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1. Ajánlat előkészítése 
Minden berögzíteni kívánt szerződést előzetesen PDF formátumra kell beszkennelni. A beszkennelt dokumentum 
egy file legyen, amiben több oldalon lapozható az ajánlat. Az on-line brokka maximum 10MB méretű file-t tud 
fogadni, aminek a feltöltési ideje nem haladhatja meg az 5 percet.  
A beszkennelt PDF dokumentum jól látható, éles, lehetőség szerint színes, oldalanként minimum 300kB méretű 
legyen. 
Ezért célszerű ennél kisebb méretű file-t létrehozni, mert változó kinél milyen gyors az internet, ami leakadáshoz 
vezethet a dokumentum csatolásakor. Ezért a beszekennelt dokumentum lehetőség szerint ne legyen 8MB-nál 
nagyobb méretű!   
A szkennelő felbontásának beállításával a méretet már beolvasáskor meg lehet határozni. (pl.: egy 11 oldalból álló 
ajánlatból  ~3,5MB file készül) Amennyiben mégis nagyobb méretű úgy külön lehet két file-ként szkennelni és 
későbbiekben csatolni a felrögzített ajánlathoz 
A beszkennelt  ajánlatokat a számítógépen egy külön mappában célszerű lementeni a file-nak azonosítható nevet 
megadva. (pl.: Mappanév: Ajánlatok,  File név: Kovács János GFB LLK012)  
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Az Alkuszi megbízási szerződést fénymásoljuk le egy példányban. 
 

2. Ajánlat rögzítése 
Az ajánlatok berögzítése két féleképpen történhet attól függően, hogy hol készült az ajánlat.  Ezek alapján 
megkülönböztetünk Webpiare-on készült és egyéb programokkal készült ajánlatokat. Az elkészült szerződéseket a 
kötés napjától számított 24 órán belül fel kell rögzíteni a Brokkába. 
 
Az on-line brokka elérési útvonala: https://foster.brokka.hu/ 
A nyilvántartó rendszer több böngészőn is stabilan fut (Chrome, Explorer, Mozzila) Mindenki külön belépési névvel 
és jelszóval rendelkezik. 
Az elérési útvonalat a böngésző kereső ablakába beírva el is menthetjük a kedvencek közzé vagy parancsikonként 
kitehetjük az Asztal-ra.  
 
2.1 Webpiare ajánlatok rögzítése 
Minden lakossági GFB, lakás, casco és utasbiztosítási szerződést a Webpiare felületén kell 
megkötni az igényfelmérést követően. Kivéve egyedi esetekben, amely lehetnek külön akciók, 
kedvezmények vagy speciális módozati esetek.(határozott idejű GFB, Casco, egyedi Webpiare 
rendszerében nem tarifálható, köthető verziók) A rögzítést a főképernyőn található 
„Szerződések” ikonra kattintva kell elkezdeni.  Ezt követően a feljécben szereplő „WP import” 
fülre kell kattintani 
 
 
 
 
az  
 
 
 
 
 
 
Megnyitás után láthatóak a Wepiare-on kötött szerződések listája, amiből válasszuk ki a berögzíteni kívánt 
szerződést, kattintsunk rá. 
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Ezek után az alábbi képernyő jelenik meg. Kattintsunk a 
„Rendben” gombra. 
 
Ezt követően az átemelt képernyőt fogjuk látni ahol az 
adatokat végig ellenőrizzük le az ajánlaton található 
adatokkal. 
 

Biztosító neve, módozat beállítása, éves díj, stb.. Különösen 
az évfordulókra figyeljünk bár ez GFB-nél jól jelenik meg de 
pl.: Casco esetében nekünk kell külön beállítani hh.nn 
formátumban. 
 

