τους 

τρόπους με τους οποίους η Εταιρία μας θα διενεργεί από την 1η Ιουλίου 2014 τη διαχείριση των 

ασφαλιστηρίων, 

� το Παράρτημα Α (Σύστημα Απευθείας Είσπραξης & Παράδοσης Παραστατικών - ΣΕΠΠ) και την Αίτηση  

Ένταξης στο ΣΕΠΠ και 

� το Παράρτημα Β (Διαχείριση από τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή).  
 

 

Όπως γνωρίζετε, με την 30/30.9.2013 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 

προβλέπεται μεταξύ άλλων η προείσπραξη των ασφαλίστρων, και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις είναι πλέον 

υποχρεωμένες να διασφαλίζουν ότι τα ασφάλιστρα καταβάλλονται από τον λήπτη της ασφάλισης πριν από 

την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης. 

 

 Για την καλύτερη πληροφόρηση των Ασφαλισμένων σε σχέση με την απόφαση της Εποπτικής Αρχής για την 

προείσπραξη των ασφαλίστρων, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος συνέταξε σχετική ενημερωτική 

επιστολή, την οποία επισυνάπτουμε στο παρόν και η οποία θα συνοδεύει και όλα τα ασφαλιστήριά μας ενώ 

θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας μας.  
 

Αφού μελετήσετε το νέο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας και το νέο Κανονισμό Πωλήσεων / Εμπορική 

Πολιτική παρακαλούμε θερμά να μας στείλετε άμεσα τα παρακάτω:  

 

1) Τον Κανονισμό Πωλήσεων /Εμπορική Πολιτική (1 αντίγραφο),  αφού μονογράψετε κάθε σελίδα, και 

σφραγίσετε και υπογράψετε την τελευταία σελίδα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την ένταξή σας στο ΣΕΠΠ 

(Σύστημα Είσπραξης και Παράδοσης Παραστατικών από την Εταιρία) θα χρειαστούμε συμληρωμένη και την 

Αίτηση Ένταξης στο ΣΕΠΠ. 

 

2) Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό σε δύο (2) αντίγραφα, αφού συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και αφού 

επιλέξετε στην τελευταία σελίδα τον τρόπο παράδοσης παραστατικών και είσπραξης που επιθυμείτε, 

μονογράφοντας κάθε σελίδα, και υπογράφοντας και σφραγίζοντας την τελευταία σελίδα. 

 

3) Το Ερωτηματολόγιο Επαλήθευσης Στοιχείων καθώς και αντίγραφα των εν ισχύ αναγκαίων νομιμοποιητικών 

εγγράφων για σύναψη σύμβασης συνεργασίας. 
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Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την άριστη μέχρι σήμερα συνεργασία σας, τη 

συνέχιση της οποίας και περαιτέρω ανάπτυξή της ευελπιστούμε και στο μέλλον. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Κλαίρη Πετούνη 

Γενική Διεύθυνση 

 

 

 


