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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 034        16 Φεβρουαρίου 2012 
 
Αγαπητοί μας συνεργάτες,                                                   
 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ & ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ   
ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ LLOYD’S & ΜΕΣΙΤΙΚΗ  

 
 
Με την παρούσα εγκύκλιό μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη διαδικασία απόδοσης των 
ασφαλίστρων και ακυρώσεων, βάσει των νέων δεδομένων και συνθηκών της αγοράς. 

  
Προκειμένου για την καλύτερη διασφάλιση όλων των εμπλεκομένων μερών, δηλαδή τόσο για εσάς τους 
Συνεργάτες μας όσο και για εμάς και την έδρα μας, και προκειμένου για τον περιορισμό των ευθυνών 
όλων μας, δεδομένου ότι το πρόβλημα αυξάνεται και τείνει να δημιουργεί σοβαρό λειτουργικό αλλά και 
οικονομικό πρόβλημα, θα εφαρμόζονται απαρέγκλιτα τα κάτωθι με  άμεση ισχύ, προς αποφυγή έκθεσής 
σας / μας σε οικονομικό και όχι μόνο κίνδυνο:  
 

 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ  LLOYD’S 

 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 
 
Ο Συνεργάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να εισπράττει και να αποδίδει στην CROMAR τα ασφάλιστρα 
της παραγωγής του στο συμφωνηθέν διάστημα που ορίζεται στη μεταξύ μας σύμβαση, το αργότερο έως 
τις 30 του μήνα απόδοσης του πινακίου παραγωγής, που είναι και η καταληκτική ημερομηνία απόδοσης. 
 
Επειδή έχει παρατηρηθεί ότι συστηματικά κάποιοι συνεργάτες δεν τηρούν την ως άνω καταληκτική 
ημερομηνία, καθυστέρηση που παρατηρείται για δεύτερη φορά θα επιφέρει  τη διαδικασία άμεσου  
κλειδώματος του κωδικού και αποστολής επιστολών ακύρωσης στους ασφαλισμένους λόγω μη 
πληρωμής, όπως ορίζει ο νόμος, και όπως περιγράφεται στην τελευταία σελίδα της παρούσας εγκυκλίου. 
 
Περιπτώσεις ειδικών συμφωνιών που τυχόν επιβάλλονται από την έδρα μας π.χ. ρήτρες καταβολής 
ασφαλίστρων (Premium Payment Warranties), πιθανόν να εμπίπτουν σε αμεσότερες καταληκτικές 
ημερομηνίες απόδοσης των ασφαλίστρων. Στις περιπτώσεις αυτές η καταληκτική ημερομηνία απόδοσης 
είναι η αναφερόμενη στην σχετική ρήτρα. 

 
 
ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 
Γίνονται δεκτές από την εταιρία ακυρώσεις από ενάρξεως του παραστατικού εφόσον:  
1) επιστρέφονται τα πρωτότυπα παραστατικά, εντός 30 ημερών από την έκδοσή τους,  είτε αυτά δεν 
έχουν παραληφθεί από τους ασφαλισμένους, είτε υπάρχει αδυναμία είσπραξής τους & 
2) συνοδεύονται από επιστολή αναγράφοντας το λόγο ακύρωσης.  

 
Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος, οι ακυρώσεις θα πραγματοποιούνται με 
παρακράτηση των δεδουλευμένων ασφαλίστρων από την ημερομηνία έναρξης του παραστατικού μέχρι 
την ημερομηνία που θα λάβουμε το αίτημα ακύρωσης, είτε από τον ασφαλισμένο είτε από το συνεργάτη, 
σε περίπτωση αδυναμίας είσπραξης.  
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗΣ 

 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 
 
Ο Συνεργάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να εισπράττει και να αποδίδει στην CROMAR τα ασφάλιστρα 
της παραγωγής του το αργότερο έως τις 20 του επομένου μήνα από το μήνα έκδοσης του κάθε 
παραστατικού.  
 
