ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
Επιλέξτε για την πληρωμή των ασφαλίστρων σας τον τρόπο που σας εξυπηρετεί καλύτερα!

1. ΕΝΤΟΛΗ ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (SEPA)
Πάγια εντολή Χρέωσης Τραπεζικού Λογαριασμού, οποιασδήποτε Τράπεζας μέσω του συστήματος SEPA
(Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ).
Μια μέθοδος πληρωμής, η οποία αναγνωρίζεται ως ο καλύτερος ηλεκτρονικός τρόπος εκτέλεσης χρηματικών συναλλαγών και γι αυτό
αποτελεί την επιλογή της πλειονότητας των πελατών μας. Είναι εύκολη, γρήγορη και δεν δημιουργεί ανησυχίες για την έγκαιρη
πληρωμή των ασφαλίστρων σας υπό την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός διατηρεί επαρκή υπόλοιπα.
Για την συμπλήρωση και υπογραφή του εντύπου εντολής αυτόματης χρέωσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Πωλήσεων
που σας εξυπηρετεί, το Τμήμα Εισπράξεων της Εταιρείας στο τηλέφωνο 22845650, καθώς επίσης και με τον Ασφαλιστικό σας
Σύμβουλο.

2. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Επισκεφθείτε ένα από τα πιο κάτω υποκαταστήματα των συνεργαζομένων τραπεζών όπου χρησιμοποιώντας τον
15ψήφιο Κωδικό Πληρωμής, θα μπορείτε απλά να καταθέσετε τα ασφάλιστρα σας είτε σε μετρητά ή με επιταγή προς όφελος της
MetLife σε ένα από τους πιο κάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
MetLife
205-101-009369-8

ΙΒΑΝ-ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
CY69009002050002051010093698

BIC- ΚΩΔΙΚΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ABKLCY2N

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΠΡΩΗΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ

010-4002783-2

CY48007010100000000040027832

CCBKCY2N

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

357006731657

CY37002001950000357006731657

BCYPCY2N

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

116-01-080368-01

CY56005001160001160108036801

HEBACY2N

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

100005799515

CY91006052510000100005799515

ETHNCY2N

ASTRO BANK

0001079934

CY06008001010000000001079934

PIRBCY2N

SOCIETE GENERALE

024-001-429-020005-01-2

CY52012000024001429020005012

SOGECY2N

USB BANK

142-2-0000175-62017

CY79011000221422000017562017

UNVKCY2N

3. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Χρησιμοποιώντας τον 15ψήφιο Κωδικό Πληρωμής μπορείτε να προχωρήσετε την πληρωμή σας μέσω των ηλεκτρονικών καναλιών
της τράπεζας που συνεργάζεστε, χωρίς ταλαιπωρία και χάσιμο πολύτιμου χρόνου.
Οι πληροφορίες που θα χρειαστείτε για την εκτέλεση της πληρωμής απεικονίζονται στον πιο πάνω πίνακα.
.

4. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ
Χρησιμοποιώντας τον 15ψήφιο Κωδικό Πληρωμής μέσα από τον δικτυακό ιστότοπο :
https://www.jccsmart.com/e-bill/15946015 για να προχωρήσετε με την πληρωμή των ασφαλίστρων καθώς επίσης
και άλλα στοιχεία, που τυχόν να σας ζητηθούν.

5. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Επισκεφθείτε το Τμήμα Εισπράξεων στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στην οδό Λεωφόρος Κέννεντυ 38, 1507 Λευκωσία ή το
Γραφείο Πωλήσεων με το οποίο συνεργάζεσθε και πληρώστε τα ασφάλιστρά σας με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.
Η πληρωμή ασφαλίστρων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός των παραπάνω, δεν αναγνωρίζεται ως έγκυρος τρόπος πληρωμής και
ως εκ τούτου δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση για την Εταιρεία.
Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τους Διαθέσιμους Τρόπους Πληρωμής Ασφαλίστρων, μπορείτε να
επικοινωνείτε με το Γραφείο Πωλήσεων που σας εξυπηρετεί καθώς επίσης και με το Τμήμα Εισπράξεων των Κεντρικών
Γραφείων της Εταιρείας στο τηλέφωνο 22845650.

