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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 058 
Προς  
Όλους τους Συνεργάτες μας                                            Νοέμβριος 2014 
 

 

ΘΕΜΑ:  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ & ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ  
“CROMAR Print & Pay” 

 

 
Αγαπητοί Συνεργάτες, 
 

Είμαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώσαμε το νέο σύστημα διαχείρισης 
πληρωμών & εκτυπώσεων “Cromar Print & Pay” το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την 01/01/2015. Το σύστημα αυτό 
σας παρέχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε μέσω διαδικτύου από το γραφείο σας όλα τα ασφαλιστικά έγγραφα 
του χαρτοφυλακίου σας όπως (νέα ασφαλιστήρια, ανανεωτήρια ασφαλιστηρίων και πρόσθετες πράξεις). 
 
Το “Cromar Print & Pay” θα εφαρμοστεί καταρχήν πιλοτικά σε κάποιους συνεργάτες μας που έχουμε τυχαία 
επιλέξει προκειμένου να πιστοποιήσουμε την εύρυθμη λειτουργία του πριν τεθεί σε κανονική εφαρμογή.  
 
Η 01/02/2015 είναι η καταληκτική ημερομηνία ένταξης όλων των παραστατικών και των συνεργατών είτε στο 
“Cromar Print & Pay” είτε στο “ΣΕΠΠ” ώστε να εναρμονιστούμε με τις πράξεις 30, 31 της ΤτΕ.  Για να εφαρμοστεί 
σωστά η διαδικασία ένταξης θα πρέπει όλοι όσοι δεν έχουν δηλώσει την επιλογή τους να ενημερώσουν την εταιρία 
μέχρι τις 15/12/2014 το αργότερο. Σε διαφορετική περίπτωση θα ενταχθούν υποχρεωτικά στο ΣΕΠΠ. 
 
Τα παραστατικά που μπορούν να ενταχθούν στο “Cromar Print & Pay” & στο “ΣΕΠΠ” αναφέρονται στα 
παραρτήματα Α & Γ του Κανονισμού Πωλήσεων και Εμπορικής Πολιτικής. Επισυνάπτουμε εκ νέου το Παράρτημα Γ  
το οποίο σας παρέχει αναλυτικότερη πληροφόρηση και καθοδήγηση για τον τρόπο λειτουργίας του.  
 
Σας ενημερώνουμε ότι τα παραστατικά που μπορούν να παραμείνουν στη Διαχείριση με τη σύμφωνη γνώμη της 
Εταιρίας θα πρέπει να αφορούν κινδύνους μεγάλους, μη τιμολογημένους, Μεταφορών, Ευθύνης Προϊόντος, 
Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης, Ακύρωσης Εκδηλώσεων, Ασφαλίσεις Έργων και εν γένει βραχυπρόθεσμες 
ασφαλίσεις καθώς και συνασφαλιστήρια και αντασφαλιστήρια όλων των κλάδων. 
 
Πιστεύουμε ότι με τη σωστή εφαρμογή και λειτουργία του “Cromar Print & Pay” από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη 
(Ασφαλισμένο, Συνεργάτη, Εταιρία) θα υπάρξουν σημαντικότατα οφέλη για όλους μας. 
 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 
 
 
 

Με εκτίμηση, 

          
  Κλαίρη Πετούνη    
  Γενική Διεύθυνση  


