Instrukcja do zawarcia on-line ubezpieczenia Kaucja Plus

Należy wejść na stronie Pantaenius.de poprzez link zaadresowany do Państwa jako
polecających ubezpieczenie Kaucja Plus.
Zawarcie ubezpieczenia poprzez link umożliwia odnotowanie Państwa do systemu
prowizyjnego.

Aby wykupić ubezpieczenie KAUCJA PLUS należy kliknąć „Purchase” pod w mniejszą
tabele poniżej.

Klikając w mniejszą tabele z ubezpieczeniem Bond Plus – Kaucja Plus

Otworzy się okno z automatycznym uzupełnieniem kraju jako Germany – składka jest
170 EUR. Jednak po zmianie kraju na Poland, pokaże się prawidłowa składka – 142,86
EUR.

Należy:
-wybrać kraj Poland
-Product: Bond Insurance Plus = Ubezpieczenie Kaucja Plus
-Data zawarcia umowy czarteru
-Data rozpoczęcia czarteru
-Data zakończenia czarteru
-Model jachtu
-Pytanie: Czy jest płatny skipper na pokładzie ?
- Nazwisko i Imię Skippera
- Kraj rezydencji
- Data urodzenia
Po uzupełnieniu danych klienta klikamy NEXT
W kolejnym widoku uzupełniamy:
- adres e-mail klienta: na tym adresie e-mail zostanie założone indywidualne konto klienta,
który jednocześnie jest loginem do tego konta

Po wpisaniu e-maila pokaże się okno z potwierdzeniem e-maila oraz pozostałymi
danymi:
- numer telefonu
- nazwisko, imię, data urodzenia
- adres

Po uzupełnieniu wszystkich informacji należy wybrać SEND i wtedy zostanie wysłany
do klienta link aktywacyjny do aktywowania konta na stronie Pantaenius.de
Zaraz po założeniu konta wysyłamy do klienta e-mail z instrukcją:

TEMAT: Ubezpieczenie Kaucja Plus - zawarcie
ubezpieczenia
Dzień dobry,
Wkrótce zostanie wysłany e-mail bezpośrednio z firmy Pantaenius, zatytułowany Pantaenius online
access - Your registration link.
W e-mailu jest podany link do profilu, gdzie należy utworzyć nowe hasło. Po aktywacji profilu i
nadaniu hasła, należy sprawdzić dane we wniosku ubezpieczeniowym.
Na stronie z podsumowaniem w punkcie 4 należy wybrać opcję CREDIT CARD i uzupełnić dane karty
kredytowej otwierając przycisk Enter new cc data (polisa i faktura zostaną wygenerowane dopiero
po pobraniu należności z karty kredytowej).
Należy zaznaczyć puste pola w sekcji 5 na dole strony:
 znajomość warunków ubezpieczenia,
 zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
a następnie potwierdzić ostatecznie chęć zakupu klikając przycisk "PURCHASE NOW".
Proces kończy się pojawieniem się na Państwa koncie Pantaenius dokumentów: elektronicznej polisy
(POLICY) i faktury (INVOICE).
Dokumenty znajdą Państwo będąc zalogowani na swoim koncie w zakładce „My contracts &
invoices”.

Na Państwa adres e-mail zostanie również wysłane potwierdzenie transakcji zatytułowane
Pantaenius Insurance - Policy and invoice documents.

Sytuacja, gdy klient ma już założone indywidualne konto klienta
Jeżeli klient ma już założone indywidualne konto na swoim adresie e-mail należy polecić wejście na
stronę poprzez SWÓJ link, wybór odpowiedniego ubezpieczenia i rozpoczęcie wypełniania wniosku.
Podczas wypełniania wniosku, kiedy klient dochodzi do okna z adresem email po wpisaniu tego
emaila, na który już jest założone konto pojawia się dodatkowe okno do wpisania hasła do konta
(PASSWORD).
Po zalogowaniu należy dokończyć składanie wniosku - dane właściciela polisy załadują się już
automatycznie.
Nowy klient może założyć sobie konto także podczas wypełniania wniosku – ważne, aby uruchomił
cały proces wchodząc przez link.
Tylko przy zachowaniu takiej procedury na koncie Państwa klienta pojawia się adnotacja, że są
Państwo pośrednikiem w tej transakcji.
Prosimy więc o dokładne informowanie Państwa klientów jak mają postępować i posługiwanie się
otrzymanymi od Pantaenius linkami.

