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1

PRIHLÁSENIE UŽÍVATEĽA

1.1

ÚVODNÁ STRÁNKA

Prihlásenie na Zákaznícky portál ČSOB Leasing (ďalej „Portál“) je možné cez link
https://portal.csobleasing.sk/, zadaním prihlasovacích údajov:
-

Login/Email
Heslo (password) jedinečne vygenerované v súlade s bezpečnostným hľadiskom resp.
zvolené heslo užívateľom (zasielané ako SMS)

V prípade, že neviete heslo, alebo svoje prihlasovacie údaje, kliknite na „Neviem sa prihlásiť“
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1.2 PRVÉ PRIHLÁSENIE UŽÍVATEĽA
Zákazník sa prihlasuje Loginom alebo Emailom a Heslom, ktoré zadá na stránke Prihlásenie
užívateľa:

Následne sa dostanete na stránku Prvé prihlásenie užívateľa, kde môžete skontrolovať svoje
údaje. Zároveň je potrebné vyplniť povinné polia pre aktiváciu účtu - platnú emailovú adresu
a zadať nové heslo (z bezpečnostných dôvodov je potrebné si zmeniť prvotné heslo na iné, nové
heslo musí obsahovať minimálne 9 znakov - z toho malé písmená, veľké písmená a 2 číslice).

Zadané údaje potvrďte klikom na Uložiť. Tým je jeho konto aktivované a na vami zadanú emailovú
adresu bude zaslaný email o zrealizovanej zmene hesla a aktivácii účtu.
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V hornej časti stránky sa po prihlásení zobrazí informácia o aktuálne prihlásenom užívateľovi
a možnosť Odhlásiť a Zmeniť heslo. V prípade užívateľa s právom spravovania účtov v rámci
zákazníka sa zobrazí aj prelink na Správa užívateľov daného zákazníka s možnosťou vytvorenia
nového užívateľa daného zákazníka.

Po kliku na Prihlasovacie meno užívateľa vpravo hore sa dostanete na stránku Nastavenie
užívateľa v Správe užívateľov, kde si môže zmeniť svoje údaje.

1.3 NÁSLEDNÉ PRIHLÁSENIE UŽIVATEĽA
Ak už prešli cez prvé prihlásenie a vykonali tým aktiváciu svojho konta, tak po prihlásení sa už
dostanete na stránku Informácie.

1.4 ZABUDNUTÉ HESLO
V prípade, že ste zabudli svoje heslo, kliknite na prihlasovacej stránke na text Neviem sa prihlásiť
a dostane sa na podstránku

Zobrazí sa obrazovka, kde v časti Zabudol som heslo zadáte svoj login alebo emailovú adresu.
Potvrdením na Odoslať, sa odošle žiadosť o vygenerovanie nového hesla.
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Následne na zadanú e-mailovú adresu dostanete email.
Ukážka emailovej správy

Je potrebné vygenerovať nové heslo kliknutím na uvedený link. Otvorí sa stránka
Obnoviť heslo, kde si zadáte nové heslo a potvrdíte ho tlačítkom Reset:
Heslo musí obsahovať minimálne 9 znakov – z toho malé písmená, veľké písmená a 2
číslice.

1.4.1 Generovať prístup
V prípade, že neviete svoj login ani prihlasovaciu emailovú adresu, kliknite na prihlasovacej
stránke na text Neviem sa prihlásiť a dostanete sa na podstránku
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Následne klinite na „Generovať“ a zvoľte si právnu formu

Vyplňte požadovaný formulár a stlačte Odoslať. Následne na zadanú e-mailovú adresu nové
prihlasovacie údaje.
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2 ČLENENIE STRÁNOK
Horizontálne (vodorovné) menu obsahuje nasledovné položky (kategórie):










Informácie – domovská stránka portálu - prístupné aj neprihláseným užívateľom
Zmluvy a splátky
Dokumenty
Záväzky
Žiadosti
Poistné udalosti
Zákazník
Reporty

To, ktoré kategórie sa vám zobrazia, je závislé od rolí, ktoré máte ako užívateľ pridelené, t.j.
nemusia byť k dispozícii všetky kategórie, ktoré sú popísané v tomto manuáli.
Hlavné kategórie obsahujú ďalšie podkategórie, pričom prístupnosť jednotlivých podkategórií je
taktiež závislá od rolí, ktoré máte ako užívateľ pridelené.
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3 KATEGÓRIA INFORMÁCIE
Stránka (kategória) Informácie je titulnou stránkou portálu. V pravej časti stránky sa nachádza
rýchly prehľad k zmluvám (Aktuálne informácie). Kliknutím na konkrétnu hodnotu sa dostanete
na príslušnú stránku.
V podkategórii Ponuka pre vás sa na stránke zobrazuje zoznam najaktuálnejších noviniek. Po
kliknutí na Čítajte viac sa zobrazí celý text článku.
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4 KATEGÓRIA ZMLUVY A SPLÁTKY
Stránka (kategória) Zmluvy a splátky je zobrazuje len prihláseným užívateľom a obsahuje údaje
o zmluvách zákazníka rozdelené do podkategórií – Štandardné zmluvy, Rámcové zmluvy, Zmluvy
operatívneho lízingu, Hromadné faktúry.

