Maak u het leven gemakkelijker met
de elektronische Generali-factuur

Uw Generali-facturen in digitale vorm. Betaald
in een klik.
Sinds kort biedt Generali u Zoomit aan, een gloednieuwe dienst waarmee
u via uw internetbankingprogramma uw facturen digitaal kan ontvangen,
betalen en bewaren. Deze nieuwe dienst is snel, overzichtelijk én volledig
gratis.
Met Zoomit verloopt het beheer van uw facturen veel eenvoudiger. Enkele
muisklikken volstaan om in te tekenen en uw facturen te betalen, beheren
en archiveren.

WIN e 1.000 dankzij Generali en
Zoomit !
Van april tot juni en van oktober tot december 2009 bieden
Generali en Zoomit u de mogelijkheid om tot e 1.000 te winnen ! Hoe waagt u uw kans ? Heel simpel : gebruik Zoomit !
Iedere maand zullen de deelnemende banken* via loting elk
1 winnaar aanduiden die zijn Zoomit-facturen van die maand
terugbetaald krijgt, en dit voor een bedrag tot e 1.000 !
Start dus als de bliksem uw internetbankingprogramma op en
teken meteen in op Zoomit !
* voor meer informatie over de wedstrijd : www.generali.be/zoomit-N

Zoomit : niets dan voordelen !
U wint tijd
U ontvangt uw elektronische facturen rechtstreeks in uw internetbankingprogramma. Bovendien is betalen via Zoomit heel eenvoudig : een muisklik volstaat om de factuur te betalen. U hoeft geen
verdere gegevens of informatie meer in te voeren !
U beheert uw facturen zoals u dat wil
Met Zoomit kan u uw facturen raadplegen en betalen wanneer u
dat wil. Zoomit archiveert ze gedurende 18 maanden, maar u kan ze
afdrukken of downloaden als u ze langer wil bewaren.
U werkt 100 % veilig
Net zoals uw internetbankingsysteem is Zoomit een strikt beveiligd
programma dat garant staat voor de bescherming van uw persoonlijke
gegevens en een totale veiligheid.

Hoe kan u uw Generali-facturen via Zoomit
ontvangen ?
Ga eerst na of uw bank de Zoomitdienst aanbiedt, open daarna uw
internetbankingprogramma en klik
op het
Zoomit-icoontje.
Geef tenslotte uw toestemming
om de Generali-facturen digitaal te
ontvangen door het overeenstemmende vakje aan te vinken.
In sommige gevallen wordt een
extra toegangscode gevraagd.
Deze code stemt overeen met uw
Generali-klantnummer dat u op uw
factuur terugvindt.

U draagt bij aan de bescherming van het milieu
Zoomit is bijzonder ecologisch want alles gebeurt online. Paperassen
en bergen papier behoren definitief tot het verleden. Door Zoomit te
gebruiken helpt u ons papier te besparen en draagt u actief uw steentje
bij aan de bescherming van het milieu !

Banken die

Uw Generali-klantnummer

Meer informatie over

?

www.generali.be/zoomit-N
Helpdesk Generali : 02/403 89 61 of zoomitsupport@generali.be
Voor een Zoomit-demo van uw bank : surf naar www.zoomit.be
en klik op de knop «Demo»
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