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Płatność cykliczna
Włączenie płatności cyklicznej może dokonać:
•	
Pośrednik podczas zawierania umowy ubezpieczenia
•	
Klient w osobistym koncie dla Ubezpieczeń na życie, w dowolnym momencie podczas
trwania umowy ubezpieczenia
Wybrany sposób płatności:
•	możliwy jest niezależnie od wybranej częstotliwości składek na umowie ubezpieczenia
•	nie pociąga za sobą zmian w wysokości składek
•	dedykowany jest dla ubezpieczającego będącego osobą fizyczną
•	wymaga zaznaczenia zgody ubezpieczającego na obciążenie karty płatnością cykliczną
•	wymaga uzupełnienia adresu e–mail i/lub nr telefonu klienta – na podane dane
kontaktowe wysyłana jest wiadomość poprzedzająca obciążenie karty klienta.
Dostępne opcje dla klienta w osobistym koncie w zakładce Ubezpieczeń na życie:
•	
włączenie bądź wyłączenie płatności cyklicznej dla wybranej umowy ubezpieczenia
na życie
•

dodanie karty płatniczej bądź jej zmiana
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Obsługa przez klienta
Płatność cykliczna – nic prostszego!
Włączenie płatności cyklicznej –
z poziomu szczegółów wybranej polisy
W tym celu w sekcji Płatności klient
wybiera Włącz płatność cykliczną.

Ważne: Jeśli nie ma aktualnie
uzupełnionych danych
kontaktowych to pojawi się
komunikat z możliwością przejścia
do profilu i uzupełnienia adresu e–
mail i/lub numeru telefonu.

Na podane dane kontaktowe wysyłana
jest wiadomość poprzedzająca obciążenie
karty klienta

Jeśli dane kontaktowe są uzupełnione, to
po kliknięciu Włącz płatność cykliczną
pojawi się klauzula do zaznaczenia:

Ważne: Jeśli na umowie ubezpieczenia odnotowana
jest zaległa składka, której termin płatności upłynął
przed aktywowaniem płatności cyklicznej, zostanie ona
pobrana w momencie zarejestrowania karty płatniczej.
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Zaakceptowanie zgody na obciążenie
karty płatnością cykliczną przenosi do
okna formularza w serwisie płatniczym
Blue Media:

Wystarczy uzupełnić dane karty oraz
zatwierdzić klikając Zapłać.

Jeśli z jakiegoś powodu transakcja została
przerwana, klient może dodać kartę
w sekcji Płatności.

Po dodaniu karty można dokonać jej
zmiany lub wyłączyć płatność cykliczną.
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Po kliknięciu:
•	
Zmień kartę następuje przekierowanie
do serwisu Blue Media, gdzie można
dokonać aktualizacji karty.
•	
Wyłącz płatność cykliczną pojawi się
okno z komunikatem. Po zatwierdzeniu,
płatność cykliczna zostanie wyłączona.
W takiej sytuacji klient powinien
pamiętać o samodzielnym opłacaniu
kolejnych składek. Może również
ponownie aktywować płatność
cykliczną w dowolnym momencie
trwania umowy ubezpieczenia.

Włączenie oraz wyłączenie płatności
cyklicznej prezentowane będzie w Historii
zmian danej polisy.

Wybrany sposób płatności będzie także
aktualizował dane na polisie. Na druku
Oświadczenia i zgody do polisy dostępna
będzie aktualizacja o Zgodę na obciążenie
karty płatnością cykliczną.
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Płatność cykliczną można dodać nie
tylko z poziomu szczegółów polisy, ale
także z głównego widoku iKonta, z sekcji
Płatności.

Przechodząc do szczegółów płatności,
klient ma możliwość włączenia płatności
cyklicznej.
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Po aktywowaniu płatności cyklicznej klient
może dodać kartę lub wyłączyć płatność
cykliczną. W przypadku kiedy karta została
dodana może dokonać jej aktualizacji za
pomocą opcji Zmień kartę.
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Obsługa na ścieżce przez Agenta
Płatność cykliczna – nic prostszego!
W Sposobie płatności należy wybrać
płatność cykliczna.
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Następnie wchodzimy w Oświadczenia
i zgody ubezpieczającego, gdzie konieczne
jest zaznaczenie zgody na obciążenie karty
płatnością cykliczną
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Po rozwinięciu klauzul dostępna jest pełna
treść zgody:

Zanim zaznaczysz zgodę należy poinformować klienta z czym wiąże się wybrany sposób
płatności. Zaznaczenie klauzuli jest równoznaczne z wyrażeniem zgody klienta na:

•	w przypadku niepowodzenia transakcji zostaną wykonane dodatkowe dwie próby
obciążenia karty w kolejnych dniach roboczych

•	cykliczne obciążanie jego karty płatniczej, w celu dokonania płatności składki, z tytułu
zawartej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA w Sopocie
umowy ubezpieczenia