 
 
Amennyiben szigorú számadású nyomtatvány (pl.: Csekk) kerül kiadásra azt a képernyő tetején található „ 
Nyomtatványok” linkre kattintva kell rávezetni a szerződésre. FONTOS, hogy feltétlenül írjuk ki a nyomtatvány a 
későbbi elszámolások érdekében! 
Az eredeti Alkuszi megbízási szerződés felső részére írjuk rá a brokka azonosító és az ügyfél azonosító számot egy 
per jellel elválasztva az egyesek elhagyásával.  (pl.: 234287/139891) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A beszkennelt dokumentumot a képernyő tetején található „Dokumentumok” link-el lehet a már berögzített 

szerződéshez becsatolni.  A „+” jelre kell kattintani. 
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A „Tartalma”-hoz a legördülő menüből kiválasztjuk 
hogy : A szerződés kezdeti dokumentumai.    
Minden kezdeti dokumentumot tegyünk 
ajánlatkísérőre. Azaz hagyjuk bent a pipát. 
 
Ezek után a feltöltés gombra kattintva megkeressük a 
számítógépünkön a már korábban beszkennelt és 
elmentett PDF file-t.  Ezt követően kattintsunk a 
„Rendben” gombra. 
 
A szerződésekhez minden egyéb kedvezményre 
jogosító, továbbá az igényfelmérés során elkészült 
egyéb információkat tartalmazó dokumentumokat is 
csatolni kell. Minden olyan egyéb dokumentum 
csatolása is szükséges amiből az ajánlatot 
elkészítettük. 
 
 
2.2 Egyéb felületen készített ajánlatok rögzítése 
 
Egyéb felületek: minden olyan on-line vagy off-line program ami nem a Webpiare illetve 
minden egyedi ajánlatkérés 
 

A rögzítést a főképernyőn található „Szerződések” ikonra kattintva kell elkezdeni.  
Ezt követően a fejlécben szereplő „+ Új szerződés” fülre kell kattintani 
Ezek után az adatfelviteli képernyő fog megjelenni ide értelem szerűen felvisszük az ajánlati 
adatokat. A Státusz minden esetben „Ajánlat”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amennyiben szigorú számadású nyomtatvány is kiadásra került azt feltétlenül írjuk ki a szerződésre. A fejlécen 

található „Nyomtatványok” fülre kattintva. A nyomtatvány kiírását a képernyő jobb oldalán lévő „+” jelre kattintva 
tudjuk megkezdeni.  A nyomtatvány száma a legördülő menüből választható.  
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Az ügyfél adatokhoz érve kezdjük begépelni az ügyfél nevét és akkor a felület automatikusan feladja, ha van már 
ilyen nevű ügyfél az adatbázisban.  Ezzel elkerüljük a duplikált ügyfélrögzítést. Rákattintva beemeli az ügyfél adatait 
erre a szerződésre is. 
Az adatfelvitelt a „Szerződés mentése” gombbal fejezhetjük be. 
 

Az eredeti Alkuszi megbízási szerződés felső részére írjuk rá a Brokka azonosító és az ügyfél azonosító számot 
egy per jellel elválasztva az egyesek elhagyásával.  (képernyőképeket lásd. 2.1 Webpiare ajánlatok rögzítése 
fejezetben.) 
 
A beszkennelt dokumentumot a képernyő tetején található „Dokumentumok” link-el lehet a már berögzített 

szerződéshez becsatolni.  A „+” jelre kell kattintani. 
A „Tartalma”-hoz a legördülő menüből kiválasztjuk 
hogy : A szerződés kezdeti dokumentumai.    
Minden kezdeti dokumentumot tegyünk 
ajánlatkísérőre. Azaz hagyjuk bent a pipát. 
 
Ezek után a feltöltés gombra kattintva megkeressük a 
számítógépünkön a már korábban beszkennelt és 
elmentett PDF file-t.  Ezt követően kattintsunk a 
„Rendben” gombra. 
 
A szerződésekhez minden egyéb kedvezményre 
jogosító, továbbá az igényfelmérés során elkészült 
egyéb információkat tartalmazó dokumentumokat is 
csatolni kell. Minden olyan egyéb dokumentum 
csatolása is szükséges amiből az ajánlatot 
elkészítettük. Ezeket nem szükséges ajánlatkísérőre 
tennünk. 
 