4.1 ŠTANDARNÉ ZMLUVY
V podkategórii Štandardné zmluvy sa na stránke zobrazujú informácie o zmluvách (finančný
lízing, spotrebný úver).

Vo forme tabuľky sa zobrazujú nasledovné údaje o zmluvách zákazníka







Číslo zmluvy (nezobrazujú sa zmluvy v stave storno, zastavená, schválená)
EČV
Predmet financovania - názov predmetu financovnia
Stav - stav zmluvy o financovaní (pripravená = rezervovaná, živá = aktivovaná, ukončená =
RUK, PUK, v prípade cézie pôvodný zákazník má stav ukončená – prevod, pre nového
zákazníka živá)
Záväzok
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4.1.1 Filter
Na stránke podkategórie Štandardné zmluvy sa nachádza Filter.

Klikom na šípku vedľa Filter sa otvorí časť stránky s filtrom:

Údaje je možné filtrovať podľa nasledujúcich stĺpcov:


Číslo zmluvy (alebo jeho časť)



Komodita – výber z vysýpacieho boxu, doťahujú sa komodity zo zmlúv zákazníka



Stav zmluvy – viacnásobný výber hodnôt, je prednastavený filter „Všetko“ = zmluvy vo
všetkých stavoch.



Produkt - výber z vysýpacieho boxu, doťahujú sa typy financovania zo zmlúv zákazníka
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Dátum dodania od – do – vpíše sa dátum, alebo sa zvolí z kalendárika. Ten sa otvorí po
kliku na ikonku označenú v obrázku červeným krúžkom



Dátum ukončenia od – do - vpíše sa dátum, alebo sa zvolí z kalendárika

Po kliku na symbol lupy
nastaveniu filtra.

v spodnej časti filtra sa vyhľadajú a zobrazia záznamy vyhovujúce

Časť Filter sa zavrie klikom na krížik

v pravom hornom rohu filtra.

4.1.2 Detail zmluvy
Kliknutím na symbol „plus“ v prvom stĺpci tabuľky so zoznamom zmlúv pri konkrétnej zmluve sa
zobrazí detail zmluvy.

Tento detail je popísaný nižšie v manuáli.

4.1.3 Splátky a faktúry
Kliknutím na symbol „euro mince“ v prvom stĺpci tabuľky so zoznamom zmlúv pri konkrétnej
zmluve sa zobrazí stránka „Splátky a faktúry“ k danej zmluve.

Táto stránka je popísaná nižšie v manuáli.
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4.1.4 Dokumenty
Kliknutím na symbol „lupy“ v prvom stĺpci tabuľky so zoznamom zmlúv pri konkrétnej zmluve sa
zobrazí stránka „Dokumenty“ k danej zmluve.

Táto stránka je popísaná nižšie v manuáli.

4.2

RÁMCOVÉ ZMLUVY

V podkategórii Rámcové zmluvy sa na stránke zobrazujú základné informácie o rámcových
zmluvách zákazníka (nie rámcové zmluvy pre operatívny lízing).

Vo forme tabuľky sa zobrazujú nasledovné údaje o rámcových zmluvách:
 Číslo zmluvy
 Výška rámca
 Platnosť od
 Platnosť do
 Čerpanie
 Zostatok
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4.3 OPERATÍVNY LEASING
V podkategórii Operatívny leasing sa na stránke zobrazujú základné informácie o zmluvách
operatívneho lízingu zákazníka.

Vo forme tabuľky sa zobrazujú nasledovné údaje o zmluvách operatívneho lízingu:
 Číslo zmluvy
 Predmet financovania - názov predmetu zmluvy
 EČV
 Stav zmluvy
Pri týchto zmluvách je možné:
 zobraziť detail zmluvy
 zobraziť splátky a faktúry
 zobraziť dokumenty k zmluve
 vykonť zmenu vodiča
 aktualizovať stav najazdených km
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4.3.1 Filter
Na stránke podkategórie Operatívny leasing sa nachádza Filter.

