
Cum poți achita prima de 
asigurare prin Direct Debit



De ce Direct Debit?
Mai mult timp pentru tine
Îți dorești să petreci mai mult din timpul tău cu familia sau să-l dedici hobby-
urilor tale? Serviciul Direct Debit te scutește de drumurile periodice la bancă. 

Fără stres
Nu mai ești cu gândul la plăți și te poți bucura de ceea ce este important. 
Valoarea exactă a primei de asigurare este întotdeauna plătită la timp. 

Cât ai zice DD
Trebuie doar să autorizezi banca să poată retrage din contul tău valoarea 
primei și poți spune adio ghișeului. 

Costuri 0
Ai costuri ZERO pentru activarea Direct Debit și pentru plățile efectuate. 

Sigur și transparent 
Stabilești o sumă maximă care poate fi retrasă din cont și stai fără griji. Ai 
evidența tuturor sumelor plătite pe extrasele contului tău bancar.

Cum poți beneficia de Direct Debit?
• Orice nou contract de asigurare cu frecvența lunară/trimestrială 

beneficiază de facilitățile oferite de Direct Debit. 
• Trebuie doar să mergi cu Anexa la Cererea de asigurare, completată 

și semnată, în una dintre sucursalele partenerilor bancari și să soliciți 
activarea serviciului Direct Debit.

• Îți poți configura mandatul de Direct Debit chiar și din aplicația ta de 
Internet Banking. Tot ce trebuie să faci este să cauți în aplicație opțiunea 
de Direct Debit, să completezi numărul de poliță și apoi să configurezi 
mandatul în funcție de frecvența de plată pentru polița ta. Simplu și rapid!

Partenerii noștri

Ce este Direct Debit?
Direct Debit este o modalitate simplă și rapidă prin care plata primei de asigurare se face automat, direct din contul tău bancar.



 Raiffeisen Bank
Informații mandat Portofoliul Metropolitan Life Portofoliul Aviva Observații 

Cont IBAN Cont în LEI:                                                              
RO69 RZBR 0000 0600 0318 2982 

RO75 RZBR 0000 0600 0235 8180 - LEI În funcție de tipul de produs Metropolitan Life (fără 
Aviva) sau Aviva,  numele beneficiarului și contul IBAN 
sunt diferite. 

Atenție!! Conturile menționate sunt destinate doar 
plăților prin serviciul de Debit Direct.

RO02 RZBR 0000 0600 0235 8233 - USD
RO28 RZBR 0000 0600 0235 8250 - EUR

Nume beneficiar plată DD Metropolitan Life Metropolitan Life (Aviva)

Mandatul se setează în baza de 
date după următoarele date ale 
clientului

CNP corect completat Titular/ CUI 
(pentru PJ) + NR. DE CERERE

Nr. de Cerere (online) / Nr. de poliță (pentru 
mandate fizice)

NR DE CERERE se trece în subrubrica COD 
IDENTIFICARE LA BENEFICIAR (CREDITOR) (ex: cod 
abonat, cod client, simbol variabil, nr. contract, etc.).                                                        
Pentru Portofoliul Aviva se va trece nr. de cerere fără 
codificarea 1AP în față sau nr. de poliță.                     

Tip de plată Pentru ca plătitorul sumei să nu fie nevoit să meargă la bancă pentru orice modificare a primei, recomandăm setarea unei sume variabile sau 
unei sume variabile cu plafon maxim (recomandare 2* prime de asigurare).

Modalitate setare mandat La sediul băncii sau online

În cazul setării online este necesar să se completeze 
toți pașii solicitați de platforma online, în caz contrar 
mandatul nu este valid. De avut în vedere setarea 
mandatului on line în funcție de tipul de produs: 
Portofoliul Metropolitan Life sau Aviva

Dacă ai mai multe polițe de asigurare, este necesar să setezi câte un mandat pentru fiecare dintre ele.



