Instrukcja do zawarcia on-line ubezpieczenia OC Skippera
Należy wejść na stronie Pantaenis.de poprzez link zaadresowany do Państwa jako
polecających ubezpieczenie OC Skippera.
Zawarcie ubezpieczenia poprzez link umożliwia odnotowanie Państwa do systemu
prowizyjnego.

Na pierwszej stronie należy wybrać opcje ubezpieczenia:

Wersja polska tabeli (ze strony Pantaenius.pl)

Należy kliknąć w wybraną opcję ubezpieczenia – Dla przykładu wybrano 71,43 EUR

Otworzy się okno z automatycznym uzupełnieniem kraju jako Germany – składka jest
85 EUR, jednak po zmianie kraju na Poland, pokaże się prawidłowa składka.

Przy uzupełnianiu formularza, nie należy uzupełniać polskich znaków.
- wybrać kraj Poland
- Product- wybrana opcja ubezpieczenia, została wybrana w poprzednim widoku
- Begin of insurance cover – data rozpoczęcia ochrony (nie może być to data
wsteczna)
- Skipper (Nazwisko i Imię)
- 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 OC Skippera – 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 należy w punkcie 3 wybrać metodę płatności - prosimy o
wybranie opcji CREDIT CARD, nawet jeśli płatność będzie dokonana później przelewem oraz
zaznaczając puste pola w sekcji 4 na dole strony potwierdzić:
 znajomość warunków ubezpieczenia,
 zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Ostatecznie proszę potwierdzić chęć zawarcia ubezpieczenia klikając przycisk "ORDER NOW
WITH COSTS".
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.

DOKONANIE PŁATNOŚCI:
Prosimy o opłacenie składki za polisę za pomocą karty kredytowej lub przelewem zgodnie z
danymi podanymi na fakturze (Invoice) do dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
Istnieją dwie możliwości dokonania zapłaty za ubezpieczenie:
1. płatność za nasze usługi, za pomocą karty kredytowej. Aby z niej skorzystać zapraszamy na
stronę internetową https://www.pantaenius.com/de-en/service/online-payment/. Aby
rozpocząć proces płatności online należy wpisać w okienko numer referencyjny, który
znajduje się pod numerem klienta w górnej części faktury (INVOICE) oraz Państwa adres email.
2. płatność przelewem do firmy Pantaenius w Hamburgu (dane do przelewu poniżej). W
tytule przelewu należy wpisać numer referencyjny, który znajduje się pod numerem klienta
w górnej części faktury (INVOICE).
Konto Pantaenius GmbH
Dane konta:
IBAN: DE63 2007 0000 0511 7700 00
BIC: DEUTDEHH
Deutsche Bank AG, Hamburg
Właściciel konta:
Pantaenius GmbH
Grosser Grasbrook 10, 20457 Hamburg

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.