Ειδικά για τον Κλάδο Αυτοκινήτων, τα ασφάλιστρα εξοφλούνται άμεσα αυθημερόν με την παραλαβή 
του παραστατικού και απαγορεύεται η παράδοση του ειδικού σήματος, χωρίς να εισπραχθούν τα 
αντίστοιχα ασφάλιστρα, διαφορετικά λογίζονται σε βάρος του συνεργάτη και το χρεωστικό του υπόλοιπο 
καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και θα εφαρμόζονται οι τόκοι υπερημερίας, όπως ορίζει ο νόμος. 
 
Για τον Κλάδο Πλοίων & Σκαφών, τα ασφάλιστρα εξοφλούνται εντός του μήνα έκδοσης του κάθε 
παραστατικού. 
 
ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 
Γίνονται δεκτές από τις εταιρίες ακυρώσεις από ενάρξεως του παραστατικού εφόσον:  
1) επιστρέφονται τα πρωτότυπα παραστατικά, εντός 14 ημερών από την έκδοσή τους,  είτε αυτά δεν 
έχουν παραληφθεί από τους ασφαλισμένους είτε υπάρχει αδυναμία είσπραξης των ασφαλίστρων 
2) συνοδεύονται από επιστολή αναγράφοντας το λόγο της ακύρωσης.  
 
Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος, οι ακυρώσεις θα πραγματοποιούνται γίνονται με 
παρακράτηση των δεδουλευμένων ασφαλίστρων από την ημερομηνία έναρξης του παραστατικού μέχρι 
την ημερομηνία που θα λάβουμε το αίτημα ακύρωσης είτε από τον ασφαλισμένο είτε από το συνεργάτη, 
σε περίπτωση αδυναμίας είσπραξης.  
 
Επιθυμούμε να σας δηλώσουμε ότι επιφυλασσόμαστε για τυχόν επιπλέον διαφοροποιήσεις εάν το 
επιβάλει ο Νόμος ή η αγορά σε σχέση με τον τρόπο απόδοσης των ασφαλίστρων των φυσικών ή 
νομικών προσώπων απευθείας στην ασφαλιστική εταιρεία, γεγονός που αυτονόητα θα επιβάλει 
και περαιτέρω τροποποιήσεις στη συνεργασία μας.  
 
 

 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ LLOYD’S & ΜΕΣΙΤΙΚΗ 
 
 
ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΩΔΙΚΟΥ 
 
Μετά από την παρέλευση 5 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της υποχρέωσης απόδοσης 
των ασφαλίστρων, τότε θα κλειδώνεται ο κωδικός σας και δε θα μπορεί να γίνει η οποιαδήποτε έκδοση 
παραστατικών μέχρι να ελευθερωθεί με την πληρωμή της οφειλής, ο κωδικός σας. 

 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Μετά από την παρέλευση 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της υποχρέωσης απόδοσης 
των ασφαλίστρων, αυτόματα από το τμήμα Μηχανογράφησης θα αποστέλλονται επιστολές ακύρωσης 
λόγω μη πληρωμής στους ασφαλισμένους που αφορά η ληξιπρόθεσμη οφειλή σας, όπως ορίζει ο νόμος. 
 



 
 

 
 

 

ΚΡΟΜΑΡ Μεσίτες Ασφαλειών Ε.Π.Ε. 
Εξουσιοδοτημένοι ανταποκριτές των Lloyd’s of London 
Αγ. Κωνσταντίνου 17, 15124 Μαρούσι 
Τηλ. 210-8028946, Fax 210-8029055 

 

Πιστεύουμε, ότι η εφαρμογή των παραπάνω θα λειτουργήσει προς όφελος όλων μας, σε μία εποχή που ο 
προγραμματισμός και η οργάνωση συντελούν σημαντικά στο να διαφυλάξουμε όλοι μας τα συμφέροντά 
μας από την αδυναμία αλλά και κάποιες φορές ασυνέπεια των ασφαλισμένων στην τήρηση των 
οικονομικών τους υποχρεώσεων. 
 
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας, 
 
Για την εταιρία, 

 
Κλαίρη Πετούνη 
Γενική Διεύθυνση 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

. / . 
 