 

3. Berögzített ajánlatok módosítása 
 
3.1. Pótlások, átdolgozások. 
A pótolandó vagy átdolgozott szerződés dokumentumait az 1. pontban leírtak szerint 
szkenneljük be és mentsük el. 
Az átdolgozást/pótlásokat a „Szerződések” ikonon belül tudjuk elkezdeni. 
 
Megkeressük a szerződést akár a szerződő neve vagy rendszáma esetleg kötvényszáma 
alapján.  A szerződést kijelöljük, majd rákattintunk. A képernyő fejlécében található „Dokumentumok” linkre kattintva 

el tudjuk kezdeni a dokumentum becsatolását. A „+” jelre kell kattintani. 
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A „Tartalma”-hoz beírjuk hogy mi a becsatolandó dokumentum neve (pl.:átdolgozott szerződés 2011.03.01-től vagy 
gyerek kedvezmény igazolás, adásvételi szerződés, forgalmi engedély másolat, stb..)  
 
Ezek után a feltöltés gombra kattintva megkeressük a számítógépünkön a már korábban beszkennelt és elmentett 
PDF file-t.  Ezt követően kattintsunk a „Rendben” gombra. (képernyőképeket lásd 2.2 és 2.3 fejezeteknél) 
 
Azon dokumentumok, melyek díjat érintő módosítást eredményeznek (átdolgozás, kedvezmény igazolások, stb..) 
célszerű még aznap e-mailon is megküldeni a biztosítónak, hogy minél gyorsabban megtörténjen a szerződés 
korrigálása és ne kapjon az ügyfél magasabb díjról szóló díjbekérőt. Amennyiben csak postán küldjük az sokkal 
később lesz végrehajtva a biztosítónál. 
 
Amennyiben szigorú számadású nyomtatvány is kiadásra került azt feltétlenül írjuk ki a szerződésre. A fejlécen 

található „Nyomtatványok” fülre kattintva. A nyomtatvány kiírását a képernyő jobb oldalán lévő „+” jelre kattintva 
tudjuk megkezdeni.  A nyomtatvány száma a legördülő menüből választható.  

 
 
 
 
4. Ajánlat kísérők kezelése 
 
4.1. Ajánlat kísérők készítése, postázás 
 
Az ajánlatkísérők készítését a „Szerződések” menüpontban az „Ajánlatkísérő készítés” fülön 
tudjuk elkezdeni. A már felrögzített új- és meglévő szerződésekhez szükséges pótlásokat is 
tartalmazó dokumentum csatolással is ellátott ajánlatok esetében el lehet kezdeni az ajánlat 
kísérők készítését. Addig, amíg nem csatoltatok dokumentumot a szerződésekhez NE 
kezdjétek el az ajánlat kísérők készítését mert addig meg sem jelenik a listában. 

 
 



 

 

Oldalszám: 7 / 15 

   

 
Az Ajánlatkísérők menüponton belül található egy „Biztosítók” legördülő menü, amiből kiválasztható, hogy melyik 
biztosítóhoz akarunk ajánlatkísérőt készíteni. 

 
Egy adott biztosítót kiválasztva megjelenik a berögzített szerződéseket, pótlásokat tartalmazó biztosítónként 
összesített ajánlatkísérő lista.  
 
Készítsük össze az ajánlatkísérőn szereplő dokumentumokat, amit megtaláltunk azt a sort pipáljuk ki.  Amikor 
minden sor kipipáltunk akkor a jobb felső sarokban található „Ajánlatkísérő készítés” ikonra kattintva elkészíthetjük 
az ajánlatkísérőt. 
 