BCR 
Informații mandat Portofoliul Metropolitan Life Portofoliul Aviva Observații 

Cont IBAN Cont în LEI: 
RO75 RNCB 0072 0497 0099 0018 

RO89 RNCB 0072 0497 0099 0057 - LEI
În funcție de tipul de produs Metropolitan (fără Aviva) sau 
Aviva,  numele beneficiarului și contul IBAN sunt diferite. 

Atenție!! Conturile menționate sunt destinate doar plăților 
prin serviciul de Debit Direct.

RO62 RNCB 0072 0497 0099 0058 - EUR
RO35 RNCB 0072 0497 0099 0059 - USD

Nume beneficiar plată DD Metropolitan Life Metropolitan Life (Aviva)

Mandatul se setează în baza de 
date după următoarele date ale 
clientului

NR. de CERERE NR. de CERERE/ NR. POLIȚĂ

NR DE CERERE se trece în subrubrica COD IDENTIFICARE 
LA BENEFICIAR (CREDITOR) (ex: cod abonat, cod client, 
simbol variabil, nr. contract, etc.). Pentru Portofoliul Aviva 
se va trece nr. de cerere sau nr. de poliță. 

Tip de plată Pentru ca plătitorul sumei să nu fie nevoit să meargă la bancă pentru orice modificare a primei, recomandăm setarea unei sume variabile sau 
unei sume variabile cu plafon maxim (recomandare 2* prime de asigurare).

Modalitate setare mandat La sediul băncii sau online

În cazul setării online este necesar să se completeze toți 
pașii solicitați de platforma online, în caz contrar mandatul 
nu este valid. Clientii BCR care utilizează Click 24 și 
Business 24 au posibilitate să își seteze mandate din aceste 
aplicații.

Dacă ai mai multe polițe de asigurare, este necesar să setezi câte un mandat pentru fiecare dintre ele.



BRD
Informații mandat Portofoliul Metropolitan Life Portofoliul Aviva Observații 

Cont IBAN 
Cont în LEI:

RO45 BRDE 450S V986 2488 
4500 

RO45 BRDE 410S V401 4624 4100 - LEI
În funcție de tipul de produs Metropolitan (fără Aviva) sau 
Aviva, numele beneficiarului și contul IBAN sunt diferite. 

Atenție!! Conturile menționate sunt destinate doar plăților 
prin serviciul de Debit Direct.

RO49 BRDE 410S V401 4616 4100 - USD

RO37 BRDE 410S V401 4640 4100 - EUR

Nume beneficiar plată DD Metropolitan Life Metropolitan Life (Aviva)

Mandatul se setează în baza de 
date după următoarele date ale 
clientului

NR. de CERERE NR. de CERERE/ NR. POLIȚĂ

NR. DE CERERE se trece în subrubrica COD 
IDENTIFICARE LA BENEFICIAR (CREDITOR) (ex: cod 
abonat, cod client, simbol variabil, nr. contract, etc.). 
Pentru Portofoliul Aviva se va trece nr. de cerere sau nr. de 
poliță                                                   

Tip de plată Pentru ca plătitorul sumei să nu fie nevoit să meargă la bancă pentru orice modificare a primei, recomandăm setarea unei sume variabile sau unei 
sume variabile cu plafon maxim (recomandare 2* prime de asigurare).

Modalitate setare mandat La sediul băncii 

Dacă ai mai multe polițe de asigurare, este necesar să setezi câte un mandat pentru fiecare dintre ele.



