ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПОЛИЦА

Сигурен дом. Спокойна почивка
1. След регистриране в системата с персоналните имена и пароли, от меню ПОЛИЦА се избира Въвеждане на
полица:

2. В поле Продукт, натискаме

за да изберем продукта, за който ще издаваме полица

3. От менюто избираме продукт Сигурен дом.Спокойна почивка.

4. Въвеждаме периода на покритие на полицата.
ВНИМАНИЕ: Според Общите условия, периода на покритие по полица Сигурен дом.Спокойна
почивка е фиксиран на един календарен месец.
Необходимо е да се посочат началната и КРАЙНАТА дата на покритието, като посочения период не
трябва да надвишава eдин календарен месец.
Пример: Ако начална дата на покритие по полицата е зададена 00:00 часа на 15 юли 2017, то
крайната дата следва да бъде 24:00 ч. на 14 август 2017г.

5. След попълване на периода на покритие, попълваме данните за застрахованото лице.
В поле Възложител изписвате ЕГН/ЕИК на застрахования и търсите с
Ако данните за клиента вече са записани в системата, полетата за Застраховащ и Адрес за контакти
ще бъдат попълнени автоматично.
Ако няма регистрирани данни за този клиент, попълват се данни за нов клиент по познатия от ГО
начин.

6. Добавяме застраховащия като застрахован, натискайки съответния бутон.

Бутона Добавяне се използва единствено, ако Застраховащ и Застрахован са различни лица.
В такъв случай се добавят данните за Застрахован

7. С предходните стъпки сме приключили с въвеждането на първоначалните данни по полицата и
преминаваме към следваща стъпка, натискайки бутон

8. Във втората стъпка се въвеждат данни за застрахователния обект.
За избраното покритие се нариска бутон

+

9. Въвеждат се данни за адреса, на който се намира движимото имущество, предмет на
застрахователния договор. От пощенски код се избира населеното място. Адресът се попълва в поле
"Адрес на застрахования обект".
Брой застраховани обекти винаги остава равен на 1.
В поле "Щети през последните 5 години" се отбелязва дали клиента е регистрирал щети в посочения
период. Следвайки тарифата, ако е отбелязан положителен отговор на този въпрос, премията ще
бъде увеличена с 50% (от 10 лв. на 15 лв. + 2%данък, общо 15,30лв).
За запазване на въведените данни се натиска бутон "Запис".

10. С предхождащата стъпка сме приключили с въвеждането на данни за застрахования обект и
преминаваме към следваща стъпка КАЛКУЛАЦИЯ

11. При преминаване към следващ екран, системата ще покаже съобщение за Успешно изпълнение
на стъпките до сега.Потвърждаваме с ОК.

12. Проверяваме данните за извършената калкулация на премията.
В общия случай премията, която клиента трябва да заплати е равна на 10,20 лв, които се калкулират
като 10 лева базова премия, плюс 2% (0,20 лв.) данък върху нея.
Продължаваме към Следваща стъпка ПЛАЩАНЕ.

13. В последната стъпка въвеждаме данни за плащането и издаваме полицата

14. Избираме бутон Вноски

15. Посочваме вноската (ред) , която изкаме да разплатим и след това

16. В долната част на формата натискаме ЗАПИС

17. Изчаквате съобщението за успешна обработка, което потвърждавате с ОК.

18. Маркирате плащането
и избирате начина на плащане (В брой).
Издавате платежен документ (Сметка)

19. Генерира се Сметка, която може да прегледате и разпечатате от отворения нов таб в браузъра.

20. Затваряте формата за плащане с ОТКАЗ

21. За да се генерира полицата е необходимо данните за извършеното плащане да бъдат
осчетоводени. Натискате бутон

22. Потвърждавате изпращането

23. Потвърждавате Дата на осчетоводяване.

24. Потвърждавате успешното осчетоводяване.

25. Вече можете да разпечатате издадената полица, от бутон ПРИНТИРАНЕ.
В нов таб в браузъра се генерира полицата за печат.
С това приключва издаването и плащането на полицата.

26. Вече издадената полица може да търсите по обичайния начин от Търсене на полица.
За да преглеждате само полиците издадени за продукт Сигурен дом.Спокойна почивка е
необходимо да го зададете във филтъра за Продукт

