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ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ  ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
 
Για την εξόφληση συμβολαίων απευθείας στις ασφαλιστικές εταιρίες με πιστωτική κάρτα, πρέπει να 
μπαίνετε μέσω Internet στο online pay της κάθε εταιρίας και να ακολουθείτε τη διαδικασία της, η 
οποία αναγράφεται με απλά βήματα. 
Με την εξόφληση δηλώνετε το e-mail που θέλετε να σταλεί το συμβόλαιο ή σε όσες εταιρίες δε σας το 
επιτρέπει, αποστέλετε e-mail στην εταιρία μας με το αποδεικτικό πληρωμής για να σας 
αποσταλεί το συμβόλαιο. 
 
Σας παραθέτουμε παρακάτω  προς διευκόλυνση σας, link  ανά εταιρία και στοιχεια αιτιολογίας  για το online pay 
σύστημα πληρωμών τους: 
 

AXA: πληρωμη με κωδικό πληρωμής 

https://www.axa.gr/el/onlinepayments-enimerosi/ 
 

AIG: με τηλεφωνική κλήση, δίνοντας τον αριθμό της κάρτας 

• Κεντρικά Γραφεία 
Λεωφ. Κηφισίας 119 
15124 Μαρούσι, Αθήνα 
Τηλ: 210 81 27 600 
Fax: 210 80 27 189 

Email: το  customerservice-GR@aig.com 
 

• Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης 
Μαρίνου Αντύπα 42 
57 001 Πυλαία, Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2310 474999 
Φαξ: 2310 474990 
Email: Salonica-GR@aig.com  

 

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ: πληρωμη με κωδικό πληρωμής 

https://www.atlantiki.gr/online-pliromi 
 

ALLIANZ: πληρωμή με Live-Pay (+0,30€) 

https://www.livepay.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82-
%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%82/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE
%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA
%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/allianz-
%CE%B1%CE%B5%CE%B3%CE%B1.aspx 
 

 
ΕΘΝΙΚΗ: πληρωμη με κωδικό πληρωμής 

https://www.simplepay.gr/ipay/el/ui/payment/payflow/ethniki-asfalistiki-euelikti-pliromi 
εγγραφή χρήστη με τα στοιχεία του και έπειτα ακολουθεί τα βήματα της πληρωμής. 
 

mailto:info@tzortzis-sa.gr
http://www.tzortzis-sa.gr/
https://www.axa.gr/el/onlinepayments-enimerosi/
mailto:customerservice-GR@aig.com
mailto:Salonica-GR@aig.com
https://www.atlantiki.gr/online-pliromi
https://www.livepay.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%82/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/allianz-%CE%B1%CE%B5%CE%B3%CE%B1.aspx
https://www.livepay.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%82/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/allianz-%CE%B1%CE%B5%CE%B3%CE%B1.aspx
https://www.livepay.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%82/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/allianz-%CE%B1%CE%B5%CE%B3%CE%B1.aspx
https://www.livepay.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%82/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/allianz-%CE%B1%CE%B5%CE%B3%CE%B1.aspx
https://www.livepay.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%82/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82/allianz-%CE%B1%CE%B5%CE%B3%CE%B1.aspx
https://www.simplepay.gr/ipay/el/ui/payment/payflow/ethniki-asfalistiki-euelikti-pliromi


 
 

 

 

 

 

 

 
Λ. Συγγρού 226, Καλλιθέα ΤΚ 17672  

Τηλ: 210 3232490   Fax: 2103 223669  
 info@tzortzis-sa.gr  www.tzortzis-sa.gr 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ: πληρωμη με κωδικό πληρωμής 

https://www.livepay.gr/evropaikipisti.aspx 
 

EUROINS: πληρωμή με αριθμό κυκλοφορίας ή ονοματεπώνυμο 

http://www.glig.gr/pliromi-asfalistron 
 

EUROLIFE: πληρωμη με κωδικό πληρωμής 

https://epliromi.eurolife.gr/ 
 

ERGO: πληρωμη με κωδικό πληρωμής 

https://www.ergohellas.gr/payments/dias/ 
 

INTERASCO: πληρωμη με κωδικό πληρωμής ή αριθμό συμβολαίου 

https://transaction.interasco.gr/card_payment.aspx 
 

INTERAMERICAN: εφαρμογή «my Interamerican» ή με Live-Pay ή με SimplePay 

https://www.interamerican.gr/eksyphrethsh/plhrwmes 
 

INTERSALONIKA: πληρωμη με κωδικό πληρωμής και ΑΦΜ 

https://online.intersalonica.gr/IntersPortal/checkout 
 

INTERLIFE: πληρωμη με κωδικό πληρωμής 

https://www.interlife.gr/Payments/Pages/ValidatePayment.aspx 
 

GENERALI: πληρωμη με κωδικό πληρωμής ή αριθμό συμβολαίου 

https://fastpay.generali.gr/Online 
 

GROUPAMA:  

https://www.groupama.gr/Eksyphrethsh-pelatwn/Tropoi-plhrwmhs-asfalistrwn 
 

MINETTA: pay.minetta.gr με αριθμό συμβολαίου ή κωδικό πληρωμής 

https://pay.minetta.gr/ 
 

PRIME: πληρωμη με κωδικό πληρωμής 

https://www.primeins.gr/payment 
 

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ: πληρωμη με κωδικό πληρωμής ή ΑΦΜ – Αρ.κυκλοφορίας μέσω YdrogiosPayOnline 

https://ydrogiospay.gr/payonline/#/ 
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