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A www.allianz.hu oldalon, valamint az A
Mobil Szolgáltató Kft., a díj közvetlenül 
kétkulcsos SSL titkosítás alkalmazásával 

 
 

A bankkártyás fizetés biztonságos!
 

Fizetéskor átirányítjuk az OTP Mobil Szolgáltató Kft. 
üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársasá
Allianz oldalán. Az Allianz Hungária Zrt. 
semmilyen formában nincs birtokában, a

 
Sikeres díjfizetés esetén az összeg teljes
biztosítási szerződésre bármilyen oknál f
mértékben visszautalja a szerződőnek. 

 
A www.allianz.hu oldalon, valamint az A
díjelőleg összege a díjfizetési gyakoriság

 
 

A bankkártyával történő fizetéshez
 

Kártyaszám (a kártya előlapján
Lejárati dátum: (a kártya előla
Érvényesítési kód: (a kártya há
CVC2). Amennyiben az Ön kár
legyen szíves üresen hagyni. 

 

 
Oldalunkon az alábbi kártya típuso

 
Visa (dombornyomott) 

MasterCard (dombornyomott

Electron (nem dombornyomo
hogy lehetıvé teszi-e a kártya 
interneten való kártyahasznála
kérjük, forduljon a kártyáját kibo
Maestro (nem dombornyomott

American Express 
 

 
 
 

koztató a bankkártyás fizetésről 

Allianz Ügyfélportálon elérhető kártyás fizetési lehetőség sz
 az Allianz Hungária Biztosítóhoz kerül. A fizetés folyamata t

al valósul meg. 

! 

OTP Mobil Szolgáltató Kft. fizetőoldalára, és a fizetés közvetlenül az OTP Mobil Szolgáltató Kft. 
ársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalo

 az Ön kártya, illetve a mögötte álló számla adatainak, számá
abba betekintést nem nyerhet. 

s egészében a biztosítási szerződésére kerül lekönyvelésre
fogva nem könyvelhető, az ily módon befizetett összeget a bi

Allianz Ügyfélportálon a lejárt, az esedékes, valamint az előírt 
ság szerinti díj összegének felel meg. 

hez az alábbi kártyaadatokra lesz szüksége: 

ján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegy
apján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé 
átlapján az aláírás panelen található számsor utolsó három j

ártyáján nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre 

okkal fizethet: 

ott) 

ott), kibocsátótól függően – ezen kártyák esetében a kibocsát
 internetes használatát. Amennyiben az Ön kártyáját kibocsá
atot, Ön természetesen fizethet oldalunkon Electron kártyájá

ibocsátó bankhoz. 
ott) 

 

zolgáltatója az OTP 
titkosított csatornán, 

OTP Mobil Szolgáltató Kft. által 
lon történik, és nem az 

mának, lejárati dátumának 

e. Amennyiben az a 
biztosító teljes 

rt díjat fizetheti be. A 

yő szám) 
é formátumú szám) 

m jegye) (CVV2, vagy 
rre vonatkozó mezőt 

tó bank határozza meg, 
csátó bank engedélyezte az 

ával. Pontos információért 

 


