При нашите партньори
EasyPay

Алианц България Живот

	плащането на застрахователна премия към ЗАД
„Алианц България Живот“ може да стане във всеки
от над 1600 офиса на ЕаsyPay в цялата страна.
необходимо е да се посочи 10-цифреният номер на
полицата, изписан в застрахователния договор.

Възможности
за плащане

на премиите
по вашата
животозастраховка

Как може да получите
допълнително информация за
вашата животозастраховка
чрез регистрация в онлайн системата за проверка
на състоянието на вашата животозастраховка
на интернет адрес http://lifereport.allianz.bg регистрацията се осъществява посредством
валиден имейл адрес;
чрез вашия личен застрахователен консултант;
във всеки застрахователен офис на Алианц България.

Алианц България Живот
1504ЗАД
София
Алианц България
Ул. Чаталджа
1504 София№ 3
www.allianz.bg
Бул. Княз Дондуков 59
www.allianz.bg

Директно удържане на премията
от заплата

На каса в Алианц Банк България
или друга банка
	чрез попълнена вносна бележка, където в
основанието за плащане се посочват номерът на
застрахователната полица, ЕГН-то и трите имена
на договорителя. В платежното нареждане трябва
да се попълни сметката на ЗАД „Алианц България
Живот“, посочена в застрахователния договор;
	при плащане в офис на Алианц Банк България
клиентите на ЗАД „Алианц България Живот“ са
освободени от такси. В случай че плащането
се извърши в офис на друга банка, е приложима
стандартната тарифа на съответната банка.

Електронно банкиране на Алианц
Банк България или друга банка
	чрез специално разработено меню „Застраховки“ в
електронното банкиране на Алианц Банк България,
в което се получава известие за дължимата премия
30 дни преди падежа й. При плащане на премията по
този начин не се дължат допълнителни такси;
	чрез електронно банкиране на друга банка –
подготвя се електронен макет на платежно
нареждане, където в основанието за плащане
	трябва да се посочат номерът на
застрахователната полица, ЕГН-то и трите имена
на договорителя, както и банковата сметка на ЗАД
„Алианц България Живот“. При плащане е приложима
стандартната тарифа на съответната банка.

Директен дебит през Алианц Банк
България
	В съгласието за директен дебит задължително се
посочват:
	 сметка, от която ще се извършват преводи към
ЗАД „Алианц България Живот“;
	максимален размер, до който да постъпват искания
за директен дебит от ЗАД „Алианц България Живот“
– препоръчително е при месечни плащания да се
посочи сума, равна на две месечни премийни вноски, а
при годишни плащания – една вноска;
	срок на валидност – записва се крайната дата на
животозастраховката или полето се оставя празно;
	в полето „Условия“ – номерът на застраховката,
ЕГН-то и трите имена на договорителя, както и
банковата сметка на ЗАД „Алианц България Живот“.

Нареждане за периодичен превод
от сметка в Алианц Банк България
или друга банка
	В заявлението за нареждане за периодичен превод
се посочват:
	сума – месечната / годишната премийна вноска по
животозастраховката;
	дата, на която да се изпълнява преводът;
	срок на валидност – крайната дата на
животозастраховката;
	в полето „Основание“ – номерът на застраховката,
ЕГН-то и трите имена на договорителя, както и
банковата сметка на ЗАД „Алианц България Живот“.

	На счетоводен отдел по месторабота се
предоставят следните данни:
	размер на дължимата премия и честота на плащане
(месечно / годишно);
	банковата сметка на ЗАД „Алианц България Живот“,
посочена в застрахователния договор;
	основание за плащане – номер на застрахователната полица, ЕГН и три имена;
	в зависимост от вътрешните изисквания на
фирмата е възможно да попълните молба или друг
документ, с който да декларирате вашето съгласие
да се удържа определена сума от заплатата.

През интернет чрез
услугата еPay
	плащането се осъществява през интернет
страницата www.epay.bg. Необходимо е клиентът
да направи регистрация, ако няма такава, и получава
достъп за електронно плащане на сметки към
ЗАД „Алианц България Живот”.
	 при плащане в ePay.bg е необходимо да въведете
	10-цифрения номер на полицата в полето „Абонатен
номер”. Номерът на полицата, дължимата премия и
срокът за плащане са изписани в застрахователния
договор.
	 на екрана клиентът получава информация за общо
дължимото плащане по полицата, включително и
за допълнителните покрития към нея.

