Κλάδος Πυρός
Τιμολόγηση/Αποστολή Αίτησης
Έκδοση Συμβολαίου

Οδηγίες για Τιμολόγηση /Αίτηση /Έκδοση Κλάδου Πυρός
Για την ορθή λειτουργία της Τιμολόγησης /Έκδοσης/Εκτύπωσης για τον κλάδο Πυρός
παρακαλώ ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
Η προσθήκη του κλάδου εμφανίζεται στο menu της Εφαρμογής με τις ανάλογες ενότητες όπως
εφαρμόζεται και στον κλάδο Αυτοκινήτου.

Επιλέγοντας από το menu Νέα Προσφορά Πυρός θα μεταφερθείτε στην φόρμα για την
συμπλήρωση των στοιχείων κινδύνου .

Συμπληρώνοντας τα στοιχεία κινδύνου και επιλέγοντας υπολογισμός θα επιστραφούν τα
διαθέσιμα πακέτα τιμολόγησης .

Αν επιθυμείτε αναλυτική εμφάνιση των πακέτων της Ασφαλιστικής επιλέξτε από το menu της
Εφαρμογής Μια Εταιρεία όλα τα πακέτα .

Η παραπάνω επιλογή σας δίνει την δυνατότητα εμφάνισης των πακέτων της Ασφαλιστικής σε
μορφή σύγκρισης .

Ακολουθώντας την γνωστή διαδικασία , επιλέγοντας το πακέτο που σας ενδιαφέρει θα εμφανιστεί
η ανάλυση των καλύψεων που περιέχει . Μπορείτε να συνεχίσετε αποθηκεύοντας την προσφοράς
σας ώστε να την επεξεργαστείτε σε δεύτερο χρόνο ( επιλέγοντας Αποθήκευση ) , να επιλέξετε
Εκτύπωση Προσφοράς είτε να προχωρήσετε επιλέγοντας Αίτηση Ασφάλισης .

Κατόπιν συμπλήρωσης των στοιχείων θα πρέπει να επιλέξετε Αποστολή ώστε να προωθήσετε την
Αίτηση στην Ασφαλιστική .

Σε συνέχεια της αποστολής σας η Αίτηση θα μετατραπεί σε Συμβόλαιο και ακολουθήσει την
ροή όπου υφίσταται και στον κλάδο αυτοκινήτου.
Το Συμβόλαιο θα μεταβεί στο κατάστημα διαθέσιμο για αγορά και εκτύπωση .
ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ:
•
•

•

Η ημερομηνία έναρξης του συμβολαίου, όταν και εφόσον η αίτηση καταχωρηθεί μετά
της 12:00μμ, είναι πάντα η επόμενη της καταχώρησης.
Στην ασφάλιση περιεχομένου όταν το επιθυμητό κεφάλαιο είναι μεγαλύτερο των 250
Ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, η αίτηση μένει σε εκκρεμότητα. Εξετάζεται από την
ασφαλιστική, η οποία ανάλογα προβαίνει σε έγκριση και εκδίδει το σχετικό
ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Δεν έχετε την δυνατότητα να τιμολογήσετε και να εκδώσετε συμβόλαιο για Εξοχική
κατοικία. Οι εξοχικές κατοικίες ακολουθούν τους κανόνες U/W της ασφαλιστικής και τα
ασφαλιστήρια συμβόλαια εκδίδονται κατόπιν σχετικής εγκρίσεως της.

