Αγαπητέ Aσφαλισµένε
Στο πλαίσιο της συνεχούς ενηµέρωσης σας σχετικά µε όλα τα θέµατα ασφάλισης και κάλυψης σας
θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι µε την πρόσφατη Απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών . ( ΠΟΛ 1078/30.05.2017 ) από
τις 06/06/2017 θα πραγµατοποιείται έλεγχος από την Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων ( ∆.ΗΛΕ.∆.) ώστε να
εντοπίζονται τυχόν ανασφάλιστα οχήµατα και για τα οποία θα δηµιουργείται ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ Ελληνικού
∆ηµοσίου 250,00 € .
Οι ιδιοκτήτες των ανασφάλιστων οχηµάτων οφείλουν να εξοφλήσουν άµεσα το παράβολο και έπειτα να συνάψουν
ασφαλιστική σύµβαση για το εν λόγω όχηµά .
Με αφορµή το θέµα της ασφαλισιµότητας του οχήµατος σας θεωρούµε απαραίτητο να σας θυµίσουµε τους τρόπους
πληρωµής ασφαλίστρων που σας παρέχει η Sfakianakis Insurance Brokers καθώς επίσης και οδηγίες για την διευκόλυνση
σας .

•

Μέσω Ταχυπληρωµής : παραδίδοντας το έντυπο της ειδοποίησης στο ταµείο του πλησιέστερου καταστήµατος
ΕΛΤΑ . Προσοχή : για την κατάθεσή σας η Sfakianakis Insurance Brokers ενηµερώνεται τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες
µετά .

•

Μέσω Τράπεζας : επιλέγετε το πλησιέστερο κατάστηµα της Τράπεζας που σας εξυπηρετεί και προχωρήστε σε
πληρωµή τουλάχιστον µια ( 1 ) εργάσιµη πριν την λήξη του συµβολαίου σας . Προσοχή: για την κατάθεσή σας είναι
απαραίτητο να σηµειωθεί η επωνυµία του ιδιοκτήτη ή ο αριθµός κυκλοφορίας του οχήµατος σας .
Alpha Bank
Euro Bank
Εθνική Τράπεζα
Πειραιώς

: 101-00-2002-029422
: 0026-0025-41-0200565957
: 040-472-78868
: 5090-054574-859

(ΙΒΑΝ) GR 90 0140 1010 1010 0200 2029 422
(ΙΒΑΝ) GR 21 0260 0250 0004 1020 0565 957
(ΙΒΑΝ) GR 71 0110 0400 0000 0404 7278 868
(ΙΒΑΝ) GR 12 0172 0900 0050 9005 4574 859

•

Μέσω Πιστωτικής Κάρτας : επικοινωνήστε µαζί µας ώστε να σας προωθήσουµε το σχετικό έντυπο
Εξουσιοδότησης και να συµπληρώσετε τα στοιχεία της κάρτας σας . Προσοχή : για την χρέωση των ασφαλίστρων
σε δύο ( 2 ) δόσεις για ποσά άνω των 200,00 € δεν υποστηρίζονται οι πιστωτικές κάρτες Εθνικής .

•

Μέσω Easy Pay : επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.easypay.gr και ακολουθείστε τα παρακάτω βήµατα για την
πληρωµή σας . Κατηγορίες πληρωµών -> Ασφάλειες -> Ασφαλιστικοί Πράκτορες -> Sfakianakis Insurance Brokers,
συµπληρώστε τα ζητούµενα στοιχεία και επιβεβαιώστε την εξόφληση σας . Προσοχή : η κατάθεσή σας θα φανεί
µετά από δύο ( 3 ) εργάσιµες

•

Μέσω Αντικαταβολής Courier : ενηµερώστε µας µία ( 1 ) εργάσιµη νωρίτερα για την ηµεροµηνία που επιθυµείτε
να παραλάβετε το ασφαλιστήριο σας ( ηµέρες & ώρες παράδοσης : ∆ευτέρα - Παρασκευή , ώρες παράδοσης 09:00
πµ – 19:00 µµ )

•

Μέσω επίσκεψης στα κεντρικά γραφεία της Sfakianakis Insurance Brokers : στην διεύθυνση
Σιδηροκάστρου 5-7 , Βοτανικό ( ∆ευτέρα - Παρασκευή , ώρες λειτουργίας 09:00 πµ – 17:30 µµ )

Sfakianakis Insurance Brokers

Συµπληρωµατικά σας κοινοποιούµε τους παρακάτω ηλεκτρονικούς συνδέσµους ( LINK )µε δυνατότητα απευθείας
εξόφληση στην ασφαλιστική εταιρεία .

•

AIG EUROPE LIMITED : https://www.easypay.gr/

•

GENERALI : https://fastpay.generali.gr/Online

•

INTERASCO : http://www.interasco.gr/

•

ALLIANZ : https://my.allianz.gr/

•

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ : https://myservices.europisti.gr/pls/apex/f?p=101:1:0:::::

•

GROUPAMA : https://payservice.groupama.gr/

•

ERGO : https://www.ergohellas.gr/payments

•

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ : https://www.ethniki-asfalistiki.gr/defaultMB.aspx?page=newWebPay

•

AXA : https://apps.axa.gr/OnlinePayments/

•

IMTERAMERICAN : https://my.interamerican.gr/

•

EUROLIFE : https://epliromi.eurolife.gr/

Το τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών είναι στην διαθεσή σας να σας βοηθήσει τυχόν απορίες που µπορεί να έχετε σχετικά µε
την ισχύ του ασφαλιστηρίου σας & την κάλυψη των οχηµάτων σας στο τηλέφωνο 210 34 69 549 , Fax : 210 34 69 070 ,
e-mail: customersupport@sfakianakis.gr . ( Ωράριο λειτουργίας : ∆ευτέρα – Παρασκευή , 09 : 00 - 17: 30 )

Με εκτίµηση ,
SFAKIANAKIS INSURANCE BROKERS A.E.
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