Директно удържане на премията
от заплата

На каса в Алианц Банк България
или друга банка
	чрез попълнена вносна бележка, където в
основанието за плащане се посочват номерът на
застрахователната полица, ЕГН-то и трите имена
на договорителя. В платежното нареждане трябва
да се попълни сметката на ЗАД „Алианц България
Живот“, посочена в застрахователния договор;
	при плащане в офис на Алианц Банк България
клиентите на ЗАД „Алианц България Живот“ са
освободени от такси. В случай че плащането
се извърши в офис на друга банка, е приложима
стандартната тарифа на съответната банка.

Електронно банкиране на Алианц
Банк България или друга банка
	чрез специално разработено меню „Застраховки“ в
електронното банкиране на Алианц Банк България,
в което се получава известие за дължимата премия
30 дни преди падежа й. При плащане на премията по
този начин не се дължат допълнителни такси;
	чрез електронно банкиране на друга банка –
подготвя се електронен макет на платежно
нареждане, където в основанието за плащане
	трябва да се посочат номерът на
застрахователната полица, ЕГН-то и трите имена
на договорителя, както и банковата сметка на ЗАД
„Алианц България Живот“. При плащане е приложима
стандартната тарифа на съответната банка.

Директен дебит през Алианц Банк
България
	В съгласието за директен дебит задължително се
посочват:
	 сметка, от която ще се извършват преводи към
ЗАД „Алианц България Живот“;
	максимален размер, до който да постъпват искания
за директен дебит от ЗАД „Алианц България Живот“
– препоръчително е при месечни плащания да се
посочи сума, равна на две месечни премийни вноски, а
при годишни плащания – една вноска;
	срок на валидност – записва се крайната дата на
животозастраховката или полето се оставя празно;
	в полето „Условия“ – номерът на застраховката,
ЕГН-то и трите имена на договорителя, както и
банковата сметка на ЗАД „Алианц България Живот“.

Нареждане за периодичен превод
от сметка в Алианц Банк България
или друга банка
	В заявлението за нареждане за периодичен превод
се посочват:
	сума – месечната / годишната премийна вноска по
животозастраховката;
	дата, на която да се изпълнява преводът;
	срок на валидност – крайната дата на
животозастраховката;
	в полето „Основание“ – номерът на застраховката,
ЕГН-то и трите имена на договорителя, както и
банковата сметка на ЗАД „Алианц България Живот“.

	На счетоводен отдел по месторабота се
предоставят следните данни:
	размер на дължимата премия и честота на плащане
(месечно / годишно);
	банковата сметка на ЗАД „Алианц България Живот“,
посочена в застрахователния договор;
	основание за плащане – номер на застрахователната полица, ЕГН и три имена;
	в зависимост от вътрешните изисквания на
фирмата е възможно да попълните молба или друг
документ, с който да декларирате вашето съгласие
да се удържа определена сума от заплатата.

През интернет чрез
услугата еPay
	плащането се осъществява през интернет
страницата www.epay.bg. Необходимо е клиентът
да направи регистрация, ако няма такава, и получава
достъп за електронно плащане на сметки към
ЗАД „Алианц България Живот”.
	 при плащане в ePay.bg е необходимо да въведете
	10-цифрения номер на полицата в полето „Абонатен
номер”. Номерът на полицата, дължимата премия и
срокът за плащане са изписани в застрахователния
договор.
	 на екрана клиентът получава информация за общо
дължимото плащане по полицата, включително и
за допълнителните покрития към нея.

Директно удържане на премията
от заплата

На каса в Алианц Банк България
или друга банка
	чрез попълнена вносна бележка, където в
основанието за плащане се посочват номерът на
застрахователната полица, ЕГН-то и трите имена
на договорителя. В платежното нареждане трябва
да се попълни сметката на ЗАД „Алианц България
Живот“, посочена в застрахователния договор;
	при плащане в офис на Алианц Банк България
клиентите на ЗАД „Алианц България Живот“ са
освободени от такси. В случай че плащането
се извърши в офис на друга банка, е приложима
стандартната тарифа на съответната банка.

Електронно банкиране на Алианц
Банк България или друга банка
	чрез специално разработено меню „Застраховки“ в
електронното банкиране на Алианц Банк България,
в което се получава известие за дължимата премия
30 дни преди падежа й. При плащане на премията по
този начин не се дължат допълнителни такси;
	чрез електронно банкиране на друга банка –
подготвя се електронен макет на платежно
нареждане, където в основанието за плащане
	трябва да се посочат номерът на
застрахователната полица, ЕГН-то и трите имена
на договорителя, както и банковата сметка на ЗАД
„Алианц България Живот“. При плащане е приложима
стандартната тарифа на съответната банка.