Banca Transilvania
Informații mandat Portofoliul Metropolitan Life Portofoliul Aviva Observații 

Cont IBAN (LEI) RO75 BTRL 0450 1601 0071 9845  - LEI Contul este același atât pentru portofoliul Metropolitan Life și 
Aviva, doar polițele în moneda LEI.
Atenție!! Contul menționat este destinat doar plăților prin 
serviciul de Debit DirectNume beneficiar plată DD Metropolitan Life 

Mandatul se setează în baza 
de date după următoarele 
date ale clientului

NR. de CERERE NR. de CERERE/ NR. POLIȚĂ

Este important ca toate detaliile legate de nume, CNP, adresă, 
etc. să fie corecte și complete. O atenție deosebită este 
necesară la completarea rubricii: COD ATM - trebuie să se 
completeze Nr. de cerere pentru portofoliul Metropolitan Life și 
nr. de cerere/ nr. de poliță pentru portofoliul Aviva

Tip de plată Pentru ca plătitorul sumei să nu fie nevoit să meargă la bancă pentru orice modificare a primei, recomandăm setarea unei sume variabile 
sau unei sume variabile cu plafon maxim (recomandare 2* prime de asigurare).

Modalitate setare mandat La sediul băncii 

Dacă ai mai multe polițe de asigurare, este necesar să setezi câte un mandat pentru fiecare dintre ele.



ING Bank
Informații mandat Detalii mandat ING Observații 

Cont IBAN (LEI) RO24 INGB 0001 0082 0309 8920 ING DD se aplică doar pentru portofoliul Metropolitan Life (fără Aviva);                                                    
Pentru Titular Persoană Juridică, mandatul DD în original se trimite la Sediul Central Metropolitan Life 
(se vor trimite prin curier în zilele de marți și vineri) pentru a fi transmis la Sediul ING. 
Atenție!! Contul menționat este destinat doar plăților prin serviciul de Debit Direct.Nume beneficiar plată DD Metropolitan Life

Mandatul se setează în baza de 
date după următoarele date ale 
clientului

CNP TITULAR sau CUI (pentru 
Persoane Juridice) + NR CERERE

Nr. cerere se trece în formular la rubrica - „Detalii plătitor”, subrubrica COD IDENTIFICARE LA 
BENEFICIAR (CREDITOR) (ex: cod abonat, cod client, simbol variabil, nr. contract, etc.). În cazul în 
care se completează mandatul on line se trece CNP-ul și nr. cererii de asigurare.                                                                                                                                      

Tip de plată Pentru ca plătitorul sumei să nu fie nevoit să meargă la bancă pentru orice modificare a primei, recomandăm setarea unei sume variabile 
sau unei sume variabile cu plafon maxim (recomandare 2* prime de asigurare).

Modalitate setare mandat La sediul băncii sau online

În cazul setării online a mandatului este necesar să se completeze informații în cei trei pași: 1. Direct 
Debit; 2. Setează mandat; 3. Confirmare. De asemenea, trebuie acordată o mare atenție sumei 
introduse în câmpul ”Suma maximă”, dacă prima este mai mare decât suma indicată în mandat, nu se 
va putea debita contul chiar dacă mandatul este activ.

Dacă ai mai multe polițe de asigurare, este necesar să setezi câte un mandat pentru fiecare dintre ele.



Banca OTP
Informații mandat Detalii mandat OTP Observații 

Cont IBAN (LEI) RO11 OTPV 1120 0100 4723 
RO03 OTP DD se aplică doar pentru portofoliul Metropolitan Life (fără Aviva);  

Atenție!! Contul menționat este destinat doar plăților prin serviciul de Debit Direct.                       
Nume beneficiar plată DD Metropolitan Life 

Mandatul se setează în baza 
de date după următoarele date 
ale clientului

Detalii plătitor: CNP TITULAR 
sau CUI (pentru Persoane 
Juridice) + NR CERERE

Este important să se treacă nr. de cerere de asigurare la ID1 titular factura.     

Tip de plată Pentru ca plătitorul sumei să nu fie nevoit să meargă la bancă pentru orice modificare a primei, recomandăm setarea unei sume variabile 
sau unei sume variabile cu plafon maxim (recomandare 2* prime de asigurare).

Modalitate setare mandat La sediul băncii sau prin Call 
Center-ul OTP

Clienții OTP Bank nu pot activa mandatele de debit direct intrabancar prin internet banking, însă le 
pot activa prin serviciul OTP Call Center.

