
Dorim să vă mulţumim pentru încrederea acordată produselor şi serviciilor Allianz-Ţiriac şi să vă informăm în 
legătură cu situaţia scadenţei primelor de asigurare aferente poliţei/lor de asigurări generale contractate de 
dumneavoastră.

Nr. 
crt.

Contract nr. Tip asigurare Moneda 
contractului

Rata Suma de plată (RON)

1 016429 Sanaplan - Asigurari De Sanatate RON 2 3.619,00

Total de plată (RON) până la data 19.05.2022 3.619,00
REFERINŢĂ - 001454266828

Stimate client Internet Si Tehnologie S3 Srl,

Vă rugăm să efectuaţi plata primelor de asigurare înscrise în tabelul de mai jos până la data de 19 mai 2022, 
apelând la una dintre modalităţile de plată menţionate pe verso.

Desfăşurător prime scadente:

REFERINŢA : 001454266828

TOTAL DE PLATĂ : 3.619,00 RON

ASIGURĂRI GENERALE 1100361900001454266828

Precizăm faptul că prezenta înştiinţare de plată nu reprezintă un document fiscal, motiv pentru care vă rugăm să 
păstraţi dovezile aferente efectuării plăţii primelor de asigurare: ordin de plată, chitanţă de la ATM sau ROBO, 
chitanţă pentru plăţile la casierii, foaie de vărsământ, etc.

Pentru detalii referitoare la plata primelor de asigurare sau la oferta  noastră de servicii, vă invităm să vă adresaţi cu 
încredere reprezentantului de vânzări sau reprezentanţilor Infoline Allianz–Ţiriac aflaţi la dispoziţia dumneavoastră,  
de luni până vineri, între orele 8:00 – 20:00 la numerele de telefon 0801.0801.08 (număr cu tarif redus, apelabil din 
reţeaua Romtelecom) sau 021.20.19.100 (număr cu tarif normal, apelabil din toate reţelele telefonice), ori la adresa 
de e-mail info@allianztiriac.ro.

Asigurându-vă de întreaga noastră consideraţie,
Echipa Allianz-Ţiriac Asigurări S.A.

Către:
Internet Si Tehnologie S3 Srl

Subiect Înştiinţare de plată Strada Calea Vitan, Nr. 242, Et. P, Ap. Cam 1

Data: 16.05.2022 Bucuresti , Sector 3 , Cod Postal 031303
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Modalităţi de plată a primelor de asigurare

Plata în numerar

         la casieriile Allianz-Ţiriac Asigurări S.A.;
         la ghişeele băncilor partenere BRD Groupe Societe Generale, UniCredit Ţiriac Bank, 
Banca Transilvania şi Raiffeisen Bank;

         la ghişeele CEC Bank (doar pentru înştiinţările emise în RON);
         la automatele BRD Groupe Societe Generale pentru plata facturilor cu cod de bare –  

ROBO;
         prin PayPoint - la magazinele în care se află afişată sigla PayPoint (doar pentru 
înştiinţările emise în RON).

Plata cu cardul (numai pentru plăţi în lei)

         la casieriile Allianz-Ţiriac Asigurări S.A. cu un card valabil emis de orice bancă comercială;
         la bancomatele (ATM-urile) BRD Groupe Societe Generale şi UniCredit Ţiriac Bank doar cu 
un card emis de către una dintre aceste bănci, completând în câmpul rezervat detaliilor plăţii 
REFERINŢA menţionată pe prima pagină;

         la automatele BRD Groupe Societe Generale pentru plata facturilor cu cod de bare - ROBO, 
cu card bancar emis numai de BRD Groupe Societe Generale.

Plata prin Direct Debit

Dacă aveţi un cont bancar la una dintre sucursalele băncilor BRD Groupe Societe 
Generale, UniCredit Ţiriac Bank sau Banca Comercială Română, puteţi opta pentru 
încheierea unui contract de debitare directă la orice sucursală a băncii dumneavoastră 
sau direct în sucursalele Allianz-Ţiriac (doar în cazul băncilor UniCredit Ţiriac Bank şi 
BRD Groupe Societe Generale). În situaţia în care alegeţi să semnaţi contractul de 
debitare directă la o sucursală a băncii este necesar ca un exemplar al mandatului de 
debitare directă să ajungă într-unul dintre sediile Allianz-Ţiriac.

              Plata prin transfer bancar

                                  Puteţi plăţi cu ordin de plată folosind conturile bancare şi menţionând în câmpul rezervat                 
                                  detaliilor plăţii REFERINŢA menţionată pe prima pagină.

Banca (şi sucursala) Cont IBAN doar pentru Asigurări Generale
ING BANK N.V. AMSTERDAM Sucursala 
Bucuresti

RO77INGB0001000197958984

Banca Comerciala Romana S.A. RO82RNCB0072072275450401

Garanti Bank RO38UGBI0000512005878RON

BRD - Groupe Societe Generale S.A Sucursala 
Mari Clienti Corporativi

RO51BRDE450SV39059004500

RAIFFEISEN BANK S.A. RO32RZBR0000060013391055

BANCA TRANSILVANIA RO68BTRL00001601007312XX

UniCredit Bank S.A. RO13BACX0000000030063099

Pentru a vedea lista completă a punctelor de plată, vă rugăm să accesaţi adresa www.allianztiriac.ro.

În cazul în care optaţi pentru o altă modalitate de plată decât cele puse la dispoziţie de Allianz-Ţiriac Asigurări S.A., 
  compania noastră nu se face responsabilă de eventualele întârzieri ce pot apărea la alocarea primelor.
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