 
 

Ebből a menüből ezek után eltűnik az a sor amit kipipáltunk és ezek után már a kész ajánlatkísérő az 
„Ajánlatkísérők listája” menüpontban lesz látható, elérhető. Az elkészült ajánlatkísérőt ezek után tudjuk kinyomtatni, 
ha rákattintunk a kívánt sorra.(postamentes módozatokat tartalmazó ajánlatkísérőt nem kell kinyomtatni sem) 
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A kész ajánlatkísérő PDF formátumban fog legenerálódni.  
A postamentes folyamatokban résztvevő biztosítók módozatait kivéve a legenerálódott ajánlatkísérőt nyomtassuk 
ki, írjuk alá és bélyegezzük le. Fénymásoljunk egy példányt így belőle és fűzzük le magunknak a fénymásolatot. 
Az összekészített dokumentumokat az eredeti ajánlatkísérővel fedve tegyük borítékba és az ajánlatkísérőn szereplő 
címre postázzuk el AJÁNLOTT, TÉRTIVEVÉNY, ELSŐBBSÉGI módon!! A postamentes folyamatban résztvevő 
biztosítók módozatainál nem kell postázni, csak az alőírás szerint archiválni az ajánlatokat. 
 
Postázáskor ne felejtsük el, hogy mindig a lefénymásolt alkuszi megbízási szerződés kerüljön a borítékba és az 
eredetit (amire a Brokka szerződés azonosító / ügyfél azonosító szám felírva) havi egy alkalommal juttassátok el 
hozzánk! 
 
4.2. Ajánlatkísérő lezárása 
 
Postai feladás után, amikor megérkezett a tértivevény igazoltan a biztosítói átvétellel azt be kell szkennelni és el kell 
menteni a számítógép erre kialakított mappájába, ahonnan később be tudjuk majd csatolni. 
Postamentes biztosítók módozatainál, illetve amikor az ajánlat egyedileg lett megkérve és mailben lett továbbítva az 
aláírt ajánlati anyag akkor a továbbító mailt PDF formába konvertálva szintén le kell menteni a  
Lépjünk be a „Szerződések” ikonnál az „Ajánlatkísérők listája” menüpontba és válasszuk ki azt az ajánlatkísérőt 
amelyikhez tartozik a megérkezett tértivevény illetve ajánlat továbbítást igazoló PDF e-mail.  
Kattintsunk a „Fájlok megtekintése/csatolása” gombra. 
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A következő lépés, hogy a „Megjegyzés” cellába beírjuk a tértivevény sorszámát vagy beírjuk, hogy 
Ajánlattovábbító mail. Ezek után a beszkennelt tértivevény vagy lementett ajánlattovábbító mail kitallózása a 
számítógépünkre lementett mappából a „Csatolandó fájl” cellába a „Feltöltés” gombbal feltöltjük. Ezek után a 
„Rendben” gombra kattintva lezártuk az ajánlatkísérőt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Örökítések 
 
5.1. Örökítések előkészítése 
 
Örökítési dokumentumok: 

• Alkuszi megbízás 
• Örökítőlap 
• Aláírási címpéldány (ahol kéri a biztosító) 
• Alkuszi visszavonó nyilatkozat (ahol szükséges) 

  
Az örökítéseket a biztosítók aktuális szabályozásának megfelelően kell az adott biztosító felé benyújtani. Az aktuális 
szabályozást a partnerportálról vagy az alkusz kapcsolattartótól lehet beszerezni. 
 
A biztosítóhoz beküldés előtt le kell ellenőrizni, hogy minden adat ki van-e töltve az örökítő lapon és az Alkuszi 
megbízási szerződésen. (Ügyféladatok, biztosító neve, közvetítői kódja, dátumok, aláírás, kötvényszám, módozat 
neve) 
Az Alkuszi megbízási szerződést fénymásoljuk le annyi példányban ahány biztosítótól történik az örökítés. Az 
örökítő lapokat, aláírási címpéldányt és az alkuszi visszavonó nyilatkozatot le kell fénymásolni annyi példányban 
ahány biztosítótól történik az örökítés. Papíros nyilvántartás esetén plusz egy-egy példányt kell másolni a fenti 
dokumentumokból. Elektronikus nyilvántartás esetén be kell szkennelni ezeket a dokumentumokat. 
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Az örökítéshez tartozó eredeti alkuszi megbízási szerződéseket havi egy alkalommal el kell juttatni a központi 
irodánkba. (Foster Kft 5600 Békéscsaba, Pf.:235) 
Az örökítéseket NEM kell a brokkába felvezetni azt mi központilag állomány egyeztetés során fogjuk megtenni! 
 
