Új Ügyfélszámla Ügyfélportál regisztrációs folyamat leírás

1.) Allianz.hu nyitóoldalán lévı „Ügyfélportál” gombra kattintással jut el a regisztrációs
felületre az ügyfél, …

… és kezdheti meg a regisztrációs folyamatot: „Regisztráció”
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2.) A regisztrációhoz az e-mail címre, mobiltelefon-számra valamint az új ügyfélszámlaszámra van szükség. A mobilszámnak meg kell egyeznie a nyilvántartásunkban
(OPUS-ban) rögzített alapértelmezett SMS telefonszámmal.

Válassza ki az „Ügyfélszámlaszámot”. 7 karakter írható be.

A „Tovább” gombra kattintva folytathatja az ügyfél a regisztrációs folyamatot.
Lehetséges hibaüzenetek:
„A mobiltelefon mezınél nem megfelelı telefonszám hiba van”, vagy „A megadott
szerzıdésszám / ügyfélszámla szám, vagy mobil telefonszám nem megfelelı”.
Gyakori hiba, hogy a régi ügyfélszámla-számot adják meg. Ellenırizze a szerzıdésszámot.
Elıfordulhat, hogy a megadott mobil telefonszám nem egyezik meg a nyilvántartásunkban
rögzített, alapértelmezettként kezelt mobil telefonszámmal. Ezt a számot a biztosítási
szerzıdés megkötésekor a szerzıdı adatainál adta meg. Ebben az esetben forduljon Call
Centerünk munkatársaihoz (06 40 421 421), vagy biztosításközvetítıjéhez segítségért.

2

3.) A fenti adatok megadását követıen egy SMS-t küldünk az ügyfélnek, és kérjük, hogy
az abban szereplı ellenırzı kód utolsó 5 karakterét gépelje be a megjelenı
„Ellenırzı kód” mezıbe.

A „Tovább” gombra kattintva folytathatja a regisztrációs folyamatot.

4.) Következı lépésben adja meg az ügyfél az e-mail címét, lehetıség szerint az legyen,
amit nyilvántartásunkban (OPUS-ban) alapértelmezettként rögzítettünk. Az itt
megadott e-mail cím lesz a felhasználó neve a késıbbiekben az ügyfélnek.
Regisztráció után ettıl eltérı e-mail címet is megadhat a levelek kiküldéséhez.
Itt nyilatkozhat az ügyfél arról, hogy a jövıben szeretne-e információt kapni a
legfrissebb ajánlatainkról, kedvezményekrıl, akcióinkról, valamint hozzájárulhat
adatainak kezeléséhez.
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A Tájékoztató elolvasása és a nyilatkozatok elfogadása után az „Ügyfélportál
szerzıdést szeretnék kötni”, majd a „Tovább” gombra kattintva folytathatja az ügyfél a
regisztrációs folyamatot.

5.) A regisztrációs folyamat zárásaként választania kell egy jelszót, amivel a jövıben
beléphet a felületre és azonosíthatja magát.

Utolsó lépésként kattintson a „Befejezés” gombra.

6.) Sikeres regisztráció esetén megjelenik egy link („Tovább” gomb), amivel közvetlenül a
bejelentkezési oldalra léphet át az ügyfél.
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7.) Az ügyfél visszakerül a www.allianz.hu oldalunkra, azon belül is a bejelentkezı
felületre. Itt az ügyfél a felhasználónevével (a fentiek szerint korábban megadott email cím) és a szintén fentiek szerint korábban megadott jelszavával tud belépni az
Ügyfélportálra.

8.) Ekkor még csak korlátozott funkciókat érhetne el, de rögtön a belépés után a
rendszer kérni fogja azt az ellenırzı kódot, amit az ügyfél az e-mail címére kapott
meg. Szintén csak az utolsó 5 karakter begépelésére van szükség.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy freemail és citromail szolgáltató esetén levelünket
SPAM-ként kezelheti a levelezırendszer.
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