Αγαπητοί Συνεργάτες,
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 086/06.11.2018

Θέμα: Ενιαία Προμήθεια 35% για Πωλήσεις Νέων Συμβολαίων
Secure Home Value με έκδοση Online
για το διάστημα 06.11.2018 – 31.03.2019
Μετά την υπ’αριθμ. 083/20.09.2018 εγκύκλιό μας με την οποία σας ενημερώσαμε για την
online έκδοση του προγράμματος ασφάλισης κατοικιών SECURE HOME VALUE, είμαστε
στην πολύ ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι για όσα νέα συμβόλαια εκδοθούν
στο διάστημα 06.11.2018 – 31.03.2019 θα ισχύσει ενιαία προμήθεια 35%, για όλους τους
συνεργάτες, ανεξαρτήτως κατηγορίας προμηθειών.
Σας υπενθυμίζουμε ότι η online έκδοση υποστηρίζεται για τις εξής περιπτώσεις:
-

Μόνιμες κατοικίες (συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης κλοπής) και εξοχικές
κατοικίες (χωρίς κλοπή) κατασκευής μετά το 1985.
Μέγιστο κεφάλαιο ασφάλισης περιεχομένου € 80.000.Μέγιστο συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο (οικοδομής & περιεχομένου) € 500.000.-

Παρακάτω, ακολουθούν συνοπτικές οδηγίες για την έκδοση και σας ευχόμαστε Καλές
Πωλήσεις!
Για την Εταιρία,

Κλαίρη Πετούνη
Γενική Διεύθυνση

Online έκδοση συμβολαίου “Secure Home Value”
Μετά την επιλογή του συγκεκριμένου προγράμματος, συμπληρώνουμε
ημερομηνία στο νέο πεδίο “Έναρξη-Λήξη” και επιλέγουμε επιθυμητό “Τρόπο
Πληρωμής” στο αντίστοιχο πεδίο.

 Στην εφάπαξ καταβολή ασφαλίστρων δεν ισχύουν τα ελάχιστα ασφάλιστρα
των € 50. Σε περίπτωση εξόφλησης σε δόσεις, υπολογίζεται ελάχιστο ασφάλιστρο
δόσης €50, άρα η επιλογή της δόσης θα πρέπει να γίνεται με αυτό το
κριτήριο, δηλαδή η επιλογή των 4 δόσεων θα πρέπει να γίνεται για ετήσια
ασφάλιστρα άνω των €200.

Αν για παράδειγμα τα ετήσια ασφάλιστρα είναι €132, τότε ο ασφαλισμένος
θα πρέπει να επιλέξει μέχρι 2 δόσεις, δηλ. €132 / 2=€66.-

Αφού συμπληρωθούν και τα υπόλοιπα στοιχεία της τιμολόγησης και πληρούνται
όλα τα κριτήρια για online έκδοση συμβολαίου, τότε παραμένει πράσινο το
εικονίδιο της αυτόματης έκδοσης.

Σε αντίθετη περίπτωση το εικονίδιο μετατρέπεται σε κόκκινο και το αίτημα δε θα
προχωρήσει σε αυτόματη έκδοση, αλλά θα αποθηκευτεί ως πρόταση και θα γίνει
η αξιολόγηση από την Εταιρία

Πατώντας την επιλογή Δημιουργία Νέας Πρότασης

οδηγείστε κατευθείαν στην Ηλεκτρονική Πρόταση Ασφάλισης που πρέπει αρχικά να απαντήσετε
στα δύο πρώτα ερωτήματα:

Οι ορθές απαντήσεις -προκειμένου να μπορέσετε να προχωρήσετε στην online έκδοση- είναι ΝΑΙ
στην 1η ερώτηση και ΟΧΙ στη 2η. Σε αντίθετη περίπτωση, δε θα προχωρήσει το αίτημα σε αυτόματη
έκδοση, αλλά θα αποθηκευτεί ως πρόταση και θα γίνει η αξιολόγηση από την Εταιρία.

Στο πεδίο του Ενυπόθηκου Δανειστή, σας δίνετε πλέον η δυνατότητα της αυτόματης επιλογής του
Τραπεζικού Ιδρύματος, χωρίς να χρειάζεται να το πληκτρολογήσετε εσείς.

Αφού συμπληρωθεί η Πρόταση Ασφάλισης χωρίς ελλείψεις, τότε εμφανίζεται το παρακάτω
μήνυμα:

Τέλος, μετά τη δημιουργία του συμβολαίου εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα, προκειμένου να
λάβετε και τον κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής για την εξόφληση των ασφαλίστρων.

