


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

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

Prvním krokem při založení 
nového obchodu majetkového 
pojištění vozidel je zadání vlastní-
ho názvu obchodu. 

Jestliže víte SPZ či VIN, můžete si 
pomoci těchto údajů auto vyhle-
dat.

V případě že tyto informace ne-
máte, zadejte jen typ vozidla a 
dejte pokračovat. Karta auta se 
rozbalí níže. Pokud jste vozidlo 
dohledali pomocí SPZ či VIN, je 
karta již vyplněna. V opačném pří-
padě musíte údaje ručně vyplnit.



KARTA POJISTNÍKA

V druhém kroku se dostanete na 
kartu pojistníka.

Klient se automaticky načítá z 
karty klienta v BeTy.



PARAMETRY POJIŠTĚNÍ

Třetím krokem je definice pa-
rametrů produktu. Pomocí filtru 
můžete vybrat ze tří rozsahů 
limitů na POV.

Případně zadáte jednotlivé pa-
rametry havarijního pojištění. 
Jestliže na úvodní kartě zadáte, že 
chcete HAV, budete zde mít ozna-
čeno ALL risk jako plnohodnotnou 
HAV.

Pomocí ikony + můžete jednodu-
še přidat jednotlivá připojištění a 
doplňkové volby.



POROVNÁNÍ A ZOBRAZENÍ 
NABÍDEK

Čtvrtým krokem je samotné 
srovnání produktů. 

Pomocí ikon si můžete zvolit řád-
kové, rozšířené řádkové, nebo 
sloupcové zobrazení.

Každý klient má jiné požadavky, 
někdo klade důraz na kvalitu a 
jiný cenu. A proto BT Neživot nabí-
zí možnost zapnout kombinaci 
POV a HAV od různých pojišťo-
ven.

Pomocí jednotlivých filtrů si ještě 
můžete soubor výběru doupravit. 
Můžete filtrovat podle pojišťo-
ven, limitů POV či rizik.



POROVNÁNÍ A ZOBRAZENÍ 
NABÍDEK

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 odsouhlasení klientem se 
dostanete do závěrečné části před 
odesláním. Zde jsou zrekapitulo-
vané veškeré údaje, které budou 
na smlouvě. Vše zkontrolujte, a 
jestli je vše v pořádku, dejte Sjed-
nat pojištění. 



DOKUMENTY K OBCHODU

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 automaticky 
uloží na Broker Trust. 



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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