ПЛАЩАНЕ НА ВНОСКИ ПО ПОЛИЦИ ГО И КАСКО ИЗДАДЕНИ ОТ ДРУГ БРОКЕР
За плащане на вноски по полици ГО и КАСКО, когато мястото (Брокер/Агент) на издаване на полица и
мястото (Брокер/Агент) на издаване на вноска (Сметка) съвпадат, можете да ползвате досегашният
път : в Главно меню ‐> ПОЛИЦА ‐> Търсене на полица и през иконката
извърши плащането.

("Плащания" ) да се

За случаите когато трябва да се приемат вноска по полица, издадена при друг Брокер/Агент/Място на
издаване, в меню ПОЛИЦА е добавено ново подменю "Издаване на вноска"

След отваряне на подменюто " Издаване на вноска", потребителят може да намери полицата за
която желае да издаде вноска, попълвайки поне един от трите задължителни атрибута:




Пълен номер на Полицата
Пълно ЕГН на титуляра на Полицата
Регистрационен номер на застрахованото МПС.

След като се натисне бутон Търсене, излиза ред с резултатът от търсенето, в който са указани Номер
на полицата, Продукт, Дата на издаване, Валиден от, Валиден до, Статус на полица, Застраховащ,
Застрахован и бутон за действие
("Плащания" ) . Обърнете внимание, че единственото
възможно действие за намерената полица е Плащане на вноска.

С избиране на бутона за плащане се появява прозорец, в който са показани Броя на вноските и
техният статус, както и полета за въвеждане на атрибутите за плащането.
Преди да въведете Номер на стикер и Зелена карта, моля да се убедите, че в полето Канал за
продажба е попълнена правилна стойност. За потребителите с един канал за продажба, това поле
автоматично се попълва с канала за продажба към който потребителя е присъединен. Потребителите
с повече от един канал за продажба могат с лупата да намерят и изберат този канал за продажба, от
който искат да издадат вноската (Канала за продажба се отразява на номерата на стикерите и
Зелените карти, които ще се визуализират за попълване в горните полета)

След като Канал за продажба, Номер на стикер и Номер на Зелена карта са избрани, маркираме
вноската, за която искаме да извършим плащане.

След като е маркирана поредната вноска, натискаме бутон Издаване на платежен документ.
Изчакваме комуникацията с ГФ, след което в нов таб в браузъра се визуализира Сметка за печат.
Файлът с разпечатаната сметка се съхранява в системата и е достъпен за повторно
разпечатване/преглед в секцията Документи в долната част на екрана за вноски.

ЗЕЛЕНА КАРТА за всяка извършена вноска е налична за печат от иконката

(Печат) в колона ЗК .

Примерна разпечатка на данните съдържащи се в СМЕТКА, са приложени на следващата страница.