Klikom na šípku vedľa Filter sa otvorí časť stránky s filtrom:

Údaje je možné filtrovať podľa nasledujúcich stĺpcov:












Číslo zmluvy (alebo jeho časť)
Číslo nadradenej zmluvy (alebo jeho časť)
Názov predmetu (alebo jeho časť)
Nákladové stredisko (nákladové stredisko zákazníka, alebo jeho časť)
Dátum dodania od – do
Dátum ukončenia od – do
Dátum podpísania od - do
Stav zmluvy – viacnásobný filter, živé zmluvy sú prednastavené
EČV
Meno vodiča (alebo jeho časť)
Produkt

S filtrom sa pracuje obdobne, ako je popísané v časti Štadardných zmlúv.
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4.4 HROMADNÉ FAKTÚRY
Možnosť Hromadné faktúry majú len zákazníci so zmluvami operatívneho leasingu. Zobrazí sa tu
prehľad hromadných faktúr.

Na tejto stránke je filter, ktorý umožňuje filtrovať podľa čísla nadradenej zmluvy:
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4.5 DETAIL ZMLUVY (ŠTANDARDNÉ ZMLUVY, ZMLUVY OPERATÍVNEHO LÍZINGU )
Kliknutím na symbol „plus“ (v prehľade štandardných zmlúv a zmlúv operatívneho lízingu) v prvom
stĺpci tabuľky so zoznamom zmlúv pri konkrétnej zmluve, sa zobrazí detail zmluvy.

4.5.1 Detail štandardnej zmluvy
Detail štandardnej zmluvy sa zobrazuje formou tabuľky s nasledovnými informácie:
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4.5.2 Detail zmluvy (štandardnej, OLFS)
K zmluve operatívneho lízingu sa zobrazujú tieto informácie

Na stránke je možné nastaviť počet zobrazovaných položiek v zozname (Položiek na stránku)
a prechádzať/ listovať jednotlivé stránky zoznamu:
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Zobrazený prehľad údajov je možné exportovať do excelu, CSV súboru alebo do .xml súboru.

4.6 SPLÁTKY A FAKTÚRY
Kliknutím na symbol „euro“ (v prehľade štandardných zmlúv a zmlúv operatívneho lízingu) v prvom
stĺpci tabuľky so zoznamom zmlúv pri konkrétnej zmluve, sa zobrazí prehľad splátok a faktúru.
Na podstránke Splátky a faktúry k danej zmluve sa zobrazujú nasledovné typy dokladov:
 spracovateľské poplatky
 prvá zvýšená splátka
 riadne splátky a samostatné splátky poistného
 poplatok za prevod vlastníckeho práva
 faktúry za zmeny zmlúv
 náklady na vymáhanie pohľadávok
 float dofakturácia
 faktúra za zapožičanie
 faktúry za vysporiadanie zmluvy
 vyúčtovanie služieb
 refakturácia PHM
 refakturácia tovarov a služieb
 refakturácia spoluúčasti
 poplatky za správu
 penále
 ostatné
 saldo po
 prijaté preddavky
Ku všetkým typom pohľadávok sa doťahnu aj prípadné dobropisy.
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K dokladom štandardných zmlúv sa zobrazia nasledovné informácie:

K dokladom zmlúv Operatívneho leasingu sa zobrazia nasledovné informácie:
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Typ dokladu – viď vyššie
Dátum splatnosti
Suma splátky – celková suma splátky
Variabilný symbol – je buď VS faktúry na jednotlivú splátku, alebo ak splátka bola
fakturovaná ako súčasť hromadnej faktúry, tak sa jedná o VS tejto hromadnej faktúry.
Fakturované hromadne – suma hromadnej faktúry, vrámci ktorej bola splátka fakturovaná
Zaplatená suma – zaplatená suma dokladu
Zaplatené dňa – dátum poslednej úhrady napárovanej na tento doklad
Zostatok – nezaplatená suma
Meškanie – počet dní omeškania, aj na uhradených dokladoch, v prípade, ak boli
uhradené neskoro. Nezobrazuje sa pre doklady, ktoré sú súčaťou naddoklu.

Na stránke je možné nastaviť počet zobrazovaných položiek v zozname (Položiek na stránku)
a prechádzať/ listovať jednotlivé stránky zoznamu:

Zobrazený zoznam splátok a vystavených faktúr je možné exportovať do excelu, CSV súboru
alebo do .xml súboru.
K exportu sa užívateľ dostane klikom na ikonku

a zvolením požadovaného typu exportu.
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4.7 DOKUMENTY (ZMLUVA)
Kliknutím na symbol „lupa“ (v prehľade štandardných zmlúv a zmlúv operatívneho lízingu) v prvom
stĺpci tabuľky so zoznamom zmlúv pri konkrétnej zmluve, sa zobrazia dokumenty, ktoré sa týkajú
danej zmluvy.