A lefénymásolt, lementett örökítéseket az alábbiak szerint válogassuk szét. 
 
Saját példány: 

• Fénymásolt v. beszkennelt alkuszi megbízási szerződés  
• Fénymásolt v. beszkennelt örökítő lap 
• Eredeti v. beszkennelt alkuszi visszavonó nyilatkozat (eredeti v. beszkennelt ajánlott szelvény v. 

tértivevény) 
• Fénymásolt v. beszkennelt aláírási címpéldány 

 
Az örökítésről az ügyfél neve szerint ABC sorrendben rendezve Örökítési dossziét kell vezetni az elküldött 
örökítésekről ahova a saját példányban felsorolt dokumentumokat kell becsatolni. Az örökítési dossziét lehet vezetni 
elektronikus vagy papíros formában. Papíros formában külön lefűzve egy dossziéban kell tárolni. Elektronikus 
formában a számítógép egyik almappájában vagy külön adathordozón kell tárolni. 
 
Biztosító példány: 

• Fénymásolt alkuszi megbízási szerződés 
• Eredeti örökítő lap 
• Fénymásolt aláírási címpéldány 
• Fénymásolat alkuszi visszavonó nyilatkozat + ajánlott szelvénymásolat v. tértivevény másolat 

 
A biztosítónak (postán vagy mailen illetve portálon feltöltött módon) megküldött örökítéseket egy külön kísérőlevéllel 
kell elküldeni, amit aláírtok és lebélyegeztek.  A postai feladáskor ajánlott vagy tértivevényes módon legyen 
megküldve. A portálon vagy elektronikus módon továbbított örökítések esetében a továbbítást igazoló képernyőkép 
v. nyomtatható igazolás, e-mailt, visszaigazolást szintén mentsük el az elektronikus örökítési dossziéba a többi 
dokumentum mellé. 
 
Foster Kft példánya: 

• Eredeti Alkuszi megbízási szerződés 
 
A biztosítónak történő postai előkészítés után az alábbi egyszerű táblázatba kérnénk felvezetni az örökítések adatit. 
A kitöltött táblázatot kérjük az alábbi e-mail címekre  küldjétek el: 
 
szabone.rozsa@fosterkft.hu 
szollosi.laszlo@fosterkft.hu 
 

 
 

FONTOS!!  
A kitöltött táblázatot feltétlenül el kell küldeni a fenti mailcímekre, mert ennek hiányában nem tudjuk ki lesz az 
átörökített szerződés üzletkötője! Táblázat nélkül központi kezelésbe kerül a szerződés, addig, amíg nem kerül 
megküldésre a fenti táblázat! A jutalék így nem kerül számfejtésre csak attól a dátumtól kezdve amikortól 
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megkülditek fent felsorolt örökítési dokumentumokat. A szerződés brokkába rögzítését követően csak az örökítési 
dokumentumok megküldésével kerülhet a szerződés az üzletkötő gondozásába. 
A táblázat oszlop beosztásán NEM szabad változtatni.! 

6. Intervenciók 
 

6.1 Intervenciós listák helye 
 
Az aktuális intervenciós listákat (hátralék/túlfizetés/díjelőírás) a főmenüből a „Listák” ikonra 
kattintva az „Intervenciók” fülön érjük el. 
Az intervenciós listákat minden hónap elején fel töltjük a brokkába. Egy újabb lista felülírja a 
korábbi havi lista aktualitását. 
 
Itt láthatjuk mely szerződéseink vannak hátralékban illetve mely szerződéseinkre készült már 
díjelőírás a biztosító részéről. Az „INT.DÁTUM” oszlopban a lista betöltési dátuma látszik, és nem a tényleges 
listakészítési időpontot. Ezt az időpontot jelenleg nem adja meg a biztosító a részünkre. 
 

