
4 ПАКЕТА,
1 ЛЕСЕН ИЗБОР
Бързо и лесно изберете 
предпочитания от вас пакет — 
Комфорт, Плюс, Екстра или Макс —
онлайн през allianz.bg  или чрез 
застрахователен посредник.

НАРЪЧНИК ЗА ПОЛЗИТЕ
Само няколко стъпки и ще получите достъп 
до уникалния наръчник за ползите — пълна 
информация и полезни съвети за Вашата 
застраховка в електронен или хартиен 
формат. ПЛАЩАНЕ НА ЕДНА

РЪКА РАЗСТОЯНИЕ 
Вие избирате как да заплатите премията — 
еднократно или на вноски, онлайн през
allianz.bg или директно на посредника.

ВАШАТА ПОЛИЦА Е ИЗДАДЕНА
Честито, застраховката е сключена! 
Вече сте част от семейството на Allianz. 
Грижата за риска е наша. Може да 
разчитате на професионалното ни 
обслужване! Ще Ви изпратим за подпис 
полицата, заедно с пакета документи.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ!
НЯМА СТРАШНО, НИЕ СМЕ С ВАС

ПРЕТЕНЦИЯТА ВИ Е 
РЕГИСТРИРАНА 

Получавате SMS с номера 
на претенцията и линк към 

онлайн услугата Claims Tracker.

24/7 БЛИЗО ДО ВАС

ОЦЕНКА ПО 

Вашето мнение е важно за нас! 
След като получите SMS, оценете 
процеса по заявяване на претенция
и ние ще публикуваме Вашата 
обратна връзка на allianz.bg.    

 
БЪРЗА ОБРАБОТКА И
ИЗПЛАЩАНЕ НА ПРЕТЕНЦИЯТА 

 

Изберете от предложените Ви опции и:
1.   До 2 работни дни ще изчислим 
     обезщетението и ще Ви го изплатим 
     или
2.   Изберете сервиз от партньорската 
      мрежа на Allianz и до 2 часа от 
      сервиза ще се свържат с Вас.

КАК ВИ СЕ СТОРИ 
ПЪТУВАНЕТО? 

След като получите sms, oценете 
цялостно процеса по уреждане на 

Вашата претенция и ние ще публикуваме 
Вашата обратна връзка на allianz.bg.
Така ще ни помогнете да продължим 

заедно напред – още по-добри!
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ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ALLIANZ?
• Можете да разчитате на нас, защото 130-годишният опит 

ни е научил как да действаме във всяка една ситуация.
• Ние сме първата застрахователна компания у нас, която 

по систематизиран начин търси мнението на своите 
клиенти и го публикува на своята интернет страница.

•  Дигитални решения:
Quote&Buy My Car (Покупка на полица)
Payment Portal (Плащане на полица)
FNOL (Заявяване на претенция)
Claims Tracker (Проследяване на претенция)
Voice of the Customer (Оценка по 5-звезден рейтинг)

ЗА ВАШИЯ АВТОМОБИЛ И УДОБСТВО ЗА ВАС НА ВСЯКА СТЪПКА!

ОФЕРТА
ПО МЯРКА 
Ние ще Ви предложим 
подходящи финансови 
условия. Потвърдете 
офертата и продължете 
пътуването.1 2 3 4
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https://www.allianz.bg/bg_BG/individuals.html

Регистрирайте претенцията 24/7 на allianz.bg,
с обаждане на 0700 13 014 или в работно време
на място в ликвидационен център. 

Ние ценим Вашето време! През
Claims Tracker от всяко място

когато Ви е удобно, можете 
да прикачите необходимите 

снимки и документи в Claims
Tracker и да следите статуса

на претенцията.  

https://www.allianz.bg/bg_BG/individuals.html
https://www.allianz.bg/bg_BG/landing-pages/online-claims-tracker.html
https://pay.allianz.bg
https://www.allianz.bg/bg_BG/webfnol.html#/start-claim
https://mycarqb.allianz.bg
https://www.allianz.bg/bg_BG/individuals.html
https://www.allianz.bg/bg_BG/individuals.html