Na podstránke Dokumenty k danej zmluve sa zobrazia nasledovné informácie:
 Číslo zmluvy
 Názov predmetu financovania
 Typ dokumentu
 Dátum vzniku – dátum pridania/vytlačenia dokumentu
Na začiatku riadku sa v tabuľke nachádza sybol – lupa. Klikom na lupu sa zobrazí možnosť
Otvoriť/Uložiť dokument.
Zobrazený prehľad údajov je možné exportovať do excelu, CSV súboru alebo do .xml súboru.
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4.8 DODPLNENIE/ ZMENA VODIČA NA ZMLUVE OPERATÍVNEHO LEASINGU
Klikom na ikonku na začiatku riadku v zozname zmlúv operatívneho lízingu sa pre danú zmluvu
otvorí stránka na doplnenie/zmenu vodiča na danej zmluve.

Užívateľ zadá údaje požadované vo formulári a tlačítkom Odoslať vykoná zmenu vodiča na danej
zmluve. Tlačítkom Vymazať sa zadané údaje z formulára vymažú.
Je možné zmeniť buď len vodiča, len stredisko, alebo obe hodnoty súčasne.

4.9 ZMENA STAVU NAJAZDENÝCH KM NA ZMLUVE OPERATÍVNEHO LEASINGU
Klikom na ikonku na začiatku riadku v zozname zmlúv operatívneho lízingu pre danú zmluvu sa
otvorí stránka na aktualizáciu stavu km na danej zmluve.

Užívateľ zadá údaje požadované vo formulári a tlačítkom Odoslať vykoná aktualizáciu stavu km
na danej zmluve. Tlačítkom Vymazať sa zadané údaje z formulára vymažú.
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5 KATEGÓRIA DOKUMENTY
Stránka (kategória) Dokumenty obsahuje prehľad dokumentov od/pre zákazníka, zoradený od
najnovších po najstaršie dokumenty. Dokumenty sú rozdelené do podkategórií – Všeobecné,
Dokumenty k zmluve, Žiadosti, Poistné udalosti.

Všeobecné

– zobrazia sa dokumenty na zákazníka (nie sú na zmluvu). Zobrazia sa
údaje:
- Typ dokumentu
- Dátum vzniku
- Formát súboru

Dokumenty k zmluve

– zobrazia sa dokumenty, ktoré sú definované na zmluvu, alebo sú
k žiadostiam, alebo k poistným udalostiam. Zobrazia sa údaje:
- Číslo zmluvy
- Názov predmetu
- Typ dokumentu
- Dátum vzniku
Filtrovať je dokumenty v tejto časti možné podľa čísla zmluvy, typu
dokumentu, dátumu vzniku dokumentu od – do

Žiadosti

– zobrazia sa dokumenty, ktoré sú k žiadostiam (sú daného typu).
Zobrazia sa údaje:
- Číslo zmluvy
- Typ žiadosti
- Typ dokumentu a
- Dátum vzniku
Filtrovať je dokumenty v tejto časti možné podľa čísla zmluvy, typu
dokumentu, dátumu vzniku dokumentu od – do

Poistné udalosti

– zobrazia sa dokumenty, ktoré sú k poistným udalostiam (sú daného
typu). Zobrazia sa údaje:
- Číslo zmluvy
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- Číslo poistnej udalosti (jedná sa o číslo PU v poisťovni)
- Typ dokumentu a
- Dátum vzniku
Filtrovať je dokumenty v tejto časti
možné podľa čísla
zmluvy, dátumu vzniku dokumentu od – do

V rámci tejto kategórie je možné hromadné sťahovanie dokumentov, výberom cez checkbox
a následne vybrať možnosť „Stiahnuť označené dokumenty“.
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6 KATEGÓRIA ZÁVÄZKY
Stránka (kategória) Záväzky obsahuje údaje o záväzkoch zákazníka rozdelené do podkategórií –
Platby po splatnosti, Najbližšie platby, Upomienky a oznámenia.

6.1

PLATBY PO SPLATNOSTI

V podkategórii Po splatnosti sa na stránke zobrazuje zoznam aktuálnych záväzkov daného
zákazníka, ktoré sú k účtovnému dátumu už po splatnosti.