       6.2 Intervenciók feldolgozása 
 

A feltöltött intervenciós tételeket minden hónapban végig kell ellenőrizni, le kell zárni. ! 
Minden esetben ellenőriznünk kell, hogy a feltüntetett szerződés ténylegesen milyen hátralékot tartalmaz. Ehhez a 
biztosítói partnerportálokon, ügyfélszolgálati telefonszámokon lehet az információt beszerezni.(lásd céges irattár 
Biztosítók elérhetősége…..xls táblázat.) 
Az „Elintéz”. gombra kattintva lenyílik a szerződéshez rögzíthető intervenciós események listája, amiből ki kell 
választani az intézkedésünknek megfelelő eseményt. A „nem elérhető” és a „rossz email, tel.szám” esemény nem 
zárja le az intervenciós tételt. Azaz újra bejelentkezéskor ismét látszódni fog a bejegyzés. 
 

Lezáráskor a megjegyzés rovatba kell beírni az intézkedéseink részleteit (Pl.: milyen mail címen, telefonszámon 
lett értesítve, mikor…stb) 
A legvégén a „Rendben” gomb megnyomásával zárjuk le az intervenciós tételt.  
Amíg egy intervenciós tételt nem zárunk le addig az ott marad és az újabb lista feltöltés sem tünteti el vagy írja 
felül, csak maximum még egyszer szerepelni fog az elintézendőek között egészen addig amíg nem foglalkozunk 
vele. 
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7. Évfordulós szerződések kezelése 
 

7.1 Évfordulós szerződések elérhetősége, kezelése 
 
Az évfordulós szerződések listáját a főmenüből a „Listák” menüpontból érjük el az „Évfordulók” 
fülre kattintva. Alapértelmezetten szerződések itt dátum szerint növekvően szerepelnek. Minden 
olyan szerződés látszik, aminek a rögzítés során beállított évfordulója a mai dátumot 30 nappal 
megelőzi, de nem több mint 60 nap. A lista így minden egyes nappal automatikusan bővül, 
illetve csökken is. 
 

 
Az évfordulós listát minden nap ellenőrizni kell, hogy kerültek-e bele olyan szerződések, amelyek elérték az 
évfordulót és szükséges az átkötésük, átdolgozásuk. A listát mindig a legkorábbi évfordulójú szerződéssel kell 
kezdeni. Feldolgozáskor mindig ellenőrizzük – szükség esetén szerezzük be - az évforduló váltáshoz, 
átdolgozáshoz szükséges összes aktuális tarifálási (index) adatot, mert ha a régi adatokból dolgozunk, úgy 
előfordulhat, hogy nem megfelelő díjat fogunk kiszámolni az ügyfélnek.  
 
Amikor a szerződéskötési folyamaton végig értünk a listából a „Elintéz” gombra kattintva zárjuk le az adott 
évfordulós bejegyzést.  Amennyiben nincs kedvezőbb biztosítás vagy az ügyfél nem kíván váltani, akkor is a 
„Elintéz” gombbal zárjuk le a bejegyzést. Az évfordulós díjszámításokat, ügyfélértesítést igazoló dokumentumokat, 
maileket őrizzük meg, szükség esetén csatoljuk a brokkába a dokumentumok közé. 
 

8. Egyéb menüpontok leírása, használata 
 

8.1 Lejáró szerződések 
 
A lejáró szerződéseket a főmenüből a „Listák” menüpont alatt találhatjuk a „Lejáró 
szerződések” fülre kattintva. 

 
Itt azokat a határozott idejű szerződéseket találhatjátok, amelyek a közeljövőben megszűnnek és utána kel járni, 
hogy az ügyfél nem kívánja e újrakötni őket. 
 
Az itt szereplő szerződéseket naponta át kell nézni és szükség esetén eljárni az ügyfél felé a szerződés 
megújításában, újrakötésében. Az itt szereplő szerződések az aktuális dátum elmúlásával kikerülnek a listából. 
Külön lezárni, bejegyzést tenni nem kell (nem lehet) ezen tételek mellé.  
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8.2 Saját nyomtatványok 
 

A szigorú számadású sorszámozott, átvett, de még fel nem használt nyomtatványok listát a 
főmenüből az „Irattár” ikonon keresztül a „Saját nyomtatványok” fülön lehet elérni. 
 