Dacă ai mai multe polițe de asigurare, este necesar să setezi câte un mandat pentru fiecare dintre ele.



Unicredit
Informații mandat Detalii mandat Unicredit Observații 

Cont IBAN (LEI) RO40 BACX 0000 0000 4289 6004 Unicredit DD se aplică doar pentru portofoliul Metropolitan Life (fără Aviva);                         
Atenție!! Contul menționat este destinat doar plăților prin serviciul de Debit Direct.                        Nume beneficiar plată DD Metropolitan Life 

Mandatul se setează în baza de 
date după următoarele date ale 
clientului

Detalii plătitor: CNP TITULAR sau CUI 
(pentru Persoane Juridice) 

Este important ca în mandat să se completeze la detalii plătitor numele, CNP-ul corect sau CUI în 
cazul în care plătitor este o persoana juridică. 

Tip de plată Pentru ca plătitorul sumei să nu fie nevoit să meargă la bancă pentru orice modificare a primei, recomandăm setarea unei sume variabile sau 
unei sume variabile cu plafon maxim (recomandare 2* prime de asigurare).

Modalitate setare mandat La sediul băncii sau online În cazul setării online este necesar să se completeze toți pașii solicitați, în caz contrar mandatul nu 
este valid.

Dacă ai mai multe polițe de asigurare, este necesar să setezi câte un mandat pentru fiecare dintre ele.
Având în vedere că mandatul se poate seta doar după CNP, este suficient și indicat un singur mandat de debitare directă. În situația în care clientul încheie o nouă cerere de asigurare 
este necesar doar să modifice mandatul cu noua limită de debitare și să fim anunțați sau să se trimită mandatul cu modificarea efectuată la sediul central Metropolitan Life. Este necesar 
ca limita de mandat să reprezinte valoarea cea mai mare a primelor de asigurare, de ex: dacă sunt 2 contracte de asigurare cu 100 LEI și 150 LEI, limita maximă aleasă poate fi 160 LEI. În 
cazul cererilor noi, vă rugăm să atașați mandatul modificat.



CEC Bank
Informații mandat Detalii mandat CEC Observații 

Cont IBAN (LEI) RO21 CECE B318 44RO N388 4297 
CEC DD se aplică doar pentru portofoliul Metropolitan Life (fără Aviva);

Atenție!! Contul menționat este destinat doar plăților prin serviciul de Debit Direct.                         
Nume beneficiar plată DD Metropolitan Life 

Mandatul se setează în baza de 
date după următoarele date ale 
clientului

Detalii plătitor: CNP TITULAR sau CUI 
(pentru PJ) + NR CERERE NR CERERE se trece la cod de identificare client (cod alocat de beneficiar)

Tip de plată Pentru ca plătitorul sumei să nu fie nevoit să meargă la bancă pentru orice modificare a primei, recomandăm setarea unei sume variabile sau 
unei sume variabile cu plafon maxim (recomandare 2* prime de asigurare).

Modalitate setare mandat La sediul CEC

Dacă ai mai multe polițe de asigurare, este necesar să setezi câte un mandat pentru fiecare dintre ele.



Metropolitan Life este parte din MetLife, Inc., una dintre cele mai mari companii de asigurări de 
viață din lume. Înființată în 1868, MetLife oferă la nivel global asigurări de viață, planuri de pensii, 
beneficii pentru angajați și servicii de administrare a activelor. Cu aproximativ 100 de milioane 
de clienți la nivel mondial, MetLife are operațiuni deschise în peste 40 de țări și deține poziții de 
conducere în piețe din Japonia, America Latină, Asia, Europa și Orientul Mijlociu.

În România Metropolitan Life are peste 20 ani de activitate pe piața de 
asigurări de viață. 2,5 milioane de clienți beneficiază de asigurări de viață și 
pensii private obligatorii oferite de Metropolitan Life la nivel local.

www.metropolitanlife.ro
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