
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
 
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 στον Κλάδο Αυτοκινήτου με το αποδεικτικό πληρωμής για να σας 
αποσταλεί το συμβόλαιο. 
Προσοχή! Μην προσπαθήσετε να εκδώσετε το συμβόλαιο μέσω WebInsurer, διότι θα το χρεωθείτε στο 
πλαφόν σας. 
 
Ακολουθεί ανά εταιρία το ποιά στοιχεία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως αιτιολογία στην κατάθεση 
σας, καθώς και για τη διευκόλυνση σας link για το online pay τους : 
 
Euroins : πληρωμή με αριθμό κυκλοφορίας ή ονοματεπώνυμο 
http://www.glig.gr/pliromi-asfalistron 
 
Εθνική : 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. 
 
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 
 
Interasco : πληρωμη με κωδικό πληρωμής ή αριθμό συμβολαίου / προσφοράς 
https://transaction.interasco.gr/card_payment.aspx 
 
Ευρωπαική Πίστη : πληρωμη με κωδικό πληρωμής 
https://www.livepay.gr/evropaikipisti.aspx 
 
Aig : μόνο τηλεφωνικά, δίνοντας τον αριθμό της κάρτας 
 
Eurolife : πληρωμη με κωδικό πληρωμής 
https://epliromi.eurolife.gr/ 
 
Interamerican : εφαρμογή «my Interamerican» ή με Live-Pay ή με SimplePay 
https://www.interamerican.gr/eksyphrethsh/plhrwmes 
 
Ergo : πληρωμη με κωδικό πληρωμής 
https://www.ergohellas.gr/payments/dias/ 
 
Ιντερσαλόνικα : πληρωμη με κωδικό πληρωμής και ΑΦΜ 
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https://online.intersalonica.gr/IntersPortal/checkout 
 
Generali : πληρωμη με κωδικό πληρωμής ή αριθμό συμβολαίου / προσφοράς 
https://fastpay.generali.gr/Online 
 
Interlife : πληρωμη με κωδικό πληρωμής 
https://www.interlife.gr/Payments/Pages/ValidatePayment.aspx 
 
Ατλαντική : πληρωμη με κωδικό πληρωμής 
https://www.atlantiki.gr/online-pliromi 
 
Μινέττα : pay.minetta.gr με αριθμό συμβολαίου ή κωδικό πληρωμής 
https://pay.minetta.gr/ 
 
Prime : πληρωμη με κωδικό πληρωμής 
https://www.primeins.gr/payment 
 
Υδρόγειος : πληρωμη με κωδικό πληρωμής ή ΑΦΜ – Αρ.κυκλοφορίας μέσω YdrogiosPayOnline 
https://ydrogiospay.gr/payonline/#/ 
 
Gmi : σε λογαριασμούς της εταιρίας, χωρίς αυτόματη έκδοση συμβολαίου 
 
Drive Care : σε λογαριασμούς της εταιρίας, χωρίς αυτόματη έκδοση συμβολαίου 
 
AXA : πληρωμη με κωδικό πληρωμής 
https://www.axa.gr/el/onlinepayments-enimerosi/ 
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