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τρόποι πληρωμής για να 
εξυπηρετηθείτε στην
εποχή του κορωνοϊού



Στις δύσκολες μέρες που όλοι αντιμετωπίζουμε, είναι 
σημαντικό να διατηρήσετε το ασφαλιστικό σας συμβόλαιο και 
τις καλύψεις που σας προσφέρει. Σας προσφέρουμε πολλούς 
τρόπους που μπορείτε να πληρώσετε το ασφάλιστρό σας, ώστε 
να επιλέξετε αυτόν που σας εξυπηρετεί περισσότερο. 

Σας προτρέπουμε να επιλέξετε τους τρόπους πληρωμής που 
δεν απαιτούν φυσική παρουσία. Για τη δική σας ασφάλεια, 
αλλά και των εργαζομένων μας, τα Κεντρικά μας στην Λεωφ. 
Συγγρού 124-126 και τα Γραφεία Πωλήσεων της 
INTERAMERICAN λειτουργούν χωρίς να δέχονται επισκέψεις 
του κοινού.

Όποιον τρόπο και αν επιλέξετε για την πληρωμή 
σας, φροντίστε να έχετε κοντά σας τον 20ψήφιο 
Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής και την 
Ειδοποίηση πληρωμής
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Μην ξεχνάτε! Πλέον δεν είναι δυνατόν, βάσει οδηγιών των 
τραπεζών, να κάνετε κατάθεση μετρητών
σε τράπεζα. Αν αυτό σας προβληματίζει, τηλεφωνήστε στον 
ασφαλιστή σας. 

τρόποι πληρωμής για να 
εξυπηρετηθείτε στην
εποχή του κορωνοϊού



Αν έχετε κάρτα Visa ή Mastercard - πιστωτική, χρεωστική ή 
προπληρωμένη, πλέον έχετε τη δυνατότητα να εξοφλήσετε τα 
ασφάλιστρά σας τηλεφωνικά, καλώντας την Εξυπηρέτηση 
Πελατών INTERAMERICAN.

Πρέπει να έχετε μαζί σας την κάρτα σας, την ειδοποίηση 
πληρωμής σας ή τον αριθμό συμβολαίου σας και το ΑΦΜ σας 
για λόγους πιστοποίησης. Για την ασφάλεια των στοιχείων της 
κάρτας σας, η ηχογράφηση της κλήσης διακόπτεται τη στιγμή 
που δίνονται τα εν λόγω στοιχεία.
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Νέος τρόπος πληρωμής: 
Εξόφληση ασφαλίστρων με 
ένα τηλεφώνημα!

Εξυπηρέτηση Πελατών INTERAMERICAN 

Tηλ. 210 946 2000, Δευτέρα-Παρασκευή, 8.00-16.00  
e-mail: custserv@interamerican.gr



Δεν χρειάζεται να έχετε web banking για να πραγματοποιήσετε 
ηλεκτρονική πληρωμή. Με απόλυτη ασφάλεια, η υπηρεσία
My Interamerican είναι στη διάθεσή σας και λειτουργεί
με χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα Visa
ή Mastercard.

Δείτε εδώ αναλυτικά τον τρόπο που μπορείτε να κάνετε χρήση 
της υπηρεσίας my interamerican για να πληρώσετε το 
συμβόλαιό σας, on line, εύκολα και γρήγορα.
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Εγγραφείτε και 
χρησιμοποιήστε την 
υπηρεσία my interamerican



www.winbank.gr

www.livepay.gr

https://ibank.nbg.gr/

https://www.alpha.gr/el/idiotes/myalpha

https://ebanking.atticabank.gr

μέσω του Viva wallet
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Ηλεκτρονική πληρωμή, 
χρησιμοποιώντας χρεωστική, 
πιστωτική ή προπληρωμένη 
κάρτα Visa ή Mastercard, στα:



• του τραπεζικού σας λογαριασμού 
• των καρτών Visa ή Mastercard,
   (με δυνατότητα επιλογής σε άτοκες δόσεις) 

Κατεβάστε το έντυπο εξουσιοδότησης πάγιας εντολής 
χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού από το 
www.interamerican.gr > Πληρωμή Ασφαλίστρων > 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ, ή ζητήστε το στο 210 9462000 ή με e-mail 
στο custserv@interamerican.gr

ή μπείτε στο web banking σας για να δημιουργήσετε πάγια 
εντολή χρέωσης της κάρτας σας.
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Πάγια εντολή χρέωσης 



Πληρώστε το συμβόλαιό σας, χρησιμοποιώντας τον Κωδικό 
Ηλεκτρονικής Πληρωμής ο οποίος αναγράφεται στην ειδοποίηση 
πληρωμής, επιλέγοντας, όπου χρειάζεται, την εταιρία 
Interamerican/Anytime. Διαλέξτε τον τρόπο που σας εξυπηρετεί 
περισσότερο.

Στις τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EUROBANK, ALPHA BANK και 
ATTICA BANK επιλέγοντας στο μενού την κατηγορία «Πληρωμές»
και μετά:

1. Interamerican/Anytime Ζωής (για συμβόλαια Ζωής & Υγείας)
2. Interamerican/Anytime Ζημιών (για συμβόλαια Αυτ/του, 
    Κατοικίας, Αστικής κλπ.)
3. Interamerican/Anytime Βοηθείας (για συμβόλαια Οδικής  
    Βοήθειας & Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας όπου υπάρχει  
    ξεχωριστή επιλογή)
4. Interamerican/Anytime (για τις Τράπεζες Πειραιώς & Eurobank)

• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ https://ibank.nbg.gr/
• EUROBANK https://ebanking.eurobank.gr/
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ https://www.winbank.gr/
• ALPHA BANK https://www.alpha.gr/
• ATTICA BANK https://ebanking.atticabank.gr/

7

Μέσω e-banking



Στις τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EUROBANK
και ALPHA BANK
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Μέσω phone-banking



Βρείτε μας στα Social Media:

Facebook.com/interamerican

Instagram.com/interamericangr

Twitter.com/interamericangr

YouTube.com/interamericangr

LinkedIn.com/company/interamerican


