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ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Το Πεδίο Τιμολόγηςη-Αιτήςεισ χωρίηεται ςε δφο πεδία διαχείριςθσ.
Α. Τιμολόγηση Οχημάτων και
Β. Διαχείριση αιτήσεων.
Στο πεδίο Τιμολόγηση Οχημάτων ο ςυνεργάτθσ βλζπει ςτθν πρϊτθ ςτιλθ τισ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ
που είναι μζςα ςτο portal, ςτθ δεφτερθ ςτιλθ βλζπει ποιεσ εταιρείεσ είναι ενεργζσ για τιμολόγθςθ,
ςτθν τρίτθ ςτιλθ βλζπει ςε ποιεσ εταιρείεσ είναι ενεργι θ θλεκτρονικι αίτθςθ και ςτθν τζταρτθ
ςτιλθ, με ςιμα το αυτοκίνθτο
είναι θ είςοδοσ για τιμολόγθςθ.
Η διαδικαςία τιμολόγθςθσ ξεκινά κάνοντασ κλικ ςτο εικονίδιο Υπερτιμολόγηςη.
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Στθ ςυνζχεια εμφανίηεται ςτθν οκόνθ θ καρτζλα καταχϊρθςθσ όλων των απαραίτθτων ςτοιχείων για
τθν τιμολόγθςθ ενόσ οχιματοσ.

Για να διατθρθκοφν τα ςτοιχεία που καταχωριςαμε για να τιμολογιςουμε ανά εταιρεία, κάνουμε
κλικ ςτο κουμπί Αποθήκευςη.
Εν ςυνεχεία και ζχοντασ αποκθκεφςει τα βαςικά ςτοιχεία του οχιματοσ, κα μασ ηθτθκεί να
ςυμπλθρϊςουμε κάποια περαιτζρω ςτοιχεία τα οποία απαιτοφνται από τθν εκάςτοτε εταιρεία
(εκπτϊςεισ, eurotax, κ.λ.π.).
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Συνεχίηουμε και επιλζγουμε τθν εταιρεία κάνοντασ κλικ ςτο εικονίδιο με το αυτοκίνθτο

Επιλζγοντασ τθν κάκε εταιρεία (κάνοντασ κλικ ςτο εκάςτοτε εικονίδιο)
ενεργοποιείται ζνα κόκκινο πλαίςιο γφρω από το λογότυπο τθσ εταιρίασ

Ελζγχουμε εάν χρειάηεται να ςυμπλθρωκεί κάποιο επιπλζον ςτοιχείο και κάνουμε κλικ ςτο
κουμπί Υπολογιςμόσ.

Ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δϊςουμε ςτθν επιλογι των πακζτων αςφάλιςθσ τα οποία
κα πρζπει να ςυμπλθρϊνουμε ςε κάκε εταιρεία και να επιλζγουμε το κατάλλθλο
πρόγραμμα με τισ καλφψεισ που επικυμεί ο πελάτθσ.
Σε περίπτωςθ ελλιπϊν ι λανκαςμζνων ςτοιχείων ςτο underwriting εμφανίηεται επάνω
δεξιά ςτθν οκόνθ ζνα μινυμα ςε πλαίςιο επιςθμαίνοντασ το λάκοσ ι τα ςτοιχεία που
εκκρεμοφν προσ καταχϊρθςθ. Όταν το πλαίςιο είναι με μπλε χρϊμα ζχουμε τθ δυνατότθτα
να αγνοιςουμε τα ςχόλια και να προχωριςουμε ςτο επόμενο ςτάδιο τιμολόγθςθσ.
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Σε περίπτωςθ που το πλαίςιο είναι με κόκκινο χρϊμα κα πρζπει να προβοφμε ςτθ
διόρκωςθ των ςτοιχείων διαφορετικά δεν μασ επιτρζπεται να προχωριςουμε ςτο επόμενο
ςτάδιο.

Έχοντασ εκτελζςει τισ παραπάνω οδθγίεσ ςε όλεσ τισ εταιρείεσ που μασ ενδιαφζρουν, ςτο
εικονίδιο τθσ κάκε εταιρείασ εμφανίηεται και θ προτεινόμενθ τιμι.

Στθν καρτζλα «Καλφψεισ» (δίπλα από την καρτζλα «Στοιχεία Τιμολόγησης») βλζπουμε
αναλυτικά τισ καλφψεισ και τισ απαλλαγζσ τθσ προςφοράσ βάςει του πακζτου που ζχουμε
επιλζξει. Επίςθσ ζχουμε τθ δυνατότθτα να προςκζςουμε και κάποιεσ από τισ προαιρετικζσ
καλφψεισ και εκ νζου να τιμολογίςουμε.
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Έχοντασ λοιπόν εκτελζςει τα παραπάνω ςτάδια και ζχοντασ επιλζξει τθν εταιρεία και το
πακζτο αςφάλιςθσ βάςει των απαιτιςεων του πελάτθ και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του,
προχωροφμε ςτο τελικό ςτάδιο, αποθήκευςησ προςφορά ή δημιουργία αίτηςησ.
Επιλζγοντασ προςφορά ζχουμε τθ δυνατότθτα να αποκθκεφςουμε και να εκτυπϊςουμε τθν
προςφορά. Επίςθσ μποροφμε να καταχωριςουμε όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία τα οποία κα
μασ φανοφν χριςιμα ςε επόμενθ επικοινωνία με τον πελάτθ (παρζχεται και η δυνατότητα
καταχώρηςησ τησ ημερομηνίασ επανάληψησ με τον πελάτη).

Επιλζγοντασ Δημιουργία Αίτηςησ ζχουμε ολοκλθρϊςει τθ διαδικαςία και βριςκόμαςτε εν
αναμονι ζγκριςθσ και ζκδοςθσ του αςφαλιςτιριου ςυμβολαίου.

