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Nálunk a jövő már elkezdődött!
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Pannónia Applikáció - PannID

Letöltés és telepítés

 Először le kell törölni a telefonról a korábban

telepített nem megfelelő PannID alkalmazást

 Biztosító honlapjáról

 https://pannid.cig.eu/

 E-mail-ben kiküldött linkről

 Letöltés és telepítés után megjelenik a

telefonon a Pannónia logó

iOS 10.0- tól használható verzió

https://pannid.cig.eu/
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Telepítés folyamata - PannID
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Telepítés folyamata - PannID
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Telepítés folyamata - PannID

Most már használatra kész

az applikáció



6

Adatok feltöltése 1. - PannID

Az ügyfélhez tartozó
- Közvetítő kódja (1200XXXXX)
- Ajánlatszám (10 számjegy)
- Név
- Ügyfél típus (szerződő, díjfizető)
- Igazolvány típusa

Elindításkor 
figyelmeztető üzenet 

az internet kapcsolatról
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Adatok feltöltése 2. - PannID

Amikor mindent feltöltöttünk:

- Közvetítő kódja: 123456789
- Ajánlatszám: 123456890
- Név: Teszt Elek
- Ügyfél típus: Szerződő
- Igazolvány típusa: új személyi igazolvány 

és lakcímkártya

Jöhet a fénykép készítés!
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Ez is PROFI

Hibásan vagy ki nem töltött 
mezők jelzése:

- Közvetítőkód (9 számjegy, 
numerikus adat)

- Ajánlatszám (10 hosszú, 
numerikus adat)

- Hiányzó mező
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Fénykép készítés 1. - PannID

Rövid tájékoztató szöveg 
a bekérendő 
dokumentumokról

Olvassuk át hogy 
mire van szükség!
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Fénykép készítés 2. - PannID

Amennyiben minden megvan, úgy OK és tovább is mehetünk.
Engedélyezzük a kamera hozzáférést!
Ha valami nem egyértelmű, akkor munkaidőben hívhatjuk is egyből az
értékesítés támogatást vagy írhatunk nekik e-mail-t a segítségért.
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Fénykép készítés 3. - PannID

Felül kerül megjelenítésre, hogy miről kell a fotót elkészíteni.

*

* A lakcímkártya hátlap helyett a előlapot fótozzuk le mégegyszer. 

A személyi azonosító nem fotózható.
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Fénykép készítés 4. - PannID

Fotózzuk le a szerződéskötési nyomtatvány mindhárom oldalát, 

de nagyon figyeljünk az olvashatóságra!
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Adatok ellenőrzése - PannID

Módosítás:
- Közvetítőkód
- Ajánlatszám
- Név (ügyfél típus) 
- Fényképek

Adatok küldése / feltöltése

Ellenőrzés, 
majd küldés!
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Adatok feltöltése - PannID

Adatok feltöltése: emailben 
elküldésre kerülnek az elkészített 
okmány másolatok a CIG Pannónia 
Életbiztosítónak a policyadmin@cig.eu
címre.

Ha nincs internet kapcsolat, ennek 
megfelelő üzenet érkezik. Ilyenkor 
újra el kell készíteni a fotókat.

Beküldést követően visszaérkezik 
a 4 jegyű PannID azonosító, amit 
a Pannónia PROFe kér az ajánlat 
véglegesítésekor.

mailto:policyadmin@cig.eu
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PROFe - véglegesítés

Az egyedi azonosítót a PROFe-ba kell beírni véglegesítésnél a „PannID
azonosító” mezőbe.
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Összefoglalás

 Android és IOS rendszereken is fut, de a beállításoknál
engedélyeztetni kell

 Egyértelmű adatazonosítás

 Nem maradhat le információ

 Nem tárolja a fotót a telefonon

 Azonnal beküldésre kerül már ajánlattételkor

 Nincs hiánypótlás

 PROFe – PannID összekapcsolás


