


PŘEHLED
ROZPRACOVANÝCH
OBCHODŮ 

Po přihlášení do BT Neživot 
vyberete pojištění vozidel, 
nebo pojištění majetku kliknu-
tím na danou ikonu.

Zde uvidíte přehled svých ob-
chodů, pokud už nějaké máte.

V případě, že jdete z karty 
klienta, tak vidíte všechny 
obchody jen daného klienta a 
můžete udělat nový obchod.

V případě, že jdete přes 
obchody, tak vidíte všechny 
obchody všech klientů, ale 
nemůžete udělat nový ob-
chod.



NOVÝ OBCHOD

První krok při založení nového 
obchodu majetkového pojištění 
- klient se automaticky načítá z 
karty klienta na BeTy. 

Zadejte vlastní název obchodu → 
Vyberte, co chcete pojistit (např. 
rodinný dům, domácnost, odpo-
vědnost). → Po vyplnění klikněte na 
ikonu Pokračovat.

V levé části vidíte, v jakém kroku 
se právě nacházíte.



ZADÁNÍ ÚDAJŮ

Rozbalí se další okno, kde vyplníte adresu 
nemovitosti. 

Pomocí vyhledávacího pole „našeptávače 
adres“ si můžete adresu dohledat. Adresa 
se rovněž načítá z BeTy. U dříve zadaných 
klientů se může stát, že budete muset 
projít validací znovu v rámci BT Neživot. 
Je to z toho důvodu, že pojišťovny vyžadu-
jí adresu dle databáze RUIAN, aby správně 
vrátily nabídku.

V případě, že adresa pojišťované nemo-
vitosti je stejná jako adresa pojistníka, 
můžete pro urychlení použít zaškrtávací 
okno. 

Pod těmito ikonami najdete šikovnou 
funkci, kdy se jednoduše proklikem dosta-
nete na mapy či katastr dané nemovitos-



ZADÁNÍ ÚDAJŮ

Zadejte parametry stavby a domácnosti. 
Pro rychlou orientaci je pod ikonou žárov-
ky  znázorněná grafická podoba nemovi-
tostí.

Po vyplnění dat použijte předfiltr na de-
finici velikosti rizik Mini, Střed, Maxi. To 
samé platí i u domácnosti.

Pomocí rychlého přehledu máte možnost 
přidat jednotlivá připojištění. Klikněte 
na tlačítko plus a automaticky se připo-
jištění přidá. Objednané připojištění je 
označené fajkou. 

Nově lze připojistit i zdravotní výdaje na 
domácí mazlíčky. 



ZADÁNÍ ÚDAJŮ

Průchodem stránky si mů-
žete zvolit, jaké pojišťovny 
chcete porovnat či zadat 
jednotlivé slevy.



PŘEHLED NABÍDEK

Třetím krokem je samotné 
srovnání nabídek vybra-
ných pojišťoven. Jednotivá 
rizika jsou přehledně seřa-
zena ve sloupcích. 



MODELACE NABÍDKY

Modelace nabídky je nová 
funkcionalita v nástroji. 

Tam, kde to pojišťovny do-
volí, je možné modelovat 
konkrétní nabídku. Můžete 
přidat riziko nebo upravit 
limit. 



FILTRY PRO SNADNÉ
OVLÁDÁNÍ

Ve vrchní části je několik filtrů, 
které Vám usnadní ovládání. V 
horní liště si můžete filtrovat 
pojišťovny. Pravé menu obsahuje 
ikony pro zajímavé funkcionality. 

Můžete si vygenerovat nabídku v 
PDF formátu. 

Nově máte možnost odeslat 
odkaz s proklikem na nabídku 
přímo z nástroje.

Můžete si vybrat jen některé na-
bídky.

Nebo si je jedním klikem označit 
všechny.

Či si zobrazit informace od pojiš-
ťoven. 



REKAPITULACE A
SJEDNÁNÍ OBCHODU

Po od souhlasení klientem se 
dostanete do závěrečné části před 
odesláním. Je to rekapitulace, 
kde máte možnost odkontrolo-
vat všechna data, která budou 
na smlouvě. 

Vše pečlivě zkontrolujte – Pokud 
je vše v pořádku, zvolte Sjednat.

Potvrzením Sjednání pro Vás veš-
kerá administrativa končí. Doku-
menty jsou klientovi automatic-
ky odeslány a smlouva vzniká 
zaplacením. Záznam z jednání a 
pojistná smlouva se rovněž auto-
maticky uloží na Broker Trust. 



DOKUMENTY K OBCHODU 

Přehled dokumentů, které byly 
odeslány klientovi.



TECHNICKÁ PODPORA
APLIKACE

V levém dolním rohu máte k dis-
pozici podporu. Je to nejrychlejší 
cesta k vyřešení Vašeho poža-
davku. Stačí kliknout na ikonu a 
napsat svůj dotaz, či požadavek.
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