•	usługa zostaje automatycznie wyłączona po trzech nieudanych próbach
pobrania składki

•	po zawarciu umowy ubezpieczenia, klient zobowiązany jest dostarczyć/dodać dane
karty płatniczej (numer karty, kod CV/CVV) na formularzu dostępnym w serwisie
płatniczym Blue Media SA w Sopocie lub w osobistym koncie ubezpieczeniowym.
Następnie zarejestrować kartę płatniczą z wykorzystaniem mechanizmów
autoryzacyjnych wydawcy karty (np. autoryzacja z wykorzystaniem 3D–Secure)
•	autoryzacja płatności cyklicznej odbywa się poprzez dokonanie przelewu
weryfikacyjnego na kwotę 1 zł, która zostanie zwrócona na rachunek, z którego została
pobrana lub poprzez dokonanie przelewu składki, jeśli autoryzacja jest realizowana
w wysokości i w terminie płatności składki, a karta będzie obciążana kolejnymi kwotami
składek w terminach płatności określonych w umowie ubezpieczenia

•	w celu rezygnacji z cyklicznego obciążania karty należy przed planowaną
datą obciążenia wyłączyć usługę samodzielnie po zalogowaniu do osobistego
konta ubezpieczeniowego
•	dane kontaktowe oraz dane karty mogą zostać w każdym czasie zaktualizowane
w osobistym koncie ubezpieczeniowym, przy czym aktualizacja danych karty wymaga
przejścia powtórnej procedury rejestracji i autoryzacji karty
•	w przypadku zmian, które wpłyną na wysokość składki w umowie ubezpieczenia,
w szczególności wynikające z przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej na kolejny okres
na warunkach określonych w OWU, karta płatnicza będzie obciążana nową wysokością
składki, zgodnie z nowym harmonogramem płatności.

•	jednocześnie nastąpi obciążenie karty wysokością zaległej składki, w sytuacji gdy
na moment aktywowania płatności cyklicznej na umowie ubezpieczenia będzie
odnotowana zaległość składki, której termin płatności upłynął przed aktywowaniem
płatności cyklicznej
•	obciążenie karty zostanie poprzedzone wiadomością e–mail i/lub sms na podane dane
kontaktowe (adres e–mail i/lub nr telefonu)
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iOferta a płatność cykliczna
Przy wystawieniu iOferty z wybraną
formą płatności cyklicznej, klient
w iKoncie domyślnie będzie miał
zaznaczoną zgodę. Po akceptacji iOferty
z płatnością cykliczną będzie miał
możliwość przejścia bezpośrednio do
serwisu płatniczego Blue Media SA w celu
dodania karty płatniczej.

Ważne: Nie będzie możliwości zatwierdzenia iOferty w przypadku, gdy klient odznaczy klauzulę na obciążenie karty płatnością cykliczną, która
była wcześniej zaznaczona na ścieżce przez pośrednika. Natomiast po zatwierdzeniu iOferty klient będzie miał możliwość rezygnacji z tej formy
płatności – w tym celu wybiera funkcjonalność wyłączenia płatności cyklicznej dostępnej w iKoncie.
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Możliwe walidacje na ścieżce sprzedaży:
a.	jeśli wybrano sposób płatności –
płatność cykliczna a nie zaznaczono
zgody na cykliczne obciążenie karty
płatniczej.
	Po kliknięciu w komunikat błędu
przechodzimy bezpośrednio do
Oświadczeń i zgód ubezpieczającego,
gdzie konieczne będzie wyrażenie
zgody klienta.
	W tym przypadku można także
wrócić i zmienić formę na inny
sposób płatności.
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b.	Dodatkowo, jeśli dane kontaktowe
ubezpieczającego nie będą
uzupełnione (adres e–mail i/lub
nr telefonu) pojawi się komunikat
o konieczności ich podania.
Po kliknięciu w komunikat
błędu przejdziemy do danych
ubezpieczającego w celu uzupełnienia
adresu e–mail i/lub nr tel.

Istotne jest podanie zarówno
nr telefonu jak i adresu e–mail. Za pomocą
powiadomień sms klient jest bieżąco
informowany m.in. o płatnościach na
polisie, zaś za pomocą wiadomości e–mail
ma możliwość bezpośredniego przejścia
do serwisu płatniczego Blue Media SA
i dodania karty płatniczej dla wybranego
sposobu płatności.

c.	jeśli wybrano sposób płatności
– płatność cykliczna dla
ubezpieczającego będącego
jednocześnie osobą prawną.
	W tym przypadku konieczna jest
zmiana na inną formę płatności.

Po zatwierdzeniu polisy przez
pośrednika bądź akceptacji iOferty
z płatnością cykliczną, klient może
dodać kartę z poziomu iKonta
lub z poziomu otrzymanego
powiadomienia e–mail, przechodząc
bezpośrednio do serwisu płatniczego
Blue Media SA.
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