ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 056
Προς
Όλους τους Συνεργάτες μας

Ιούνιος 2014

Αγαπητοί Συνεργάτες,

ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Σε συνέχεια προηγούμενης εγκυκλίου μας (Νο 050) με την οποία σας ενημερώσαμε για την αναβάθμιση και
βελτίωση της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την
εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Πρότασης Ασφάλισης για τα τιμολογημένα προϊόντα της Cromar και
αναλυτικότερα για τα:
-

“Secure Home” (όλα τα πακέτα εκτός του “Secure Home All Risks”)
“Secure Business” (Απλό και Πλήρες)
“Secure Hotel”
“Secure Pharmacy”
“Secure Food”
“Secure Office”

Για τη διευκόλυνσή σας έχουμε ετοιμάσει και σας επισυνάπτουμε σχετικό Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης
Ηλεκτρονικών Προτάσεων, σκοπός του οποίου είναι να σας καθοδηγήσει σε κάθε σας βήμα, προκειμένου να
ολοκληρώσετε την καταχώρηση της πρότασης και την αποστολή της στην εταιρία μας ηλεκτρονικά.
Επίσης, στην ιστοσελίδα της Cromar και στη διαδρομή “Πρόσβαση Συνεργατών” - “Τιμολόγηση Secure with
Cromar” http://www.cromar.gr/pages.php?p_id=145, έχουν ανέβει σύντομα εκπαιδευτικά videos, τα οποία
σας καθοδηγούν βήμα-βήμα και σας δείχνουν πώς να καταχωρήσετε την πρόταση και να την αποστείλετε στην
εταιρία μας.
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Η συμπλήρωση και αποστολή των ηλεκτρονικών προτάσεων έχει άμεση ισχύ και παρακαλείσθε όπως
ξεκινήσετε άμεσα την εφαρμογή αυτής της λειτουργίας. Η εταιρία μας, προκειμένου να σας διευκολύνει στην
προσαρμογή σας στα καινούρια δεδομένα, θα παρέχει μία περίοδο χρήσης και των δύο τρόπων αποστολής
των προτάσεων ασφάλισης (ηλεκτρονική και χειρόγραφη) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014, ούτως ώστε να
μπορέσετε να εξοικειωθείτε. Η 31η Δεκεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία χρήσης της χειρόγραφης
πρότασης ασφάλισης και μετά από αυτή την ημερομηνία, προτάσεις χειρόγραφες δε θα γίνονται αποδεκτές
από την εταιρία μας.
Πιστεύουμε ότι η παραπάνω εφαρμογή αποτελεί μία εξέλιξη της εταιρίας μας, η οποία θα σας βοηθήσει
ακόμα περισσότερο στο έργο σας, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο για τις πωλήσεις σας.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Με εκτίμηση,

Κλαίρη Πετούνη
Γενική Διεύθυνση

Κατερίνα Φωτοπούλου
Head of Underwriting Dept.
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