Na podstránke Po splatnosti k danej zmluve sa zobrazia nasledovné informácie:









Typ dokladu – rovnako ako v časti Zmluvy – Splátky a faktúry
Splatnosť – dátum splatnosti
Variabilný symbol
Suma splátky – celková suma dokladu
Zaplatená suma – zaplatená suma dokladu
Zaplatené dňa – dátum poslednej úhrady
Zostatok – nezaplatená suma
Meškanie – počet dní omeškania

Posledný riadok je sumárny.
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Klikom na šípku vedľa Filter sa otvorí časť stránky s filtrom. Údaje na tejto stránke je možné
filtrovať podľa nasledujúcich stĺpcov:







Číslo zmluvy (alebo jeho časť)
Číslo nadradenej zmluvy (alebo jeho časť)
Variabilný symbol (alebo jeho časť)
Dátum splatnosti od – do
Dátum úhrady od – do
Typ dokladu

S filtrom sa pracuje obdobne, ako je popísané v časti Štandardných zmlúv.

6.1.1 Export záznamov do Excelu
Zobrazený zoznam záväzkov po splatnosti je možné exportovať do excelu, CSV súboru alebo do
.xml súboru.
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6.2 NAJBLIŽŠIE PLATBY
V podkategórii Najbližšie platby sa na stránke zobrazuje zoznam platieb daného zákazníka, ktoré
nie sú ešte pohľadávkami, ale budú splatné v najbližšom týždni.

Záznamy na stránke Najbližšie platby je možné filtrovať podľa rovnakého filtra ako záznamy na
stránke Platby po splatnosti. Zobrazené záznamy je možné exportovať do excelu ako je
popísané vyššie.

6.3 UPOMIENKY A OZNÁMENIA
V podkategórii Upomienky a oznámenia sa na stránke zobrazuje zoznam vystavených
(vytlačených) upomienok a oznámení o splatnosti.
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Na tejto podstránke k danej zmluve sa zobrazia nasledovné informácie:





Druh upomienky
Stupeň upomienky
Dátum generovania
Suma upomienky

Zobrazia sa všetky aktuálne upomienky a aj všetky oznámenia o splatnosti
Klikom na šípku vedľa Filter sa otvorí časť stránky s filtrom. Údaje je možné filtrovať podľa
nasledujúcich filtrov:
 Dátum upomienky od
 Dátum upomienky do
S filtrom sa pracuje obdobne, ako je popísané v časti Štandardných zmlúv.
Zobrazené záznamy je možné exportovať do excelu tak ako je popísané vyššie.
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7 KATEGÓRIA ŽIADOSTI
Stránka (kategória) Žiadosti obsahuje údaje o žiadostiach zákazníka rozdelené do 2 podkategórií
– Aktuálne, Vybavené.

V tejto časti je možné pridať novú žiadosť a to cez červené tlačítko Nová žiadosť.

7.1

AKTUÁLNE

V podkategórii Aktuálne sa na stránke zobrazuje zoznam aktuálne riešených žiadostí.

Na podstránke Aktuálne sa k žiadosti k danej zmluve zobrazia nasledovné informácie:






Číslo zmluvy – len pri žiadostich týkajúcich sa zmluvy
Názov žiadosti (Typ žiadosti)
Stav žiadosti
Dátum zadania
Správca žiadosti
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7.1.1 Detail žiadosti
Kliknutím na symbol „plus“ v prehľade žiadostí v prvom stĺpci tabuľky so zoznamom
žiadostí pri konkrétnej žiadosti, sa zobrazí detail žiadosti, zobrazuje sa formou tabuľky s
dvoma stĺpcami - Popis a Hodnota.

7.1.2 Komunikácia
Kliknutím na ikonu
v prehľade žiadostí v prvom stĺpci tabuľky so zoznamom žiadostí pri
konkrétnej žiadosti, sa zobrazí komunikácia k žiadosti.

Na podstránke Komunikácia sa ku komunikácii k danej žiadosti zobrazia nasledovné informácie:
 Dátum – dátum zadania komunikácie
 Zadal – kto komunikáciu zadal
 Poznámka – text komunikácie
Na tejto podstránke je možné pridať novú komunikáciu – klikom na „Zadajte novú komunikáciu“ sa
„rozbalí“ časť formulára pre zadanie textu komunikácie a priloženie prílohy ku komunikácii:
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7.1.3 Dokumenty
Kliknutím na ikonu lupy
v prehľade žiadostí v prvom stĺpci tabuľky so zoznamom
žiadostí pri konkrétnej žiadosti, sa zobrazia dokumenty k žiadosti.

Na podstránke Dokumenty sa k dokumentom k danej žiadosti zobrazia nasledovné informácie:
 Číslo zmluvy
 Názov žiadosti
 Typ dokumentu
 Dátum vzniku
Klikom na lupu sa ponúkne možnosť dokument otvoriť/uložiť (v závislosti na type a verzii
prehliadača)
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7.2

VYBAVENÉ

V podkategórii Vybavené sa na stránke zobrazuje zoznam už vybavených žiadostí daného
zákazníka.

