Bratislava, 3. október 2013

ČSOB Leasing predstavuje svojim klientom
inovatívne riešenie - zákaznícky web portál
Bratislava, 3. októbra 2013 – ČSOB Leasing, člen finančnej skupiny ČSOB, predstavuje
svojim klientom novinku na lízingovom trhu - zákaznícky web portál. Táto služba výrazne
zjednoduší a zrýchli komunikáciu medzi spoločnosťou a jej klientmi. Prostredníctvom
tohto web portálu získajú klienti ČSOB Leasing-u okamžitý prehľad o svojich platbách
a zmluvách na www.csobleasing.sk/zakaznik/ .
Funkcionalita jednotlivých aplikácií zákazníckeho web portálu vychádza z potrieb klientov
spoločnosti. „Na jednej strane išlo o snahu našej spoločnosti zefektívniť prácu so zákazníkmi
prostredníctvom zjednodušenia komunikácie. Na druhej strane klienti od nás tento moderný
spôsob komunikácie očakávali,“ hovorí Richard Daubner, predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ ČSOB Leasing.
Prostredníctvom web portálu klienti spoločnosti získavajú možnosť aktualizovať si svoje
kontaktné údaje kedykoľvek podľa potreby, rýchlo a jednoducho. Nemusia nikam chodiť,
telefonovať, všetko vyriešia z pohodlia svojej kancelárie alebo domova. Takisto si môžu
v aplikácii prezerať aktuálne stavy na všetkých svojich „živých“ zmluvách. Získajú tu okamžitý
prehľad o tom, čo už zaplatili a čo nie, či majú voči spoločnosti záväzky po splatnosti a podobne.
Štandardnou funkciou web portálu je automatické posielanie všetkých typov žiadostí na centrálu
spoločnosti a nahlasovanie poistných udalostí. Na portáli je k dispozícii aj on-line informácia
o tom, ako sa konkrétna žiadosť či poistná udalosť vybavuje.
„Sme prvou bankovou lízingovou spoločnosťou, ktorá takúto službu pripravila. Ide o jedinečnú
pridanú hodnotu, ktorá zvýši komfort a kvalitu služieb pre našich klientov,“ dodáva Richard
Daubner.
Ukážka úvodnej stránky web portálu po prihlásení s ponukou „ušitou“ na segmentový profil
klienta:

Ukážky ďalších častí web portálu sa nachádzajú v špeciálnej prílohe k tejto tlačovej správe.

ČSOB Leasing je dcérskou spoločnosťou ČSOB banky a patrí do ČSOB Finančnej skupiny. Klientom ponúka financovanie
osobných, úžitkových a nákladných automobilov, strojov, zariadení, technológií, lodí, lietadiel, železničných vozidiel a
nehnuteľností. Úzko spolupracuje s lízingovou spoločnosťou PSA Finance. Portfólio finančných produktov tvorí finančný lízing,
operatívny lízing, splátkový predaj a úver. Na lízingovom trhu si dlhodobo zachováva pozíciu lídra.
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