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Tájékoztató 
      a bankkártyás fizetésről
A www.allianz.hu oldalon, valamint az Allianz Ügyfél-
portálon elérhető kártyás fizetési lehetőség szolgálta-
tója az OTP Mobil Szolgáltató Kft., a díj közvetlenül az 
Allianz Hungária Biztosítóhoz kerül. A fizetés folyamata 
titkosított csatornán, kétkulcsos SSL titkosítás alkalma-
zásával valósul meg. Az OTP Mobil Szolgáltató Kft. 
SimplePay online bankkártyás fizetési megoldással kap-
csolatos felhasználási feltételeit itt találja:  
https://simplepay.hu/vasarlo-aff/

A bankkártyás fizetés biztonságos!

Fizetéskor átirányítjuk az OTP Mobil Szolgáltató Kft. 
fizetőoldalára, és a fizetés közvetlenül az OTP Mobil 
Szolgáltató Kft. által üzemeltetett, a nemzetközi kár-
tyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint 
működő oldalon történik, és nem az Allianz oldalán. Az 
Allianz Hungária Zrt. az Ön kártya, illetve a mögötte 
álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának 
semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést 
nem nyerhet.
A fizetési tranzakció beazonosítása és könyvelése érde-
kében az Allianz a szerződéssel kapcsolatban megadott 
e-mail címet és egy tranzakciós azonosítót ad át a Bank 
részére, és a tranzakció eredményéről kap információt. 
Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatót 
a www.allianz.hu/adatvedelem oldalon talál.

Sikeres díjfizetés esetén az összeg teljes egészében a 
biztosítási szerződésére kerül lekönyvelésre. Amennyi-
ben az a biztosítási szerződésre bármilyen oknál fogva 
nem könyvelhető, az ily módon befizetett összeget a biz-
tosító teljes mértékben visszautalja a szerződőnek.

A www.allianz.hu oldalon, valamint az Allianz Ügyfél-
portálon a lejárt, az esedékes, valamint az előírt díjat 
fizetheti be. A díjelőleg összege a díjfizetési gyakoriság 
szerinti díj összegének felel meg.

A bankkártyával történő fizetéshez az 
alábbi kártyaadatokra lesz szüksége

Kártyaszám: a kártya előlapján dombornyomással vagy 
nyomtatással szereplő, 13-19 jegyő szám.

Lejárati dátum: a kártya előlapján dombornyomással 
vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám.

Érvényesítési kód: a kártya hátlapján az aláírás pane-
len található számsor utolsó három jegye (CVV2, vagy 
CVC2). Amennyiben az Ön kártyáján nem szerepel ilyen 
kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt 
legyen szíves üresen hagyni.

Oldalunkon az alábbi kártya típusokkal 
fizethet

Visa (dombornyomott)
MasterCard (dombornyomott)
Electron (nem dombornyomott), kibocsátótól függően – 
ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, 
hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. 
Amennyiben az Ön kártyáját kibocsátó bank engedélyezte 
az interneten való kártyahasználatot, Ön természetesen 
fizethet oldalunkon Electron kártyájával. Pontos informáci-
óért kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz.
Maestro (nem dombornyomott)
American Express

http://www.allianz.hu/adatvedelem