Na podstránke Vybavené k žiadosti k danej zmluve sa zobrazia nasledovné informácie:






Číslo zmluvy – len pri žiadostich týkajúcich sa zmluvy
Názov žiadosti (Typ žiadosti)
Stav žiadosti
Dátum zadania
Správca žiadosti

K vybaveným žiadostiam je možné rovnako ako pri aktuálnych žiadostiach zobraziť Detail žiadosti,
Komunikáciu k žiadosti a Dokumenty k žiadosti.

PRIDANIE NOVEJ ŽIADOSTI

7.3

Novú žiadosť je možné pridať klikom na červené tlačítko Nová žiadosť
stránka so zoznamom definovaných typov žiadostí:











, čím sa otvorí

Žiadosť o predčasné ukončenie zmluvy
Žiadosť o zmenu splátkového kalendára
Žiadosť o vystavenie potvrdenia o splácaní (trvaní) zmluvy
Žiadosť o zrušenie splácania formou inkasa
Žiadosť o zmenu inkasného účtu
Žiadosť o udelenie súhlasu s úpravou, resp. technickým zhodnotením predmetu zmluvy
Žiadosť o vrátenie preplatku
Žiadosť o zmenu identifikačných údajov
Žiadosť o zmenu štatutárneho zástupcu
Žiadosť o zmenu bankových údajov
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Žiadosť o zmenu poistenia
Žiadosť o revod zmluvy na nového nájomcu
Žiadosť o subnájom
Ostatné žiadosti

Pri zákazníkoch operatívneho lízingu sú k dispozícii aj nasledovné žiadosti:



Žiadosť o zmenu služby pri OLFS
Žiadosť o rekalkuláciu pri OLFS

Vyberte si príslušný typ žiadosti, otvorí sa vám formulár žiadosti a vyplňte požadované údaje
podľa jednotlivých typov žiadostí a odošlite formulár. V prehľade následne vidíte stav žiadosti.
Na Portáli sa však zobrazujú nielen žiadosti prijaté cez portál, ale aj ostatné žiadosti zadané
priamo na kontaktom mieste lízingovej spoločnosti.
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8 KATEGÓRIA POISTNÉ UDALOSTI
Stránka (kategória) Poistné udalosti obsahuje údaje o poistných udalostiach zákazníka rozdelené
do 2 podkategórií – Aktuálne, Vybavené.

V tejto časti je možné pridať novú poistnú udalosť a to cez červené tlačítko Nová poistná udalosť.

8.1

AKTUÁLNE

V podkategórii Aktuálne sa na stránke zobrazuje zoznam aktuálne riešených poistných udalostí
daného zákazníka.

Na podstránke Aktuálne sa k poistným udalostiam na zmluvách zákazníka zobrazia nasledovné
informácie:








Číslo zmluvy – číslo zmluvy o financovaní
EČV
Poisťovňa
Typ poistnej udalosti
Stav poistnej udalosti – je rozšírený číselník stavov poistných udalostí o externý názov
stavu, ktorý sa zobrazí na portáli, keďže niektoré stavy sa interne nazývajú inak, ako ich má
vidieť zákazník
Správca poistnej udalosti

8.1.1 Detail poistnej udalosti
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8.1.2 Komunikácia
Kliknutím na ikonu
v prehľade PU v prvom stĺpci tabuľky so zoznamom PU pri
konkrétnej PU, sa zobrazí komunikácia k PU.

Na podstránke Komunikácia sa ku komunikácii k danej PU zobrazia nasledovné informácie:
 Dátum – dátum zadania komunikácie
 Zadal – kto komunikáciu zadal
 Poznámka – text komunikácie
Na tejto podstránke je možné pridať novú komunikáciu – klikom na „Zadajte novú komunikáciu PU“
sa „rozbalí“ časť formulára pre zadanie textu komunikácie a priloženie prílohy ku komunikácii,
obdobne ako pri komunikácii k žiadosti.

Verejné
Strana 37

Zakaznicky portal CSOBL - manual verzia 2019

8.1.3 Dokumenty
Kliknutím na ikonu lupy
v prehľade PU v prvom stĺpci tabuľky so zoznamom PU pri
konkrétnej PU, sa zobrazia dokumenty k PU.

