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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 025
Αγαπητοί Συνεργάτες,
Πρώτιστα, σας εύχομαι από καρδιάς ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, γεμάτη ΓΛΥΚΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ.
Όσον αφορά στα θέματα του κλάδου μας, είναι απαραίτητο να καταβάλουμε όλοι πρόσθετη
προσπάθεια, προκειμένου να οργανωθούμε καλύτερα και να γίνουμε πιο συνεπείς στις
υποχρεώσεις μας.
-

Από τη δική μας πλευρά, θα καλοδεχθούμε τις όποιες παρατηρήσεις σας, με σκοπό
την πιο εύρυθμη ροή της συνεργασίας μας.

-

Όσον αφορά στις δικές σας υποχρεώσεις, θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι η
απόδοση της οφειλής σας για παραγωγή LLOYD”S θα τροποποιηθεί εντός 2μήνου
για όσους διατηρείται από παλιά το 3μηνο περιθώριο καταβολής των ασφαλίστρων,
και για τις όποιες τυχόν καθυστερήσεις που θα υπάρξουν, οι επιπτώσεις θα είναι αυτές
που αναφέρονται στην εγκύκλιό μας Νο 016 -την οποία εάν δεν έχετε λάβει, ζητείστε
τη από την εταιρεία μας.

-

Για παραγωγή που μεσολαβούμε για λογαριασμό σας σε άλλες ασφαλιστικές, η
καταβολή των ασφαλίστρων θα γίνεται ή με την παράδοση του συμβολαίου ειδικά για
τον κλάδο αυτοκινήτων, ή μέχρι τις 20 του επόμενου από την ημερομηνία έκδοσης του
συμβολαίου μήνα.

-

Οι όποιες ακυρώσεις συμβολαίων σε άλλες ασφαλιστικές, θα πρέπει να μας
παραδίδονται με τα πρωτότυπα παραστατικά, εντός 14 ημερών από την παραλαβή
τους από την εταιρεία μας, διαφορετικά θα χρεώνεστε την τυχόν διαφορά χρόνου
ακύρωσης από την ασφαλιστική που είχε αναλάβει τον κίνδυνο.

-

Επιθυμούμε να σας δηλώσουμε ότι επιφυλασσόμεθα 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.
./.
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-

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, από 01.01.2011 μείωσε κατά 2% τις προμήθειες στον
ΚΛΑΔΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, γεγονός που θα μειώσει και τις αποδιδόμενες σε εσάς
προμήθειες.

-

Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι από 01.01.2011 δεν θα σας παρακρατείται φόρος,
ανεξάρτητα από την άδεια διαμεσολαβούντα που διαθέτετε.

-

Σαν ελάχιστη παραγωγή ετήσια εισπραττόμενη σε καθαρά ασφάλιστρα στην εταιρεία
μας σε προϊόντα LLOYD’S, ορίζεται το ποσό των ΕΥΡΩ 10.000,00.

Ελπίζω στην κατανόησή σας και στη συμβολή σας προκειμένου η συνεργασία μας να έχει
θετική εξέλιξη,
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Για την Εταιρεία,

ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
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