Директен дебит през Алианц Банк
България
	В съгласието за директен дебит задължително се
посочват:
	 сметка, от която ще се извършват преводи към
ЗАД „Алианц България Живот“;
	максимален размер, до който да постъпват искания
за директен дебит от ЗАД „Алианц България Живот“
– препоръчително е при месечни плащания да се
посочи сума, равна на две месечни премийни вноски, а
при годишни плащания – една вноска;
	срок на валидност – записва се крайната дата на
животозастраховката или полето се оставя празно;
	в полето „Условия“ – номерът на застраховката,
ЕГН-то и трите имена на договорителя, както и
банковата сметка на ЗАД „Алианц България Живот“.

Нареждане за периодичен превод
от сметка в Алианц Банк България
или друга банка
	В заявлението за нареждане за периодичен превод
се посочват:
	сума – месечната / годишната премийна вноска по
животозастраховката;
	дата, на която да се изпълнява преводът;
	срок на валидност – крайната дата на
животозастраховката;
	в полето „Основание“ – номерът на застраховката,
ЕГН-то и трите имена на договорителя, както и
банковата сметка на ЗАД „Алианц България Живот“.

	На счетоводен отдел по месторабота се
предоставят следните данни:
	размер на дължимата премия и честота на плащане
(месечно / годишно);
	банковата сметка на ЗАД „Алианц България Живот“,
посочена в застрахователния договор;
	основание за плащане – номер на застрахователната полица, ЕГН и три имена;
	в зависимост от вътрешните изисквания на
фирмата е възможно да попълните молба или друг
документ, с който да декларирате вашето съгласие
да се удържа определена сума от заплатата.

През интернет чрез
услугата еPay
	плащането се осъществява през интернет
страницата www.epay.bg. Необходимо е клиентът
да направи регистрация, ако няма такава, и получава
достъп за електронно плащане на сметки към
ЗАД „Алианц България Живот”.
	 при плащане в ePay.bg е необходимо да въведете
	10-цифрения номер на полицата в полето „Абонатен
номер”. Номерът на полицата, дължимата премия и
срокът за плащане са изписани в застрахователния
договор.
	 на екрана клиентът получава информация за общо
дължимото плащане по полицата, включително и
за допълнителните покрития към нея.

При нашите партньори
EasyPay

Алианц България Живот

	плащането на застрахователна премия към ЗАД
„Алианц България Живот“ може да стане във всеки
от над 1600 офиса на ЕаsyPay в цялата страна.
необходимо е да се посочи 10-цифреният номер на
полицата, изписан в застрахователния договор.

Възможности
за плащане

на премиите
по вашата
животозастраховка

Как може да получите
допълнително информация за
вашата животозастраховка
чрез регистрация в онлайн системата за проверка
на състоянието на вашата животозастраховка
на интернет адрес http://lifereport.allianz.bg регистрацията се осъществява посредством
валиден имейл адрес;
чрез вашия личен застрахователен консултант;
във всеки застрахователен офис на Алианц България.

Алианц България Живот
1504ЗАД
София
Алианц България
Ул. Чаталджа
1504 София№ 3
www.allianz.bg
Бул. Княз Дондуков 59
www.allianz.bg

При нашите партньори
EasyPay

Алианц България Живот

	плащането на застрахователна премия към ЗАД
„Алианц България Живот“ може да стане във всеки
от над 1600 офиса на ЕаsyPay в цялата страна.
необходимо е да се посочи 10-цифреният номер на
полицата, изписан в застрахователния договор.

Възможности
за плащане

на премиите
по вашата
животозастраховка

Как може да получите
допълнително информация за
вашата животозастраховка
чрез регистрация в онлайн системата за проверка
на състоянието на вашата животозастраховка
на интернет адрес http://lifereport.allianz.bg регистрацията се осъществява посредством
валиден имейл адрес;
чрез вашия личен застрахователен консултант;
във всеки застрахователен офис на Алианц България.

Алианц България Живот
1504ЗАД
София
Алианц България
Ул. Чаталджа
1504 София№ 3
www.allianz.bg
Бул. Княз Дондуков 59
www.allianz.bg