Na podstránke Dokumenty sa k dokumentom k danej PU zobrazia nasledovné informácie:
 Číslo zmluvy
 Číslo poistnej udalosti
 Typ dokumentu
 Dátum vzniku
Klikom na lupu sa ponúkne možnosť dokument otvoriť/uložiť (v závislosti na type a verzii
prehliadača)

8.2

VYBAVENÉ

V podkategórii Vybavené sa na stránke zobrazuje zoznam vybavených poistných udalostí.

Na podstránke Vybavené sa k vybaveným poistným udalostiam na zmluvách zákazníka zobrazia
nasledovné informácie:





Číslo zmluvy – číslo zmluvy o financovaní
EČV
Poisťovňa
Typ poistnej udalosti
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Stav poistnej udalosti – je rozšírený číselník stavov poistných udalostí o externý názov
stavu, ktorý sa zobrazí na portáli, keďže niektoré stavy sa interne nazývajú inak, ako ich má
vidieť zákazník
Správca poistnej udalosti



K vybaveným PU je možné rovnako ako pri aktuálnych PU zobraziť Detail PU, Komunikáciu k PU
a Dokumenty k PU.

8.3

PRIDANIE NOVEJ POISTNEJ UDALOSTI

Novú poistnú udalosť je možné pridať klikom na červené tlačítko Nová poistná udalosť
, čím sa otvorí stránka na pridanie novej poistnej udalosti:
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Následne vyplňte požadované údaje k nahláseniu poistnej udalosti:
Časť Oznámenie poistnej udalosti
 Číslo zmluvy – výber z vysýpacieho boxu, doťahujú sa zmluvy zákazníka
 Dátum vzniku poistnej udalosti – užívateľ zadá tento dátum, alebo ho zvolí z kalendárika
 Poisťovňa – výber poisťovne, ktorá poistnú udalosť rieši, z vysýpacieho boxu


Miesto likvidácie poistnej udalosti – užívateľ vpíše, kde bola poistná udalosť likvidovaná



Druh poistnej udalosti - výber z vysýpacieho boxu, doťahujú sa možné typy poistných
udalostí:
o

totálna škoda

o

odcudzenie

o

parciálna poistná udalosť

o

finančná strata



Číslo poistnej udalosti – užívateľ zadá číslo poistnej udalosti z poisťovne



Výška škody / poistného plnenia - užívateľ vpíše sumy



Popis poistnej udalosti – užívateľ popíše poistnú udalosť



Žiadam o devinkuláciu poistného plnenia – užívateľ políčko zaškrtne, ak požaduje
devinkulovať poistné plnenie

Časť Likvidátor
 užívateľ vypíše požadované údaje o likvidátorovi poistnej udalosti
Časť Kontaktné údaje
 užívateľ vypíše kontakné údaje na seba
Časť Príloha
 užívateľ má možnosť k hláseniu pripojiť prílohu
Klikom na Odoslať údaje sa nahlásenie poistnej udalosti odošle do lízingovej spoločnosti. Na
Portáli sa zobrazujú aj poistné udalosti, ktoré neboli pridané cez Portál, ale boli nahlásené
lízingovej spoločnosti aj inou formou.
Nahlásenie poistnej udalosti cez Zákaznícky portál nenahradzuje nahlásenie poistnej udalosti
príslušnej poisťovni.
Klikom na Vymazať sa hlásenie vymaže.
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9 KATEGÓRIA ZÁKAZNÍK
Stránka (kategória) Zákazník obsahuje údaje o zákazníkovi rozdelené do podkategórií – Základné
informácie, Štatutárni zástupcovia, Účty.

9.1

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

V podkategórii Základné informácie sa na stránke zobrazujú aktuálne informácie o zákazníkovi.

Vo forme tabuľky sa zobrazujú nasledovné údaje :
 Názov
 Sídlo
 Korešpondenčná adresa
 Telefón/email
 IČO
 IČ DPH
 DIČ
 Odvetvie
 Obrat za xxxx, kde xxxx je posledný rok, ku ktorému je známy obrat
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9.2

ŠTATUTÁRNI ZÁSTUPCOVIA

V podkategórii Štatutárni zástupcovia sa na stránke zobrazujú informácie o zastupujúcich
osobách zákazníka, ktorého užívateľ je aktuálne prihlásený a majú funkciu, ktorá sa má na Portáli
zobrazovať.

Vo forme tabuľky sa zobrazujú nasledovné údaje o kontaktných osobách zákazníka:
 Priezvisko
 Meno
 Funkcia
Klikom na červené tlačítko Zmena údajov
sa otvorí stránka žiadosti na zmenu
údajov kontaktnej osoby. Kategória Žiadosti je popísaná v manuáli vyššie.