A menüpontban biztosítónként csoportosítva láthatjuk az átvett nyomtatványokat sorszámra, 
megnevezésre és a kiadás időpontjának feltüntetésével. 

 

 

Az itt szereplő nyomtatványokat nyomtatvány rendelés előtt, de minimum havi egy alkalommal le kell leleltározni. 
Eltérés esetén jelezni kell a változást a hibajegyzek@fosterkft.hu mail címre. A jelzés tartalmazza az eltérés okát 
egy rövid indoklással továbbá a nyomtatvány sorszámát, biztosító nevét és a nyomtatvány nevét. 
 
A nyomtatványok szerződésre történő kiírását a jelen kézikönyv 3. pontja tartalmazza. 
 

8.3 Ügyfélápolás, céges irattár 
 

Ügyfélápolás: 
A menüpont a főmenüből közvetlenül elérhető az „Ügyfelek” ikonra kattintva érjük el az ügyfél 
listánkat. Kereshetünk az ügyfél azonosítója, neve, címe, e-mailcíme vagy telefonszáma 
alapján. 

 
 
Az ügyfél kiválasztása után az ügyfélkarton képernyő jelenik meg. Ezen a képernyőn van lehetőségünk az ügyfél 
adatainak módosítására a képernyő aljára gördítve a képernyő jobb alsó sarkában lévő „Módosítás” feliratra 
kattintva 
. 
Az „Dokumentumok” fülnél tudjuk a teljes körű alkuszi megbízásokat az ügyfélhez csatolni a már korábban 
bemutatott dokumentumcsatolás alapján kell elvégezni. Minden ügyfélnek, aki rendelkezik teljes körű alkuszi 
megbízással azt itt kell becsatolni. 
 
Az ügyfélkartonnál becsatolt dokumentumok minden ügyfélhez tartozó szerződésnél automatikusan látszódni 
fognak. Az ügyfélkartonnál ajánlatott, ajánlat továbbítást igazoló dokumentumot feltölteni TILOS! 
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Lehetőség van boríték nyomtatásra is a képernyő jobb oldalán található ikonokkal. 
 

 
A „Szerződések” fülön láthatóak az ügyfélhez kapcsolt szerződések is amire rákattintva közvetlenül a szerződésre 

tudunk ráugrani. A képernyő jobb oldalán lévő „ + ” jellel innen is tudtok szerződést rögzíteni az ügyfélhez (csak 
kézi rögzítéssel) 
 

 
 
Az ügyfél duplikációkat minden esetben jelezzétek a szollosi.laszlo@fosterkft.hu mail címre, hogy a szükséges 
összevonásokat meg tudjuk tenni. A mailbe bele kell írni az összevonásra kerülő ügyfél azonosítókat megjelölve, 
hogy melyek legyenek megszüntetve és melyik azonosító az ami megmaradhat.  Így a megmaradó ügyfél örökli a 
megszűnésre kerülő ügyfél alatt található szerződéseket. 
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8.3 Céges irattár 
 
A biztosítói illetve céges dokumentumokat az „Irattár” ikonon keresztül a „Cégdokumentumok” 
fülön lehet elérni. Itt találhatóak a biztosítók által használt nyomtatványok, feltételek, adatlapok, 
oktatási anyagok egy része, amit jellemzően többször szoktunk használni.  Továbbá azon belső 
dokumentumok is, ami a napi munkában segítségetekre lehetnek. (Pl. Biztosítók 
elérhetőségei…ÜK.xls, felmondási forma dokumentumok, alkuszi megbízás,…stb) 

 
 
Amennyiben itt nem található a keresett dokumentum akkor azt az adott biztosító partnerportálján vagy a 
kapcsolattartókon keresztül beszerezhető. 
A mappákba a mappára kettőt kattintva tudunk belépni. A keresett dokumentum a dokumentum névre kattintva 
tölthető le. 