9.3

ÚČTY

V podkategórii Účty sa na stránke zobrazujú informácie o bankových účtoch zákazníka, ktorého
užvateľ je aktuálne prihlásený. Zobrazované sú len platné účty zákazníka.

Vo forme tabuľky sa zobrazujú nasledovné údaje o účtoch zákazníka:
 Banka
 Predčíslie
 Číslo účtu
 NSK
 IBAN
Klikom na červené tlačítko Zmena údajov
sa otvorí stránka žiadosti na zmenu
bankových údajov zákazníka. Kategória Žiadosti je popísaná v manuáli vyššie.
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10 SPRÁVA UŽÍVATEĽOV
Oprávnený užívateľ zákazníka (rola správca zákazníka) má prístup k možnosti Správa užívateľov,
ktorá sa nachádza v hornej časti stránky.

Otvorí sa nasledovná stránka:

10.1 VYTVORENIE NOVÉHO UŽÍVATEĽA NA PORTÁLI
Klikom na Nový užívateľ sa otvorí stránka na vytvorenie nového užívateľského konta:
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Oprávnený užívateľ zadá údaje potrebné pre vytvorenie nového užívateľského konta – podľa
popisu polí. Pri zadaní hesla je skontrolovaná jeho sila. Novému užívateľovi je možné prednastaviť
preferovaný spôsob komunikácie (Mailom, Poštou, Neposielať marketingové ponuky).

Klikom na Registrovať užívateľa sa nové užívateľské konto vytvorí.

10.2 ZMENA EXISTUJÚCEHO UŽÍVATEĽSKÉHO KONTA
Existujúce užívateľské konto môže oprávnený užívateľ upravovať. Môže editovať údaje zákazníka,
meniť pridelené role, zmazať konto, deaktivovať konto, aktivovať konto. Jednotlivé akcie sú
prístupné cez ikonky v stĺpci Akcia.

10.2.1 Editácia údajov zákazníka

Klikom na „ceruzku“ sa otvorí stránka na editáciu – nastavenie užívateľa:
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Je identická ako stránka pri zadávaní nového užívateľa. Oprávnený užívateľ zedituje požadované
údaje a zmenu potvrdí klikom na Registrovať užívateľa.

10.2.2

Editácia rolí zákazníka

Klikom na „postavičky“ sa otvorí stránka Správa rolí užívateľa. V jej ľavej
časti je informácia o dostupných roliach, ktoré je možné editovanému užívateľovi prideliť, v pravej
časti okna je informácia, ktoré role má tento užívateľ už pridelené:
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Označením role v ľavej časti okna (Dostupné role) a klikom na šípku smerujúcu doprava sa táto
rola užívateľovi pridelí.
Označením role v pravej časti okna (Užívateľ v Roliach) a klikom na šípku smerujúcu doľava sa
táto rola užívateľovi odoberie.
Popis jednotlivých rolí
Správca zákazníka – má prístup k vytváraniu nových pod-užívateľov daného zákazníka (samého
seba), je možné, aby boli viacerí správcovia zákazníka.
Ekonóm–účtovník – má prístup iba do časti Záväzky daného zákazníka.
Správca vozového parku - rola len pre OLFS zmluvy, vidí všetky OLFS zmluvy zákazníka,
prístupné budú možnosti Detail zmluvy, Zmena vodiča a Zmena km. Vie vytvára rolu Vodič.

10.2.3 Zmazanie užívateľského konta

Užívateľské konto je možné zmazať klikom na „červený krížik“. Oprávnený operátor
dostane kontrolnú hlášku: „Určite chcete odstrániť zvolenú položku?“

Po kliku na OK príde k zmazaniu užívateľského konta. Po kliku na Cancel sa akcia zruší, konto
ostane zachované.

10.2.1 Aktivácia užívateľského konta

Užívateľské konto je možné deaktivovať klikom na „zelený trojuholník“. Oprávnený
operátor dostane kontrolnú hlášku: „Naozaj chcete Aktivovať užívateľa?“

Po kliku na OK príde k aktivácii užívateľského konta. Po kliku na Cancel sa akcia zruší, konto
ostane v existujúcom stave.
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Aktivovaný užívateľ má v stĺpci Status zelený háčik

.

10.2.2 Deaktivácia užívateľského konta

Užívateľské
konto je možné deaktivovať klikom na „červený štvorček“.
Oprávnený operátor dostane kontrolnú hlášku: „Naozaj chcete Deaktivovať užívateľa?“

Po kliku na OK príde k deaktivácii užívateľského konta. Po kliku na Cancel sa akcia zruší, konto
ostane v existujúcom stave.
Deaktivovaný užívateľ má v stĺpci Status červený preškrtnutý krúžok

.
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